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Ibalgin® 400 48 tbl 

Účinné analgetikum. Pomáha pri 
bolesti hlavy, zubov, chrbta, svalov, 
kĺbov a bolestivej menštruácii. Znižuje 
horúčku, tlmí zápal. Pre dospelých 
a dospievajúcich od 12 rokov.
Liek na vnútorné užitie. Obsahuje ibuprofen.

BOLesť

Hrajte s nami 
o skvelé ceny!
                   str. č. 10 – 11

starOstLIvOsť 
O pOkOžku

kOLagén
Colafit 60 kociek

Čistý kryštalický kolagén vo forme mäkkých, 
ľahko prehĺtateľných kociek. Bez farbív 

a prídavných látok. Balenie na 2 mesiace 
užívania, stačí len 1 kocka denne.

výživový doplnok.

voltaren® Liečivá náplasť 5 ks

Tenká, samostatne balená liečivá náplasť 
pre úľavu od akútnej bolesti, zápalu 
a opuchu, priamo v mieste aplikácie. 
Účinkuje 24 hodín pri dávkovaní 2 x denne, 
ráno a večer.
Liek na vonkajšie použitie.  
Obsahuje diclofenacum natricum. 

sudocrem® 125 g
upokojuje, regeneruje a chráni citlivú  

detskú pokožku pri plienkových 
zapareninách. Viac než 85 rokov skúseností 

v starostlivosti o pokožku.
kozmetický výrobok.

TV PONUKA

5,08 €  439 €

10,61 €  849 €

6,51 €  521 €
41,68 €/kg

17,33 €  1387 €

preChLadnutIe, Chrípka

theraFLu® prechladnutie a chrípka 
14 vreciek

Vďaka kombinácii 4 účinných látok lieči 
väčšinu príznakov chrípky a prechladnutia, 
ako sú horúčka, bolesť hlavy, kĺbov a svalov, 
upchatý nos, výtok z nosa.
Liek na vnútorné užitie.

10,09 €  807 €

Rozhovor 
s Mikom Hladkým

zo skupiny 
Gladiator                                              

str. č. 9

TV

TV

TV

TV

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. Zobrazené produkty sú len ilustračné, zmena cien a sortimentu vyhradená. Akcia trvá od 1. septembra do 31. októbra 2017 alebo do vypredania zásob. 
Uvedené pôvodné ceny sú len odporúčané. Všetky ceny zahŕňajú DPH v zákonom stanovenej výške. Ilustračné foto: Shutterstock. Za tlačové chyby nezodpovedáme. 

Využite naše 
internetové poradenstvo. 

Máte otázku ohľadoM 
užívaNia lieku, jeho účiNkov? 

str. č. 5

Cena platí  
do 30. 9. 2017 

Produkty za akciové ceny  
sú dostupné už vo viac  

ako 500 PluS lekárňach  
po celom Slovensku.
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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. 

paraLen® grIp chrípka a bolesť 24 tbl
Zľava aj na PARALEN® GRIP 24 tbl

paraLen® grIp chrípka a bolesť
• Horúčka • Bolesť hlavy • Upchatý nos • Bolesť hrdla 
• Vďaka kofeínu pomáha aj proti únave a ospalosti

paraLen® grIp
• Horúčka • Bolesť hlavy • Upchatý nos • Bolesť 
hrdla • Suchý kašeľ
Lieky na vnútorné užitie.

NOViNKA NOVá 
PríchUťChrípka

COLdreX® grip plus kaŠeĽ  
10 vreciek

Jediný horúci nápoj na úľavu od 
príznakov prechladnutia, chrípky 

aj vlhkého kašľa. Vďaka kombinácii 
3 liečivých látok účinne uľaví od 

bolesti hlavy, bolesti v krku, horúčky, 
upchatého nosa a vlhkého kašľa.

Liek na vnútorné užitie.

nurOFen® pre deti Jahoda 
200 ml

Suspenzia pre deti od 3 mesiacov. 
rýchla a účinná úľava od 

horúčky, bolesti a zápalu. 
Obsahuje odmernú trubičku pre 

presné a jednoduché dávkovanie. 
Liek na vnútorné užitie.  

Obsahuje ibuprofen.

kaŠeĽ
MuCOsOLvan® sirup 100 ml 
Zľava aj na MUGOTUSSOL® sirup 190 ml

MuCOsOLvan® lieči vlhký kašeľ – rozpúšťa 
hlien a uľahčuje vykašliavanie. Jahodová 
príchuť.
Obsahuje ambroxoliumchlorid.
MugOtussOL® sirup lieči suchý, dráždivý 
kašeľ. Nástup účinku za 15 minút. Účinok trvá 
až 6 hodín. Marhuľovo-vanilková príchuť.
Obsahuje dextrometorfániumbromid.
Lieky na vnútorné užitie.  

nádCha
MuCOnasaL® plus 10 ml 

Rýchlo, účinne a dlhodobo 
uvoľní nos pri nádche 

a prechladnutí. Navyše 
obsahuje éterické oleje z mäty 

a eukalyptu. Vhodný pre 
dospelých a deti od 6 rokov.

Liek na vstrekovanie do 
nosa. Obsahuje tramazolini 

hydrochloridum.

strepfen® sprej orálna roztoková 
aerodisperzia 15 ml 
V akcii aj Strepfen® pastilky 24 ks, dva druhy

strepfen® sprej
• Rýchla a dlhodobá úľava od bolesti, zápalu  

a opuchu hrdla
• Pôsobí až 6 hodín

strepfen® pastilky
• Rýchla a dlhodobá úľava od zápalu a opuchu  
    v krku
• Pôsobí proti zápalu 
Lieky na vnútorné užitie. Obsahujú flurbiprofén.

Účinkuje už  po 5 minútach

VýhOdNé
rodinné balenie

Pri 
ochladení a pri 

náhlych zmenách 
počasia sa častejšie stretá-

vame s výskytom chrípkových 
vírusových ochorení. Základný-
mi príznakmi chrípky sú vysoké 
teploty, bolesti svalov a celého 

tela, bolesti hlavy, nádcha, 
mierny kašeľ, celková 
slabosť a vyčerpanosť 

organizmu.

dorithricin® pastilky 20 ks

Jediné lokálne voľnopredajné 
ANTIBIOTIKUM na cmúľanie. 
Rýchlo účinkuje pri zápaloch 
a bolestiach hrdla, pri zápaloch 
sliznice ústnej dutiny a ďasien. 
Je vhodný aj pre deti od 6 rokov.
Liek na orálne použitie.

BOLesť hrdLa

Chrípka, naChLadnutIe

tlmí bolesť v krku až 6 hodín

6,92 €  585 €
29,25 €/l

7,51 €  635 €

5,05 €  437 €

6,06 €  524 €
52,40 €/l

6,21 €  536 €
28,21 €/l

8,99 €  794 €

7,57 €  639 €

Chrípku, ako vírusové ochorenie, je 
dôležité rozpoznať od iných bakte-
riálnych ochorení vyskytujúcich sa 
v tomto období. Identifikácia, či ide 
o vírusové alebo bakteriálne ocho-
renie, rozhodne o potrebe užívania, 
resp. neužívania antibiotík. Liečivá 
zo skupiny antibiotík sú pri chríp-
ke neopodstatnené a zbytočné. 

5,46 €  471 €

7,32 €  668 €
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CeLaskOn® tablety  
250 mg 100 tbl 
Vitamín C podporuje prirodzenú 
obranyschopnosť organizmu v zimnom 
období. Vyššia potreba vitamínu C je aj počas 
dospievania, v tehotenstve, starobe, pri 
dojčení, namáhavej práci, športe, infekčných 
ochoreniach, po úrazoch, u fajčiarov.
Liek na vnútorné užitie. Obsahuje kyselinu 
askorbovú.

Olynth® ha 0,1 %  
nosová roztoková 
aerodisperzia 10 ml 
Zľava aj na iné druhy liekov 
Olynth® HA alebo Olynth®

Nosová roztoková aerodisperzia 
Olynth® HA 0,1 % je určená na 
rýchlu úľavu od nádchy. Vďaka 
obsahu kyseliny hyalurónovej 
zvlhčuje nosovú sliznicu.  
Lieky na podanie do nosa. Obsahujú 
xylometazolíniumhydrochlorid.

phYsIOMer® hypertonický 135 ml 
Zľava aj na PHYSIOMER® Baby 115 ml

uvoľní upchatý nos pri nádche 
a prechladnutí. 
Nosové spreje PHYSIOMER® zo 100 % 
prírodnej morskej vody, bohatej na 
minerály. Čistia a zvlhčujú nosovú sliznicu, 
prirodzene regenerujú.  
Zdravotnícke pomôcky.

sinecod® sirup 200 ml
Sirup s vanilkovou príchuťou. tlmí kašeľ 
i počas noci. Vhodný pre dospelých a deti už 
od 3 rokov. Účinná látka sa začína vstrebávať 
už do 5 minút a pôsobí 6 hodín.  
Liek na vnútorné užitie. Obsahuje 
butamirátiumdihydrogéncitrát.

septanazal® sprej pre dospelých  
nosová aerodisperzia 10 ml 
Zľava aj na SeptaNazal® sprej pre deti 10 ml

Okrem xylometazolínu obsahuje aj dexpantenol, 
ktorý regeneruje, zvlhčuje a pomáha liečiť sliznicu 
nosa. Vďaka tomu nielen uvoľňuje, ale aj lieči 
upchatý nos. Neobsahuje konzervačné látky. 
Lieky na podanie do nosa.

vibrocil® nosová 
aerodisperzia 15 ml
Unikátny dvojzložkový prípravok na 
bežnú, chronickú a tiež alergickú 
nádchu. Vhodný aj pre najmenších 
vďaka výbornej znášanlivosti. 
Pre obsah antihistaminika ocenia 
najmä alergici.  
Liek na podanie do nosa.

gs vitamín C 1000 so šípkami  
100 + 20 tbl 

Zľava aj na balenie 50 + 10 tbl 

Prípravok obsahuje vitamín C v špeciálnej 
tablete TIME-RELEASE, ktorá zaisťuje 

postupné uvoľňovanie. Navyše je obohatený 
o šípky – bohatý zdroj flavonoidov. Vitamín C 

má široké spektrum pôsobenia.
výživové doplnky.

robitussin™ antitussicum 100 ml 
Zľava aj na Robitussin™ Junior a Expectorans 100 ml

Rad produktov Robitussin™ obsahuje sirupy na rôzne 
druhy kašľa. 
• Robitussin™ Antitussicum na suchý dráždivý kašeľ 
• Robitussin™ Expectorans na produktívny kašeľ  
Lieky na vnútorné užitie. robitussin™ antitussicum a Junior 
obsahujú dextrometorfan, robitussin™ expectorans obsahuje 
guajfenezín.

vItaMín C

kaŠeĽ

Mucoplant sirup proti kašľu  
so skorocelom a medom 250 ml

Používa sa na symptomatickú liečbu pri 
podráždení oblasti ústnej dutiny alebo hltanu 

s pridruženým suchým kašľom.  
tradičný rastlinný liek.* na vnútorné užitie.  

Obsahuje skorocel kopijovitý. 
* Určený na indikácie overené výhradne dlhodobým používaním.

BOLesť hrdLa
septofort 2 mg 24 pastiliek
Lieči príčinu bolesti v krku. 
Ničí vírusy a široké spektrum 
baktérií. Slúži ako prevencia 
i liečba infekcií v ústach a hrdle: 
afty, zápaly ďasien, jazyka či 
nosohltanu.  
Liek na vnútorné užitie. Obsahuje 
chlórhexidín.

nádCha

Ocenia najmä alergici.

4,59 €  396 €

12,23 €  989 €

5,27 €  455 €
45,50 €/l

6,02 €  509 €
25,45 €/l

7,51 €  610 €
24,40 €/l

3,83 €  330 €

4,19 €  362 €

5,02 €  434 €

5,85 €  493 €

5,63 €  486 €

10,27 €  907 €
67,19 €/l

Prechladnutie môže 
mať veľa spoločných 
príznakov s chrípkou, 
len bývajú miernejšie. 
Dominantné sú však 
problémy s dýchaním 
z dôvodu nádchy. Pri 
nádche nastáva opuch 
nosných slizníc a tvor-
ba riedkeho alebo 
hustého hlienu.

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. 
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hrebeň 

+ šAmPóN  

100 ml navyše

 
paranIt sprej 100 ml  
Zľava aj na PARANIT 
ošetrujúci šampón 100 ml

Odstráňte 100 % vší 
jedinou 15 minútovou 
aplikáciou! Radikálny 
sprej proti všiam a hnidám, 
šampón po ošetrení 
a hrebeň navyše.  
Zdravotnícke pomôcky.

 
predatOr paraZIt sérum 
a šampón 100 + 100 ml 
sérum má kondicionačné účinky, 
zabraňuje nadmernému svrbeniu 
a vysychaniu pokožky. Šampón 
slúži na dokonalé vymytie séra 
a zároveň udržuje vlasy v čistote 
a v dobrej kondícii.
Zdravotnícke pomôcky.

vŠI

KOVOVý 

hrebeň 

zAdArmO

dokonale vyčistí vlasy od nežiadúcich  vší a hníd.

OdPOrúčAme!

paraZItY

IMunIta
Imunit® hliva s rakytníkom 
JaCk hLívák 60 tbl + darček  
viac druhov  
Zľava aj na Imunit® Hliva ustricovitá 800 mg  
100 + 100 tob. navyše

prispieva k normálnej funkcii imunitného 
systému (selén, B6, B12), normálnemu 
rastu detí (jód), udržaniu normálneho stavu 
kostí (D3). Vhodné pre deti od 3 rokov.   
výživové doplnky.

ČO Je pedIkuLóZa?

pedikulóza (zavšivenie) je derma- 
tóza spôsobená ľudskými všami. 
Pôvodcom je cudzopasný organiz-
mus voš detská. Vyskytnúť sa môže 
u všetkých vekových kategórií, ale 
prevláda hlavne u detí, ktoré nav-
števujú predškolské alebo školské 
zariadenia. 

starOstLIvOsť O pOkOžku

trio d-panthenol 100 + 20 ml 
Zľava aj na 30 + 10 ml

Účinná dlhodobá ochrana citlivej 
pokožky vášho dieťaťa pred vznikom 
zaparenín a začervenaním zadočku, 
s upokojujúcim a regeneračným 
účinkom.  
kozmetické výrobky.

kaLCIuM-d sirup 150 ml 
Lahodný čokoládový sirup 
s vápnikom pre udržanie 
zdravých kostí a zubov. 
Navyše obsahuje vitamíny C 
a D pre správne fungovanie 
imunitného systému. Vhodné 
pre deti od 3 rokov.

vápnIk

výživový doplnok.

rakYtníČek® 
multivitamínové  

želatínky s rakytníkom 
Morský svet 140 ks  

Zľava aj na RAKYTNÍČEK®  
želatínky Džungľa 70 ks

Želatínky s rakytníkom  
na podporu imunity v tvare 

zvieratiek z morského sveta alebo 
džungle. Obsahujú rakytník  

a 9 vitamínov. Sú unikátne ovocnou 
chuťou – obsahujú  

20 % ovocnej šťavy. 
výživové doplnky.

paraziteX 60 cps 
pre tráviaci trakt bez parazitov 

vďaka vrcholáku a papáji. 9 účinných 
rastlinných extraktov. Preverené 

a najsilnejšie zloženie na trhu! Balenie 
pre potrebnú mesačnú kúru! 

výživový doplnok.

Vši sa môžu nachádzať na celej 
hlave, avšak ich najobľúbenejší-
mi miestami sú záhlavie a okolie 
uší. Samička vši kladie vo vlasoch 
vajíčka, hnidy, ktoré na vlasy pri-
lepuje.

Boj s týmto parazitom je namáha-
vý. Hlava dieťaťa sa musí vydezin-
fikovať špeciálnymi prípravkami.
Na lepšiu elimináciu hníd z vlasov 
sa odporúča použiť husté hrebene 
a hnidy vyčesať.

17,27 €  1491 €
149,10 €/l

14,82 €  1186 €
118,60 €/l

21,90 €  1950 €

12,64 €  1092 €

10,53 €  858 €

8,39 €  725 €
60,42 €/l

6,67 €  544 €
36,27 €/l

 www.pluslekaren.sk       facebook.com/pluslekaren
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OpýtaJte sa náŠhO LekárnIka 

viac na: www.pluslekaren.sk/poradna

Otázka: Mám celiakiu a laktózovú intoleranciu. Chcela by som sa spýtať, 
či probiotiká Laktobacily 9 sú bezlepkové a bezlaktózové.

Odpoveď: Prípravok je formo-
vaný do podoby želatínových 
kapsúl. To znamená, že Lak-
tobacily 9 neobsahujú žiadne 
pomocné látky, ktoré by vo 
vašom prípade mohli pôso-
biť dráždivo (neobsahuje sto-
py lepku ani laktózy). Ak by 
ste popri užívaní laktobacilov 
mali predpísanú antibiotickú 
liečbu, treba dodržať odstup 
aspoň 2 hodiny od podania an-
tibiotika (buď minimálne 2 ho-
diny pred jeho užitím, alebo 
2 hodiny po podaní antibiotic-
kého lieku).

tereZIa hLIva ustrICOvItá 
s rakytníkovým olejom  60 + 60 cps  
Zľava aj na 100 + 100 cps

hliva v kombinácii s rakytníkovým 
olejom s vysokým obsahom 118,2 mg 
betaglukanov. Teraz vo výhodných 
akciových baleniach. 
výživové doplnky.

nefdesanté CvIkLa  
šťava 500 ml  
Zľava aj na nefdesanté GRANÁTOVÉ 
JABLKO a ALOE

100 % pasterizovaná šťava z cvikly 
s prídavkom vitamínu C. V ponuke 
aj 100 % pasterizovaná šťava 
z plodov granátovníka s prídavkom 
vitamínu C alebo z aloe vera. 
výživové doplnky.

IMunIta

kOMpLeX LaktOBaCILOv

LaCtOseven® 20 tbl
Laktobacily s obsahom 7 

kmeňov baktérií mliečneho 
kvasenia, inulínovej vlákniny 

a vitamínu D na imunitu. 
Ideálne na užívanie pri 

oslabení imunity, počas 
antibiotickej liečby a pri 

poruchách trávenia.

výživový doplnok.

gs Laktobacily FOrte 21  
60 + 20 cps 
Zľava aj na 30 + 10 cps

unikátny komplex 9 kmeňov baktérií 
mliečneho kvasenia a 21 miliárd 
životaschopných mikroorganizmov 
s vlákninou inulín. Prípravok je vhodný 
aj pre deti, tehotné a dojčiace ženy, aj pre 
diabetikov.
výživové doplnky.

tereZIa pestreC + reIshI  
60 cps
Pestrec mariánsky prispieva k ochrane 
a detoxikácii pečene. Prípravok je 
kombinovaný so vzácnou hubou reishi, 
ktorá priaznivo vplýva na imunitu 
organizmu a obehovú sústavu. Je navyše 
doplnený o bazu čiernu.
výživový doplnok.

peČeň

vYBeráMe 

Z naŠeJ 

 InternetOveJ 

pOradne

Máte OtáZku OhĽadOM 
užívanIa LIeku, JehO ÚČInkOv? 

14,58 €  1330 €

11,18 €  911 €

15,41 €  1289 €

4,54 €  383 €

380 €kúpite exkluzívne 
v pLus lekárni 

16,38 €  1415 €

sWIss Imunit® Laktobacily  
60 + 12 tob.  
Zľava aj na SWISS Imunit® Laktobacily 
Junior 60 + 12 tbl + magnetka

SWISS Imunit® Laktobacily predstavujú 
účinnú kombináciu synergicky 
pôsobiacich probiotík a prebiotík 
(kombinácia 5 účinných kultúr 
a prebiotika inulín so selénom).  
SWISS Imunit® Laktobacily Junior sú 
vhodné pre deti od 3 rokov.  
výživové doplnky.

Laktobacily 9  
14 cps
Komplex 9 kmeňov lak-
tobacilov a bifidobaktérií. 
V dennej dávke obsahuje 
15 miliárd vitálnych mikro-
organizmov.
výživový doplnok.

11,18 €  911 €
18,22 €/l

10,04 €  820 €
16,40 €/l

7,13 €  582 €
11,64 €/l

Vašu najbližšiu PLUS Lekáreň nájdete na www.pluslekaren.sk
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VedeLi STe že?

spolu s nami 

starnú aj naše 

kĺby. ak im 

dáme výživu 

z vnútra, dlhé 

roky sa nám 

odmenia dobrým 

fungovaním.

keď je rýchlosť a sila dôležitá.

BOLesť

IMunIta

kaLCIOvý sIrup

kOLagén

diclobene 100 g 
Chladivý gél s diklofenakom. 
Pre rýchlu a spoľahlivú úľavu od 
bolesti chrbta, svalov a kĺbov. 
Liek na vonkajšie použitie. Obsahuje 
sodnú soľ diklofenaku.

astina Cur-Cum 30 cps 
Zľava aj na 60 cps  

Vysoko vstrebateľný kurkumín pre 
kontrolu zápalových reakcií. 

Extrakt kurkumy pre normálnu funkciu
• imunitného • nervového • obehového 
• dýchacieho systému 
• pečene • kĺbov • kostí • pokožky 
výživové doplnky.

 
dIas® FOrte kolagén 
prášok vo vrecúškach 30 ks 
Zľava aj na 15 vrecúšok

predstaviteľ novej generácie 
kolagénov v množstve 10 000 mg 
v jednej dávke potencovaných 
obsahom vitamínov (C, E). 
S vysokou využiteľnosťou pre 
organizmus. pre výživu kostí, 
kĺbov, chrupaviek a šliach. 
výživové doplnky.

 
Maxivitalis senZYCOL™ 180 tbl  

Enzymatický prípravok s obsahom 
Serrapeptázy vhodný pre prirodzenú 

činnosť imunitného systému po 
operáciách, úrazoch a športových 

zraneniach1,2 a pri náznakoch 
zápalových reakcií1.

1 Extrakt kurkumy, 2 Meď 
výživový doplnok.

aLMIraL® gel 250 g 
Zľava aj na balenie 50 g a 100 g 

Chladivý, nemastiaci, číry gél s príjemnou 
vôňou mäty. Určený na lokálnu 
liečbu bolesti, zápalu a opuchu ako 
následku športových poranení, úrazu 
a reumatoidných ochorení.  
Lieky na vonkajšie použitie. Obsahujú 
diklofenak. 

arnIkaMed gél 100 g
na zmiernenie modrín, 

podvrtnutí a lokalizovanej bolesti 
svalov. 100 g gélu obsahuje 24 g 

tinktúry z kvetu arniky horskej 
(Arnica montana L., flos).  

tradičný rastlinný liek.*  
na vonkajšie použitie.  

Obsahuje arniku horskú. 
* Určený na indikácie overené výhradne 

dlhodobým používaním.

 
ataraLgIn® 50 tbl
Liek na bolesť hlavy a krčnej chrbtice. 
Vďaka unikátnemu zloženiu rýchlo uľaví 
od bolesti, zníži emočné, psychické 
a svalové napätie, a tým odstráni aj 
príčinu bolesti.  
Liek na vnútorné užitie.

kĺBY

kOstI, kĺBY

 
proenzi® Intensive 120 tbl

to najlepšie pre váš pohyb. Nové zloženie, 
zosilnená výživa vďaka rastlinným extraktom: 

vŕba biela, kurkumín a boswellia serrata. 
Zintenzívnené vstrebávanie. Podporené 

patentovanou zložkou BioPerine® pre 
maximálne využitie živín v tele.

výživový doplnok.

tereZIa kĺBY FIt 60 cps
Obsahuje prírodný komplex morských 
minerálov Aquamin. Hlavnou zložkou je  
100 % čistá zvápenatená červená morská 
riasa s obsahom vápnika a horčíka. 
Obohatené o bosweliu, šípky, rakytník  
a hubu shii-take
výživový doplnok.

 pre zdravé, pružné  
a  pohyblivé kĺby.

10,11 €  809 €
32,36 €/kg

11,82 €  950 €
95,00 €/kg

7,51 €  649 €
5,33 €  460 €

46,00 €/kg

7,29 €  616 €

45,68 €  3947€

27,54 €  2204 €

16,20 €  1296 €

prírodné riešenie pre 
podporu kostí a kĺbov.

12,47 €  1017€

30,18 €  2608 €

kalciový sirup  
100 ml
Osvedčený chutný kalciový sirup 
s jemnou vanilkovou príchuťou. 
Schválený pre deti od narodenia. 
Je vhodný aj pre dospelých, tehotné 
i dojčiace ženy. Bez konzervačných 
látok a pridaných farbív. 
výživový doplnok.

4,21 €  364 €
36,40 €/l

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. 
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Bujné vlasy sú symbolom krásy a vitality. Vy-
padávanie vlasov je viac ako len kozmetický 
problém. So stratou vlasov sa nemusíte zmie-
riť! Nejakú dobu trvá, kým sa vlasové folikuly 
poškodia natoľko, že zostanú natrvalo inakti-
vované. Potom sa už čas nedá vrátiť späť  

Ak už trpíte vypadávaním vlasov, nemusíte ex-
perimentovať, ale rýchlo začať s liečebným 
postupom, ktorý nielenže zmierňuje príznaky, 
ale zabraňuje aj ďalšiemu vypadávaniu vlasov.

dÔLežItá Je rOvnOváha
Keď nastane nerovnováha vlasového cyklu:
• Rastová fáza (anagénna) je skrátená
• Vlasový cyklus sa zrýchľuje
• Vlasy sú po každej výmene tenšie a vla-

sové folikuly menšie
• Každý vlasový folikul dokáže vytvoriť iba 

určitý počet vlasov
• Potenciál sa rýchlejšie vyčerpáva

hLavná príČIna hOrMOnáLne  
pOdMIenenéhO vYpadávanIa vLasOv

DHT (dihydrotestosterón) spôsobuje u mu-
žov a žien zužovanie krvných ciev, ktoré sú 
dôležité pre výživu vlasových korienkov. 
Vedie to k neustálemu poškodzovaniu vla-
sových korienkov. vlasy sú redšie a jem-
nejšie, až jedného dňa prestanú rásť. Proti 
DHT – hlavnému spúšťaču hormonálne 
podmieneného vypadávania vlasov, však 
môžete niečo podniknúť. S Neocapilom.

vYsOká ÚČInnOsť MInOXIdILu

• Účinná látka minoxidil stimuluje rast no-
vých vlasov

• Účinná liečba pri hormonálne podmie-
nenom vypadávaní vlasov

• Pri dlhodobej aplikácii (niekoľko mesiacov až 
rok) bola u 50 – 80 % všetkých prípadov pozo-
rovaná tvorba nových terminálnych vlasov

• Aj pre ženy v menopauze

Liek na vonkajšie použitie s účinnou látkou minoxidil. 
Čítajte pozorne príbalovú informáciu. O použití lieku sa 
poraďte s lekárom alebo lekárnikom.

hOrČík

MOČOvé CestYspánOk, nervOvé uvOĽnenIe

psYChICká Záťaž, pOdráždenOsť

Magne B6® Forte 50 tbl 
Zľava aj na MAGNE B6® Balance 20 vreciek 

Prípravky s obsahom horčíka 
a vitamínu B6. MAGNE B6® Balance 
navyše obsahuje vitamín B9, ktorý 
podporuje správnu funkciu psychiky, 
ako je pamäť, koncentrácia a odolnosť 
voči stresu. Horčík a vitamíny B6 a B9  
prispievajú k zníženiu únavy 
a vyčerpania.
výživové doplnky.

prostenal® FOrte 30 tbl 
Zľava aj na 60 tbl

Saw palmetto a pŕhľava 
dvojdomá pomáhajú zachovať 
normálnu funkciu močového 

ústrojenstva a zdravie 
prostaty.

výživové doplnky.

urOvaL® manosa akut 10 tbl 
Zľava aj na 20 tbl

unikátne spojenie kanadských 
brusníc a d-Manózy.
• Vysoká koncentrácia  
   obsiahnutých látok 
• Denná dávka 50 mg PAC
výživové doplnky.

Baldriparan® 30 tbl
Rastlinný liek na zmiernenie 
porúch spánku a na úľavu 
mierneho nervového 
napätia.
Liek na vnútorné užitie. 
Obsahuje extrakt z koreňa 
valeriány.

persen® forte 40 cps dur 
Akcia platí aj na ostatné lieky PERSEN®

Rastlinný liek s upokojujúcim 
účinkom vhodný pri psychickej 
záťaži, nepokoji, podráždenosti 
a dočasných ťažkostiach so 
zaspávaním. Užívanie nespôsobuje 
závislosť.
Lieky na vnútorné užitie.

magnesium-Sandoz®  

rAPid 20 vreciek

len za 0,01 €

+

neocapil® 2 % dermálny roztok 50 ml

zdrAVé VLASY – KOrUNA KráSY! ALe čO AK…

paMäť

Lucetam® 1200 mg 60 tbl flm
Zlepšuje činnosť mozgu v oblasti 
učenia a pamäti. Vhodný aj pri 
pocitoch závrate a pri liečbe 
dyslexie u detí a dospievajúcich. 
Nevyvoláva útlm.
Liek na vnútorné užitie. Obsahuje 
piracetam.

10,24 €  835 €

7,87 €  679 €

6,64 €  574 €

8,42 €  728 €

11,66 €  1008 €

14,76 €  1181 €

NOViNKA

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. 
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Ludwigova schéma u žien

hamiltonova schéma u mužov

ŠtádIá vYpadávanIa vLasOv

Horčík prispieva k zníženiu 
vyčerpania a únavy, 
k správnemu fungovaniu 
nervového systému a svalov. 
Neobsahuje laktózu ani lepok.
výživový doplnok.

rastOvá FáZa
(anagénna)

vLasOvý 
CYkLus

FáZa pOkOJa
(telogénna)

preChOdná
FáZa

(katagénna)

  cca 2 – 6 rokov

cca 2 t
ýžd

necca 2 – 4 mesiace

Viac informácií na neocapil.sk
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pOkLad ZO sLneČnICe 
prOspIeva MOZgu, CIevaM, 
peČenI, neChtOM a vLasOM

slnečnicový lecitín je čisto prírodný, 
rastlinný doplnok ľudskej výživy, ktorý 
je alternatívou sójového lecitínu. 

Slnečnica ako plodina nie je spájaná 
s genetickou modifikáciou a nie je aler-
génom. Výhodou slnečnicového lecitínu 
je jeho neutrálna chuť a vôňa. 

Lecitín patrí medzi tzv. fosfolipidy, ktoré 
tvoria hlavnú časť všetkých bunkových 
membrán, teda obal nervových, svalo-
vých a iných buniek ľudského tela. 

Hoci slnečnicový lecitín obsahuje spek-
trum prospešných fosfolipidov, jeho 
hlavnou účinnou látkou je fosfolipid fo-
sfatidylcholín.

výžIvOvé vpLYvY užívanIa 
sLneČnICOvéhO LeCItínu  

pre OrganIZMus
  Prispieva k správnej látkovej preme-

ne homocysteínu. Homocysteín je 
aminokyselina, ktorú má v krvi kaž-
dý človek a ktorá vzniká štiepením 
bielkovín. Jej  vysoká hladina  poško-
dzuje cievy, v dôsledku čoho vzniká 
náhla cievna príhoda, ischemická 
choroba srdca a zvyšuje sa riziko 
kôrnatenia tepien.

	Prispieva k správnej látkovej preme-
ne lipidov, teda pomáha udržiavať 
cholesterol v rozpustnej forme a za-
medzuje jeho ukladaniu v cievach. Je 
dôležitou súčasťou žlče, nevyhnutnej 
na trávenie tukov.

  Prispieva k udržaniu normálnej 
funkcie pečene. Ak v strave nie je do-
statok lecitínu, dôsledkom môže byť 
hromadenie veľkého množstva tuku 
v pečeni, tzv. stukovatenie pečene.

  Viac informácií na www.vemica.eu

veMICa slnečnicový lecitín v prášku 150 g

prospieva mozgu, cievam, pečeni, nechtom 
a vlasom. Udržiava cholesterol v rozpustnej 
forme a zamedzuje jeho ukladaniu. Prispieva 
k udržaniu normálnej funkcie pečene a zabra-
ňuje jej stukovateniu. 100 % prírodný produkt.

výživový doplnok schválený Úradom verejného zdravotníctva sr.

+  
tlakomer OMrOn M3 s predĺženou 
manžetou a adaptérom zdarma
tlakomer na rameno s manžetou pre obvod paže 
22 – 42 cm, s detekciou nepravidelného pulzu 
a kalibráciou počas 3 ročnej záruky zdarma.
OMrOn – 7 x víťaz ankety „Lekárnici odporúčajú“ 
Zdravotnícka pomôcka.

MeranIe tLaku

OČI MuLtIvItaMínYdIa

Ocuvite® LuteIn Forte 
60 tbl
Doplnok výživy s vyváženou 
kombináciou vitamínov, 
minerálov a karotenoidov, 
ktoré sú nepostrádateľné 
pre látkový metabolizmus 
očí. 
výživový doplnok. 

gs extra strong Multivitamín  
60 + 60 tbl 
Zľava aj na GS Extra Strong Multivitamín 50+ 
90 + 30 tbl

Komplexné a vyvážené zloženie vitamínov, 
minerálov a ďalších aktívnych látok.
strOng kOMpLeX
• Extra dávka vitamínu C • Luteín 
• Activín • Echinacea 
extra silný, extra účinný multivitamín 
vo výhodnom balení.
výživové doplnky.

vitamíny pre diabetikov  
90 tbl
Výživový doplnok s obsahom 
vitamínov, minerálov a antioxidantov, 
s chrómom pre udržanie normálnej 
hladiny glukózy v krvi.  
Výhodné ekonomické balenie  
na TRI MESIACE.  
Dávkovanie – 1 tableta denne.  
výživový doplnok. 

OMrOn – významný partner 
svetového dňa srdca

29. september
Počas Svetového dňa srdca 

zdieľajte, ako posilníte vy svoje srdce 
a inšpirujte ďalších, aby boli zdraví.

#worldheartday

OparY vectavir® tónovaný 
krém na opary 2 g
Účinný aj pri započatí 
liečby v neskorších fázach 
oparu (fáza pupienkov 
a pľuzgierikov). Významne 
skracuje dobu vylučovania 
vírusu, dobu hojenia a tlmí 
bolesť.
Liek na vonkajšie použitie. 
Obsahuje penciklovir. 

Zovirax® duO krém 
na opary 2 g
Jediný krém na liečbu oparov 
s dvojitým zložením: 
• zastavuje množenie vírusu 
• pomáha liečiť zápal.
Je klinicky preukázané, 
že pomáha zastaviť vznik 
pľuzgierikov. Skracuje dobu 
hojenia.
Liek na vonkajšie použitie.

7,29 €  594 €

19,16 €  1565 €

10,32 €  841 €

10,40 €  848 €

11,29 €  954 €

12,38 €  1029 €

74,88 €  6469 €

2Campaign core logo

Horizontal version

I’m sharing the power lock-up

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. 



september | október

9

miKO hLAdKý zO SKUPiNY gLAdiATOr

na slovenskej hudobnej scéne pôsobíte od 
roku 1989, čo je úctyhodných 28 rokov. pre-
zraďte nám svoj recept na úspech. 

Najdôležitejšie asi je, že ma to baví. Sklada-
nie pesničiek, práca v štúdiu a, samozrejme, 
koncertovanie, ma napĺňajú a dodávajú mi veľa 
sily a zážitkov.

ste typ človeka, ktorý sa pri prvých názna-
koch choroby vyberie k lekárovi, alebo dôve-
rujete aj lekárnikom?

Záleží od druhu ochorenia. Keď je to len oby-
čajná chrípka, tak užívam bežné lieky. Keď ma 
„prepadne“ niečo neznáme, tak idem radšej 
k lekárovi, nech mi navrhne liečbu.

aký máte vzťah k lekárnikom? vyhľadávate 
ich pomoc často?

Našťastie, vážne choroby ma obchádzajú. 
Dávam si pozor hlavne na prechladnutie, lebo 
chorý by som nemohol koncertovať. Ale pri 
obvyklých chorobách áno, vyhľadám pomoc 
lekárnika. 

Čo hľadáte v lekárni najčastejšie?
Bežné lieky, občas nejaké vitamíny a dopln-

ky výživy.

pomaly prichádza obdobie jesenných chrí-
pok. Čo vám pomáha udržať sa fit v tomto ob-
dobí?

Keďže koncertujeme prakticky celý rok, 
musím si dávať pozor neustále. Ak sa necítim 
dobre, tak je to veľa vitamínov, či už v ovocí 
a zelenine, alebo z lekárne.

ako si zvykne spevák chrániť hlasivky, kto-
ré sú jeho najdôležitejším pracovným nástro-
jom? Máte nejaký recept, ako sa o ne lepšie 
starať?

Nestarám sa o ne nejako špeciálne. Nepi-
jem však chladené nápoje, občas na ukľudne-
nie hlasiviek pomôže biele vínko.

Leto je pomaly za nami. niektorí muzikanti 
ho trávili na festivaloch a koncertoch. Iní si 
užívali dovolenkové "ničnerobenie". ako to 
bolo u vás?

V lete mávame najviac koncertov, veľmi sa 
vždy tešíme aj na rôzne letné akcie. Tak to bolo 
i tentokrát. Aj po toľkých rokoch nás to strašne 
baví a dodáva nám to obrovské množstvo ener-
gie. Je to pre nás droga. Dovolenkovali sme 
celá kapela na konci augusta, pomaly sa opäť 
vraciame na pódiá.

O necelé dva roky oslávi kapela gladiator 
krásne jubileum. Čo chystáte pre svojich ver-
ných fanúšikov? Môžu sa tešiť na nejaké nové 
pesničky? 

Áno. V novembri a decembri vyrážame na 
akustické turné, popritom budeme skúšať 
nové piesne. Chceli by sme vydať nový album, 
keďže to budú už 4 roky odvtedy, ako sme vyda-
li náš ostatný album.

kde vás môžu vaši fanúšikovia vidieť naj-
bližšie?

Ešte odohráme pár festivalov, v zime sa te-
šíme na to akustické turné, takže všetkých po-
zývame 

 www.pluslekaren.sk       facebook.com/pluslekaren
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 sudOku

Vyriešte sudoku a pošlite nám vylúštené čísla (z oranžových  štvorčekov, v abecednom poradí  
od písmena A po písmeno L) do 30. septembra 2017 mailom na adresu sutaz@pluslekaren.sk.  
Do predmetu mailu uveďte sudOku. Nezabudnite uviesť svoje meno, priezvisko, adresu 
a telefónne číslo. troch z vás odmeníme balíčkom, ktorý obsahuje knihy a formy na pečenie  
v celkovej hodnote 44 €. Výhercov zverejníme v PLUS LEKÁREŇ Novinky 11/12  2017.

hraJte s naMI O hOdnOtné CenY!

správne riešenie tajničky z čísla 7/8:  
pre neOBMedZenÚ radOsť ZO sLnka. 
vecné ceny získali:
Ivana Rodanová z Prešova  
Martina Khűebachová z Prievidze  
Terézia Švenková z Banskej Štiavnice 
Ildikó Mišalová zo Štúrova

správne riešenie osemsmerovky  z čísla 7/8:  
ĽÚBIť a BYť ĽÚBený Je akO CítIť sLnkO Z OBOCh strán.  
vecné ceny získali:
Simona Marschalová z Dunajskej Stredy 
Emília Stankovičová z Košíc 
Marián Belaj z Bratislavy  

správne riešenie sudoku z čísla 7/8:     2476     2937     8352
vecné ceny získali:
Eva Jurčová z Popradu 
Jana Krišková z Handlovej 
Irena Somorciková  z Bratislavy 

VýhercOm SrdečNe bLAhOžeLáme!

pakOne, paLIvO, paMír, paneL, panCIer, pandOra, 
panOvník, papIer, páperIe, parapet, parCeLa, parIs, 
patrOLa, pedrO, pepsI COLa, perIskOp, petra, peveC, 
peXesO, pIeta, pLaCka, pLastIka, pLesO, pLetIvO, 
pLeva, pLIenka, pLnka, pLOMBa, pOBOČka, pOdvOd, 
pOeta, pOkrOk, pOLICa, pOLOtMa, pOLuX, pOMeLO, 
pOMer, pOMpa, pOnIkLeC, pOpOL, pOsYp, pOtOk, 
pOvaha, prasa, prOsO, prOZaIk, psIskO.

keď niečo poriadne smrdí, tak je to ... (tajnička)
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 OseMsMerOvka

Vylúštenú osemsmerovku pošlite do 30. septembra 2017 mailom na adresu 
sutaz@pluslekaren.sk. Do predmetu mailu uveďte OseMsMerOvka. 
Nezabudnite uviesť svoje meno, priezvisko, adresu a telefónne číslo. 
troch z vás odmeníme balíčkom troch kníh v hodnote 36 €. Výhercov zverejníme  
v PLUS LEKÁREŇ Novinky 11/12  2017.

P O K S I R E P O D V O D

E A K P P A N O V N Í K L

P L N S R P O N I K L E C

S O E D I A K N L P N E V

I R L E O S A A A A V S R

C T T O Ž R P Á P E R I E

O A K I T S A L P N A R I

L P E I O M R E I C N A P

A T E P A R A P I E L P A

R R A V O Z D L P E N O P

P L E T I V O E C O B K L

O L E M O P X R P E T R A
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september | október

Vašu najbližšiu PLUS Lekáreň nájdete na www.pluslekaren.sk

  taJnIČka

Vylúštenú tajničku posielajte do 30. septembra 2017 mailom na adresu sutaz@pluslekaren.sk. 
Do predmetu mailu uveďte taJnIČka. Nezabudnite uviesť svoje meno, priezvisko, adresu  
a telefónne číslo. Štyroch z vás odmeníme balíčkom kozmetiky Cetaphil® v hodnote 34 €.  
Výhercov zverejníme v PLUS LEKÁREŇ Novinky 11/12  2017.

Zapojením sa do súťaže, t. j. odoslaním kontaktných údajov dáva účastník súťaže organizátorovi súťaže UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, so sídlom 
Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice, svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa a telefónne číslo na účely realizácie tejto súťaže, identifikácie 
výhercu a na vlastné marketingové účely organizátora, na organizovanie ďalších súťaží, ako aj na súvisiace reklamné a propagačné aktivity organizátora, a to na obdobie 2 rokov. 
Súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla organizátora súťaže. V zmysle § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani 
z príjmov výhra neprevyšujúca 350 EUR je oslobodená od dane. Foto výhier je len ilustračné. 

11 www.pluslekaren.sk        facebook.com/pluslekaren

Pripravil: Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov, www.szhk.sk Autor: J. Farkaš
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www.pluslekaren.sk

Plusimun 60 cps
Obsahuje rastlinné extrakty z liečivých bylín 
pamajoránu obyčajného a rozchodnice ružovej, plodov 
kardamónu obyčajného a huby húsenice čínskej, 
ktoré majú priaznivý vplyv na obranyschopnosť 
organizmu. Prípravok je obohatený o včeliu materskú 
kašičku, ktorá je známa svojimi priaznivými účinkami 
na ľudský organizmus.
výživový doplnok.

Pluskáči želé 50 ks
Vyvážený komplex 10 vitamínov, 
obohatený o zinok.
výživový doplnok.

+ dArčeK

ČO OvpLYvňuJe IMunItu  
v detskOM veku?
• Správna životospráva (pitný režim, 

strava bohatá na vitamíny, minerály, 
stopové prvky a vlákninu).

• Primeraná pohybová aktivita, pobyt na 
čerstvom vzduchu, dostatok spánku.

• Dôkladná hygiena a otužovanie 
dieťaťa.

• Psychická pohoda dieťaťa a rodiny, 
snaha o zdravé bývanie.

pOdpOra IMunItY
• Postupné otužovanie.
• Striedavé sprchovanie sa teplou 

a studenou vodou. 
• Pravidelná telesná aktivita, počas ktorej 

sa vylučujú do krvi tzv. „hormóny šťastia“ 
endorfíny.

• Dostatočný kvalitný spánok. 
• Vyhýbanie sa stresu.
• Konzumácia kvalitnej a pestrej stravy, 

čerstvého ovocia a zeleniny s obsahom 
enzýmov, vitamínov a minerálov. 

• Užívanie látok ovplyvňujúcich imunitu: 
voľnopredajné, prebiotiká a probiotiká, 
enzýmy, zinok a selén, vitamíny C, A, E.

Imunitný 
systém človeka si 

môžeme predstaviť ako zložitú 
komunikačnú sieť imunitných 

buniek, ktorých úlohou je zabezpečiť 
odolnosť organizmu proti choroboplodným 

mikroorganizmom. Charakterizuje 
obranyschopnosť jedinca pri stretnutiach 
s vírusmi, baktériami, pri porezaní sa či 

zlomení si kostí. Rovnako preberá kontrolu 
nad zneškodnením vlastných pozmenených 

buniek v skorých štádiách rakoviny. 
Imunita je zodpovedná aj za zápalovú 

reakciu – prirodzený proces 
vznikajúci ako následok 

poranenia.

a na záver jeden 

veľmi dobrý tip pre 

zdravie, smejte sa  

smiech znižuje 

hladinu stresových 

hormónov, zvyšuje 

hladinu endorfínov 

a bielych krviniek, 

a tak nielenže 

zlepšuje náladu, 

ale aj pomáha v boji 

s infekciou.

OBávate sa ChrípkY aLeBO preChLadnutIa? 
NAšA NAjSiLNejšiA zbrAň je imUNiTA! 

650 €kúpite exkluzívne 
v pLus lekárni 

750 €kúpite exkluzívne 
v pLus lekárni 


