
VERNOSTNÝ PROGRAM  

Lekáreň priateľská ku každému 
LEKÁREŇ TWIN CITY ponúka vernostný program pre každého zákazníka. 
U nás nezbierate body, ale získavate vždy zľavu z nákupu.

Ihneď zľava od 5% do 7% z každého nákupu*. Navyše narodeninová extra zľava 
alebo darček k nákupu.

Ak sa preukážete platným receptom na akýkoľvek liek na cukrovku alebo na astmu, 
poskytneme Vám zľavu na nákup 7 %*. Zľavy až do 20 % poskytujeme na vybrané, 
akciové produkty. 
*Neplatí na zľavený tovar, lieky na recepty a poukazy na zdravotnícke pomôcky.
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VERNOSTNÁ KARTA UŽ PRI PRVOM NÁKUPE. ZĽAVA IHNEĎ 5 %* Z NÁKUPU. 

RÝCHLY ODBER  
Služba, ktorá šetrí Váš čas
Ušetrite čas hľadaním lieku alebo obľúbeného  
produ ktu po lekárňach. Objednajte si ich u nás  
a my Vám ich pripravíme na vopred dohodnutý čas. 

• telefonicky: 0905 511 037
• e-mailom: info@lekarentwincity.sk

Kde nás nájdete?

LEKÁREŇ TWIN CITY sa Lekáreň TWIN CITY sa nachádza v komplexe budov TWIN 
CITY v bloku A na Karadžičovej ulici č. 2, neďaleko Autobusovej stanice Mlynské nivy. 
Je súčasťou nového komplexu budov TWIN CITY, ktorý je vo fáze ďalšej výstavby. 
V blízkosti lekárne, cca. 50 metrov, je autobusová zastávka s označením TWIN CITY 
s linkami autobusov č. 50, 70, 78, 88 a trolejbusu č. 210.  

V prípade rýchleho odberu liekov z lekárne je možné parkovať na nevyhnutný 
čas v uličke priamo pred lekárňou. Vjazd do uličky je hneď za zastávkou MHD. 
Obsluha závory, ktorá je umiestnená z dôvodu ďalšej výstavby, je manuálna. Inak 
je možné parkovať vo verejnej podzemnej garáži, vjazd je zo zadnej strany budovy 
TWIN CITY .

TWIN CITY lekáreň      LEK ÁREŇ TWIN CIT Y newsletter

Lekáreň TWIN CITY pripravila jarnú akciovú ponuku  
na kozmetické produkty značiek Eucerin, VICHY LABORATORIES, 

LA ROCHE-POSAY, BIODERMA a NUXE. 

JARNÁ AKCIA  
NA KOZMETICKÉ  
PRODUKTY 

DOPRAJTE PLETI MEDICÍNSKU STAROSTLIVOSŤ

Akcia platí na vybrané značky 
do 30.6. 2017 alebo  

do vypredania zásob.

TWIN CITY lekáreň      LEK ÁREŇ T WIN CIT Y newslet ter

Zľava pri nákupe  
jedného kozmetického produktu 

značky VICHY LABORATORIES  
alebo LA ROCHE-POSAY 10 %  
z ceny. Pri nákupe dvoch a viac  

produktov týchto značiek  
je zľava 20 %.

Zľava pri nákupe kozmetického 
produktu značky BIODERMA 10 % 

z ceny. Pri kúpe dvoch a viac  
produktov je zľava 15 %.

Zľava pri nákupe kozmetických  
produktov značky NUXE 15 %.    

Zľava pri nákupe kozmetických  
produktov značky Eucerin 10 %.

Využite cenovo výhodné  
balíčky opaľovacích  

produktov pre celú rodinu.
K vybraným značkám  

cestovné balenie ZADARMO!

Lekáreň TWIN CITY, Karadžičova 2, Bratislava

      LEK ÁREŇ T WIN CIT Y

5% 7% 10% 20%

priateľská lekáreň 
plná zliav

OTVORENÉ – Pondelok-Piatok: 8.00 – 19.00

Pacientom sme vyšli v ústrety
Otváracie hodiny lekárne predĺžené do 19.00 hod.
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LEKÁREŇ TWIN CITY sa teší na Vašu návštevu.

      LEK ÁREŇ T WIN CIT Y newslet ter

ZDRAVÉ OPAĽOVANIE
OCHRÁŇTE SEBA AJ SVOJICH BLÍZKYCH 

PRED SLNEČNÝM ŽIARENÍM     
Špeciálna ponuka cenovo zvýhodnených balíčkov 

opaľovacích prípravkov pre celú rodinu v lekárni TWIN CITY.
Akcia 1 + 1 k vybraným produktom získate druhý navyše.*

Pri opaľovaní či už na Slovensku alebo v dovolenkových destináciách by 
ste mali dodržiavať niekoľko zásad, aby ste predišli úpalu alebo prehriatiu 
organizmu. Zvláštnu opatrnosť si vyžadujú deti a starší ľudia.

ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ ZDRAVÉHO OPAĽOVANIA
Vyhýbajte sa slnku v čase od 11. hod do 15. hod.

Pred slnkom sa chráňte oblečením (tričko, klobúk, slnečné okuliare...). 

Dojčatá a malé deti nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. 

Opakovane aplikujte opaľovací krém, hlavne po spotení sa, po kúpaní,  
po použití uteráka.

BETAKAROTÉN A JEHO ÚČINOK
Viaceré štúdie zistili, že betakarotén má fotoprotektívny účinok. Chráni telo pred 
spálením. Aby sa tento ochranný účinok mohol rozvinúť, je potrebné užívať be
takarotén minimálne 10 týždňov pred dovolenkou.

PODĽA ČOHO SI VYBRAŤ SPRÁVNY OPAĽOVACÍ PROSTRIEDOK?
Vo všeobecnosti rozlišujeme štyri druhy pokožky. Od nich závisí aj výber opaľovacieho 
prostriedku.

EXTREMNE CITLIVÁ KOŽA: vždy sa spáli.

CITLIVÁ KOŽA: často sa spáli, ale aj opáli.

NORMÁLNA KOŽA: nespáli sa, s výnimkou intenzívnej 
slnečnej expozície.

ODOLNÁ KOŽA: takmer nikdy sa nespáli.

Prípravky s faktorom SPF 20 so strednou úrovňou ochra-
ny sú vhodné pre kožu, ktorá sa takmer nikdy nespáli.

Opaľovacie krémy s faktorom SPF 30 sa odporúčajú 
používať v prípade miernej expozície a na kožu, ktorá 
sa spáli iba pri extrémnej slnečnej expozícii.

Prípravky s veľmi vysokou úrovňou ochrany majú ochra
nný faktor SPF 50+. Sú to produkty určené pre dlhodobú až extrémnu slnečnú 
expozíciu, a taktiež pre pokožku, ktorá sa na slnku vždy, alebo často spáli. Do tejto 
kategórie patria aj prípravky pre deti. 

Do skupiny prípravkov s najvyšším ochranným faktorom patria opaľovacie krémy 
s minerálnymi filtrami. Vyrábajú sa bez parfumácie a chemických filtrov. Tento rad 
je ideálny na pokožku pre najmenšie deti a intolerantnú pleť, atopickú kožu a kožu 
po chirurgických zákrokoch.

V každom rade sú dostupné aj spreje, mlieko, olej, tónovací krém, emulzia, tyčinka 
na citlivé miesta a krém bez parfumácie.

Na trhu existujú viaceré výhodné balenia, kde nájdete za výhodnú cenu opaľovací 
prípravok aj so starostlivosťou o pokožku po opaľovaní. Existujú tiež balenia s kom-
bináciou opaľovacieho prípravku pre deti aj pre dospelých, prípadne veľké rodinné 
balenie a krém po opaľovaní. S výberom najvhodnejšieho opaľovacie prípravku 
záujemcom radi pomôžeme v našej lekárni TWIN CITY.

PRIPRAVTE SA NA LETO V PREDSTIHU

Májové počasie nás láka chodiť viac do príro-
dy, do záhrady alebo športovať. Aj keď slnko  
v prvých jarných mesiacoch ešte len začína vy kúkať, 
a nemá takú intenzitu ako v lete, je vhodné použí-
vať krémy s ochranným faktorom, hoci len pri práci  
v záhrade či pri športových aktivitách.

Pripravila: PharmDr. Barbora Belianska, zodpovedný farmaceut, lekáreň TWIN CITY

BIODERMA 

V PREDAJI OPAĽOVACIE PRÍPRAVKY AJ JEDNOTLIVO.
K VYBRANÝM ZNAČKÁM CESTOVNÉ BALENIE ZADARMO.*

*Akcia platí v období od 1. 5. do 30. 6. 2017 alebo do vypredania zásob.

18,30 €

21,80 €

23,50 €

23,50 €

25,65 € 30,60 €

35 € 22,85 €

23,45 €

23,45 €

18,95 € 18,15 €

Slnečná ochrana proti vráskam 
na pleť SPF 50+ čistiaca micelárna 
voda 3 v 1 125 ml

Slnečná ochrana 
gél SPF 25 
1+1 ZDARMA

Slnečná ochrana
sprej SPF 30 200 ml 
+ ZDARMA sprej pre 
deti SPF 50+ 200 ml

Slnečná ochrana
sprej pre deti SPF 
50+ 200 ml
DUO 1+1 ZDARMA 

Photoderm BRONZ
olej SPF 30 + ZDARMA 
Photoderm After Sun 
(krém po opaľovaní)

Lipozomálna slnečná ochrana
sprej SPF 25 + ZDARMA lipozo-
málna slnečná ochrana –  
lócio SPF 30

Lipozomálna slnečná ochrana 
lócio SPF 30 + ZDARMA chladi-
vý gél pre slnkom namáhanú 
kožu

Photoderm Sprej SPF 30 + 
ZDARMA Photoderm Kid 
Sprej (pre deti) SPF 50+ 

Slnečná ochrana
sprej SPF 50+ 200 ml + ZDARMA reparačná 
starostlivosť po opaľovaní 200 ml

Slnečná ochrana
sprej SPF 30 200 ml 
+ ZDARMA emulzia 
SPF 50+ 50 ml

Slnečná ochrana 
Kids (pre deti) 
SPF 50+

1+1 ZDARMA

Slnečná ochrana 
olej SPF 30
1+1 ZDARMA

Eucerin 
CESTOVNÉ BALENIE ZADARMO* pri nákupe  
výrobkov Eucerin v minimálnej hodnote 23,90 €

Avène 
CESTOVNÉ BALENIE ZADARMO* pri nákupe produktov 
Avène nad 16  €

Daylong 

N O V I N K A
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Zdroj foto opaľovacích a kozmetických produktov: jednotlivé firmy.



RADÍME DIABETIKOM  CESTOVNÁ LEKÁRNIČKA  

Priateľská lekáreň plná zliav.

      LEK ÁREŇ T WIN CIT Y newslet ter

S INZULÍNOM NA CESTÁCH  DIABETICI SI ZVOLIA ALTERNATÍVU 
LIEKOV BEZ CUKRU

NOVINKA PRE DIABETIKOV
NOGLIC

Odporučenia diabetológa MUDr. Jozef Lacku, PhD., MBA,  
JAL s.r.o. Diabetologická ambulancia, Trnava
Pri plánovaní dovolenky je potrebné vedieť podrobnosti  
o mieste pobytu. Sú nimi teplotné pomery v mieste dovolenky, 
preverenie možností uchovávania inzulínu, možnosti stravova-
nia možnosti osobnej hygieny, možnosti lekárskeho ošetrenia, 
telefónne číslo na záchranku.

Pred dovolenkou si spočítajte dávku inzulínu a liekov. 
Odporúča sa vziať si so sebou viac liekov a aj testovacích 
prúžkov pre prípad ich poškodenia. V rozličných krajinách 
sú rôzne názvy liekov. Preto si napíšte obchodný názov 
lieku, ako aj názov účinnej látky. Prečítajte si požiadavky 
cieľovej krajiny na dovoz liekov. Informácie získate na webe 
alebo zavolajte na zastupiteľstvo danej krajiny. Ak je súčasťou 
vašej liečby inzulínová pumpa, vezmite si aj inzulín, ktorý sa dá 
podať prostredníctvom inzulínového pera. Vyžiadajte si potvrde
nie o ochorení od ošetrujúceho lekára a lekárske potvrdenie, ktoré budete 
potrebovať pri cestovaní lietadlom, najmä ak sa liečite inzulínom alebo 
inzulínovou pumpu. Niektoré letecké spoločnosti poskytujú diabetickú 
stravu, objednajte si ju vopred. Nezabudnite na povinné alebo odporúčané 
očkovanie pred vycestovaním. 
Pri cestovaní sa odporúča mať lieky, inzulín, náhradný inzulín, inzulínové 
pero, glukomer a aj prúžky pri sebe. Lieky si nedávajte do batožiny. Mráz v 
batožinovom priestore lietadla ich môže poškodiť. Cez leto si inzulín nikdy nenechá-
vajte v aute, aby ho nepoškodilo teplo a v zime mráz. Nevhodné je umiestnenie blízko 
okna. Je účelné mať v aute termotašku, termoobal alebo malú prenosnú chladničku.
Majte pri sebe cukry na riešenie hypoglykémie. Doklad o zdravotnom poistení  
a potvrdenia o liekoch a pomôckach držte v príručnej batožine. Inzulín si v lietadle 
aplikujte až v čase podávania jedla. Počas letu pite tekutiny v dostatočnom množ-
stve. Pohybujte sa, alebo precvičujte nohy na zabránenie vzniku žilovej trombózy. 
V prípade nevoľnosti informujte personál lietadla.
Pri dodrživaní všetkých zásad život s cukrovkou v žiadnom prípade neznamená 
vzdať sa radostí, ktoré prináša život.

Prírodný  
zázrak z lekárne  

exkluzívne 
v lekárni TWIN CITY 

a vo vybraných 
lekárňach

Noglic bol klinicky odskúšaný  
a preukázal pozitívny efekt  
u diabetikov. 

Odporúčané užívanie 2 tablety 
denne, alebo podľa odporuče-
nia diabetológa. Vhodné aj na 
dlhodobé užívanie. 

Momordica Charantia 
je hypoglykemická bylina. Ako dokazujú viaceré štúdie, Momordica významne znižuje 
nadmerné množstvo hladiny cukru v krvi, čo je prvoradý problém pacientov pri diabete  
2. typu. Zvykne sa označovať aj ako zázračný liek na cukrovku. 

Gymnema Sylvestre (Gurmar)
Je jednou z najúčinnejších ajurvédskych bylín na diabetes, ktorá si právom vyslúžila prívlas-
tok „zabijak cukru“. Jeho využitie je predovšetkým pri liečbe diabetu, pri metabolickom 
syndróme a pri potláčaní chuti do jedla (predovšetkým chuti na sladké). Ďalšou účinnou 
látkou je peptid gurmarín, u ktorého bola preukázaná tzv. selektívna blokáda chuti na sladké. 

Výživový doplnok na 
zníženie chuti na sladké, 
prispieva k vyrovnanej 
hladine cukru v krvi.

Obsahuje škoricu, chróm  
a kyselinu alfa-lipoovú.  
Navyše obsahuje výťažok  
z prírodných rastlín –  
Momordiky a Gurmaru. 

Vegánsky produkt, 
neobsahuje glutén, laktózu, 
ani deriváty mlieka. 

T é m a

LETO DIABETIKA

v najbližšom čísle  

DIA Zdravia,  

ktoré vyjde v júni.

Objednajte si na: 

www.diazdravie.sk

Čo si majú pacienti s diabetes mellitus pribaliť okrem svojich 
predpísaných liekov a inzulínu? Na čo by si mali dávať pozor 
pri výbere voľnopredajných liekov? 

Odpovedá PharmDr. Barbora Belianska, zodpovedný far-
maceut lekárne TWIN CITY v Bratislave. 

Diabetes je ochorenie, ktoré si vyžaduje nielen dobrú spoluprácu s lekárom, ale 
aj veľkú disciplínu a zodpovedný prístup každého pacienta. Diabetici vedia, aké 
dôležité je dodržiavanie predpísanej liečby v kombinácii s pohybovými a diétny-
mi odporúčaniami. Na to by nemali zabúdať ani na 
dovolenkách.
Dovolenková lekárnička diabetika by v prvom 
rade mala obsahovať všetky lieky a zdravotníc-
ke pomôcky, ktoré pravidelne užíva. Potom prídu 
na rad ostatné lieky: tabletky proti bolesti, 
zápalu, teplote, kvapky do uší, nosa, očí, 
anithistaminiká, čierne uhlie, príp. niečo 
proti hnačke, probiotiká, spreje do hrdla pri 
zápaloch ústnej dutiny. Pri užívaní vitamí
nov, ideálne takých, ktoré sú vhodné pre 
diabetikov, si treba pribaliť aj tie. V lekár
ničke diabetika by nemali chýbať ani cukry, 
ktoré sa rýchlo vstrebávajú a doplnia glykémiu v prípade hypoglykémie. 
Ideálne také, ktoré sa rýchlo rozpúšťajú na jazyku a sú v praktickom balení. 
Existuje veľa voľnopredajných liekov a doplnkov stravy, ktoré obsahujú cukor, zväčša 
len na dochutenie. Diabetici by sa im mali vyhýbať. Preto je vhodné zvoliť alterna-
tívu bez cukru v prípade pastiliek na cmúľanie pri bolestiach hrdla. Pri kašli alebo 
prechladnutí sú vhodnejšie tabletky alebo kvapky, ktoré neobsahujú pridaný cukor.  
Nielen na dovolenke, ale aj počas celého roka treba mať na mysli starostlivosť o kožu. 
Okrem toho, že pokrýva celé telo, zabezpečuje ochranu pred vonkajšími vplyvmi 
a udržiava telesnú teplotu. Vnímame ňou teplo, chlad a bolesť. Koža diabetika 
býva často popraskaná, suchá a tým aj oveľa viac náchylnejšia na poranenia  
a rôzne kožné ochorenia (baktérie, kvasinky, huby). Z tohto dôvodu je vhodné, 
aby si diabetik pribalil do cestovnej lekárničky prema sťujúce krémy, najlepšie  
s obsahom urey, ktorá zadržiava vlhkosť a pokožka sa tak často nevysúša. V prípade 
dezinfekcie rán neodporúčame požívať dezinfekčne prostriedky s obsahom alkoholu, 
peroxidu ani jódu, pretože môžu podráždiť kožu.

Ku každému 
nákupu nad 10 € 

ZADARMO aktuálny  
výtlačok novín  
pre diabetikov  

DIA Zdravie.

*

TIPY PRE DIABETIKOV 
Lekáreň TWIN CITY je priateľská k diabetikom. Ak sa preukážete platným 
receptom na lieky na cukrovku, u nás získate zľavu na nákup voľnopredaj-
ných liekov vo výške  -7%.

PUPALKA DVOJROČNÁ 100 tabliet. Zdravie pokožky, chráni pred oxidačným stresom, priaznivo ovplyvňuje hladinu 
cholesterolu a jeho (ne)ukladanie v cievach. Výživový doplnok na orálne použitie. 13,55 € / Cena pre diabetika 12,60 €

PUPALKA DVOJROČNÁ  30 tabliet. Zdravie pokožky, chráni pred oxidačným stresom,priaznivo ovplyvňuje hladinu cho-
lesterolu a jeho (ne)ukladanie v cievach. Výživový doplnok na orálne použitie. 7,30 € / Cena pre diabetika 6,78 €

Gesundhaus VITAMÍNY PRE DIABETIKOV   30 tabliet. Obsahuje vitamíny, minerály, antioxidanty. Výživový doplnok na 
orálne použitie.  4,40 € / Cena pre diabetika 4,09 €

-i-Gluc+  20 ml. Tekutý sprejový hroznový cukor + B12 s príjemnou jahodovou príchuťou. Odporúča sa užiť pri stavoch 
hypogykémie. Na orálne použitie. 6,50 € / Cena pre diabetika 6,05 €

UREAGAMMA  45 ml masť. Starostlivosť o suchú a zhrubnutú pokožku. Obsahuje 10 % urey. Len na vonkajšie použitie. 
5,80 € / Cena pre diabetika 5,4 €

Dr. Popov Stop Cukor  Bylinný čaj s borievkou/čučoriedkami a škoricou. 30 g/20 nálevových sáčkov. 1,95 € / Cena pre 
diabetika 1,81 € 

Sladidlo IN (2+1)  Práškové + tabletové. 280 g + 200 tabliet. Náhrada cukru, podporuje zdravé trávenie - sladenie 
teplých i studených nápojov, na varenie, pečenie a zaváranie. 11,80 € / Cena pre diabetika 10,97 €
*Neplatí na zľavený tovar, lieky na recepty a poukazy na zdravotnícke pomôcky. 

7,99 €

 Vyberáme z našej ponuky



Mgr. Nora Novysedláková
farmaceutka, lekáreň TWIN CITY 

AVENT 
AVENT ako jediný na svete ponúka špeciálny kŕmiaci systém, ktorý 
umožňuje mamičkám pohodlne dojčiť a využívať dojčenské fľašky 
na kŕmenie odsatým materským mliekom alebo náhradnou det-
skou stravou. Lekáreň TWIN CITY poskytuje zľavy na všetky dojčen-
ské potreby (cumlíky, hryzátka, kojenecké fľaše, hrnčeky, jedálenské 
pomôcky) a výrobky pre mamičky (odsávačky mlieka, pomôcky na kojenie) značky 
Avent. 
Desaťpercentná zľava pri nákupe jedného produktu značky Avent. Pri ná-
kupe dvoch a viac produktov značky Avent Vám odpočítame 20 % z ceny.

NUTRILON
Lekáreň TWIN CITY má v ponuke pre najmenších aj vybrané produkty 
mliečnej výživy - dojčenskú, pokračovaciu kojeneckú a mliečnu výživu 
pre deti so špecifickými výživovými potrebami značky Nutrilon.

BIODERMA ABCDerm 
Bezpečná a extra jemná hygiena a  starostlivosť o jemnú pokožku bábä-
tiek a malých detí. 
Zľava na celý sortiment BIODERMA ABCDerm.
Pri nákupe jedného výrobku dostanete zľavu 10 %, pri kúpe 
dvoch a viac produktov ušetríte až 15 % z ich ceny.

Čo odporúčate pacientom na potlačenie príznakov 
alergickej nádchy ako prvú voľbu? 
Pri prejave prvých symptómov alergie je prvoradé, aby pacienti 
konzultovali, príp. navštívili svojho alergológa, ak sú nastavení 
na určitú liečbu a bolo by ju treba upraviť. V prípade, že sa ešte 
neliečia a symptómy poukazujú na alergické pochody v organiz-

me, je nutné vyhľadať lekára čo najskôr. Samozrejme, sú situácie, kedy pacienti čakajú na 
termín u svojho lekára, alebo sú pracovne odcestovaní. Ak majú akútne alergické prejavy, 
prvou voľbou je pre nich lekáreň, kde vieme pacientom poradiť a poskytnúť dostupný 
voľnopredajný sortiment. Na potlačenie príznakov alergickej nádchy sú základom terapie 
dve skupiny liekov: antihistaminiká a topické nosové kortikosteroidy. Druhá zmieňovaná 
skupina je však výlučne na lekársky predpis. 

Voľnopredajné antihistaminiká sú dostupné buď vo forme tabliet, alebo ako sprejová 
a kvapková forma do očí a nosa. Existujú aj 7-tabletové balenia receptových liekov, 
ktoré sa v takomto počte predávajú „na voľno“. Takýmto spôsobom pacienta na týždeň 
odbremenia od príznakov ochorenia až do termínu návštevy lekára.

Aký sprej je vhodný pre alergikov na vodnatý výtok z nosa? 
Pri nádche rozlišujeme, či je bez obštrukcie, alebo s obštrukciou − vtedy sa 
vyskytujú husté hlieny a nos je veľmi upchatý. Na vodnatý výtok, typický 
pre alergikov, je dostupných viacero nasálnych prípravkov bez lekárskeho 
predpisu. Pacienti si taktiež zvyknú často pýtať spreje na klasickú (nea-
lergickú) nádchu, tie však prinášajú len krátkodobú úľavu  a uvoľňujú 
len od niektorých symptómov nádchy. Na obštrukčné nádchy sú veľmi 
dobrým riešením topické nosné steroidy, ktoré okrem všetkých symptómov alergickej nád-
chy, pôsobia aj na podráždenie očnej spojivky. Dostupné sú však len na lekársky predpis. 

Celý rozhovor nájdete v aktuálnom vydaní pacientskych novín  
Dych života č. 1/2017 v lekárni TWIN CITY alebo na www.dychzivota.sk.

Diagnostikovanie  
pleti priamo v lekárni
V lekárni TWIN CITY sa v stredu 31. mája 2017 uskutoční diagnostikovanie  
a ošetrenie pleti značkou INSTITUT ESTHEDERM PARIS. Profesionálna kozmetička  
a interná školiteľka Institut Esthederm 
Iveta Vargová Vám poradí, ktorý typ 
kozmetického produktu je vhodný 
na správne fungovanie Vašej pleti. 
Zároveň Vám poskytne odborné po-
radenstvo na domácu starostlivosť  
o pleť z rady kozmetických produktov 
INSTITUT ESTHEDERM PARIS.

Na diagnostiku spolu s ošetrením ple-
ti je potrebné objednať sa priamo v 
lekárni TWIN CITY. Diagnostika ako aj 
ošetrenie pleti sú bezplatné.

RADÍME ALERGIKOM  

PRIPRAVUJEME  

STAROSTLIVOSŤ O DIEŤA A MATKU  

*

PRVÁ VOĽBA PRI ALERGICKEJ NÁDCHE

Lekáreň TWIN CITY je priateľská k alergikom aj k astmatikom

-7%   zľava na nákup, ak sa preukážete platným receptom na akýkoľvek    
              liek na alergiu, astmu alebo chronické respiračné ochorenie.

Ku každému nákupu nad 7 € dostanete zadarmo aktuálny výtlačok novín pre pre 
pacientov s alergiou Dych života.                                  

*Neplatí na zľavnený tovar, lieky na recepty a poukazy na zdravotnícke pomôcky.

Rýchly odber liekov – Služba, ktorá šetrí Váš čas: 0905 511 037 / info@lekarentwincity.sk
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produkty 

na prírodnej báze
exkluzívne 

v lekárni 
TWIN CITY

TRPÍTE BOLESŤAMI A ZNÍŽENOU FUNKCIOU KĹBOV?
Pri osteoartróze alebo poranení kĺbov dochádza obvykle k opotrebeniu resp. poškodeniu kĺbových plôch 
(chrupaviek). Typickým prejavom je bolesť a obmedzená hybnosť kĺbu.1 

Okrem liečby je dôležitá aj správna výživa a ochrana kĺbov produktami NO DOL – kĺbová funkcia!

Produkty NO DOL – kĺbová funkcia predstavujú vďaka svojmu zloženiu profesionálnu starostlivosť o Vaše kĺby, 
ktoré odporúčajú aj lekári.

O dostupnosti produktov sa informujte v lekárni TWIN CITY.

Literatúra: 1. http://www.zdravie.sk/choroba/48684/artroza-osteoartroza-o-chorobe, 2. http://www.ezopress.sk/2015/12/zazrak-msm, 3. http://evyziva.sk/certov-pazur-harpagofyt-artritida, 4. http://www.okzdravie.sk/okzdravie/3-ZDRAVIE-clanky/16-Aloe-Vera, 5. http://www.
nazdravie.sk/mangan, 6. http://www.chudnutie.biznisweb.sk/antioxidanty-a-chudnutie/
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Prečítajte si čo všetko môže prispievať k správnej funkcii vašich 
kĺbov: glukosamín z prírodných kôrovcov (nie je syntetizovaný), vhodná 
kombinácia a pomer kĺbových vyživovacích látok glukosamínu a chondroití-
nu, MSM – prirodzený zdroj organickej síry, ktorý tlmí bolesť aj zápal kĺbov  

a obnovuje funkčnosť kolagénu2, výťažok z Čertovho pazúra, ktorý podporuje 

tlmenie bolesti aj zápalu kĺbov a podporuje správnu funkčnosť kĺbov 3, výťažok  
z liečebne najúčinnejšieho druhu Aloe vera Barbadensis Miller, ktorá podporuje 

tlmenie zápalu kĺbovej chrupavky 4, mangán – minerálny prvok, ktorý podporuje 

ochranu kĺbov pred artrózou a posilňuje rast svalov 5, čučoriedkový koncentrát 
s obsahom myrtilínu, ktorý má významný antioxidačný a protizápalový účinok6.
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