
Lekáreň Muškát – zdravie celej rodine 

 

Akcia “Produkt dňa” 
v týždni od 26.11. - 1.12.2018 

každý deň jeden produkt v zľave 10% 

Téma týždňa: Liečivé čaje 

Po Herbex 

prieduškový 

Skorocel, mäta a rebríček obyčajný majú upokojujúce 

účinky pri podráždení hrdla a hltanu. Pamajorán potláča 

zápal priedušiek a podporuje odkašliavanie. 

Zloženie: mäta pieporná, skorocel kopijovitý, rebríček 

obyčajný, pamajorán obyčajný 
 

1,65 € 1,50€ 
Ut Krtkov čaj na 

imunitu s 

jahodou 

Bylinný čaj porciovaný v nálevových vreckách. Šípky 

prispievajú k odolnoti proti nežiadúcim 

mikroorganizmom, šípky a rakytník podporujú imunitný 

systém. 

 

1,65 € 1,50€ 
St Perospir pri 

nachladnutí 

Zloženie: lipový kvet, bazový kvet, šípky, ibištekový kvet 

• Kvet lipy prináša úľavu pri škriabaní v hrdle a hltane, 

uľahčuje vykašliavanie 

• Kvet bazy má priaznivé účinky pri nádche a zachrípnutí 

• Kvet lipy a bazy podporujú potenie pri horúčkových 

stavoch 

• Šípky, kvet lipy a bazy podporujú obranyschopnosť 

organizmu 

• Ibištek prispieva k posilneniu organizmu 

 

1,80 € 1,60€ 
Št FYTO Na 

podporu 

imunity 

Zloženie: echinaceový koreň, šípky, bazový kvet, lipový 

kvet, tymiánová vňať. 

• Echinacea prispieva k správnej funkcii obranného 

systému organizmu 

• Šípky prispievajú k odolnosti proti zdraviu 

nebezpečným mikroorganizmom 

• Kvet bazy a lipy, tymián podporujú imunitný systém 

 

1,80 € 1,60€ 
Pi Leros detsky 

na pridusky 

Vyvážená bylinková čajová zmes vhodná na ochranu 

horných dýchacích ciest. Pitie čaju sa odporúča 

predovšetkým v období chrípok a pri prechladnutí. 

Rastlinné látky pôsobia priaznivo na ľudský organizmu a 

preto je tento čaj vhodnou súčasťou pitného režimu detí 

všetkých vekových skupín. 

Zloženie: 

Šípky (40 %), vňať materinej dúšky (20 %), anízový plod, 

lipový kvet, kvet bazy čiernej (10 %), divozelový kvet (5 %). 

 

2,35 € 2,10€ 
So Krtkov čaj 

nachladnutie s 

rumančekom 

Bylinný čaj porciovaný v nálevových vreckách. Rumanček 

má upokojujúci účinok na dýchací trakt, napomáha 

upokojiť suchý kašeľ. Slez a ibiš pôsobia upokojujúco pri 

škriabaní v hrdle a v dutine ústnej 

 

1,65 € 1,50€ 
 

- 10% 


