
Odbornosť a skúsenosti!

Výber z našej ponuky aj vo vnútri!

Geromettu 1, 010 01 Žilina, tel.: 041/ 562 3210, www.dl.sk
Družstvo lekární

Lekárne s tradíciou

Akcia platí od 1. 11. 2014 do 31. 12. 2014 alebo do vypredania zásob.

„Som PharmDr. Edita Ravingerová, majiteľka lekárne Edita
Nitra. Pre mňa osobne ako aj ostatných  kolegov  z Družstva
lekární (DL) - združenia lekární vlastnených lekárnikmi,
je najdôležitejšie zdravie  pacientov. Veľmi rada zúročím svoje
dlhoročné skúsenosti v prospech mojich pacientov.“

Tradičná lekáreň je službou.

Milí pacienti, presvedčte sa sami, že v lekárňach DL nájdete
nielen dobré ceny, ale aj najlepšie rady. www.dl.sk/poradna

bolesť
bolesť a horúčka u detí

BRUFEN 400 TBL FLM 30x400MG WHITE *
Účinná liečba akútnej bolesti zubov, svalov, bolestivej menštruácie, migrén a horúčkovitých
stavov. *Liek na vnútorné použitie.

- Nurofen pre deti, 
susp. 2% 100 ml*

- Nurofen pre deti, 
susp. jahoda 100 ml*

Suspenzia pre deti už od 3 mesiacov.
Rýchla a účinná úľava od horúčky a bolesti.
Pomáha znížiť horúčku až na 8 hodín.
S obľúbenou jahodovou alebo pomarančovou príchuťou.  
Obsahuje ibuprofén. *Lieky na vnútorné použitie.
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dýchacie cesty

bolesť hrdla

Akciová ponuka: November - December 2014

výživový doplnok

výživový doplnok

vitamíny

AKCIA 1+1 zadarmo

AKCIA 1+1 zadarmo

výživový doplnok

Akcia platí od 1. 11. 2014 do 31. 12. 2014 alebo do vypredania zásob.

nádcha

pálenie záhy

Darček 
praktická taška +

100% kapsúl navyše

+
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- Olynth® HA  0,05% dos. spray 10 ml *
- Olynth® HA  0,1% dos. spray 10 ml *
Určený na liečbu nádchy pre dospelých a detí od 7 rokov.
Pomocná látka natrium-hyaluronát napomáha zvlhčeniu
nosnej sliznice.

Obsahujú xylometazolín hydrochlorid. 
*Lieky na vonkajšie použitie.

BIOTUSSIL, perorálne kvapky, 
roztok 100 ml 
Tradičný rastlinný liek z 8 liečivých rastlín určený 
na indikácie overené výhradne dlhodobým používaním.
Pomocný liek pri akútnych a chronických ochoreniach
dýchacích ciest, vrátane nádchy a zápaloch prínosových
dutín. *Liek na vnútorné použitie.

Gaviscon žuvacie tablety 24*
• rýchlo zmierňuje pálenie záhy - už za 3 minúty
• poskytuje dlhotrvajúcu úľavu až na 4 hodiny
• vhodný aj pre tehotné a dojčiace ženy
*Liek na vnútorné použitie.

ACEROHIP TRIO VITAMIN C 500 60 cps
Obsahuje vitamín C z 3 prírodných zdrojov - aceroly, šípky a rakytníku, je lepšie vstrebateľný
ľudským organizmom ako syntetický vitamín C.  Vitamín C podporuje funkciu imunitného
a nervového systému, prispieva k zníženiu únavy a vyčerpania. Výživový doplnok.

GS Koenzým Q10 60mg, 60+60 cps 
Prípravok dodá organizmu optimálnu dávku koenzýmu Q10 s vysokou vstrebateľnosťou.
Navyše je obohatený o biotín, ktorý prispieva k normálnemu energetickému metabo-
lizmu a činnosti nervovej sústavy.

HLIVA USTRICOVITÁ s rakytníkovým olejom 50+10 cps
Hliva obohatená o rakytníkový olej. Rakytník podporuje prirodzenú obranyschopnosť
organizmu. S využitím všetkých aktívnych látok celej hlivy. Bez prímesí a konzervačných
látok.
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Strepfen 16 tbl*
Strepfen 24 tbl*
Rýchlo a dlhodobo uľaví od zápalu a opuchu v krku.
Uľaví od silnej bolesti v krku až na 3 hodiny.
Obsahuje flurbiprofen, ktorý pôsobí proti zápalu. *Lieky na vnútorné použitie.
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Súťaž o 
GS Vianočné hviezdy 

splnených prianí!GS Condro DIAMANT, 60 tbl 
Diamant medzi kĺbovými prípravkami! Ako prvý a jediný v SR sa stará nielen 
o chrupavky, ale aj o okolie kĺbu. Obsahuje revolučný DIAMANT FORTESCIN® s aescinom
pre správne zásobenie kĺbového puzdra, väzov a šliach a vitamínom C pre správnu
tvorbu kolagénovej siete chrupaviek a meniskov.



výživový doplnok

Horčík na 70 dní 
zadarmo.

výživový doplnok

bolesť hrdla

Akciová ponuka: November - December 2014

* Pozorne si prečítajte písomné informácie pre používateľov a poraďte sa so svojím lekárnikom.

hnačka

výživový doplnok
výživový doplnok
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- OlynMuco s príchuťou medu a citrónu 20 mg/ml  (sirup)*
- OlynMuco s príchuťou mentolu 20 mg/ml 

(perorálny roztok) (guajfenezín)*
podporujú zmiernenie prieduškového kašľa zriedením hlienu a uľahčením vykašliavania.
Úľava sa môže dostaviť po 15 minútach. *Lieky na vnútorné použitie.

OlynHexo 5 mg/1,5 mg  pastilky (chlorhexidín/benzokaín)*
sú indikované na liečbu bolesti v hrdle a zápalov ústnej dutiny(stomatitídy a gingivitídy).
Jeho anestetický účinok nastupuje v priebehu 15-30 sekúnd. *Liek na vnútorné použitie.

Lactecon® 200 ml*
Vhodný pre liečbu:
• zápchy
• hemoroidov
• stavov po zákrokoch na hrubom čreve alebo konečníku
• možnosť dlhodobého užívania
• prebiotikum
• podporuje priaznivejšiu rovnováhu črevnej flóry
• vhodný i pre diabetikov
• možné podávať u dojčiat už od 1. mesiaca veku*
Lactecon je roztok na perorálne podanie (ústami) s liečivou 
látkou laktulóza 3,335 g v 5 ml perorálneho roztoku. 
*Liek na vnútorné použitie.

HIDRASEC 100 mg*
rýchla liečba akútnej hnačky
• znižuje objem a množstvo stolice, 

skracuje trvanie hnačky
• ideálna výbava na cesty, na dovolenku
• v lekárni voľnopredajný, bez lekárskeho

predpisu
• liečivo racekadotril 100 mg v 1 kapsule
• 3 x denne 1 kapsula
• pôsobí antisekrečne výlučne v čreve
• rýchly nástup účinku do 30 minút
*Liek na vnútorné použitie.

Biopron® Macík 20 tbl
- macíkovia s príjemnou chuťou bielej čokolády 

obsahujú kmeň Bifidobacterium lactis BI-04
- 3 miliardy CFU v dennej dávke
- vhodný pri a po užívaní antibiotík
- pre deti od 3 rokov a dospelých
Použité sladidlo maltitol na rozdiel od bežných 
cukrov nepodporuje kazivosť zubov.

Magnex 375 + B6  
180 + 70 tbl zadarmo
- kombinácia horčíka a vitamínu B6 

od fínskeho výrobcu liekov
- stačí 1 tableta denne
- horčík a vitamín B6 prispievajú k zníženiu vyčerpania 

a únavy, k správnej funkcii psychiky a k správnemu 
fungovaniu nervového systému
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Darček: nožík 
+ 30 tabliet navyše

Darček: 
termohrnček 
+ 20 tabliet 

navyšeGinkoPrim MAX 70+20 tbl + hrnček
Ginkgo biloba a magnézium priaznivo ovplyvňujú duševné funkcie.

Prostenal FORTE 90+30 tbl + nožík
Saw pametto a pŕhľava dvojdomá pomáhajú zachovať normálnu funkciu močového
ústrojenstva a zdravie prostaty.



Najbližšie lekárne DL vo vašom okolí:

Kompletný zoznam lekární DL nájdete na www.dl.sk

Otázka:
Dobrý deň, keďže mi v mojej lekárni nevedeli poradiť prosím o radu Vás. Dlhodobo sa liečim na kolísavý
krvný tlak. Liečba: Carvedilol 12,5 mg ráno, 12,5 mg večer, Esoprex 10 mg ráno, Xanax SR 0,5 mg ráno. 
Pre dlhšie pretrvávajúce bolesti chrbtice mi predpísali na neurológii Arthrotec forte 75 mg ráno a večer 
a Mydocalm 150 mg večer. V príbalovom letáku som sa dočítala, že nie je vhodné kombinovať lieky na tlak
a uvedené lieky. Prosím poraďte, či je tu možná kontraidikácia.
Za radu vopred ďakujem.

Odpoveď:
Dobrý deň,
pri užívaní Vami vymenovaných dlhodobých liekov a lieku Arthrotec forte je riziko interakcie 
v zmysle zníženia účinku liekov proti vysokému tlaku (Carvedilol 12,5mg), prípadne je možné
pociťovať istú svalovú slabosť pri kombinácii Xanax SR a Mydocalm. Keďže ale túto kombináciu
budete užívať len relatívne krátkodobo, nemalo by to pre Vás predstavovať vážnejšie zdravotné
riziko. Odporúčam domácu kontrolu krvného tlaku počas užívania a v spolupráci s lekárom
zhodnotiť efekt, aby sa stanovilo, či bola liečba úspešná, alebo či treba v liečbe pokračovať,
poprípade či bude nutné liečbu zmeniť. Ak sa vyskytnú vážnejšie problémy, nové lieky neužívajte a konzultujte ďalší
postup s Vašim neurológom. Možno by Vám úľavu prinieslo aj pravidelné rehabilitačné cvičenie, najprv pod
dohľadom, neskôr doma samostatne.

PharmDr. Ladislav Lukáš, Lekáreň Lipa - Bánovce nad Bebravou 

Otázka:
Dobrý deň. Som v 37 týždni tehotenstva, užila som pred lekárskou prehliadkou Nebilet a bábätku namerali
zvýšenú činnosť srdiecka..150-170. Chcem sa opýtať, či to môže mat nejaký súvis s užitím lieku. Ďakujem 
za odpoveď. 

Odpoveď:
Pekný deň,
v tehotenstve sa neodporúča užívať liek Nebilet. Nedostatok informácií o používaní lieku Nebilet
v gravidite u ľudí neumožňuje vymedziť jeho potenciálne riziká. Patrí do skupiny liekov, ktoré
znižujú placentárnu perfúziu, čo môže mať za následok odumretie plodu, nedokonalý vývoj plodu
alebo predčasný pôrod. Navyše nežiaduce účinky ako hypoglykémia a bradykardia sa môžu
prejaviť aj u plodu a novorodenca. Okrem toho je zvýšené riziko srdcových a pľúcnych komplikácií
u novorodenca. Zrýchlená činnosť srdca sa neuvádza. Určite prekonzultujte ešte liečbu s lekárom.
Je možné, že mal dôvod, prečo uprednostnil tento liek pred inými overenými. 
Prajem veľa zdravia Vám i bábätku

PharmDr. Daniela Filippová, Lekáreň Signum - Spišská Nová Ves 

Ďalšie otázky a odpovede nájdete na www.dl.sk/poradna

Výber z poradne DL:


