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*Vždy si pozorne prečítajte poučenie o správnom používaní lieku
obsiahnuté v pribalenej písomnej informácii pre užívateľov liekov.
O použití lieku sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom.

Uvedené ceny sú odporúčané a s DPH.
Akcia platí od 1.4.2019 do 30.4.2019
alebo do vypredania zásob.
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Ibalgin 400*

Ružový Ibalgin je len jeden.Bolesť hlavy, zubov,chrbta, 
svalov a kĺbov, menštruačné bolesti.Horúčka pri 
chrípkových ochoreniach. Protizápalový účinok. Pre 
dospelých a dospievajúcich od 12 rokov.
Obsahuje ibuprofén.

BOLESŤ

Liek na vnútorné použitie 

48 tabliet

5,10 €
4,40 €

PANCREOLAN®

forte*

Pancreolan® forte vám dodá potrebné tráviace enzýmy na 
prírodnej báze, ktoré podporia vaše trávenie a pôsobia proti 
plynatosti a nadúvaniu po jedle. Liek obsahuje pankreatín.

TRÁVENIE

Liek na vnútorné použitie 

60 tabliet

8,45 €
7,35 €

9,95 €
8,65 €

Magne B6®

Control Stress
Odolnosť voči stresu. Zníženie vyčerpania a únavy. Obsahuje extrakt 
z Rhodiola rosea, ktorý prispieva k odolnosti voči stresu. Obsahuje tiež 
horčík, vitamín B6 a vitamín B9, ktoré prispievajú k zníženiu vyčerpania 
a únavy. V zľave aj Magne B6 Forte za 8,65 €.

VITAMÍNY A MINERÁLY

Výživový doplnok

30 tabliet

PANCREOLAN
forte
Pancreolan
prírodnej báze, ktoré podporia vaše trávenie a pôsobia proti 
plynatosti a nadúvaniu po jedle. Liek obsahuje pankreatín.

Liek na vnútorné použitie 

8,65 € 17,60 €

Centrum
od A až po Železo Multiefekt
Multivitamíny CENTRUM s vitamínmi a minerálmi pre 
dospelých. V zľave aj Centrum Silver Multiefekt 100 
tabliet za 19,30 €.

MULTIVITAMÍNY
100 tabliet

Výživový doplnok

7,50 €
6,35 €

GAVISCON
Duo Efekt*

Poskytuje rýchlo dvojakú úľavu od pálenia záhy a tráviacich 
ťažkostí. Vhodné aj pre tehotné a dojčiace ženy. V zľave aj ostatné 
varianty Gaviscon tabliet.

PÁLENIE ZÁHY

Liek na vnútorné použitie 

48 žuvacích tabliet

Flixonel*

50 mikrogramov/dávka
Nosový sprej na liečbu alergickej nádchy. Poskytuje komplexnú úľavu 
od príznakov alergickej nádchy, akými sú: upchatý nos, tečúca 
nádcha, kýchanie, svrbenie v nose, svrbenie a slzenie očí. Prináša 
úľavu počas 24 hodín už v 1 dávke.
Liek obsahuje flutikazónpropionát.

ALERGIA
60 dávok

Liek na nazálne použitie

13,55 €
11,80 €



Akcia platí od 1.4.2019 do 30.4.2019 alebo do vypredania zásob.

Ibalgin®* GEL a KRÉM
Potláča bolesť svalov a kĺbov, tlmí zápal a znižuje opuch.
K liečbe poranení šliach, svalov a kĺbov, ako sú pomliaždenia, 
podvrtnutia kĺbu. Dobre sa vstrebáva. Bez parfumácie. Pre 
dospelých a dospievajúcich. Liek obsahuje ibuprofén.

BOLESŤ

Liek na vonkajšie použitie

100 g

KONSKÁ MASŤ
s CBD chladivá / hrejivá
Balzam vyrobený z 25 druhov bylín s CBD extraktom. 
Vhodný na masáž pri presilenom chrbte a kĺboch i pri svalovej 
únave. Chladivá verzia pre osvieženie, hrejivá pre prehriatie.

RELAX
200 ml

Kozmetický výrobok

6,40 €
5,30 €

53,00 €/kg

6,40 €
5,30 €

53,00 €/kg

14,45 €
12,55 €

GELACTIV
3-Collagen Forte 
Prvý a jediný prípravok s tromi typmi kolagénov pre 
vaše kĺby, väzy a šľachy. Najsilnejšie a overené zloženie 
v tabletách na trhu. Teraz v akcii 1 + 1 zadarmo, ušetríte 
až 14 EUR!

KĹBY, VÄZY, ŠĽACHY
60 + 60 kapsúl

Výživový doplnok

1+1
ZADARMO

Prvý a jediný prípravok s tromi typmi kolagénov pre 
vaše kĺby, väzy a šľachy. Najsilnejšie a overené zloženie 
Prvý a jediný prípravok s tromi typmi kolagénov pre 
vaše kĺby, väzy a šľachy. Najsilnejšie a overené zloženie 
Prvý a jediný prípravok s tromi typmi kolagénov pre 

Teraz v akcii 1 + 1 zadarmo, ušetríte 

KĹBY, VÄZY, ŠĽACHY
60 + 60 kapsúl

Hylak® forte*

Hylak® forte - Vaše trávenie ako nové. Pre rýchlu a 
účinnú obnovu črevnej mikroflóry pri hnačke, ale aj pri 
zápche a pri liečbe antibiotikami. Vhodný aj pre deti 
od 2 rokov. V zľave aj Hylak forte 30ml za 4,40 €.

TRÁVENIE

Lieky na vnútorné použitie 

100 ml

Akcia platí od 1.4.2019 do 30.4.2019 alebo do vypredania zásob.

5,25 €
4,30 €

6,10 €
5,05 €

4,50 €

ZUBNÉ NÁHRADY

COREGA
Original extra silný XL FIXAČNÝ KRÉM

70 g

COREGA
Max Control

40 g

COREGA
Dvojitá sila čistiace tablety

36 tabliet

COREGA
Original extra silný f ixačný krém 40g
+ BIO Tabs čistiace tablety 30 ks

Výhodné balenie

Zdravotnícke pomôcky

KONSKÁ MASŤ
s CBD chladivá / hrejivá
Balzam vyrobený z 25 druhov bylín s CBD extraktom. 
Vhodný na masáž pri presilenom chrbte a kĺboch i pri svalovej 
Balzam vyrobený z 25 druhov bylín s CBD extraktom. 
Vhodný na masáž pri presilenom chrbte a kĺboch i pri svalovej 
Balzam vyrobený z 25 druhov bylín s CBD extraktom. 

únave. Chladivá verzia pre osvieženie, hrejivá pre prehriatie.

RELAX

Kozmetický výrobok

CEMIO KAMZÍK®

Cemio Kamzík, radosť z každého skoku. Jediný, ktorý obsahuje nie 1, ale 
2 kolagény, navyše v natívnej podobe. Vyrobené vo Švajčiarsku. Vitamín 
C pre tvorbu kolagénovej siete kĺbových chrupaviek a meniskov.

KĹBYVÄZIVÁŠĽACHY
60 kapsúl

Výživový doplnok

16,95 €
14,75 €

Proenzi® Intensive
Nové, unikátné zloženie. Zosilnená výživa vďaka rastlinným 
extraktom: vŕba biela, kurkumín a Boswellia serrata pre 
zdravé, pružné a pohyblivé kĺby. Intenzívné vstrebávanie.

KĹBY
120 tabliet

Výživový doplnok

29,35 €
25,50 €

9,10 €
7,90 €

79,00 €/l

6,75 €
5,55 €

79,30 €/kg

9,80 €
8,50 €

42,50 €/l



*Vždy si pozorne prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté
v pribalenej písomnej informácii pre užívateľov liekov.
O použití lieku sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom.

Uvedené ceny sú odporúčané a s DPH.

VoltaTherm
hrejivá náplasť na úľavu od bolesti
Hrejivá náplasť VoltaTherm - 8h tepla pre úľavu od bolesti až 
na 24h. Pri akútnej nešpecifickej bolesti dolnej časti chrbta 
počas a po 2 dňoch používania.

BOLESŤ
5 náplastí

Zdravotnícka pomôcka

9,60 €
8,40 €8,40 €

HERPESIN®* KRÉM
HERPESIN® KRÉM pôsobí proti vírusu, ktorý vyvoláva opary. 
Obsahuje aciklovir.

OPARY

Liek na vonkajšie použitie

2 g

FERROCOMP
forte  10 mg
S unikálnym obsahom prírodného železa, viazaného špeciálne na 
pektín, potrebných stopových prvkov a vitamínov. Zabezpečuje 
dostatočnú dávku pre deti, seniorov i tehotné ženy.
V zľave aj 20 tabletové balenie Ferrocomp forte za 3,30 € a 100 
tabletové balenie Ferrocomp forte za 13,40 €.

NEDOSTATOK ŽELEZA
40 tabliet

Výživový doplnok

7,85 €
6,10 €

Lucetam*

1200 mg
Liek, ktorý zlepšuje pamäť, zmierňuje 
zabúdanie a pomáha deťom s dyslexiou. 
Obsahuje piracetam.

PAMÄŤ

Liek na vnútorné použitie 

60 tabliet

LIVSANE Extra silný
fixačný krém na zubné protézy
Fixačný krém pre extra silné držanie zubných protéz.
S obsahom rumančekového oleja.

ZUBNÉ NÁHRADY
40 g

Zdravotnícka pomôcka

17,50 €
15,20 €

Prostenal
CONTROL
Zlepšené zloženie, osvedčená starostlivosť o zdravú prostatu 
a podpora potencie. Saw palmetto a pŕhľava dvojdomá 
pomáhajú udržiavať správnu funkciu močového ústrojenstva a 
zdravie prostaty. Zinok prispieva k udržaniu normálnej hladiny 
testosterónu. V zľave aj Prostenal NIGHT za 15,20 €.

PROSTATA
60 tabliet

Výživový doplnok

BION®3 VITAL
Bion®3 viac ako multivitamín. Naviac 3 bakteriálne kmene, 
ženšen a luteín. Prispieva k zníženiu vyčerpania a únavy. 
Vernostný program Bion3 odmeňuje každé 3 mesiace. 

MULTIVITAMÍNY
60 tabliet

Výživový doplnok

Ureagamma®

masť na starostlivosť o nohy
Masť na suchú, zhrubnutú a popraskanú pokožku nôh. Obsahuje 
10% Urey - hydratačná látka, ktorá podporuje schopnosť kože 
pohlcovať a zadržiavať vlhkosť. Počúvajte svoje nohy!

STAROSTLIVOSŤ O NOHY
45 ml

10% Urey - hydratačná látka, ktorá podporuje schopnosť kože 
pohlcovať a zadržiavať vlhkosť. Počúvajte svoje nohy!

5,75 €
4,60 €

11,15 €
9,70 €

11,25 €
9,85 €

73,00 €/l

PHYSIOMER
nosový sprej Hypertonický
s obsahom morskej vody
100% prírodný nosový sprej uvoľňuje upchatý nos pri prechladnutí aj 
alergickej nádche. Čistí a zvlhčuje nosovú sliznicu, prirodzene 
regeneruje. Bez konzervačných látok, bezpečný pre každodenné 
použitie. Zľava platí aj na PHYSIOMER Baby , GENTLE JET a KIDS.

NÁDCHA
135 ml

Zdravotnícka pomôcka

6,65 €
5,75 € 4,49 €

3,89 €

6,65 €
5,75 €

10,10 €
8,75 €

0,01 €

Urinal Akut FORTE
+ Urinal Express za 0,01 €
Komplexná starostlivosť o zdravie močových ciest. Pri zakúpení 
Urinalu Akut Forte 20tbl máte Urinal Express za 0,01€.

MOČOVÉ CESTY
20 tabliet

Výživové doplnky

17,85 €



*Vždy si pozorne prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté
v pribalenej písomnej informácii pre užívateľov liekov.
O použití lieku sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom.

Uvedené ceny sú odporúčané a s DPH.
Akcia platí od 1.4.2019 do 30.4.2019
alebo do vypredania zásob.

NAJBLIŽŠIA LEKÁREŇ:

Claritine* 10 mg
Rieši príznaky alergickej nádchy. Uľavuje od kýchania, výtoku z nosa, 
slzenia očí, svrbenia a začervenania pokožky s vyrážkami. Rieši prejavy 
sezónnych alergií ,celoročných alergénov v interiéroch. V zľave aj 
Claritine 10mg 7 tabliet za 3,90 €. Liek obsahuje loratadín.
*IMS sell-out databáza, kateg. 01E1, predaje, 1-12 2017

ALERGIA
10 tabliet

Liek na vnútorné použitie 

L.SK.MKT.CC.03.2018.0679

5,50 €
4,75 €

STÉRIMAR™ Mn (Mangán)
nosový mikrosprej s obsahom
morskej vody a mangánu
Potláča vylučovanie histamínu a príznaky ako kýchanie, svrbenie v nose, 
slzenie očí. 100%-ný prírodný, bez konzervantov. Vhodný pre všetky 
vekové skupiny, tehotné aj dojčiace ženy.

ALERGICKÁ NÁDCHA
50 ml

Zdravotnícka pomôcka

STÉRIMAR™ Mn 
nosový mikrosprej s obsahom
morskej vody a mangánu
Potláča vylučovanie histamínu a príznaky ako kýchanie, svrbenie v nose, 
slzenie očí. 100%-ný prírodný, bez konzervantov. Vhodný pre všetky 
vekové skupiny, tehotné aj dojčiace ženy.

ALERGICKÁ NÁDCHA

Zdravotnícka pomôcka

10,40 €
9,10 €

Betadine*

dezinfekčný roztok
Dezinfekčný roztok, vhodný na ošetrenie a dezinfekciu 
rán. Neštípe a ničí široké spektrum baktérií, vírusov a 
húb. Liek obsahuje jódovaný povidón.
V zľave tiež Betadine dezinfekčné mydlo za 5,50 €.

OŠETRENIE RÁN

Liek na vonkajšie použitie 

120 ml

Nutrilon® 2,3,4 a 5
Inovatívne zloženie vyvinuté na základe 40 rokov výskumu 
materského mlieka pre podporu imunity vášho dieťaťa. Vitamíny 
A,C a D prispievajú k správnej funkcii imunitného systému. 
Dojčenie je pre dojčatá najlepší spôsob výživy. Potravina na 
osobitné výživové účely. Akcia 5 + 1 trvá od 1. 1. do 30. 6. 
2019. Viac informácií v lekárňach.

DOJČENSKÁ VÝŽIVA
800 g

Cemio RED 3
Tri účinky v jednej kapsule denne. Slivka africká a ľan siaty 
podporujú zdravie prostaty, maca podporuje sexuálne zdravie 
a fyzickú kondíciu, sibírsky ženšen podporuje vitalitu. V zľave aj 
Cemio RED3 3O kapsúl za 10,45 €.

PROSTATA A POTENCIA
60 kapsúl

Výživový doplnok

18,95 €
16,30 €

FRANCE LAIT
MLIEKO 3 mliečna výživa
Následná dojčenská mliečna výživa pre dojčatá vo veku 
1 - 3 roky. Zľava platí aj na France Lait 2 Mliečna výživa 
pre malé deti od 6 do 12 mesiacov 400g.

DOJČENSKÁ VÝŽIVA
400 g

Foresto* 
obojok pre mačky a psy do 8 kg
Obojok pre psy a mačky. Ochrana až 8 mesiacov. 
Repelentný účinok- odpudzuje a hubí kliešte pri psoch a 
mačkách. Hubí blchy a ich vývojové štádiá. Pri nákupe 
liekov Foresto získate svetielko za 0,01€. V zľave aj 
Foresto obojok pre psy nad 8kg za 33,05 €.

VETERINA
1,25 g + 0,56 g

Veterinárny liek na vonkajšie použitie

RAKYTNÍČEK
multivitamínové želatínky
Sú unikátne nielen svojou ovocnou chuťou, obsahujú totiž 20 % 
ovocnej šťavy, ale i vysokým obsahom 9 vitamínov.
V zľave aj varianty morský svet, višňa, hruška a džungľa.

MULTIVITAMÍNY PRE DETI
70 ks

Výživový doplnok

26,50 €

13,05 €
11,35 €

Silybin Active
complex
Unikátna novinka pre komplexnú podporu zdravia 
pečene. Obsahuje silybín, cholín, metionín a vitamíny B6, 
B12 a E. Pestrec mariánsky podporuje zdravie pečene, 
prispieva k jej detoxikácii, pomáha  podporovať trávenie 
a čistenie tela. Bez lepku a laktózy, rastlinné kapsuly.

VÝŽIVOVÝ DOPLNOK
60 kapsúl

L.SK.MKT.AH.02.2018.0175

0,01 €

6,00 €

Neo-angin* bez cukru
+ Nasic* nosový sprej za 0,01 eur
Na bolesť hrdla jednoducho Neo-geniálny! Uľavuje od bolesti, potláča 
zápal, lieči infekciu. Nasic je nosový sprej na nádchu s hojivým pantenolom!
Akcia platí aj na neo-angin šalvia a neo-angin čerešňa.

BOLESŤ HRDLA & NÁDCHA

Nasic je liek na nosové podanie | Neo-angin je liek na orálne použitie

24 pastiliek

10,25 €
8,40 €

6,65 €
5,75 €

47,90 €/l

7,25 €
5,95 €

14,90 €/kg


