
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. Výživové doplnky sa nesmú používať ako náhrada rozmanitej stravy.  Zobrazené produkty sú len ilustračné, 
zmena cien a sortimentu vyhradená. Akcia trvá od 1. novembra do 31. decembra 2022 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. Za tlačové chyby nezodpovedáme.  
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Ibalgin® 400, 48 tbl
Liek na vnútorné použitie. Obsahuje ibuprofén.

NUROFEN Rapid 400 mg Capsules, 30 cps
V akcii NUROFEN Rapid 400 mg Capsules, 20 cps

Liek na vnútorné použitie. Obsahuje ibuprofén.

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

BRUFEN® 400, 30 tbl
V akcii aj BRUFEN® 400, 50 tbl

Liek na perorálne použitie. Obsahuje ibuprofen.

Bolesť hrdla

iMunita

zápalové oChorenie kašeľ

Bolesť

Chrípka, preChladnutie

IBSA Vitamin D3 2000 IU, príchuť 
pomaranč, 30 rýchlo rozpustných filmov
Výživový doplnok.

RAKYTNÍČEK+  
multivitamínové želatínky, 50 ks
Výživové doplnky.

Nasivin® SOFT  
0,05 %, 10 ml
Liek na nazálne 
použitie. Obsahuje 
oxymetazolínium-chlorid.
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TheraFlu prechladnutie  
a chrípka, 14 vreciek 
+ termohrnček
Liek na vnútorné použitie.

Luteín Premium Forte, 60 cps
Výživový doplnok.

Coldrex MAXGrip lesné ovocie,  
10 vreciek1) + Physiomer eukalyptus, 20 ml2)

V akcii aj iné lieky Coldrex1)

1) Lieky na vnútorné použitie.
2) Zdravotnícka pomôcka.

ACYLPYRIN®, 10 tbl
Liek na vnútorné použitie. Obsahuje kyselinu 
acetylsalicylovú.

PARALEN® GRIP horúci nápoj citrón  
650 mg/10 mg, 12 vreciek
Dostupný v rôznych príchutiach

Lieky na vnútorné použitie.

ENZYCOL® DNA*, 100 + 40 tob. zadarmo
*zinok

Výživový doplnok.

Iberogast®, 
50 ml, 100 ml, 20 ml
Liek na vnútorné použitie. Liek je 
zložený z kvapalných extraktov rôznych 
častí bylín.

Rennie ICE, žuvacie tablety,  
48 tbl, 24 tbl
Zdravotnícka pomôcka.

Voltaren Forte 2,32 % gél, 100 g
Liek na vonkajšie použitie. Obsahuje 
diclofenacum diethylaminum.

GELACTIV 3-Collagen Forte,
Darčeková edícia 120 + 60 cps zadarmo
Výživový doplnok.

Cemio Kamzík, 120 cps 
Výživový doplnok.

Dorithricin, 20 tvrdých pastiliek
Liek na orálne použitie.

MUCONASAL plus, 10 ml
Liek na vstrekovanie do nosa. Obsahuje 
tramazolínium-chlorid.

oMega 3 zrak

kašeľ

nádCha

ACC® LONG, šumivé tablety, 10 ks
V akcii aj iné lieky ACC®

Lieky na vnútorné použitie. Obsahujú 
acetylcysteín.

Calcium chloratum - TEVA, 
100 ml
Liek na vnútorné použitie. 
Obsahuje dihydrát chloridu 
vápenatého.

NUROFEN Stopgrip, 24 tabliet
Liek na vnútorné použitie.

Plus pre Vaše zdravie
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CELASKON® LONG EFFECT, 60 cps
Liek na vnútorné použitie. Obsahuje kyselinu 
askorbovú.

Marťankovia 
50 gummies + 50 cmúľacích tabliet
Výživové doplnky.

GinkoPrim®, 90 + 30 tbl NAVYŠE
Výživový doplnok.

Cemio RED3, 90 cps 
Výživový doplnok.

Zinkorot®, 50 tbl
Liek na vnútorné použitie. Obsahuje dihydrát 
zinkumorotátu.

nádCha

Omega 3, 90 cps
Výživový doplnok.

STODAL, 
sirup, 200 ml
Liek na vnútorné 
použitie.

zlavy až´
do29%

 Bolesť hrdlakašeľ

MUCOSOLVAN® pre 
dospelých, 100 ml 
V akcii aj MUCOSOLVAN® Junior, 
100 ml a MUCOSOLVAN®  
Long Effect, 20 cps

Lieky na vnútorné 
použitie. Obsahujú 
ambroxoliumchlorid.

Meranie krvného tlaku

Tlakomer OMRON M3
digitálny, automatický, na rameno,  
s predĺženou manžetou + sieťový adaptér
Zdravotnícka pomôcka.

Chrípka Bolesť, horúčka

TANTUM VERDE® SPRAY FORTE, 15 ml
V akcii aj iné lieky TANTUM VERDE®

Lieky na orálne použitie. Obsahujú 
benzydamínium-chlorid. 

iMunita

Hliva ustricovitá + Echinacea + rakytník 
+ selén + zinok, 60 cps
Výživový doplnok.

Stoptussin, 50 ml
Liek na vnútorné použitie.

Panadol Novum 500 mg, filmom obalené 
tablety, 24 tbl
Liek na vnútorné použitie. Obsahuje paracetamol.

nádCha laktoBaCily

Laktobacily 9, 14 cps
Výživový doplnok.

iMunita Bolesti BruCha, kŕče

Buscopan®, 10 mg, 20 tbl
Liek na vnútorné použitie. Obsahuje 10 mg 
butylskopolamíniumbromidu.

  695 €

OLYNTH® HA 0,1 %, 
nosová roztoková 
aerodisperzia, 10 ml
V akcii aj iné lieky OLYNTH®

OLYNTH® HA 0,1 % je 
liek určený na podanie 
do nosa. Obsahuje 
xylometazolínium-chlorid.

+

Neo-angin® bez cukru, tvrdé pastilky, 24 ks
V akcii aj Neo-angin® čerešňa, tvrdé pastilky, 24 ks  
a Neo-angin® šalvia, tvrdé pastilky, 24 ks

Lieky na miestne užitie v ústach a v hrdle.

Olfen Forte 23,2 mg/g gél, 100 g
Liek na kožné použitie. Obsahuje dietylamínovú 
soľ diklofenaku.

Physiomer Hypertonický, 135 ml
V akcii aj iné produkty Physiomer

Zdravotnícke pomôcky.

Otrivin Menthol 0,1 %, 
nosová roztoková 
aerodisperzia, 10 ml
V akcii aj iné lieky Otrivin

Otrivin Menthol 0,1 % 
je liek na podanie 
do nosa. Obsahuje 
xylometazolíniumchlorid.

  499 €

  1099 €

pri kúpe 2 balení  
voltaren Forte 2,32 % gél, 100 g

 získate darčekovú tašku len za 0,01 €!

pri kúpe 2 balení olfen Forte 23,2 mg/g 
gélu, 100 g za akciovú cenu získate 

vianočnú tašku ako darček!
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  1499 €

+
len 0,01 €

platí pri kúpe  
horúcich nápojov 

Coldrexlen 0,01 €
platí pri kúpe  

theraFlu  
prechladnutie  

a chrípka, 
 14 vreciek

  1135 €
13,15 €

oBľúBené 
želatínky vo 

vianočnej ozdoBe
darček

plyšová hračka

  839 €
10,15 €

  775 €
9,49 €

  479 €
5,85 €

  765 €
9,89 €

  605 €
7,39 €

MUCOSOLVAN®  
pre dospelých

60,50 €/l

  879 €
11,39 €

  809 €
9,59 €

  975 €
11,25 €

 MAXGrip lesné 
ovocie, 10 vreciek

  185 €
2,29 €

  149 €
1,85 €

  535 €
6,35 €

30 cps

  729 €
7,99 €

SPRAY FORTE,15 ml   705 €
8,15 €

32,25 €/l

  795 €
9,15 €

  695 €
8,15 €

  485 €
5,65 €

48,50 €/l

  559 €
7,25 €

10 šumivých tabliet

  689 €
7,95 €

  535 €
6,19 €   489 €

5,65 €

  485 €
5,59 €

 OLYNTH® HA 0,1 %

  545 €
6,69 €

Otrivin Menthol 
0,1 %

  1115 €
13,65 €

Hypertonický, 
135 ml

82,59 €/l

  439 €
5,09 €

 30 tbl

  1179 €
13,65 €

50 ml

  479 €
5,55 €

  769 €
8,89 €

48 tbl

  2205 €
25,49 €

  7669 €
83,96 €

  1998 €
31,90 €

2 x 100 g
99,90 €/kg

  2699 €
33,45 €

  2089 €
24,15 €

  2255 €
29,29 €

  1495 €
17,25 €

  899 €
9,85 €

  1645 €
18,99 €

  849 €
11,79 €

 100 g
84,90 €/kg

1+1
Pri kúpe 

Omega 3, 90 cps
získate druhé

balenie
 len za 1 €


