
PARTNER
VIANOČNÉ ZĽAVYVIANOČNÉ ZĽAVY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AKCIA PLATÍ OD 1.11.2016 DO 31.12.2016

*Vždy si pozorne prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté
v pribalenej písomnej informácii pre užívateľov liekov UVEDENÉ CENY SÚ ODPORÚČANÉ A S DPH
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IBALGIN® 400*

48 tabliet

.............

Účinné analgetikum. Pomáha pri bolesti hlavy, zubov, 
chrbta, svalov, kĺbov a bolestivej menštruácii, znižuje 
horúčku, tlmí zápal.
Získanie puzdra nie je podmienené nákupom lieku 
Ibalgin® 400, 48 tabliet. Akcia platí do vyčerpania zásob.
Obsahuje ibuprofen
Liek na vnútorné použitie

BOLESŤ

PANCREOLAN® forte*

60 kapsúl

.............

Obsahuje tráviace enzýmy na prírodnej báze, ktoré 
obnovujú a zlepšujú trávenie. Odstraňuje ťažkosti 
ako je pocit plnosti, nadúvanie a plynatosť po jedle.
Obsahuje pankreatinum
Liek na vnútorné použitie

TRÁVENIE

5,05 €
4,45 €

PARALEN GRIP Horúci nápoj*

12 sač.

.................................

Účinná kombinácia proti príznakom chrípky a nachladnutia, 
ktorá pomáha zbaviť sa horúčky, upchatého nosa, bolesti 
hlavy, bolesti v hrdle. Nespôsobuje ospalosť. Bez pridaných 
farbív. Pri kúpe akejkoľvek príchuťe Paralen GRIP Horúci 
nápoj 12 sač. získate Celaskon 250x30 za 0,01€.
Liek na vnútorné použitie

CHRÍPKA A NACHLADNUTIE

Vianočné balenie VIBOVIT®+

.................................

Vianočné balenie Vibovit obsahuje 2 druhy želé multivitamínov v 
praktickom darčekovom kufríku. Deti navyše poteší hračka 
zadarmo - Farma lampička (kravička, oslík, ovečka alebo 
prasiatko), ktorá sa na tlesknutie rozsvieti a súčasne vydá svoj 
zvierací zvuk.

VÝŽIVOVÝ DOPLNOK - IMUNITA

NASAL DUO ACTIVE
1,0/50 mg/ml* a 0,5/50 mg/ml*

..................

Nosový sprej s dvojitým účinkom - váš upchatý 
nos nielen uvoľní, ale aj účinne zahojí 
podráždenú sliznicu.
Obsahuje xylometazolíniumchlorid/dexpantenol.
Liek na nazálne použitie

NOSOVÝ SPREJ

MICROLIFE NC100
digitálny bezkontaktný teplomer

..................TEPLOMER
LINEX® kapsuly 32ks*

.................................

Probiotikum, ktoré pomáha pri liečbe antibiotikami, hnačke a 
nadúvaní. Obsahuje živé baktérie mliečneho kvasenia, ktoré 
sú odolné voči antibiotikám.Vhodné pre deti aj dospelých. V 
zľave aj balenie 16 kapsúl.
Liek na vnútorné použitie

HNAČKA, TRÁVIACE ŤAŽKOSTI

SUDOCREM 125g

......................

Pre každodennú ochranu pokožky. Na 
plienkou pokrytú, podráždenú, 
začervenanú pokožku, ekzém a akné. 
Používa sa tiež pri ošetrení preležanín, 
omrzlín a drobných povrchových rán.
Ceny iných balení: 60g-3,15€, 
250g-9,10€, 400g-12,15€ 

OCHRANNÝ KRÉM

0,01 €
7,70 €

7,60 €
6,70 €

17,19 €
16,50 €

THERAFLU
14 vreciek*

.............

Prášok na prípravu horúceho nápoja. Vďaka 
kombinácii 4 účinných látok lieči väčšinu 
príznakov chrípky a prechladnutia, ako 
horúčka, bolesť hlavy, kĺbov a svalov, upchatý 
nos, tečenie z nosa.
Liek na vnútorné použitie.

PRECHLADNUTIE
A CHRÍPKA

9,75 €
8,55 €

5,55 €
4,85 €

PANADOL EXTRA Novum
48 filmom obalených tabliet

.............

Panadol Extra Novum sa vďaka technológii 
Optizorb začína vstrebávať už za 10 minút. 
Bojuje proti miernej až stredne silnej bolesti, 
ako je bolesť hlavy, vrátane migrény, bolesť 
zubov, bolesť pri menštruácii, bolesť chrbta a 
iné. 
Liek na vnútorné použitie.

BOLESŤ

44,40 €/kg

6,25 €
5,55 € 8,00 €

7,20 €

3,30 €
2,90 €

37,85 €
33,10 €



AKCIA PLATÍ OD 1.11.2016 DO 31.12.2016

DICLOBENE gél 100g*

..............................BOLESŤ CHRBTA, SVALOV

ACC® Baby* 100ml, ACC®* 20MG/ML 200ml**

............

ACC® - Rýchlejší než kašeľ. S účinnou látkou acetylcysteín. Skvapalňuje hustý 
hlien a uľahčuje vykašliavanie. Účinkuje rýchlo.Pre deti od 2 rokov, do 2 
rokov po konzultácii s lekárom. Pohodlné dávkovanie pomocou striekačky 
alebo odmerky. Bez farbív
Liek na vnútorné použitie
**v súčasnosti dostupný aj pod názvom „ACC 20mg/ml perorálny roztok pre deti a dospelých”

KAŠEĽ

2X VOLTAREN FORTE 100g*

............

Analgetikum vo forme gélu s účinkom na 12 hodín. 
Tlmí bolesť chrbta, svalov a kĺbov. Stačí aplikovať iba 
2x denne. Ľahko otvárateľný uzáver. 
Obsahuje diclofenacum diethylaminum.
Liek na vonkajšie použitie.

BOLESŤ

COREGA fixačný krém Extra silný svieži 70g

.............................

Jemná mätová príchuť, pevná fixácia až 12 hodín, zabraňuje zachytávaniu 
zvyškov jedla. Neobsahuje zinok. Balenie 70g. Corega fixačné krémy sú 
zdravotnícke pomôcky.

DENTÁLNA KOZMETIKA

40,00 €/kg

5,30 €
4,00 €

37,50 €/l

4,30 €
3,75 €

4,30 €
3,75 €

5,75 €
5,05 €

28,10 €/l

5,75 €
5,05 €

4,00 €
3,50 €STOPTUSSIN® Kvapky* 25ml a 50ml,

Sirup* 100ml a 180ml, Tablety* 20 ks

.........

Stoptussin - jedinečná kombinácia 2 účinných látok pre úľavu od 
suchého kašľa - zastaví dráždivý kašeľ a obnovuje ochranný film na 
sliznici dýchacích ciest.
Obsahuje butamiratiumdihydrogéncitrát a guajfenezín.
Liek na vnútorné použitie

KAŠEĽ

31,50 €/l

3,60 €
3,15 €

26,00 €/l

5,90 €
5,25 €

23,95 €
19,99 €

85,00 €/kg

6,75 €
5,95 €

..................TLAKOMER

39,95 €
34,10 €

KOLAGÉN 4000 rozpustný prášok 30 ks

.................................

Kolagén 4000 obsahuje najvyššiu koncentráciu 2 typov kolagénu I. a III. 
3990 mg a čistý kolagén typu II.10 mg. Vysoká koncentrácia týchto zložiek 
zabezpečí optimálne doplnenie základného stavebného materiálu na 
postihnuté miesto - kĺby a chrupavky.

VÝŽIVOVÝ DOPLNOK - KĹBY

GAVISCON DUO EFEKT
Žuvacie tablety, 48 ks*

.............

Postkytuje rýchlo dvojitú úľavu od pálenia záhy a 
tráviacich ťažkostí. Vhodné aj pre tehotné a dojčiace 
ženy. Zľava platí aj pre balenie 24ks.
Liek na vnútorné použitie

TRÁVENIE

VIANOČNÝ CEMIO KAMZÍK®

75+15 kapsúl ZADARMO

..........................

Unikátna kombinácia švajčiarskeho kolagénu NCI, NCII a 
vitamínu C, pre správnu tvorbu kolagénu v tele. Kúra na 3 
mesiace. Vianočná súťaž! Viac na www.cemiokamzik.sk/vianoce.
Výživový doplnok

KĹBY-VÄZIVÁ-ŠĽACHY

STREPFEN Sprej 8,75 mg orálna roztoková aerodisperzia  (15 ml) 
STREPFEN (24 pastiliek)

STREPFEN s pomarančovou príchuťou bez cukru (24ks)

...................

Sprej na úľavu bolesti hrdla. Účinkuje už po 5 minútach až na 6 hodín. Pri ťažkostiach s prehľtaním. 
Rýchla aplikácia.
Obsahuje flurbiprofén
Liek na vnútorné použitie

BOLESŤ HRDLA

Dorithricin® pastilky 20ks*

.....................

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.

BOLESŤ V HRDLE

7,25 €
6,15 €

24,80 €
20,95 €

19,20 €
16,99 €

6,90 €
5,95 €

Diclobene - keď je rýchlosť a sila dôležitá - chladivý gél s 
diklofenakom - pre rýchlu a spoľahlivú úľavu od bolesti chrbta, 
svalov a kĺbov. Obsahuje sodnú soľ diklofenaku. Navyše pri 
kúpe 2 balení získavate vianočnú krabičku Diclobene.
Liek na vonkajšie použitie

TLAKOMER
Microlife BP 3AG1
+ teplomer zdarma

Cenovo zvýhodnené
Vianočné balenie

7,45 €
6,45 €

7,05 €
6,10 €



*Vždy si pozorne prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté
v pribalenej písomnej informácii pre užívateľov liekov UVEDENÉ CENY SÚ ODPORÚČANÉ A S DPH

BIOPRON® 9 PREMIUM

..........................

Jedinečná a vyvážená kombinácia laktobacilov,
bifidobaktérií a fruktooligosacharidov. Obsahuje 9
kmeňov a 20 miliárd živých baktérií v dennej dávke.
Vhodný PRI aj PO užívaní antibiotík.
Momentálne 10 kapsúl zdarma.

VÝŽIVOVÝ DOPLNOK -
LAKTOBACILY

10,00 €
8,65 €

56,00 €/kg

6,35 €
5,60 €

CENTRUM
pre mužov, pre ženy
30 tabliet

.................

Komplexné multivitamíny s obsahom minerálov a 
stopových prvkov vyvinuté špeciálne pre potreby žien 
a mužov

VÝŽIVOVÝ DOPLNOK -
VITAMÍNY

COLAFIT 60 kociek

........................

99,9% čistý Kryštalický kolagén vo forme 
mäkkých, ľahko prehltnuteľných kociek. 
Balenie na 2 mesiace užívania - stačí len 1 
kocka denne.

VÝŽIVOVÝ DOPLNOK

ROBICOLD 20 tabliet*

..................................

Na rýchle zmiernenie príznakov súvisiacich s bežným 
prechladnutím. Zmierňuje zdurenie nosovej sliznice, 
uľavuje od bolesti hlavy a hrdla, znižuje teplotu.
Liek na vnútorné použitie

PRECHLADNUTIE A CHRÍPKA

CETAPHIL
čistiace mlieko 460ml, hydratačné mlieko 460ml

CETAPHIL Restoraderm
hydratačné mlieko 295ml
hydratačný sprchovací šampón 295ml

..................................

K nákupu akciového produktu získavate CETAPHIL hydratačný krém 50g
Cetaphil čistiace mlieko 460ml: 9,30 €
Cetaphil hydratačné mlieko  460ml, Cetaphil Restoraderm hydratačné mlieko 
295ml: 14,55 €
Cetaphil Restoraderm hydratační sprchovací šampón 295ml: 11,60 €

STAROSTLIVOSŤ O POKOŽKU

ACYLPYRIN®

10 tabliet*

..................................

Znižuje horúčku pri chrípkovom ochorení. Uľaví od bolesti 
hlavy, kĺbov a svalov.
Obsahuje kyselinu acetylsalicylovú
Liek na vnútorné použitie

PRECHLADNUTIE A CHRÍPKA

MUCONASAL® PLUS 10ml 

..................

Rýchlo a účinne uvoľní nos pri nádche a prechladnutí. 
Éterické oleje z mäty a eukalyptu zvlhčia a ošetria nosovú 
sliznicu. Pre dospelých a deti od 6 rokov.
Obsahuje tramazolín
Liek na nazálne použitie

NOSOVÝ SPREJ

WURM-EX

........................

Pre prirodzenú obranyschopnosť tela pred 
externými agentmi a normálnu funkciu 
črevného traktu. Dávkovanie: 1 kapsula večer 
pred jedlom, pri telesnej hmotnosti väčšej ako 
70 kg užiť 2 kapsuly večer pred jedlom.

VÝŽIVOVÝ DOPLNOK ROBITUSSIN
Antitussicum, Expectorans,
Junior sirupy 100 ml*

..............

Rad produktov Robitussin obsahuje sirupy na rôzne druhy kašľa. Robitussin 
Antitussicum a Robitussin Junior (dextrometorfan) na suchý dráždivý kašeľ a 
Robitussin Expectorans (guajfenezín) na úľavu od produktívneho kašľa.
Liek na vnútorné použitie

KAŠEĽ

MUCOSOLVAN®

Sirup, Junior 100ml

..............

Lieči a tíši kašel, chráni pred ďalším zahlienením. 
Mucosolvan Junior pre deti od narodenia. 
Obsahuje ambroxolhydrochlorid
Liek na vnútorné použitie

KAŠEĽ

9,85 €
8,65 €

27,00 €
23,90 €

16,70 €
14,80 €

42,00 €/l

4,80 €
4,20 €

4,50 €
3,95 €

1,20 €
1,00 €

46,50 €/l

5,30 €
4,65 €

6,05 €
5,30 €

5,05 €
4,40 €

0,01 €
IBALGIN®

GEL* 100g, KRÉM* 100g

.................

Potláča bolesť svalov a kĺbov, tlmí zápal 
a znižuje opuch. K liečbe bolestivých 
poranení, ako sú podvrtnutie, 
pomliaždenie. Dobre sa vstrebáva. Bez 
parfumácie. Pre dospelých a 
mladistvých.
Obsahuje ibuprofén
Liek na vonkajšie použitie

BOLESŤ



*Vždy si pozorne prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté
v pribalenej písomnej informácii pre užívateľov liekov UVEDENÉ CENY SÚ ODPORÚČANÉ A S DPH
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RAKYTNÍČEK
multivitamínové želatínky
s rakytníkom 70ks

..........................

+ DARČEK RAKYTNÍČEK mliečna čokoláda 
s rakytníkom

VÝŽIVOVÝ DOPLNOK

REISHI
BIO 100% 60 cps

..........................VÝŽIVOVÝ DOPLNOK

SANORIN*

sprej 0,5 ˚/˳˳

..................

Umožňuje voľné dýchanie. Určený na 
zmiernenie príznakov pri akútnej 
nádche, zápale prinosových dutín a 
zápale stredného ucha. Liečebný 
účinok nastupuje spravidla do 5 minút.
Obsahuje nafazolíniumnitrát
Liek na nazálne použitie

NOSOVÝ SPREJ

STÉRIMAR™ CU

..................

100%-ný prírodný, fyziologický,  
bez konzervačných látok. Na 
prevenciu pri opakovaných 
zápaloch nosovej sliznice a na 
doliečenie nádchy. Meď pôsobí 
protizápalovo, potláča rast 
baktérií a riziko následnej 
infekcie. Pre všetky vekové 
skupiny. 
Zdravotnícka pomôcka

NOSOVÝ SPREJ

ATARALGIN* 50 tabliet

..............

ATARALGIN je voľnopredajný liek proti bolesti hlavy 
a krčnej chrbtice. Vďaka unikátnemu zloženiu 
rýchlo uľaví od bolesti a zníži emočné a psychické 
napätie. Zároveň uvoľní svalové napätie okolo 
krčnej chrbtice a tým odstráni aj príčinu bolesti.
V ponuke tiež Ataralgin 20tbl za zvýhodnenú 
cenu 3,05 €
Liek na vnútorné použitie

BOLESŤ

VAXICUM®

relaxačná masť
100ml

...................

Zahrieva,uvoľňuje a ošetruje namáhané 
svalové partie,ideálna aj na relaxačnú a 
regeneračnú masáž. Obsahuje gáfor a 
éterické oleje z rozmarínu,levandule a 
klinčeka.
Milgamma® - liek na vnútorné použitie

CHRBÁT, SVALY

COLDREX MAXGRIP*

Lemon 10 vreciek

..................................

Liek vo forme horúceho nápoja, ktorý účinne uľaví od 
príznakov chrípky a silného prechladnutia. Zvýšená dávka 
paracetamolu. Znižuje horúčku, tlmí bolesť, uvoľňuje 
upchatý nos. Zľava platí aj pre COLDREX MAXGRIP LESNÉ 
OVOCIE 10vreciek a COLDREX TABLETY 24ks.
Liek na vnútorné použitie

PRECHLADNUTIE A CHRÍPKA

PHYSIOMER
Hypertonický 135ml
Physiomer Baby 115ml

..................

Uvoľní upchatý nos pri nádche a prechladnutí. Čistí a 
zvlhčuje nosovú sliznicu, prirodzene regeneruje. Bezpečný 
pre každodenné použitie detí aj dospelých. Zľava platí aj na 
PHYSIOMER Kids 115ml a PHYSIOMER Gentle Jet&Spray 
135ml.
Zdravotnícke pomôcky

NOSOVÝ SPREJ8,20 €
7,35 €

10,40 €
9,40 €

69,90 €/l

10,39 €
6,99 €

7,45 €
6,55 €

3,10 €
2,70 €9,85 €

8,75 €

11,25 €
10,35 €

16,85 €
14,90 €

39,20 €
34,65 €

GELACTIV Proteo-Enzyme Q
130 + 30 tabliet zadarmo

..........................

Bolia Vás kĺby? Prvý prípravok na trhu s unikátnou kombináciou 
patentovaných enzýmov a glukosamínu. Rýchly nástup účinku. Iba 2 tablety 
denne. Teraz vianočná edícia s kúrou na 15 dní v hodnote 7 euro zadarmo! 

VÝŽIVOVÝ DOPLNOK

CEM-M
pre dospelých Imunita
100 + 30 tabliet zadarmo

..........................

Multivitamíny CEM-M obsahujú AbSorb komplex, pre 
lepšie vstrebávanie vitamínov. CEM-M sú obohatené o 
Betaglukán a Echinaceu pre posilnenie imunity. Teraz 
vianočná edícia s kúrou na mesiac zadarmo!

VÝŽIVOVÝ DOPLNOK

PHARMATON® Geriavit
100 cps

....................

Liek obnovuje životnú energiu a vitalitu.Zvyšuje fyzickú aj duševnú 
výkonnosť. Znižuje prejavy únavy a stresu, posilňuje imunitný systém, 
zlepšuje pamäť a schopnosťkoncentrácie.
Liek na vnútorné použitie

MULTIVITAMÍNY
15,25 €

13,55 €
17,20 €

15,20 €

NASODRILL + PETITDRILL
+ modrá reflexná páska

.....................

NASODRILL je izotonický roztok s termálnou vodou 
(prírodne bohatú na síru). Pomáha pri liečbe zápalu 
horných dýchacích ciest. PETITDRILL Sirup na suchý 
kašeľ s jahodovou príchuťou, bez cukru, bez farbív,bez 
parabénov. V ponuke aj s ružovou reflexnou páskou.

NÁDCHA A KAŠEĽ

Vianočné

balenie

25,55 €
22,55 €


