
Vabljeni v 
prodajalno 

Sanolabor na 
Pogačarjevem 

trgu 2!

 

.

10 %popust na
celoten
nakup*

KUPON *Velja od 13. 9. 2021 do 27. 9. 2021 v prodajalni Sanolabor - Pogačarjev trg 2. 
Popusti ne veljajo za zdravila in medicinske pripomočke in se med seboj ne seštevajo.



Specializirana prodajalna 
z medicinskimi pripomočki 
in izdelki za vaše zdravje!

Jamieson*
cink, 10 mg, 100 tablet
• cink v obliki glukonata omogoča najbolje absorbirajočo obliko 
• ima vlogo pri presnovi makrohranil, maščobnih kislin, ogljikovih 

hidratov, pri presnovi vitamina A ter pri sintezi beljakovin 
• prispeva k ohranjanju zdravih las, nohtov in kože

-15%

14,80 €

12,58€

Pri nas boste našli široko ponudbo:
• prehranskih dopolnil in drugih izdelkov za samozdravljenje,
• naravne kozmetike in izdelkov za osebno nego,
• zdrave prehrane,

• pripomočkov za šport in podporo pri športu,
• ortopedske obutve,
• medicinskih in ortopedskih pripomočkov.

Naši svetovalci s farmacevtsko izobrazbo vam bodo z veseljem ponudili nasvet in pomoč pri izbiri. Vse naše izdelke lahko 
naročite tudi v spletni trgovini www.sanolabor.si. Izberite udobno dostavo na dom ali možnost osebnega prevzema izdelkov v 
prodajalni na Pogačarjevem trgu ali kateri drugi prodajalni Sanolabor..

Grajski hrib

Kongresni Trg

Mestnahiša

KatedralaLjubljana

Tržnica

Filipovdvorec

Frančiškanska cerkev
Marijinega oznanenja

Prešernov trg

Vzpenjača naLjubljanski grad

Zmajskimost

iTIC Ljubljana

Ribji trg
Robbovvodnjak

POSLOVALNICA
Pogačarjev trg 2,

Ljubljana

Vodnikov trg

Adamič-Lundrovo nabrežje

Mačkova ulica

Petkovškovo nabrežje

Dolničarjeva ulica

Knafljev prehod Petkovškovo nabrežje

Mesarskimost

Tromostovje

*Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.



Ponudba izdelkov v akciji
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Napro
krema, 60 g
• skrbi za dobro psihofizično počutje v tistih dneh v 

mesecu
• spodbuja optimalno žensko počutje
• skrbi za urejene ženske zadeve

Be Hempy* 
Unicanna kapljice CBD, 5 %, 10 ml 
• iz konopljine smole, raztopljene v hladno stiskanem 

konopljinem olju
• vsebujejo celoten spekter kanabinoidov
• najmanj 500 mg CBD-ja, manj kot 0,2% THC

Now*
tekoči klorofil, 473 ml
• v telesu se klorofil povezuje z železom, ki je 

pomemben za nastanek hemoglobina, ki igra 
ključno vlogo pri delovanju srca, mišic in živcev

• osveži zadah
• naraven okus mete

Beurer
EM 49 TENS / EMS elektrostimuator 

• 2 kanalni (4 samolepljive elektrode) digitalni 
elektrostimulator s 64 programi delovanja

• prikaz postavitve elektrod na osvetljenem LCD 
prikazovalniku

• 6 prostih programov za individualno 
programiranje

Bergland
eterično olje čajevca, 10 ml 
• 100 % naravno, s certifikatom
• najmanjša lekarna v steklenički

-15%

Bactoflor 10/20*
100 kapsul
• vsebuje 10 pomembnih, med seboj dopolnjujočih 

se bakterijskih kultur
• v eni kapsuli je kar 20 milijard bakterijskih kultur 

in prebiotik
• zaradi mikrokapsuliranja so črevesne bakterije 

stabilne ves čas shranjevanja, hkrati pa zaščitene 
pri prehodu skozi želodec

• za vegane, za alergike, brez barvil, konzervansov 
in sladil

52,95 €

42,36€

-20%

Novelius Medical*
hidrokolagen, 28 kosov 
• iz čistih in naravnih vsebin
• visoka vsebnost za tvorbo vseh tipov 

kolagena ključnih aminokislin
• izbrani kolagenski peptidi najvišje kakovosti, 

98 % absorpcija

Migi
usnjeni mehki vložki za čevlje, ženski
• ortopedske vložke Migi priporočamo ljudem s 

sledečimi težavami: hallux valgus, nizki in visoki 
stopalni loki, pronacija – zvračanje noge navznoter

• 20 % popust velja tudi na moške vložke

-20%

7,62 €

6,47€

-10%

46,47 €

37,17€

-20%

Mueller
manšeta za koleno s trakovi
• stabilna opora kolenu
• patentirani prožni trakovi
• trpežnost in udobje
• primerna za levo in desno koleno

-15%

59,89 €

47,91€

-20%

29,93 €

25,44€
79,00 €

71,10€ MEDICINSKI  
PRIPOMOČEK

33,89 €

27,11€

24,80 €

21,08€

-15%

-20%

MEDICINSKI  
PRIPOMOČEK

14,85€

11,88€



V Sanolabor tudi 
po medicinske 
pripomočke na 
naročilnico

• največja izbira medicinskih pripomočkov
• strokovno svetovanje in pomoč
• ugodna dostava na dom
• brez varščine pri standardni izposoji
• zagotovljen servis in rezervni deli

Smo pogodbeni dobavitelj medicinskih 
pripomočkov Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenija in izdajamo pripomočke, 
predpisane na naročilnico.
Medicinske pripomočke, potrebne pri zdravljenju in 
negi na domu, lahko dobite v vseh prodajalnah 
Sanolabor. Poleg izdaje medicinskih pripomočkov 
na naročilnico vam v Sanolaborju omogočamo 
izposojo ali nakup medicinskih pripomočkov 
brez naročilnice. Izposoja je mogoča za krajši 
ali daljši čas. Nudimo strokovno svetovanje in 
pomagamo pri odločitvah, povezanih z najemom 
ali nakupom opreme.

Negovalne postelje in dodatke

Izdelke za inkontinenco

Invalidske vozičke, hodulje, bergle

Sanitarne pripomočke

Pripomočke za fizioterapijo in 
rehabilitacijo, ortoze

Druge medicinske pripomočke

Vabljeni!

V naši ponudbi 
boste našli: 

www.sanolabor.si facebook.com/sanolabor instagram.com/sanolabor.si

Vse cene so v evrih. Ponudba velja od 13. 9. 2021 do 27. 9. 2021 oziroma do razprodaje zalog. Popusti se med seboj ne seštevajo. 
Ponudba velja samo v prodajalni Sanolabor Pogačarjev trg 2, Ljubljana. Za morebitne napake v tisku ne odgovarjamo, se pa zanje iskreno opravičujemo. 


