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1Vždy 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 1.3.2023 do 31.3.2023 alebo do vypredania zásob.

MAREC 2023

BOLESŤ SVALOV, KĹBOV, CHRBTA

Voltaren Forte 2,32 % gél 
180 g
Analgetikum vo forme gélu s účinkom proti bolesti až na 
24 hodín pri aplikácii 2x denne ráno a večer. Uľavuje od 
bolesti chrbta, svalov a kĺbov, pôsobí proti zápalu.   
 
Liek obsahuje diklofenak, dietylamínovú soľ.
Liek na vonkajšie použitie.1

BOLESŤ SVALOV, KĹBOV, CHRBTICE

Ibalgin® 400 
48 tabliet 
+ NAVIAC puzdro na blister
Ibalgin® 400  pomáha pri rôznych typoch bolesti (hlavy, 
chrbta, svalov, kĺbov a bolestivej menštruácii). Znižuje 
horúčku a tlmí zápal. V zľave aj Ibalgin Plus 24 filmom 
obalených tabliet za 5,29 €.   
 
Liek obsahuje ibuprofén. Liek na vnútorné použitie.1

VITAMÍNY, MINERÁLY

CALTRATE Plus  
30 filmom obalených tabliet
Kombinovaný liek s obsahom vápnika, vitamínu D a ďalších 
dôležitých minerálov na úpravu nedostatku vápnika, 
zvýšenie hustoty kostí a na zabránenie úbytku kostnej 
hmoty. Používa sa na prevenciu osteoporózy.  
 
Liek na vnútorné použitie.1

BOLESŤ HRDLA

Tantum Verde sprej Forte 
15 ml 
+ Tantum Natura Orange & Honey za 0,01€
Tantum Verde® – efektívne odstráni bolesť a zápal hrdla vďaka 
svojmu štvoritému účinku. Pri kúpe voľnopredajného lieku 
z produktovej rady Tantum Verde® získajte výživový doplnok 
Tantum Natura Orange & Honey za 0,01 €.  
 
Tantum Verde® sú lieky na orálne použitie, obsahujú 
benzydamínium-chlorid.1 Tantum Natura Orange & Honey je 
výživový doplnok. 

TRÁVENIE

Degasin 280 mg 
24+8 kapsúl navyše 
+ BIOPRON FORTE 10 kapsúl za 0,01 €
Trápia vás brušné ťažkosti? Napríklad nafukovanie a 
plynatosť? Degasin prináša rýchlu úľavu pri črevných a 
brušných ťažkostiach. Obsahuje až 280 mg simetikonu 
v jednej kapsule. 
 
Degasin je zdravotnícka pomôcka.
Biopron Forte je výživový doplnok.

POZNÁTE Z TV POZNÁTE Z TV

Praktické 
puzdro 

na blister 
ZADARMO!

UŠETRÍTE 080 €
529 €
609 €

VITAMÍNY, MINERÁLY

GS Vitamín C 1000 so 
šípkami     
100+20 tabliet   
Extra silný vitamín C obohatený o prírodnú 
silu šípok. V špeciálnej TIME-RELEASE tablete 
s postupným uvoľňovaním. Vitamín C podporuje 
imunitu a prispieva k zníženiu miery únavy 
a vyčerpania.V zľave aj GS Vitamín C 1000 so 
šípkami 50+10 tabliet za 7,99 €.                
 
Výživový doplnok.

POZNÁTE Z TV

UŠETRÍTE 060 €
469 €
529 €

darček za
0,01 €

UŠETRÍTE 210 €
1299 €
1509 €

819 €

0,01 €

Teraz všetky šumivé
tablety so zľavou -30% 

719 €

UŠETRÍTE 580 €

1799 €
99,9 €/kg

2379 €
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Získajte 
2x viac
bodov
vo vernostnom programe PARTNER 
za nákup vybraných produktov

IMUNITA

ASCORVITA MAX 
vitamín C, D, Zinok  
30 tabliet 
Vitamín C, vitamín D a zinok prispievajú k správnemu 
fungovaniu imunitného systému. Tablety s riadeným 
predĺženým uvoľňovaním vitamínu C. Vhodné pre 
vegetariánov, bez lepku, bez laktózy.  
 
Výživový doplnok.

MULTIVITAMÍNY PRE DETI

TEREZIA RAKYTNÍČEK+  
želatínky veľkonočné vajce 50 ks
Multivitamínové želatínky s rakytníkom a 9 vitamínmi na 
podporu imunity vo veľkonočnom vajíčku. Limitovaná 
edícia. V zľave aj iné veľkonočné vajíčka TEREZIA 
RAKYTNÍČEK+. 
 
Výživový doplnok.

MOČOVÉ CESTY

URORIL 
60 mäkkých kapsúl 
Uroril kapsuly sú unikátnou kombináciou 4 aktívnych 
zložiek.Obsahujú antioxidanty kurkumín, kvercetín 
a stavebné zložky močového mechúra – kyselinu 
hyalurónovú a chondroitín sulfát.     
 
Výživový doplnok.

KĹBY, VÄZY, ŠĽACHY

Barny's Inovo 5 forte  
90 tabliet 
Glukozamín a chondroitín sulfát, MSM, kolagén II. typu,  
kyselina hyalurónová a vitamín C, ktorý prispieva k 
správnej tvorbe kolagénu a správnej funkcii chrupaviek 
a kostí.   
 
Výživový doplnok. 

ZRAK

VIZIK Očné kvapky 
zmierňujúce podráždenie 
10 ml
Očné kvapky s dexpantenolom a karbomérom zmierňujú 
podráždenie. Na ošetrenie a upokojenie začervenaných i 
podráždených očí. Je možné ich používať až 12 mesiacov 
po otvorení. V zľave aj VIZIK Očné kvapky Zvlhčujúce 
10 ml za 8,19 €.
 
Zdravotnícka pomôcka.

UŠETRÍTE 140 €
479 €
619 €

UŠETRÍTE 280 €
1819 €
2099 €

UŠETRÍTE 170 €
819 €
989 €

UŠETRÍTE 370 €
2379 €

2749 €

UŠETRÍTE 090 €
929 €
1019 €
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ALERGICKÁ NÁDCHA

Allergodil  
5 ml
Nosový sprej na liečbu celoročnej a sezónnej alergickej 
rinitídy(senná nádcha). Poskytuje rýchlu a cielenú úľavu od 
príznakov alergickej nádchy.Vhodný pre dospelých a deti 
od 6 rokov.   
 
Liek obsahuje 0,1% azelastíniumchlorid. 
Liek na nazálne použitie.1

KAŠEĽ

Mucosolvan® pre dospelých  
100 ml
Uľahčuje vykašliavanie, uvoľňuje zahlienenie a zmierňuje 
kašeľ. V zľave aj MUCOSOLVAN Junior sirup 15 mg/5 ml  
100 ml za 5,99 €. 
 
Liek obsahuje ambroxólium-chlorid.
Liek na vnútorné použitie.1

KAŠEĽ

STODAL sirup  
200 ml 
Homeopatický liek, ktorý sa tradične používa na 
symptomatickú liečbu kašľa rôzneho pôvodu. Stodal 
obsahuje až 9 účinných látok. Žiadne interakcie s inými 
liekmi nie sú známe.  
 
Liek na vnútorné použitie.1

NÁDCHA

Muconasal® plus  
10 ml 
Rýchlo, účinne a dlhodobo uvoľní nos pri nádche a 
prechladnutí. Osvieži vôňou mäty a eukalyptu. Vhodný pre 
dospelých a deti od 6 rokov.   
 
Liek obsahuje tramazolínium-chlorid.
Liek na nazálne použitie.1

UŠETRÍTE 080 €
569 €
649 €

BOLESŤ HRDLA

COLDISEPT nanoSILVER 
ústny sprej
20 ml
Podporná liečba zápalu hrdla. Tlmí príznaky zápalu, ako 
sú bolesť a pálenie. Vytvára gélovú vrstvu, ktorá chráni 
sliznicu v ústach a krku. Obsahuje nanočastice striebra. 
Určený pre deti od 6 rokov a dospelých. V akcii tiež 
COLDISEPT nanoSILVER ušné kvapky 15 ml za 8,79 €. 
 
Zdravotnícka pomôcka.

NÁDCHA

QUIXX hypertonický 
nosový sprej 
30 ml
Quixx® je hypertonický nosový sprej s obsahom morskej 
vody na uvoľnenie a čistenie upchatého nosa pri nádche, 
chrípke a alergiách. Pre deti od 6 mesiacov a dospelých. 
V zľave aj QUIXX extra 2,6% hypertonický nosový sprej 
30 ml za 6,59 €.  
 
Zdravotnícka pomôcka.

KAŠEĽ

TUSSIREX sirup  
120 ml
Je určený na všetky druhy kašľa spojené s prechladnutím. 
Zmierňuje suchý, dráždivý aj prieduškový kašeľ. Poskytuje 
rýchlu úľavu. Pred použitím si prečítajte návod pre 
používateľa. 
V zľave aj iné produkty TUSSIREX. 
 
Zdravotnícka pomôcka.

NÁDCHA

Otrivin Menthol 0,1%
10 ml
Nosový sprej s chladivým mentolom a eukalyptom. 
Pomáha rýchlo uvoľniť upchatý nos a pri zápale dutín. 
Začína uvolňovať upchatý nos do 2 min. a pomáha lepšie 
dýchať až na 12 hodín.  
 
Obsahuje xylometazolíniumchlorid. 
Liek je určený na použitie do nosa.1

UŠETRÍTE 250 €
879 €
1129 €

UŠETRÍTE 090 €
629 €
719 €

UŠETRÍTE 100 €
659 €
759 €

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE

OSCILLOCOCCINUM
30 dávok 
Oscillococcinum je homeopatický liek, tradične sa používa 
pri liečbe chrípkových stavov (horúčka, prechladnutie, 
bolesti). Dávkovanie je rovnaké pre všetky vekové 
kategórie. 
V zľave aj OSCILLOCOCCINUM 6 dávok za 8,69 €. 
 
Liek obsahuje extrakt z pečene a srdca kačice Anas 
barbariae. Liek na vnútorné použitie.1

UŠETRÍTE 410 €
2599 €

3009 €

UŠETRÍTE 090 €
589 €
679 €

UŠETRÍTE 140 €

669 €
55,8 €/l

809 €

UŠETRÍTE 100 €

669 €
66,9 €/l

769 €

UŠETRÍTE 120 €

779 €
39,0 €/l

899 €
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VITAMÍNY, MINERÁLY

LIVSANE Vitamín D 20 µg   
60 tabliet 
Výživový doplnok s vitamínom D (20 μg v 1 tablete). 
Vitamín D prispieva k udržaniu normálneho stavu kostí,  
normálnej činnosti svalov a k normálnej funkcii imunitného 
systému.  
 
Výživový doplnok.

UŠETRÍTE 140 €
459 €
599 €

VITAMÍN C

Celaskon long effect 500 mg   
60 kapsúl  
Urýchľuje liečbu a znižuje závažnosť chrípky a 
nachladnutia. Podporte svoju imunitu pravidelným 
užívaním. S postupným uvoľňovaním vitamínu C až 12 
hodín pre jeho lepšie vstrebávanie.  
 
Liek obsahuje kyselinu askorbovú. 
Liek na vnútorné použitie.1

UŠETRÍTE 160 €
959 €
1119 €

VITAMÍN C

LIPO C ASKOR FORTE
120 kapsúl + darček testovacie prúžky
Výživový doplnok s obsahom RosaCelip-LD® - zmes s 
lipozomálnym vstrebávaním obsahujúca vitamín C, extrakt 
zo šípkov z ruže šípovej a bioflavonoidy z citrusových 
plodov. V zľave aj iné produkty LIPO C ASKOR.  
 
Výživový doplnok.

UŠETRÍTE 1180 €
3179 €
4359 €

BOLESŤ

ATARALGIN   
50 tabliet 
ATARALGIN je liek na bolesť hlavy a krčnej chrbtice 
a zmiernenie príznakov chrípkových ochorení. Vďaka 
unikátnemu zloženiu rýchlo uľaví od bolesti a uvoľní 
svalové napätie. 
 
Liek na vnútorné použitie.1

UŠETRÍTE 130 €
739 €
869 €

BOLESŤ

CETALGEN 500 mg/200 mg   
20 tabliet 
CETALGEN sa používa na krátkodobú liečbu stredne silnej 
bolesti hlavy, chrbta, menštruačnú bolesť, bolesť zubov, 
bolesť pri nachladnutí, chrípke a horúčke. Je vhodný od 
18 rokov. 
 
Liek na vnútorné použitie.1

UŠETRÍTE 100 €
609 €
709 €

LOKÁLNA BOLESŤ

Olfen 140 mg 
5 liečivých náplastí
Olfen 140 mg, liečivé náplasti s diklofenakom, pre 
dlhotrvajúcu úľavu od bolesti svalov a kĺbov končatín až na 
12 hodín. V ponuke aj Olfen 140mg, 10 liečivých náplastí 
za 15,09 €.  
 
Liek obsahuje sodnú soľ diklofenaku.
Liek na vonkajšie použitie.1

UŠETRÍTE 130 €
829 €
959 €

IMUNITA

Cebion® kvapky 
30 ml
Vitamín C vo forme kvapiek, s dávkovaním pre rôzne 
vekové skupiny. Bez cukru, konzervantov, nadbytočných 
pomocných látok. 
 
Výživový doplnok.

UŠETRÍTE 090 €
589 €
679 €

IMUNITA

StrepHerbal 
Baza čierna a Echinacea  
24 pastiliek 
Vitamín C a zinok prispievajú k normálnej funkcii 
imunitného systému. Obsahujú extrakt z echinacey a 
skorocelu, ktoré majú upokojujúci účinok na hrdlo a 
hlasivky.  
 
Výživový doplnok so sladidlami.

UŠETRÍTE 110 €
739 €
849 €

IMUNITA

Vibovit+ Imunity   
50 želé  
Želé multivitamíny pre deti s príchuťou bazy čiernej, 
obsahujúci komplex 11 vitamínov a minerálnych látok na 
podporu zdravej imunity detí. So zvýšeným obsahom 
vitamínu D a C, prírodnými farbivami a prírodnou arómou. 
V ponuke aj Vibovit+ Farma 50ks a Vibovit+ Abeceda 
50ks za 7,79 €.    
 
Výživové doplnky. 
Neslúžia ako náhrada pestrej a vyváženej stravy.

UŠETRÍTE 130 €
799 €
929 €
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VITAMÍNY, MINERÁLY

Magne B6®  
100 tabliet
Na zlepšenie príznakov deficitu horčíka, napr.: nervozita, 
mierna úzkosť, podráždenosť, dočasná únava a svalové 
kŕče.  
 
Liek na vnútorné použitie.1

SRDCE, MOZOG, ZRAK

GENERICA 3-omega 
Premium 
100 kapsúl
Extra čistý rybí olej s vysokými hladinami omega 
3-mastných kyselín. Forma triglyceridov pre vysokú 
vstrebateľnosť. Kapsule je možné aj rozžuť. Pre zdravé 
srdce, mozog a zrak. 
 
Výživový doplnok.

KĹBY, VÄZY, ŠĽACHY

Cemio Kamzík   
60 kapsúl 
Nový, 2x SILNEJŠÍ Cemio Kamzík® na kĺby, väzy a šľachy. 
Jedinečné prírodné kolagény NATIV.COL™: kolagén typu 
I ako hlavná súčasť väzov, šliach a kože. Kolagén typu II, 
obsiahnutý v kĺbovej chrupavke. Vitamín C je dôležitý pre 
správnu tvorbu kolagénu v kĺbových chrupavkách.    
 
Výživový doplnok.

GYNEKOLOGICKÉ ŤAŽKOSTI

Fytofontana GYNTIMA 
Probiotica FORTE  
10 vaginálnych čapíkov
Gyntima Probiotica Forte - prvá pomoc pri vaginálnych 
ťažkostiach. Zosilnený účinok vďaka TeaTree proti 
baktériám a plesniam spôsobujúcich infekcie. Vhodné pri 
používaní antibiotík. V zľave aj Fytofontana GYNTIMA 
Hyaluronic, 10 vaginálnych čapíkov za 8,09 €. 
 
Zdravotnícka pomôcka.

KĹBY, VÄZY, ŠĽACHY

COLAFIT  
30 kociek
Čistý kolagén typu I tej najvyššej kvality bez prísad, vo 
forme mäkkých kociek, ktoré sa ľahko prehĺtajú. Ten 
správny pomocník v starostlivosti o kĺby, šľachy a väzy, 
vyrobený v ČR. 
 
Výživový doplnok.

UŠETRÍTE 180 €
839 €
1019 €

UŠETRÍTE 180 €
1119 €
1299 €

UŠETRÍTE 280 €
499 €
779 €

VLASY

VITAR Revitalon FORTE   
60+30 kapsúl zdarma 
Obsahuje unikátnu kombináciu vyváženého množstva 
rastlinných extraktov, vitamínov, minerálnych látok a 
dôležitých aminokyselín, ktoré vyživujú vlasy priamo od 
korienkov. 
 
Výživový doplnok.

SPÁNOK

VIRDE Melatonín   
100 + 20 tabliet zadarmo  
Melatonín je prírodný hormón, pri jeho prirodzenom 
nedostatku v závislosti od veku (produkcia v tele postupne 
klesá) prípravok slúži k jeho doplneniu do organizmu.   
 
Výživový doplnok.

ÚZKOSTNÉ STAVY

Lavekan  
14 kapsúl 
Rastlinný liek na liečbu dočasných úzkostných stavov 
ktoré môžu spôsobiť niekoľko dočasných príznakov ako 
ťažko zvládnuteľné obavy, vnútorný nepokoj, pocit napätia, 
poruchy spánku. V zľave aj Lavekan 28 kapsúl za 10,69 €.   
 
Liek obsahuje Levanduľa lekárska - silica 
(Lavandulae aetheroleum). Liek na vnútorné použitie.1

UŠETRÍTE 380 €
1619 €
1999 €

UŠETRÍTE 170 €
1109 €
1279 €

UŠETRÍTE 290 €
1789 €
2079 €

UŠETRÍTE 180 €
599 €
779 €

UŠETRÍTE 350 €
1789 €
2139 €

PROSTATA, POTENCIA, VITALITA 

Cemio RED3 
silnejšie zloženie
60 kapsúl 
2 × silnejšie zloženie pre starostlivosť o prostatu, potenciu 
a vitalitu. 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  silnejšie 
zloženie 30 kapsúl za 11,39 €.
 
Výživový doplnok.

UŠETRÍTE 180 €
809 €
989 €
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HEMOROIDY

Procto-Glyvenol krém 
30 g
PROCTO-GLYVENOL® - voľnopredajný liek na lokálnu 
liečbu vonkajších a vnútorných hemoroidov.  Uľavuje od 
bolesti, svrbenia a pálenia, zároveň zmierňuje zápal. 
V akcii aj Procto-Glyvenol 10 čapíkov za 7,39 €.  
 
Liek na rektálne použitie.

MOČOVÉ CESTY

Canephron  
60 tabliet 
Canephron je tradičný rastlinný liek na podpornú 
liečbu v prípade miernych problémov spôsobených 
zápalovými ochoreniami močových ciest pre dospelých a 
dospievajúcich od 12 rokov. 
 
Liek na vnútorné použitie.1

PÁLENIE ZÁHY

Rennie ICE bez cukru
48 tabliet  
Rennie – rýchla a efektívna úľava od pálenia záhy už do 
niekoľkých minút. Vhodné aj pre tehotné, dojčiace ženy  či 
diabetikov pri dodržaní maximálneho dávkovania. 
V zľave aj Rennie ICE bez cukru 24 tabliet za 4,89 €.   
 
Dôkladne si prečítajte návod na použitie. Rennie ICE 
bez cukru je zdravotnícka pomôcka. *IQVIA, predaje 
z lekární v SR, trh 03G Antacidá, v kusoch, od 1/1/2018 do 
31/12/2022

LAXATÍVA

TITANLAX  
20 vreciek
Nové preháňadlo s unikátnym zložením (makrogol, 
psyllium, simetikon) na liečbu chronickej alebo akútnej 
zápchy, a tiež zápchy súvisiacej so syndrómom dráždivého 
čreva. 
 
Zdravotnícka pomôcka.

ZRAK

Occusept očné kvapky  
2x20 ml
Jedny kvapky na veľa ťažkostí: liečba neinfekčného 
zápalu spojoviek, syndróm suchého oka, upokojenie 
podráždených očí, na výplachy očí. Možnosť použiť s 
kontaktnými šošovkami. 
Výhodne aj balenie 1x20ml za 4,59 €. 
 
Zdravotnícka pomôcka.

HNAČKA

ENDITRIL®  
10 kapsúl
Rýchla pomoc pri akútnej hnačke. Účinkuje už počas 30 
minút. Pôsobí až 8 hodín.
 
Liek obsahuje racekadotril 100 mg.
Liek na vnútorné použitie.1

REGENERÁCIA POKOŽKY

CICADERMA dermálna masť  
30 mg
Dermálna masť, urýchľuje regeneráciu popraskanej kože, 
urýchľuje hojenie popálenín a povrchových poranení. Bez 
nežiaducich účinkov. Má jedinečné zloženie. 
 
Liek na vonkajšie použitie.1

ZRAK

OCUVITE LUTEIN FORTE 
BONUS   
60 tabliet 
Ocuvite LUTEIN forte je výživový doplnok, ktorý obsahuje 
vyváženú kombináciu vitamínov, minerálov a karotenoidov 
dôležitých pre výživu očí.  
 
Výživový doplnok.

KRČOVÉ ŽILY, CIEVY, HEMOROIDY

Flebaven 500 mg   
90 filmom obalených tabliet  
Lieči prejavy žilového ochorenia, ako bolesť, opuch a pocit 
ťažkých nôh, či nočné kŕče. Tiež lieči príznaky akútneho 
hemoroidálneho ochorenia.   
 
Liek obsahuje mikronizovaný diosmín.
Liek na vnútorné použitie.1

UŠETRÍTE 090 €
599 €
689 €

UŠETRÍTE 120 €
739 €
859 €

UŠETRÍTE 120 €
699 €
819 €

UŠETRÍTE 150 €
979 €
1129 €

UŠETRÍTE 250 €
1599 €
1849 €

UŠETRÍTE 370 €
1799 €
2169 €

UŠETRÍTE 120 €
699 €
819 €

UŠETRÍTE 270 €
869 €
1139 €

UŠETRÍTE 130 €
799 €
929 €


