
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. mája do 30. júna 2020  

alebo do vypredania zásob. Uvedené pôvodné ceny sú len odporúčané. Všetky ceny zahŕňajú DPH v zákonom stanovenej výške.   
Ďalšie akciové produkty nájdete v letáku PLUS LEKÁREŇ Novinky.  Za tlačové chyby nezodpovedáme. 

Nasometin® 50 mikrogramov/dávku, 
60 dávok
Liek na použitie do nosa. Obsahuje mometazónfuroát. 

Ibalgin® Rapidcaps 400 mg, 30 cps
Liek na vnútorné použitie. Obsahuje ibuprofén.

Magnézium + B komplex + vitamín C,  
20 vrecúšok
Výživový doplnok.

Essentiale® forte N*, 100 cps
V akcii aj Essentiale® forte 600 mg, 30 cps

Lieky na vnútorné použitie.  
Obsahujú esenciálne fosfolipidy.
* nový registrovaný názov lieku je Essentiale® 300 mg

Magnesium B-Komplex Glenmark,  
100 + 20 tbl ZADARMO
Výživový doplnok.

STOP KŔČOM, 50 tbl
Výživový doplnok.

Omega 3, 90 cps
Výživový doplnok.

Driclor, číry  
guľôčkový  
antiperspirant  
20 ml
Kozmetický prípravok.

Parasoftin  
Exfoliačné ponožky, 1 pár
Kozmetický výrobok.

Claritine® 10 mg, 10 tbl
Liek na vnútorné použitie. Obsahuje loratadín.

Brusnice Forte, 10 tbl
Výživový doplnok.

LINEX® FORTE, 28 kapsúl
V akcii aj iné produkty LINEX®

Výživový doplnok.

Hylak forte, 100 ml + Hylak forte, 30 ml
Liek na vnútorné použitie.

Candibene, dermálny krém 20 g
V akcii aj Candibene, dermálna roztoková 
aerodisperzia 40 ml

Lieky na vonkajšie použitie.  
Obsahujú klotrimazol.

Carbo Plus 250 mg, 20 cps
Výživový doplnok.

Kolagén Artro, 60 cps 
Výživový doplnok.

PRIESSNITZ  
Žilná a cievna 
výživa FORTE,  
60 tob + Gél Žily 
a cievy MEDICAL 
125 ml* ZADARMO
V akcii aj PRIESSNITZ 
Žily a cievy MEDICAL, 
gél 125 ml*

Výživový doplnok.  
* Zdravotnícka pomôcka.

ENZYCOL® DNA* 100 + 40 tob ZADARMO
Výživový doplnok.

neo-angin® bez cukru, 24 pastiliek  
+ nasic®, nosový sprej 10 ml*
V akcii aj neo-angin® čerešňa a neo-angin® 
šalvia, 24 pastiliek (všetko bez cukru)

Lieky na miestne použitie v ústach a v hrdle. 
* Liek na nosové podanie.

Bolesť

aktívne uhlie tráveniePečeň hnačka

Žily, cievy

horčík oPary

omega 3

huBové infekcie nechtov starostlivosť o chodidlá nadmerné PoteniePlesňové infekcie nechtov odvykanie od fajčenia

Prostata hemoroidy mykózy gynekologické ťaŽkosti

starostlivosť o PokoŽku Pri zvýšenej hladine  
kyseliny močovej

nechtová mykóza

Diclobene 140 mg, 5 liečivých náplastí, 
10 liečivých náplastí
V akcii aj Diclobene, gél 100 g

Lieky na vonkajšie použitie.  
Obsahujú sodnú soľ diklofenaku.

Excilor® lak na liečbu plesňových 
infekcií nechtov,  
3,3 ml
Zdravotnícka pomôcka.

alergia

ROSALGIN® EASY, 140 mg vaginálny 
roztok, 5 x 140 ml
Vaginálny roztok určený na výplachy pošvy. 
Obsahuje benzydamíniumchlorid.

močové cesty

staráme sa o vaše zdravie vo viac ako 530 lekárňach po celom slovensku.

Nicorette® Spray 1 mg/dávka, orálna 
roztoková aerodisperzia, 13,2 ml
V akcii aj Nicorette® Spray s príchuťou 
lesného ovocia 1 mg/dávka, orálna roztoková 
aerodisperzia, 13,2 ml

Lieky na podanie do úst. Obsahujú nikotín.

Flector® EP náplasť, 5 ks
Liek na vonkajšie použitie.  
Obsahuje diklofenak epolamín.

BRUFEN® 400, 30 tbl
V akcii aj BRUFEN® sirup, 100 ml

Lieky na perorálne použitie.  
Obsahujú ibuprofen. 

DETRALEX 500 mg, filmom obalené 
tablety, 60 tabliet
Liek na vnútorné použitie. Obsahuje účinnú látku, 
čistená mikronizovaná flavonoidná frakcia.

Zovirax Duo, 50 mg/g + 10 mg/g 
dermálny krém, 2 g 
Liek na vonkajšie použitie.

HERPESIN KRÉM,  
2 g, 5 g
Liek na vonkajšie použitie. Obsahuje aciklovir.

Bepanthen® Baby, 100 g
V akcii aj Bepanthen® Baby, 30 g

Kozmetický výrobok.

EXOROLFIN 5 %, liečivý lak na nechty 2,5 ml
V akcii aj EXO-NAILNER Lak 2 v 1,  
5 ml*

Liek na lokálne vonkajšie použitie. Obsahuje amorolfín.
* Zdravotnícka pomôcka.

kĺBy, väzy, šľachy kŕčové Žily, Bolesť nôh, hemoroidy

Živé Baktérie

Magne B6® Forte, 50 tbl 
+ Magne B6® Control Stress, 30 tbl
Výživové doplnky.

Prostenal® NIGHT, 60 + 30 tbl
V akcii aj Prostenal® CONTROL, 60 tbl

Výživové doplnky.

Procto-Glyvenol®, rektálny krém 30 g
V akcii aj Procto-Glyvenol®, čapíky 10 ks

Lieky na rektálne použitie.

STÉRIMAR™ Mn   
na alergickú nádchu 
obohatený o mangán, 
nosový sprej 50 ml
V akcii aj STÉRIMAR™ Cu   
s obsahom medi, nosový 
sprej 50 ml

Zdravotnícke pomôcky.

Bolesť

máj
jún

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

Bolesť v krku, nádcha alergia

Fenistil 1 mg/g gél, 50 g
Liek na vonkajšie použitie.  
Obsahuje dimetindénmaleinát.

Flixonel 50 mikrogramov/dávka,  
nosová suspenzná aerodisperzia, 60 dávok
Liek na použitie do nosa.  
Obsahuje flutikazónpropionát. 

Flebaven® 500 mg filmom obalené 
tablety, 90 tbl
Liek na vnútorné použitie. Obsahuje 500 mg 
mikronizovaného diosmínu.

+

Imodium®, 20 tvrdých kapsúl
V akcii aj iné lieky Imodium®

Lieky na vnútorné použitie.  
Obsahujú loperamidiumchlorid.

ATARALGIN®, 50 tbl
Liek na vnútorné použitie.

K lepšiemu zdraviu prispievame 
aj skvelými cenami.

+
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Pri kúpe 
neo-angin®

nosový sprej nasic® 
len za 1 cent

5,29 €

  459 €

7,81 €

  679 €
5,83 €

  499 €

13,51 €

  999 € 14,11 €

  1155 €

10,92 €

  895 €

18,47 €

  1599 €

15,13 €

60 tob

  1309 €

10,09 €

  825 €

13,27 €

  1085 €

6,91 €

2 g

  599 €

17,79 €

  1545 €

10,81 €

  939 €
9,38 €

  769 €

18,80 €

102,60 /kg

  1539 €

13,33 €

114,90  €/kg
100 g

  1149 €

19,07 €

Essentiale® 
forte N*

  1499 €

10,11 €

  875 €

18,70 €

  1619 €

15,02 €

EXOROLFIN

  1165 € 14,42 €

  1225 €
12,21 €

  999 €

8,42 €

  655 € 11,74 €

  965 €

20,23 €

  1755 €

6,80 €

  559 €

4,64 €

krém 20 g

  405 €

12,46 €

16,27 €/l

  1139 €

6,25 €

  515 €

7,16 €

  625 €

22,12 €

  1915 €

9,59 €

5 náplastí

  749 €
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+
Pri kúpe 

Hylak forte, 100 ml
hylak forte, 30 ml

 len za 1 cent

Pri kúpe 
Magne B6® Forte, 50 tbl  
magne B6® control  

stress, 30 tbl  
len za 1 cent

novinka

komPlex laktoBacilov

Laktobacily 9, 14 cps
Výživový doplnok.

  440 €

  990 €

  180 €

  650 €

  500 €

  590 €

Akcia platí  
do 31. 5. 2020

4,50 €

30 tbl

  369 €

SCHOLL Kúra na nechtovú mykózu, 
3,8 ml 
Zdravotnícka pomôcka, na vonkajšie použitie.


