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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
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DIABOX Vitamíny
pre diabetikov 90tbl
+ Darček Ureagamma® masť

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

Vitamíny pre diabetikov - výživový doplnok
s obsahom vitamínov, minerálov a antioxidan-
tov + DARČEK Ureagamma® - masť
s obsahom 10% Urey na ošetrovanie suchej a 
zhrubnutej pokožky nôh v hodnote 5 EUR. 
Limitovaná séria!

VÝŽIVOVÉ DOPLNKY 

9,65 €

COLAFIT 60 kociek

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

Čistý kryštalický kolagén vo forme mäkkých, 
ľahko prehltnuteľných kociek. Balenie na 2 
mesiace užívania - stačí len 1 kocka denne. Bez 
farbív a prídavných látok.

VÝŽIVOVÉ DOPLNKY 16,85 €
14,65 €

5,00 €
4,35 €

OLYNTH® HA 0,1 %
a OLYNTH® HA 0,05 %,
nosová roztoková aerodisperzia*

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

Rýchlo uvoľňuje upchatý nos. Zvlhčuje nosovú sliznicu 
vďaka obsahu kyseliny hyalurónovej vo forme sodnej soli. 
Dlhodobý účinok až 10 hodín.
Obsahuje xylometazolini hydrochloridum
Liek na nazálne použitie

NÁDCHA

PARALEN® GRIP
chrípka a bolesť 24 tabliet*

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

Horúčka - Bolesť hlavy  -  Upchatý nos  - Bolesť 
hrdla  - Vďaka kofeínu pomáha aj proti únave a 
ospalosti

PARALEN® GRIP
24 tabliet*

Horúčka  - Bolesť hlavy  - Upchatý nos  - 
Bolesť hrdla  - Suchý kašeľ   

Liek na vnútorné použitie

CHRÍPKA
A PRECHLADNUTIE 

5,65 €

4,90 €

Kalciový sirup
DOKTOR ČOKO® 150 ml
+ darček Prieduškový čaj HERBEX

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

Kalciový sirup Doktor Čoko ® s obľúbenou chuťou 
čokolády obohatený o vitamín C a D3. Vhodný  v období 
nepriaznivého počasia, pri kašli a zachrípnutí v 
kombinácii s prieduškovým čajom Herbex zadarmo.

VÝŽIVOVÉ DOPLNKY 

5,60 €
37,30 €/l

DELTA COLOSTRUM®

AKUT Sirup Jahoda 125ml

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

Nemecké DELTA COLOSTRUM® najvyššej kvality
s technológiou INTENSIVE+ Tekuté formy Jahoda a 
100% Natural sú vhodné už od veku 6 mesiacov.
V akciovej cene 21,55 EUR aj DELTA COLOSTRUM® 

Perly 800 - majú najvyšší obsah kolostra v 1 dávke
v Európe. Príjemná sladká chuť bez potreby zapíjania.

VÝŽIVOVÉ DOPLNKY 

172,00 €/l

27,00 €
21,50 €

TANTUM VERDE 20 pastiliek*

sirup 120ml*, sprej Forte 15ml*

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

TANTUM VERDE rýchlo a efektívne odstráni bolesť a zápal hrdla 
tromi účinkami, tromi aplikačnými formami a 4 príchuťami. 3 x 3 
plus 4! TANTUM VERDE  - Vaše eso na bolesť hrdla. 
Obsahuje benzydamíniumchlorid
Liek na orálne použitie

BOLESŤ HRDLA

40,40 €/kg

5,55 €
4,85 €

6,55 €

5,70 €

6,65 €

5,70 €

PHYSIOMER
Hypertonický 135ml

...........

Uvoľní upchatý nos pri nádche a 
prechladnutí. Nosový sprej zo 100% prírodnej 
morskej vody. Čistí a zvlhčuje nosovú sliznicu, 
prirodzene regeneruje. Zľava platí aj na 
Physiomer Baby 115ml, Physiomer Kids 
115ml a Physiomer Gentle Jet&Spray 135ml
Zdravotnícka pomôcka

NÁDCHA

70,00 €/l

10,60 €
9,45 €

Donna HAIR Forte
3 mesačná kúra 90 tob.
+ náušnice SWAROVSKI
s krištáľmi Swarovski®

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

Výživový doplnok obsahuje 3 
aminokyseliny kľúčové pre štruktúru 
vlasov. Vďaka tomu je dosiahnutý 
rýchlejší nástup účinku.Pôsobenie 
prípravku je dlhodobejšie a výsledná 
kvalitu vlasov je viditeľne lepšia. V akcii 
tiež Donna HAIR Forte 3 mesačná kúra 90 
tob.+ prívesok s krištáľmi Swarovski®

VÝŽIVOVÉ DOPLNKY 

26,15 €
22,70 €

44,40 €
38,60 €

MAXIVITALIS
SENZYCOL™ 180 tbl

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

Enzymatický prípravok vhodný pre prirodzenú 
činnosť imunitného systému po operáciách, úrazoch 
a športových zraneniach1,2 a pri náznakoch 
zápalových reakcií1. Prípravok obsahuje jedinečný 
komplex prírodných látok SilkUPTM, v ktorom sa spája 
unikátny enzým Serrapeptáza a silný extakt kurkumy.
1Extrakt kurkumy, 2Meď

VÝŽIVOVÉ DOPLNKY 

HLIVA USTRICOVITÁ
s rakytníkovým olejom
darčekové balenie 100+100 cps

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

Hliva v kombinácii s rakytníkovým olejom v 
darčekovom balení v dóze 100+100 kapsúl 
ZADARMO. Hliva pochádza od certifikovaných 
pestovateľov s deklarovaným obsahom 
betaglukánov 118,2mg v 1 kapsule. Bez prímesí 
a konzervačných látok. 

VÝŽIVOVÉ DOPLNKY 

23,45 €

21,45 €

Faryngal
5 mg/1 mg lisované pastilky*

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

Faryngal pastilky obsahujú chlórhexidíniumchlorid 
(dezinfekčnú látku) a lidokaíniumchlorid (látku proti 
bolesti), ktoré spolu pôsobia proti infekcii a bolesti. 
Používajú sa pri bolestiach hrdla a ochoreniach 
hltana a ústnej dutiny.
Liek na orálne použitie

BOLESŤ HRDLA

6,60 €
5,75 €

LUCETAM® 1200mg
60tabliet*

..........

Liek, ktorý zlepšuje činnosť mozgu v 
oblasti učenia a pamäti. Vhodný aj pri 
pocitoch závrate  a pri liečbe dyslexie u 
detí a dospievajúcich.  Nevyvoláva útlm.  
Odporúčaná denná dávka 2-4 tablety.
Obsahuje piracetam
Liek na vnútorné použitie

PAMÄŤ

6,65 €

5,75 €

F.X. PASSAGE® SL, prášok
200g

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

Aj vám sa stáva že to NEJDE... Výživový doplnok 
magnéziová soľ  MgSO4 s príjemnou pomarančovou 
príchuťou. Ideálne použiť ráno nalačno alebo večer 
pred spaním, rozmiešať 1 až 2 odmerky v 2,5 dcl 
vody a vypiť

VÝŽIVOVÉ DOPLNKY 

8,70 €

6,75 €
33,80 €/kg

CENTRUM A - Z 100+30

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

Komplexné multivitamíny pre všetkých členov rodiny vo 
vianočnom balení. V akcii aj Centrum Silver 100+30 tbl 
za 24,10 EUR a Centrum pre mužov a Centrum pre ženy 
za 16 EUR

VÝŽIVOVÉ DOPLNKY 
22,50 €

DARČEK
30 tabliet

zdarma

BIO REISHI v dóze 120 cps
+ REISHI v káve 2ks

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

Obsahuje 100% čistú  Reishi spracovanú lyofilizáciou 
s využitím všetkých aktívnych látok celej čerstvej 
huby. Reishi podporuje obranyschopnosť organizmu 
a priaznivo pôsobí na obehový systém. 

VÝŽIVOVÉ DOPLNKY 

29,75 €
27,20 €

GS KOENZÝM Q10
Premium 60 mg 45+45 cps

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

Silná dávka 60 mg koenzýmu Q10 s vysokou 
vstrebateľnosťou. Navyše hloh pre správnu činnosť 
srdca a biotín pre normálny energetický metaboliz-
mus. Vhodné pri užívaní statínov.
Darujte zdravie v úžasnej vianočnej ponuke. Navyše 
so súťažou o luxusné ceny v hodnote 19 000 €.
15 € na kúpeľné pobyty vyhráva každý!

SRDCE, CIEVY, ENERGIA 

29,95 €
14,99 €

GS VITAMÍN C 1000
so šípkami 70+70 tbl.

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

Silná dávka vitamínu C s prírodnou silou šípok. V špeciálnej 
tablete TIME-RELEASE, ktorá zaisťuje postupné uvoľňovanie. 
Znižuje mieru únavy a vyčerpania.
V zľave aj GS Vitamín C 500 so šípkami 70+70 tabliet za 7,69 EUR
Darujte zdravie v úžasnej vianočnej ponuke. Navyše so 
súťažou o luxusné ceny v hodnote 19 000 €.
15 € na kúpeľné pobyty vyhráva každý!

IMUNITA

19,80 €
9,89 €

GS CONDRO DIAMANT
60+30 tbl.

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

Mimoriadna sila glukozamín sulfátu v dennej dávke. 
Darujte zdravie v úžasnej vianočnej ponuke. Navyše so 
súťažou o luxusné ceny v hodnote 19 000 €.

KĹBY, VÄZY A ŠĽACHY

35,95 €
17,99 €

16,60 €
14,00 €

CEMIO KAMZÍK
VIANOČNÝ

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

EXKLUZÍVNÉ BALENIE – Získajte 1 mesiac 
užívania ZADARMO. Unikátna kombinácia 
švajčiarskeho kolagénu NC I, NC II a vitamínu C 
pre správnu tvorbu kolagénu v tele. Kúra na 2 
mesiace. Iba 1 kapsula denne.

VÝŽIVOVÉ DOPLNKY 

CEMIO METRIC308 SMART
bezkontaktný teplomer

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

Vysoká rýchlosť merania teploty do 1 sekundy. 
Najpohodlnejší a najrýchlejší spôsob merania teploty.
Podsvietený LCD displej zaistí ľahkú čitateľnosť nameranej 
hodnoty aj počas nočného spánku vášho dieťaťa .

TEPLOMERY

44,80 €
31,45 €

5,10 €
4,40 €

IBALGIN® 400 48 tabliet*

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

Ružový Ibalgin je len jeden. Ten od Zentivy. Bolesť hlavy, 
zubov, chrbta, svalov a kĺbov, menštruačné bolesti, horúčka 
pri chrípkových ochoreniach. Protizápalový účinok.
Pre dospelých a dospievajúcich od 12 rokov.
Obsahuje ibuprofén.
Liek na vnútorné použitie

BOLESŤ A HORÚČKA 

5,05 €
4,40 €

MUCONASAL®

plus*

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

Rýchlo, účinne a dlhodobo uvoľní nos pri 
nádche a prechladnutí.Vhodný pre 
dospelých a deti od 6 rokov.
Obsahuje tramazolini hydrochloridum
Liek na nazálne použitie

NÁDCHA

VIANOČNÉ BALENIE
VIBOVIT®

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

Vianočné balenie Vibovit®+ obsahuje 2 druhy 
želé multivitamínov v praktickom darčekovom 
kufríku. Hračka zadarmo.

VÝŽIVOVÉ DOPLNKY 

17,30 €
15,85 €

13,15 €

9,99 €
99,90 €/kg ZVÝHODNENÁ  

VIANOČNÁ PONUKA

2x100g

VOLTAREN FORTE
2,32% gél 100g*

..........

Analgetikum vo forme gélu s účinkom proti 
bolesti na 12 hodín. Uľavuje od bolesti 
chrbta, svalov a kĺbov. Stačí aplikovať iba 2x 
denne. Ľahko otvárateľný uzáver. Vianočné 
balenie dvoch kusov + taška za 0,01€
Obsahuje diklofenak sodná soľ
Liek na vonkajšie použitie

BOLESŤ

CENA ZA 1 ks

9,10 €
8,30 €

ACC® LONG
šumivé tablety 20ks*

.........

Liečivo acetylcysteín rozpúšťa všetky zložky, 
ktoré spôsobujú viskozitu hlienu a 
podporuje tým jeho vykašliavanie. Dospelí a 
dospievajúci od 14. roku: 2 x denne polovica 
alebo 1 x denne jedna celá šumivá tableta.
Obsahuje acetylcysteín
Liek na vnútorné použitie

KAŠEĽ

LINEX FORTE cps 28 ks

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

Kombinácia živých lyofilizovaných bakterií mliečneho 
kvasenia a prebiotík, ktoré pomáhajú regulovať a 
udržiavať rovnováhu črevnej mikroflóry.  Produkt 
neobsahuje lepok a laktózu.

VÝŽIVOVÉ DOPLNKY 

8,75 €
8,00 €

MICROLIFE NC 150
čelový bezkontaktný
teplomer

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

S modrým osvetlením miesta merania pre 
ľahké použitie cez deň aj v noci. Vďaka 
jedinečnej technológii umožňuje stabilné 
merania, ktoré nie sú ovplyvnené teplotou 
okolia.

TEPLOMERY 40,80 €
34,95 €

SUNAR complex
2, 3, 4 a 5 600g

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

Dôležité upozornenie: Dojčenie je pre dojčatá 
najlepší spôsob výživy.

MATKA A DIEŤA 
15,60 €/kg

11,35 €
8,99 €

SUNAR premium
2, 3 a 4 600g

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

Dôležité upozornenie: Dojčenie je pre dojčatá 
najlepší spôsob výživy.

MATKA A DIEŤA 

20,80 €/kg

14,05 €
12,49 €

8,80 €
7,65 €

MAGNEX 375MG + B6
250tabliet

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

Tablety s obsahom 375 mg horčíka a vitamínu 
B6. Stačí 1 tableta denne. 250 tbl. za cenu 180 
tbl. 70 tabliet zdarma! Neobsahuje  cukor, 
laktózu ani lepok. Pre správnu funkciu nervov a 
svalov. 

VÝŽIVOVÉ DOPLNKY 

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.
Liek na orálne použitie

BOLESŤ HRDLA

7,30 €
6,70 €

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

...........NÁDCHA

Nosový sprej s dvojitým účinkom - váš upchatý 
nos nielen uvoľní, ale aj účinne zahojí 
podráždenú sliznicu. 
Lieky na nazálne použitie

3,90 €
3,35 €

3,90 €
3,35 €

STOPTUSSIN 50ml*

& STOPTUSSIN 180ml*

.........

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

KAŠEĽ

27,80 €/l

5,75 €
5,00 €

5,75 €

5,00 €
27,80 €/l

9,00 €
8,00 €

COLDREX HORÚCI NÁPOJ CITRÓN
14 vreciek*

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

Horúci nápoj pre účinnú úľavu od príznakov chrípky a 
prechladnutia. Kombinácia 3 účinných látok odstraňuje bolesti 
hlavy, svalov a kĺbov, bolesť v hrdle, uvoľňuje upchatý nos a znižuje 
horúčku. Zľava platí aj na Coldrex tablety 24tbl. za 5,70 EUR.
Liek na vnútorné použitie

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE 

SINECOD 15 mg/10 ml sirup 200 ml*

.........

Sirup proti suchému a dráždivemu kašľu rôzneho pôvodu. 
Tlmí kašeľ i počas noci. Vhodný pre dospelých a deti už od 3 
rokov. Obsahuje butamirátiumdihydrogencitrát
Liek na vnútorné použitie

KAŠEĽ

27,80 €/l

6,40 €
5,55 €

6,70 €

5,80 €

Corega Vianočný balíček -
FIXAČNÝ KRÉM COREGA® Svieži Extra
silný 40 g + COREGA® BIO Antibakteriálne
tablety 30ks s dózou na protézy ako darček za 0,01€

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

Pevná fixácia, s jemnou mätovou príchuťou. Bráni zachytávaniu zvyškov 
jedla pod náhradou. Bez zinku. Tablety ničia 99,9% baktérií spôsobujúcich 
zápach. Pôsobia počas 3 minút. Pomáhajú odstraňovať škvrny.

DENTÁLNA HYGIENA

IBALGIN® KRÉM 2 x 100g*

..........

Potláča bolesť svalov a kĺbov, tlmí zápal a 
znižuje opuch. Na liečbu bolesti chrbta a 
poranení, ako sú pomliaždenia, podvrtnutia 
kĺbu. Dobre sa vstrebáva. Bez parfumácie. Pre 
dospelých a dospievajúcich. V akcii tiež Ibalgin® 
gel 2x 100 g za 5,00 €.
Obsahuje ibuprofén.
Liek na vonkajšie použitie

BOLESŤ

6,40 €

5,00 €
CENA ZA 1 ks

50,00 €/kg
7,70 €

6,65 €

PANCREOLAN® forte 60tabliet*

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

Aby trávenie nebolo trápenie!
Pancreolan® forte vám dodá potrebné tráviace enzýmy na 
prírodnej báze, ktoré podporia vaše trávenie a pôsobia proti 
plynatosti a nadúvaniu po jedle. Zlepšuje trávenie tučných a ťažko 
stráviteľných jedál. Pôsobí proti pocitu tlaku a plnosti po jedle.
Obsahuje pankreatín
Liek na vnútorné použitie

TRÁVENIE
PANADOL pre deti jahoda
24 mg/ml perorálna suspenzia
100 ml*

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

Panadol pre deti jahoda 24mg/ml znižuje 
horúčku a bolesť. Vhodný pre deti od 3 
mesiacov. Neobsahuje alkohol a farbivá.
Obsahuje paracetamol. Liek na vnútorné použitie

BOLESŤ A HORÚČKA 

31,00 €/l

3,55 €
3,10 €

GELACTIV
3-Collagen Forte 60 cps
1+1 zadarmo vianočná edícia 

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

Odporúčame! Prvý a jediný prípravok s tromi 
typmi kolagénov pre vaše kĺby, väzy a šľachy. 
Najsilnejšie a overené zloženie na trhu. Teraz vo 
vianočnej edícii s kúrou na 2 mesiace užívania 
zadarmo! Ušetríte až 14 EUR! 

VÝŽIVOVÉ DOPLNKY 

14,20 €
12,30 €

MICROLIFE BP A150
Afib automatický
tlakomer na rameno

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

S detekciou atriálnej fibrilácie na prevenciu mozgovej 
cievnej príhody. Klinicky úspešne testovaný na 
pacientoch s cukrovkou, ochoreniami obličiek, obezitou 
a atriálnou fibriláciou a ženách v tehotenstve
s preeklampsiou.

TLAKOMERY

72,15 €

59,95 €CANESTEN® GYN 1 deň*

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

Na efektívnu liečbu vaginálnej mykózy 
stačí jediná tableta! Aplikácia pomocou 
hygienického aplikátora.
V zľave aj Canesten® GYN 6 dní za 8,30 EUR
Obsahuje klotrimazol
Liek na vaginálne použitie

VAGINÁLNA MYKÓZA 8,55 €

7,40 €

1Zdroj: IMS, predaj v € z lekární, kategória 12D2 – Gynaecological antifungal, za  1-12/2016.
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3,75 €
3,25 €

TALCID®

20 žuvacích tabliet*

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

Dômyselné riešenie na pálenie záhy!
Poskytuje rýchlu úľavu od pálenia záhy, stupňovite 
neutralizuje kyselinu v žalúdku a chráni žalúdok.
Obsahuje hydrotalcit
Liek na vnútorné použitie

PÁLENIE ZÁHY
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RENNIE® ICE bez cukru
24 žuvacích tabliet

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

Rýchla úľava od pálenia záhy do  niekoľkých 
minút, neutralizuje prebytočnú kyselinu v 
žalúdku. Vhodný pre diabetikov aj tehotné, 
max. 11 žuvacích tabliet denne, od 12 
rokov. V zľave aj 48 tabliet za 6 EUR.

PÁLENIE ZÁHY

4,10 €
3,60 €
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OMRON M6
COMFORT Digitálny TLAKOMER
automatický + adaptér zdarma

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

Tlakomer s univerzálnou Intelli manžetou, ktorá 
eliminuje nepresnosti spôsobené nesprávnym 
umiestnením manžety. Detekcia nepravidelného pulzu. 
Záruka 5 rokov. 2x kalibrácia v cene počas doby záruky.

TLAKOMERY

92,10 €
77,80 €

DICLOBENE gél 100g*

..........

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
Liek na vonkajšie použitie

BOLESŤ

39,00 €/kg

5,35 €
3,90 €

MUCOSOLVAN®

sirup 100 ml*

.........

Lieči vlhký kašeľ. Rozpúšťa hlien a 
uľahčuje vykašliavanie. Jahodová príchuť. 
Akcia platí aj na Mucosolvan Junior sirup 
za zvýhodnenú cenu 4,65 EUR.    
Obsahuje ambroxoliumchlorid.
Liek na vnútorné použitie

KAŠEĽ

52,50 €/kg

6,05 €
5,25 €

6,05 €
5,15 €

STREPSILS Pomaranč
s vitamínom C 24 pastiliek*

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

Liek na orálne použitie

BOLESŤ HRDLA

10,40 €
9,50 €

RAKYTNÍČEK želatínky
70 ks
+ DARČEK HLAVOLAM

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

S obsahom rakytníka v  darčekovom balení
s hlavolamom. Každé balenie obsahuje 1 
hlavolam, celkovo je možné získať 24 rôznych 
druhov. Rakytník prispieva k prirodzenej 
obranyschopnosti organizmu.

VÝŽIVOVÉ DOPLNKY 

THERAFLU 325 mg/20 mg/10 mg/50 mg
prášok na perorálny roztok 14 vreciek*

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

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

THERAFLU 500 mg/100 mg/6,1 mg
16 tvrdých kapsúl*
Novinka od Theraflu v praktickej forme kapsúl. Efektívne uľavuje od 
príznakov chrípky a prechladnutia, ako je mierna alebo stredne silná 
bolesť, horúčka a upchatý nos. Naviac pomáha pri vlhkom, 
produktívnom kašli. Liek na vnútorné použitie

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE 
10,10 €

8,75 €

5,80 €
5,00 €

NOVINKA

CENA ZA 1 ks


