
Lieky nie sú viazané na lekársky predpis. Pred ich použitím sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom a pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov 
liekov v príbalovom letáku. * Tradičný rastlinný liek určený na indikácie overené výhradne dlhodobým používaním. ** Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte 

etiketu a informácie o výrobku. Zobrazené produkty sú len ilustračné, zmena cien a sortimentu vyhradená. Akcia trvá od 1. januára do 28. februára 2017 alebo do vypredania zásob.
Uvedené pôvodné ceny sú len odporúčané. Všetky ceny zahŕňajú DPH v zákonom stanovenej výške.

Takmer 500 PLUS LEKÁRNÍ je Vám k dispozícii po celom Slovensku.

PrechladnuTie, chríPka PrechladnuTie, chríPka PrechladnuTie, chríPka PrechladnuTie BoleSť hrdla BoleSť hrdla

robicold® 20 tbl
Liek na vnútorné použitie.

Septolete® extra pastilky 16 ks
V akcii aj Septolete® sprej 30 ml
Lieky určené na podanie do úst.

Strepfen® Sprej 15 ml
V akcii aj Strepfen® pastilky 24 ks, dva druhy
Lieky na vnútorné použitie. Obsahujú 
flurbiprofén.

coldreX® horúci nápoj citrón  
14 vreciek
V akcii aj COLDREX® Tablety 24 tbl
Lieky na vnútorné použitie.

TheraFlu® chrípka 24 tbl
V akcii aj THERAFLU® prechladnutie a chrípka 
10 vreciek
Lieky na vnútorné použitie.

Paralen® GriP chrípka a bolesť 24 tbl
V akcii aj PARALEN® GRIP 24 tbl
Lieky na vnútorné použitie. 

MIMORIADNA 

PONUKA

MIMORIADNA 

PONUKA

BoleSť horčík BoleSť hrdlaimuniTa

BoleSť BoleSť nádcha nádcha, PrechladnuTienádcha nádcha, PrechladnuTie

ibalgin® krém 100 g
V akcii aj Ibalgin® gel 100 g
Lieky na vonkajšie použitie. Obsahujú 
ibuprofén.

maGne B6® Balance 20 vreciek
V akcii aj MAGNE B6® FORTE TABLETY 50 tbl
Výživové doplnky.

TanTum Verde® pastilky 20 ks
Zľava na všetky príchute
Lieky na vnútorné použitie. Obsahujú 
benzydamíniumchlorid.

celaSkon® tablety 250 mg 
100 tbl
Liek na vnútorné použitie. Obsahuje 
kyselinu askorbovú.

Voltaren® Forte 2,32 % gél 
150 g
Liek na vonkajšie použitie. Obsahuje 
diclofenacum diethylaminium.

nuroFen® raPid 400 mg  
mäkké kapsuly 10 ks
Liek na vnútorné použitie. Obsahuje 
ibuprofén.

otrivin®  
menthol 0,1 %  
sprej 10 ml
Liek na podanie do nosa. Obsahuje 
xylometazolíniumchlorid.

PhYSiomer®  

hypertonický  
nosový sprej  
135 ml
Zľava aj na iné produkty 
z radu PHYSIOMER®

Zdravotnícke pomôcky.

muconaSal® 

PluS  
sprej 10 ml
Liek na podanie do nosa. Obsahuje 
tramazolín hydrochlorid.

mar® rhino  
0,05 a 0,1 %  
sprej 15 ml
V akcii aj Mar®  
plus 20 ml,  
zdravotnícka  
pomôcka
Lieky na podanie do nosa. Obsahujú 
xylometazolíniumchlorid.

kašeľ kašeľkašeľ kašeľ kašeľ kašeľ

acc® perorálny roztok pre deti  
a dospelých 100 ml
Zľava aj na balenie 200 ml
Lieky na vnútorné použitie. Obsahujú 
acetylcysteín.

mucoSolVan®  

sirup 100 ml 
V akcii aj MUCOSOLVAN®  
Junior 100 ml
Lieky na vnútorné použitie. Obsahujú 
ambroxoliumchlorid.

dr. TheiSS  
mucoplant sirup  
proti kašľu  
so skorocelom  
a medom 250 ml
Tradičný rastlinný liek* na vnútorné 
použitie. Obsahuje skorocel kopijovitý.

robitussin™  
eXPecToranS  
100 ml
V akcii aj iné druhy
Liek na vnútorné použitie. Obsahuje 
guajfenezín.

Sinecod® sirup 200 ml
Liek na vnútorné použitie. Obsahuje 
butamirati dihydrogenocitras.

SToPkašeľ® sirup dr. Weiss  
200 + 100 ml navyše
V akcii aj STOPKAŠEĽ® sirup pre deti 300 ml
Výživové doplnky.

imuniTa

komPleX lakToBaciloV komPleX lakToBaciloV imuniTa chudnuTie chudnuTie chudnuTie

imuniTa imuniTa kalcioVý SiruP zaPareninY, 
Suchá Pokožka

Vši

hliVa uSTricoViTá  
s rakytníkovým olejom a reishi 
60 cps
Výživový doplnok.

Biopron9® Premium 30 + 10 cps 
zadarmo
Výživový doplnok.

GS laktobacily ForTe 21 60 + 20 cps
Zľava aj na balenie 30 + 10 cps
Výživové doplnky.

GS Vitamín c 1000 so šípkami  
100 + 20 tbl
Zľava aj na balenie 50 + 10 tbl
Výživové doplnky.

lipoxal effect 180 + 60 tbl zadarmo
Výživový doplnok.

Bellasin Balance 40+   
90 + 30 cps zadarmo
Výživový doplnok.

Xl-S medical direct 90 vrecúšok
V akcii aj XL-S MEDICAL 180 tbl
Zdravotnícke pomôcky.

rakYTníček® multivitamínové 
želatínky s rakytníkom 70 ks
Výživový doplnok.

SWiSS imunit®  
laktobacily  
60 + 12 cps
Zľava aj na Laktobacily  
Junior 60 + 12 tbl + magnetka
Výživové doplnky.

kalciový sirup 
pre deti  
od narodenia  
100 ml  
vanilková príchuť
Výživový doplnok.

Bepanthen® care masť 30 g
Zľava aj na balenie 100 g 
Kozmetické výrobky.

ParaniT sprej  
100 ml 
V akcii aj PARANIT  
repelent preventívny  
sprej 100 ml 
Biocídny výrobok** 
Zdravotnícké pomôcky.

DARČEK RAKytNÍČEK 

HOt&COLD DRINK
DARČEK MLIEČNA 

ČOKOLÁDA  

S RAKytNÍKOM L.SK.MKT.CC.02.2016.0312

NOvINKA NOvINKA

dia hemoroidY VaGinálne 
inFekcie

Vitamíny pre diabetikov 30 tbl
Výživový doplnok.

hemoSToP® SYnBio da Vinci  
30 + 15 cps
V akcii aj HEMOSTOP® GEL MAX 75 ml
Výživový doplnok, zdravotnícka pomôcka.

GYno-lacT vaginálne tablety 8 ks
Zdravotnícka pomôcka.
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BoleSť hrdla

dorithricin® pastilky 20 ks
Liek na vnútorné použitie.
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BoleSť hrdla

drill pastilky 24 ks
V akcii aj iné druhy
Lieky na vnútorné použitie.
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HREbEň + šAMPóN 

NAvyšE

STreS, nerVoziTa

PerSen® forte 20 cps
Zľava aj na ostatné lieky PERSEN®

Lieky na vnútorné použitie.

5,96 €
6,63 €

ViTamínY, 
minerálY

zdrovit  
multivitamín  
+ minerálie 
šumivé tablety  
20 ks
Výživový doplnok.

1,94 €
2,29 €

mulTiViTamínY

centrum® pre ženy 30 tbl
V akcii aj iné multivitamíny Centrum®

Výživové doplnky.

8,82 €
9,80 €

NOvINKA6,56 €
7,29 €


