
DIAbox Vitamíny pre diabetikov
90 tabliet + DARČEK

OLYNTH® HA 0,1 %
nosová roztoková aerodisperzia

NICORETTE® SPRAY 1 mg/dávka
Orálná roztoková aerodisperzia

IBEROGAST®

20 ml

PARALEN® GRIP 
horúci nápoj pomaranč  
a zázvor 500 mg/10 mg
12 vreciek

LEROS SIRUP Z PÚPAVY 
250 ml + LN DETOX

WOBENZYM®

800 tabliet
CENTRUM® A - Z
100 + 30 tabliet NAVIAC

CENTRUM® SILVER
100 + 30 tabliet NAVIAC

�  Posilňuje oslabenú imunitu proti chrípke a prechladnutiu.
�  Urýchľuje hojenie po úrazoch a operáciách vrátane stomatologických zákrokov.
�  Bráni opakovaným vaginálnym mykózam.

�  Multivitamíny pre dospelých  
vo zvýhodnenom vianočnom balení.

Multivitamíny so špeciálnym  
zložením pre moderných  
mužov a ženy vo vianočnom  
balení na dva mesiace.

�  Multivitamíny pre dospelých  
nad 50 rokov vo zvýhodnenom 
vianočnom balení.

Výživový doplnok.

L.SK.MKT.CC.05.2018.0722 
Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľov lieku
a poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Iberogast® je liek na vnútorné použitie.

Nosová roztoková aerodisperzia Olynth® HA 0,1 % obsahuje xylometazolíniumchlorid  
a je určená na podanie do nosa. Výhodne aj iné vybrané lieky z radu Olynth®.

Voľnopredajné lieky na vnútorné použitie. Pozorne si prečítajte písomnú  
informáciu pre používateľov a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.

Liečivé žuvačky Nicorette® Classic Gum a Icemint Gum 
obsahujú nikotín vo forme rezinátu a sú určené na orálne 
použitie.Orálna roztoková aerodisperzia Nicorette® Spray  
1 mg/ dávka obsahuje nikotín a je určená na podanie do úst.

Výživové doplnky.

Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu. Výživové doplnky.

Spoločné balenie produktov ušitých na mieru: 
Vitamíny pre diabetikov 90tbl.  
- výživový doplnok s obsahom vitamínov,  
minerálov a antioxidantov + DARČEK  
Ureagamma® v hodnote 5,5 €  
- masť na starostlivosť o nohy  
s obsahom 10% Urey.  
Limitovaná séria!

�  Rýchlo uvoľňuje upchatý nos.
�  Zvlhčuje nosovú sliznicu  

vďaka obsahu kyseliny hyalurónovej  
vo forme sodnej soli.

�  Bez obsahu konzervačných látok.         

Vyliečte sa zo závislosti od fajčenia.
Orálna roztoková aerodisperzia 
Nicorette® Spray 1mg/ dávka 
obsahuje nikotín a je určená na 
podanie do úst.
Teraz -20% na Nicorette®  

105 ks liečivých žuvačiek

�  Unikátny bylinný liek na tráviace ťažkosti!
�  Sila 9 bylín s protizápalovým účinkom.
�  Uľaví od 1 i viacerých tráviacich ťažkostí naraz.
�  Harmonizuje pohyb čriev - uľavuje od kŕčov a bolestí 

brucha, účinkuje aj proti  
nevoľnosti.

Odstraňuje príznaky 
chrípky a nachladnutia,  
ako sú: horúčka,  
upchatý nos, bolesť hlavy,  
bolesť hrdla.  
Bez umelých farbív.

Tradičnou metódou vyrábané 
sirupy prinesú do vášho domova 
celý rad lahodných chutí a vôní 
naozajstnej prírody.  
Sirupy pripravované z čerstvého 
ovocia a vybraných byliniek,  
majú vysoký podiel ovocnej 
zložky, bez konzervantov,  
farbív a kyseliny citrónovej.  
Zdravý a kvalitný doplnok  
vášho pitného režimu.

V AKCII TIEŽ:
�  LEROS SIRUP Z ARONIE  

+ LN ZAŽÍVANIE

�  LEROS SIRUP  
ZO ŠÍPOK A MALÍN  
+ LN MOČOVÉ CESTY

V AKCII TIEŽ:
�  OLYNTH® HA 0,05 %,  

nosová roztoková  
aerodisperzia 4,38 €

�  OLYNTH® 0,1 %,  
nosová roztoková  
aerodisperzia 3,33 €

�  OLYNTH® 0,05 %,  
nosová roztoková  
aerodisperzia 3,33 €

V AKCII TIEŽ:
IBEROGAST®

50 ml

V AKCII TIEŽ:
�  CENTRUM PRE MUŽOV  

60 tabliet

�  CENTRUM PRE ŽENY  
60 tabliet

V AKCII TIEŽ:
PARALEN® GRIP  
horúci nápoj 12 vreciek 
�  citrón 650 mg/10 mg
�  echinacea a šípky 500 mg/10 mg
�  príchuť čerešňa 650 mg/10 mg

V AKCII TIEŽ:
NICORETTE® CLASSIC GUM 
�  2 mg, liečivé žuvačky 
�  4 mg, liečivé žuvačky
NICORETTE® ICEMINT GUM
�  2 mg, liečivé žuvačky
�  4 mg, liečivé žuvačky

9,71 €

23,17 €

17,46 €

25,08 €

2,27 €

4,38 €
- 10 %

 4,86 €6,94 €
- 10 %

 7,71 €

16,62 €
- 10 %

 18,46 €

NOVINKA

5,33 €
- 10%

 5,93 €

10,29 €
- 10 % 

 11,43 €

24,75 €
- 20 % 

 30,93 €

DARČEKOVÝ
POUKAZ

 120,19 €

ŠPECIÁLNA PONUKA

L E K Á R E Ň
Platnosť od 8. 11. do 31. 12. 2018.



A teraz 
super súťaž!  
www.junioranginsutaz.sk

SWISS IMUNIT LAKTOBACILY 
60 + 12 toboliek ZDARMA

PASTILKY JUNIOR-ANGIN PRE DETI 
24 pastilek

NEO-ANGIN BEZ CUKRU 
24 pastilek

STOPKAŠEĽ MEDICAL SIRUP  
DR. WEISS® 200 + 100 ml NAVYŠE

PERSEN FORTE
40 tvrdých toboliek

HERBALMED PASTILKY  
– SKOR., MAT. DÚŠ., LIPA, EXTRAKT 
Z 20 BYLÍN A VIT.C 
24 + 6 pastilek NAVYŠE

OCUTEIN BRILLANT - DA VINCI 
60 toboliek  
+ OCUT. SENS.  
očné kvapky 15 ml

Swiss IMUNIT® LAKTOBACILY pre dospelých:  
Účinná kombinácia synergicky pôsobiacich probiotík a prebiotík 
(kombinácia 5 účinných kultúr a prebiotika inulín).  

Na bolesť hrdla  
jednoducho 
Neo-geniálny! 
Uľavuje od bolesti,  
potláča zápal,  
lieči infekciu. 

Expert na bolesť hrdla u detí! 

STOPKAŠEĽ sirupy obsahujú 
unikátne účinné zloženie  
5 bylinných extraktov  
(okrem iných extrakt skorocelu)  
a selén s násobným efektom  
na všetky druhy kašľa  
a posilnenie imunitného systému.

Persen je liečivý prípravok rastlinného pôvodu.  
Priaznivo pôsobí pri poruchách zaspávania a spánku, 
vyvolaných napätím, rozladenosťou, strachom a úzkosťou. 

Originálne švajčiarske bylinné pastilky, ktoré pomáhajú pri  kašli, 
posilnení imunity, nachladnutí, odkašliavaní a pri kašli.
Teraz zľava 10% na ľubovoľné balenie HERBALMED®  
pastilky Dr. Weiss 24+6 a Herbalmed Medical  
- Dr. Weiss 20 past.

Vysoko účinné zloženie  
– obsahuje až 25 mg luteínu!  
Najviac luteínu pre rýchlejší 
nástup ochranného účinku. 
Prispieva k udržaniu ostrého 
zraku, vyživuje a regeneruje 
unavené oči.

Výživový doplnok.

Zdravotnícka  
pomôcka.

Výživový doplnok.

Neo-angin bez cukru je liek  
k miestnemu použitiu v ústach a v hrdle.

Zdravotnícke pomôcky.

Výživový doplnok. Výživový doplnok.

V AKCII TIEŽ:
SWISS IMUNIT  
LAKTOBACILY  
JUNIOR  
60 + 12 tabliet  
+ DARČEK

V AKCII TIEŽ:
STOPKAŠEĽ SIRUP PRE DETI  
- DR. WEISS® 
200 + 100 ml NAVYŠE.

V AKCII TIEŽ:
PERSEN FORTE  
20 tvrdých  
toboliek

V AKCII TIEŽ:
OCUTEIN BRILLANT  
- DA VINCI  90 + 30 toboliek
+ ANTISTAT.  
UTIERKA

12,91 €
- 10 % 

 14,35 €

14,08 €
- 10 %

 15,64 €

5,06 €
- 10 %

 5,62 €

9,03 €
- 15 %

 10,62 €

21,24 €
- 10 %

 23,60 €

3,38 €
- 10 %

 3,75 €

29,60 €
- 10 % 

 32,89 €

5,61 €
- 15 % 

 6,60 €

5,48 €
- 10 %

 6,09 €

5,82 €
- 10 %

 6,47 €

V AKCII TIEŽ:
�  JUNIOR-ANGIN SIRUP PRE DETI 1�100 ml 6,99 €
�  JUNIOR-ANGIN LÍZANKY PROTI BOLESTI HRDLA  

s jahodovou príchuťou 1�8 ks 5,14 €

Zdravotnícke 
pomôcky.

HERBADENT PARODONTOL gel 35 g
Bylinný gel na ďasná napomáha starostlivosti o ďasná  
a sliznicu ústnej dutiny. Starostlivosť je vhodná pri výskyte 
zápalových problémov, áft i pri prejavoch paradentózy,  
ako je krvácanie a zápal ďasien. Navyše Gél Professional  
je aj z obsahom účinného Chlorhexidínu v koncentrácii 0,15%.

V AKCII TIEŽ:
HERBADENT PROFESSIONAL gel s CLD 
35 g

7,62 €

5,79 €
ZUBNÁ KEFKA JEMNÁ 

AKO DARČEK ZA 0,01 €.

ZUBNÁ KEFKA VEĽMI JEMNÁ 

AKO DARČEK ZA 0,01 €.

Výživový doplnok.

STODAL® sirup
200 ml
Stodal má prírodné zloženie, 
obsahuje až 9 účinných látok, 
ktoré pôsobia pri kašli  
rôzneho druhu. Homeopatický 
liek, ktorý sa tradične používa 
na symptomatickú liečbu kašľa 
rôzneho pôvodu.

 5,31 €
- 10 %

 5,90 €
F.X. Passage® SL
prášok 200 g

Výživový doplnok.

Aj vám sa stáva, že to NEJDE? Magnéziová soľ 
s pomarančovou príchuťou na prípravu šumivého 
nápoja. Uľahčuje vyprázdňovanie, vhodná aj pri 
detoxikačných kúrach. Ideálne ráno nalačno  
alebo večer pred spaním.

6,73 €
- 20 %

 8,42 €

STÉRIMAR™
NA UPCHATÝ NOS

Zdravotnícka pomôcka.

Mikrosprej morskej vody obohatený o meď, 
ktorá  ničí baktérie a pôsobí protizápalovo.  
Pre deti od 3 rokov a dospelých.

9,26 €
- 8 %

 10,06 €

PHYSIOMER HYPERTONICKÝ 135 ml
PHYSIOMER BABY 115 ml

Zdravotnícke pomôcky.

Uvoľní upchatý nos pri nádche  
a prechladnutí. Čistí a zvlhčuje 
nosovú sliznicu, prirodzene 
regeneruje. Nosové spreje 
Physiomer zo 100% prírodnej 
morskej vody, bohatej na 
minerály. Zľava platí aj na  
Physiomer Baby 115ml.

 9,70 €
- 10 %

 10,78 €

4,76 €
- 10 %

 5,29 €



DARČEK
KOZMOCHROBÁK

Obsahuje glycerol a esenciálne 
oleje z mäty, eukalyptu, 
rozmarínu a materinej dúšky.
Rýchly účinok - zmierni tlak, 
uvoľní nos a chráni nosnú 
sliznicu pred vysychaním.
Vhodný pre dospelých a deti 
od 12 rokov a tiež pre tehotné  
a dojčiace ženy.

Komplexný multivitamín s minerálmi a so ženšenom  
pre aktívny život po päťdesiatke.

�  Vyvážené zloženie obsahuje päť starostlivo vybraných 
látok - luteín, zeaxantín, zinok a vitamíny A a E.

�  Odporúčané ľuďom, ktorí majú unavené oči a ľuďom, 
ktorí intenzívne pracujú s PC.

�  To najlepšie pre Váš pohyb od Proenzi®

�  Intenzívna kĺbová výživa s extraktom vŕby bielej, kurkumínu  
a Boswellie seratta.

� S BioPerinom® pre lepšie vstrebávanie.

�  Vyvážená kombinácia 
minerálov a vitamínu D.

�  Vápnik, horčík, zinok  
a vitamín D pomáhajú 
udržovať zdravé kosti.

�  Zinok prispieva k 
udržovaniu zdravej  
kože, vlasov a nechtov.

�  Vhodné pre seniorov, 
ženy v období 
tehotenstva a pri 
zvýšenej telesnej  
aktivite.

Proti bolesti v hrdle.
�  Účinná pomoc pri bolesti v hrdle.
�  Pôsobí priamo proti vírusom a baktériám.

�  Vysoká dávka koenzýmu Q10 získaného prírodnou cestou.
�  Koenzým Q10 sa zúčastňuje na mnohých životne dôležitých 

procesoch, hrá jednu z kľúčových úloh pri získavaní energie 
z potravy.

�  Chutné želatínové tablety na podporu zdravia, imunity a vitality.
�  S bazou čiernou/echinaceou, vitamínom C a zinkom,  

ktoré prispievajú k správnej  
funkcii imunitného systému.

�  Dvojito filtrovaný lecitín.
�  Lecitín zo sójových bôbov je prirodzeným zdrojom cholínu, 

inozitolu a aj kyseliny linolovej, ktorá pomáha udržovať zdravú 
hladinu cholesterolu v krvi.

� Zlepšené zloženie osvedčenej starostlivosti o prostatu.
�  Saw palmetto a Pŕhľava dvojdomá pomáhajú udržovať 

správnu funkciu močového ústrojenstva a zdravie prostaty.
�  Kotvičník zemný pomáha podporovať sexuálnu aktivitu.

�  Ginkgo biloba podporuje aktivitu mozgu  
a prispieva k mentálnej výkonnosti.

�  Ginkgo biloba pomáha udržovať s pribúdajúcim vekom 
zhoršujúcu sa pamäť, koncentráciu a duševnú pohodu.

 

Liek na vnútorné pužitie, obsahuje chlorhexidín, starostlivo si prečítajte 
písomnú informáciu pre používateľa.

Výživový doplnok.

Výživový doplnok.

Výživový doplnok.

Výživový doplnok.

Výživový doplnok.

Výživový doplnok.

Výživový doplnok.

Zdravotnícka pomôcka.

Výživový doplnok.

Výživový doplnok.

Výživový doplnok.

Výživové doplnky.

�  Vysoká dávka omega-3 prémiovej kvality pre zdravé srdce, 
mozog a zrak

�  EPA a DHA prispievajú k normálnej funkcii srdca.
�  DHA podporuje duševnú rovnováhu,  

prispieva k normálnej funkcii mozgu a zraku.

V akcii tiež:
Sinulan Forte  
Junior 120 ml V akcii tiež:

·  Spektrum  
Energie 90 tbl.

·  Spektrum  
Imunita 90 tbl.

Sinulan Express Forte 
15 ml sprej

Spektrum Vitalita 50+ 
90 tabliet

Lutein PLUS

70 + 50 tabliet NAVYŠE

Proenzi® Intensive
120 + 60 tabliet NAVYŠE

Vápník Hořčík Zinek FORTE

100 + 30 tabliet NAVYŠE

Lecithin 1325 mg FORTE

100 + 50 tabliet NAVYŠE

Prostenal CONTROL
75 + 15 tabliet NAVYŠE

Septofort 2mg
24 tablet

Koenzym Q10 60 mg FORTE

30 + 30 tabliet NAVYŠE

Marťankovia GUMMY
50 + 50 želatínových tabliet

Omega 3 FORTE

120 + 60 tabliet NAVYŠE
GinkoPrim MAX

90 + 30 tabliet NAVYŠE

23,90 €
- 5 %

 25,16 €

DARČEK
SKRUTKOVAČ

16,53 €
- 5 %

 17,40 €

14,70 €
- 5 %

 15,47 €

11,30 €
- 5 %

 11,89 €

11,02 €
- 5 %

 11,60 €

15,06 €
- 5 %

 15,86 €

26,98 €
- 5 %

 28,40 €

17,47 €
- 5 %

 18,39 €

11,02 €
- 5 %

 11,60 €

9,65 €
- 5 %

 10,15 €

4,91 €
- 10 %

 5,45 €

5,81 €
- 10 %

 6,46 €

6,79 €
- 10 % 

 7,55 €



ZOZNAM LEKÁRNÍ

 Niektoré produkty môžu byť v niektorých lekárňach iba na objednávku zákazníka. Lieky používajte iba v odôvodnených prípadoch, neužívajte nadbytočné množstvo liekov.  
Pri užívaní výživových doplnkov dbajte na vyváženú, pestrú stravu a zdravý životný štýl. Vždy si starostlivo preštudujte príbalový leták a účinky liekov konzultujte s lekárom alebo lekárnikom.  

Zmena vyhradená. Za tlačové chyby neručíme. Pôvodne a akciové ceny sa môžu v jednotlivých lekárňach líšiť. Ponuka platí do vyčerpania zásob. www.topfarma.sk

MESTO Pilulka lekáreň Názov Lekárne Adresa

BRATISLAVA Pilulka lekáreň LEKÁREŇ PILULKA24 PODUNAJSKÁ 27, 821 06

BRATISLAVA - RUŽINOV Pilulka lekáreň LEKÁREŇ FAMILY PAVLOVIČOVA 3, 821 04

BREZOVÁ POD BRADLOM Pilulka lekáreň LEKÁREŇ OLIWER NÁM. M. R. ŠTEFÁNIKA 2, 906 13

BREZOVICA NAD TORYSOU LEKÁREŇ BREZOVICA BREZOVICA NAD TORYSOU 396, 082 74

DUNAJSKÁ STREDA Pilulka lekáreň LEKÁREŇ NOE HLAVNÁ 48, 929 01

GELNICA LEKÁREŇ REMEDIA BANÍCKE NÁMESTIE 375/55, 056 01

HLOHOVEC Pilulka lekáreň LEKÁREŇ VIKTÓRIA NÁM. SV. MICHALA 5, 920 01

HORNÉ OTROKOVCE Pilulka lekáreň LEKÁREŇ VIKTÓRIA 1 HORNÉ OTROKOVCE 138, 920 62

CHORVÁTSKY  GROB Pilulka lekáreň LEKÁREŇ DOM LIEKOV CHORVÁTSKA 33, 900 25

KOMÁRNO Pilulka lekáreň LEKÁREŇ ALBA KOMÁRNO EÖTVÖS U. 37, 945 01

LIPANY LEKÁREŇ PONIKLEC NÁM. SV. MARTINA 73, 08271

PEZINOK Pilulka lekáreň LEKÁREŇ MUŠKÁT SILVÁNOVÁ 33, 902 01

PREŠOV LEKÁREŇ PRI STANICI MASARYKOVA 26, 080 01

SLOVENSKÝ GROB Pilulka lekáreň LEKÁREŇ SLOVENSKÝ GROB CHORVÁTSKA 56, 900 26

TOMÁŠIKOVO Pilulka lekáreň LEKÁREŇ TOMÁŠIKOVO TOMÁŠIKOVO 91, 925 04

VOJKA NAD DUNAJOM Pilulka lekáreň LEKÁREŇ U SV. ŠTEFANA VOJKA NAD DUNAJOM 14, 930 31

VRANOV N/T. LEKÁREŇ CENTRUM  PRIBINOVA 82, 093 01

VRANOV N/T. LEKÁREŇ PRI STANICI  HRONSKÉHO 1187/43, 093 01

MUCOSOLVAN® JUNIOR  
100 ml
MUCOSOLVAN® 
RETARD 20 kapsúl

Voľnopredajné lieky na vnútorné použitie. Obsahujú ambroxoliumchlorid.  
Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov a poraďte sa s lekárom 
alebo lekárnikom.

�  uľahčuje vykašliavanie
�  uvoľňuje zahlienenie
�  zmierňuje kašeľ

4,65 €
- 10 % 

 5,17 €

6,99 €
- 10 % 

 7,83 €

IBALGIN® krém 100 g
IBALGIN® gel 100 g

Pre dospelých a dospievajúcich. Ibalgin® gel a Ibalgin® krém sú voľnopredajné lieky  
na vonkajšie použitie. Obsahuje ibuprofen. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu 
pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.

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.

5,60 €
- 10 %

 6,22 €

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 24 tbl.

Liek na vnútorné použitie. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.  
O správnom použití lieku sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom.

V AKCII TIEŽ:
�  COLDREX GRIP PLUS KAŠEĽ  

S PRÍCHUŤOU CITRÓNU A MENTOLU  
10 vreciek

�  COLDREX TABLETY  
24 tabliet

7,99 €
- 10 %

 8,93 €

7,99 €
- 10 %

 8,93 €

 5,72 €
- 10 %

 6,36 €

Volám sa Eva Baranovičová  
a som vaša nová lekárnička.

Na sídlisku Muškát žijem so 
svojou rodinou už 18 rokov.  
S manželom máme tri dcéry, 
najstaršia chodí na strednú 
školu a mladšie - dvojičky sú 
štvrtáčky.

Zdravie celej rodine

Sídlisko Muškát je najmä sídliskom mladých rodín. Som 
tu pre vás, aby som sa s vami podelila o svoje skúsenosti 
pri tom, ako udržať svoju rodinu zdravú. Moje deti  
v minulých rokoch v škole vždy vymeškávali najmenej 
hodín v triede. Aké je moje tajomstvo zdravej rodiny?

Prevencia a pohyb na čerstvom vzduchu

Navštívte ma v lekárni a ja sa s vami rada porozprávam  
o tom, ako nastaviť deťom (a manželovi) v rámci 
prevencie užívanie vitamínov a doplnkov stravy tak, 

aby deti neskvárila chrípka a ani iné sezónne zdravotné 
problémy.

Pre zdravú rodinu ale nestačí len pravidelne užívať 
vhodnú skladbu vitamínov a doplnkov výživy na 
posilnenie imunity. Bez pravidelného pohybu na 
čerstvom vzduchu to nikdy nepôjde. Preto rada chodím 
so svojou rodinou na výlety do krásnej prírody v okolí 
Pezinka. Rada sa s vami podelím o tipy, kam sa s deťmi 
vybrať. Tieto nájdete aj na našej webovej stránke.

Svoju lekáreň na sídlisku Muškát otváram, lebo verím,  
že môžem obohatiť ponuku v našej komunite.  
Či už potrebujete poradiť alebo zakúpiť si niečo  
zo sortimentu našej lekárne, som tu pre vás a rada vám 
pomôžem. Naša lekáreň je partnerom siete lekární 
Pilulka a vďaka tomuto partnerstvu vám budem vedieť 
prinášať aj cenovo zvýhodnené ponuky liekov.

Teším sa na stretnutie s vami.

 

Praktické informácie
 
Otváracie hodiny

Po – Pia: 7 00 – 19 00 h

So: 7 00 – 13 00 h

Lekáreň nájdete na Silvánovej 33 v budove Silvánium.

e-mail: lekaren@lekarenmuskat.sk

www.lekarenmuskat.sk

NOVÁ Pilulka lekáreň MUŠKÁT


