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AKCIOVÝ LETÁK

UŠETRÍTE

0 95 €

330 €
4,25 €

TEST

STAROSTLIVOSŤ O VLASY

BIOSIL PLUS 
60 tabliet 10)

Kombinácia vitamínov a minerálov pre krásné  
a zdravé vlasy a nechty.

Veroval® „Pomôžu vám pri liečení antibiotiká?“ 
domáci CRP test 1 ks 11)

Test na stanovenie CRP proteínu určeného pre rozlíšenie 
bakteriálnej alebo vírusovej infekcie z kvapky krvi. 
Samodiagnostický test pre profesionálne a domáce použitie.

1) Liek na vnútorné použitie. 2) Liek na vonkajšie použitie. 3) Liek na orálne použitie. 4) Liek na podanie do nosa. 5) Liek na podanie do oka. 6) Liek na dentálne použitie. 7) Liek na vaginálne použitie. 
8) Liek na rektálne použitie. 9) Liek na perorálne použitie. 10) Výživový doplnok. 11) Zdravotnícka pomôcka. 12) Kozmetický výrobok. 13) Biocídny výrobok. 14) Veterinárny prípravok. 
15) Veterinárny liek na vonkajšie použitie. 16) Dietetická potravina. 17) Veterinárny liek na vnútorné použitie.
Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Používajte biocídy bezpečne. Akcia platí od 1. 10. 2019 do 31. 10. 2019 alebo do vypredania zásob. Bežná  
cena je priemerná aktuálna cena produktu v lekárňach alebo cena podľa informácie od výrobcu alebo dodávateľa. Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

UŠETRÍTE

1 55 €

935 €
10,90 €

VITAMÍNY

SUSTENIUM Biorytmus ŽENA 
30 tabliet 10)

Sustenium Biorytmus je kombinácia vitamínov, minerálov a antioxidantov  
s 3 fázovou technológiou uvoľňovania z tabliet. V ponuke SUSTENIUM  
Biorytmus MUŽ, 30 tabliet za 8,50 €, SUSTENIUM Biorytmus ŽENA  
60+, 30 tabliet a SUSTENIUM Biorytmus MUŽ 60+, 30 tabliet za 9,80 €  
so špecifickým zložením pre každú skupinu. Určené pre dospelých pacientov.

UŠETRÍTE

2 00 €

850 €
10,50 €

 
POZNÁTE Z 

 
POZNÁTE Z 

KAŠEĽ

Ambrobene 15 mg/5 ml
sirup 100 ml 1)

Ambrobene - pre rýchlu a účinnú úľavu od vlhkého 
kašľa. Obsahuje ambroxoli hydrochloridum.  
V ponuke aj Ambrobene 30 mg, 20 tabliet  
za 3,05 € a Ambrobene perorálny inhalačný roztok, 
100 ml za 3,85 €.

 
POZNÁTE Z 

LOKÁLNA BOLESŤ

Diclobene
gél 100 g 2)

Diclobene - keď je rýchlosť a sila dôležitá - chladivý gél s diklofenakom  
- pre rýchlu a spoľahlivú úľavu od bolesti chrbta, svalov a kĺbov. V ponuke  
aj Diclobene 140 mg, 5 liečivých náplastí za 7,90 € a Diclobene 140 mg,  
10 liečivých náplastí za 14,35 €. Obsahuje sodnú soľ diklofenaku.

 
POZNÁTE Z 

 
POZNÁTE Z 

TRÁVENIE

Hylak® forte, 100 ml 1) + Hylak® forte, 30 ml 1)

Hylak® forte - Vaše trávenie ako nové. Pre rýchlu a účinnú 
obnovu črevnej mikroflóry pri hnačke, ale aj pri zápche  
a pri liečbe antibiotikami. Vhodný aj pre deti od 2 rokov.

+

za 0,01 € 
POZNÁTE Z 

UŠETRÍTE

0 80 €

405 €
4,85 €

JC: 40,05 €/l

UŠETRÍTE

1 35 €

495 €
6,30 €

JC: 49,50 €/kg

UŠETRÍTE

6 07 €

830 €
14,37 €

JC: 63,92 €/l



MIMORIADNA AKCIA OKTÓBER  2019

1) Liek na vnútorné použitie. 2) Liek na vonkajšie použitie. 3) Liek na orálne použitie. 4) Liek na podanie do nosa. 5) Liek na podanie do oka. 6) Liek na dentálne použitie. 7) Liek na vaginálne použitie.  
8) Liek na rektálne použitie. 9) Liek na perorálne použitie. 10) Výživový doplnok. 11) Zdravotnícka pomôcka. 12) Kozmetický výrobok. 13) Biocídny výrobok. 14) Veterinárny prípravok.  

15) Veterinárny liek na vonkajšie použitie. 16) Dietetická potravina. 17) Veterinárny liek na vnútorné použitie.

NÁDCHA

PHYSIOMER Hypertonický
135 ml 11)

100% prírodný nosový sprej. Uvoľňuje upchatý nos pri nádche 
a prechladnutí. Čistí a zvlhčuje nosovú sliznicu, prirodzene 
regeneruje. V ponuke aj PHYSIOMER Baby 115 ml, GENTLE 
JET&SPRAY 135 ml, KIDS 115 ml za 9,40 €. 

KAŠEĽ

Hedelix® sirup 
100 ml 1)

Sirup proti kašľu. Uvoľňuje hlien. Uľahčuje 
vykašliavanie. Pre deti od 0 rokov. Praktická 
dávkovacia pomôcka pre presné a hygienické 
dávkovanie. Obsahuje hustý extrakt z brečtanových 
listov. Bez pridaného cukru. Bez alkoholu. V ponuke  
aj Hedelix sirup 200 ml za 8,25 €.

UŠETRÍTE

2 40 €

1020 €
12,60 €PODPORA IMUNITY

GS Vitamín C 1000 so šípkami  
100 + 20 tabliet ZADARMO 10)

Vitamín C podporuje imunitu a prispieva k zníženiu miery únavy 
a vyčerpania. Navyše obohatený o prírodnú silu šípok. Unikátna 
tableta TIME-RELEASE zaisťujúca postupné uvoľňovanie. 
V ponuke aj GS Vitamín C 1000 so šípkami 50 + 10 tabliet 
ZADARMO za 6,45 €.

UŠETRÍTE

1 30 €

510 €
6,40 €

JC: 51,00 €/l

UŠETRÍTE

1 40 €

940 €
10,80 €

JC: 69,63 €/l



MIMORIADNA AKCIA OKTÓBER  2019

U nás ušetríte najviac!
Najlacnejšia ponuka
na Október len 
vo Vašej lekárni.

JE PRAVDA, BOLESŤ ZNÍŽI KVALITU 
ŽIVOTA AŽ U 67% ĽUDÍ?

Áno. To uvádzajú štatistiky. Ale tiež 
to svedčí aj o tom, že bolesť nie je len 
fyzický pocit. Môžeme ju vnímať ako 
ochranný signál a impulz ku zmene 
životosprávy a starostlivosti 
o naše telo. 

Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Používajte biocídy bezpečne. Akcia platí od 1. 10. 2019 do 31. 10. 2019 alebo do vypredania zásob.  
Bežná cena je priemerná aktuálna cena produktu v lekárňach alebo cena podľa informácie od výrobcu alebo dodávateľa. Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

Dojčenie je najprirodzenejší spôsob výživy dojčiat. Dojčenská výživa by mala byt použitá na základe odporúčania lekára. Spôsob použitia a ďalšie informácie na obaloch a na webových stránkach.

UŠETRÍTE

1 30 €

680 €
8,10 €CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE

PARALEN® GRIP horúci nápoj  
pomaranč a zázvor  
500 mg/10 mg, 12 vreciek 1)

Odstraňuje príznaky chrípky a nachladnutia, ako sú: horúčka, 
upchatý nos, bolesť hlavy, bolesť hrdla. Nespôsobuje ospalosť. 
Bez umelých farbív. V ponuke aj PARALEN® GRIP horúci nápoj 
citrón 650 mg/10 mg, 12 vreciek, PARALEN® GRIP horúci nápoj 
Novum 500 mg/10 mg, 12 vreciek a PARALEN® GRIP horúci 
nápoj echinacea a šípky 500 mg/10 mg, 12 vreciek za 6,80 €.
Pri kúpe PARALEN® GRIP (v ponuke viac druhov) dostanete  
vlhčené vreckovky za 0,01 €.

UŠETRÍTE

0 90 €

475 €
5,65 €

Olynth® PLUS
1 mg/50 mg/ml nosová roztoková aerodisperzia 10 ml 4)

Uvoľňuje upchatý nos. Urýchľuje hojenie poranenej nosovej 
sliznice. Chráni nosovú sliznicu. Bez obsahu konzervačných 
látok. Nosová roztoková aerodisperzia OLYNTH® PLUS  
1 mg/50 mg/ml, OLYNTH® PLUS 0,5 mg/50 mg/ml 
obsahuje xylometazolíniumchlorid a dexpanthenol.  
V ponuke aj Olynth® 0,1 % 10 ml a Olynth® 0,05 % 10 ml  
za 3,60 €, Olynth® HA 0,05 %, aer nao 10 ml  
a Olynth® HA 0,1 %, aer nao 10 ml za 4,60 €. Obsahuje 
xylometazolíniumchlorid.

NÁDCHA

NOVINKA

+

+vlhčené 
vreckovky  

za 0,01 €

STRES, KŔČE

TOTO MAGNÉZIUM B6 
60 obalených tabliet 10)

Výživový doplnok s obsahom magnézia  
a vitamínu B6. Horčík je viazaný  
v organickej forme pre lepšie  
vstrebávanie.60 TABLIET

VÝŽIVOVÝ DOPLNOK

MAGNÉZIUM B6
  

 
 

 
 

 

Toto je
super 
cena

605 € je novinka

 
POZNÁTE Z 

 
POZNÁTE Z 
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NÁDCHA

Otrivin MENTHOL 0,1 %
roztoková aerodisperzia 10 ml 4)

Nosový sprej s chladivou silou mentolu a eukalyptu. 
Pomáha rýchlo uvoľniť upchatý nos a pri zápale 
dutín. Uvoľní upchatý nos do 2 minút a až  
na 12 hodín. Aplikácia ráno a večer zaistí úľavu  
od upchatého nosa až na 24 hodín. Neobsahuje 
konzervanty. V ponuke aj Otrivin® COMPLETE  
aer nao 10 ml za 5,40 €.

Theraflu prechladnutie a chrípka 
10 vreciek 1)

Unikátna kombinácia 4 účinných látok - 
paracetamol na tlmenie bolesti a zníženie 
horúčky, antihistaminikum proti príznakom 
alergie, dekongestívum proti upchatému  
nosu a vitamín C.

UŠETRÍTE

0 64 €

450 €
5,14 €

UŠETRÍTE

0 93 €

445 €
5,38 €

UŠETRÍTE

0 53 €

645 €
6,98 €

UŠETRÍTE

1 16 €

710 €
8,26 €

NÁDCHA

MUCONASAL® PLUS 
10 ml 4)

Rýchlo, účinne a dlhodobo uvoľní nos pri nádche a prechladnutí. 
Navyše osvieži vôňou mäty a eukalyptu, ktoré umocnia zážitok  
z voľného dýchania. Vhodný pre dospelých a deti od 6 rokov.

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE

COLDREX® HORÚCI NÁPOJ CITRÓN
14 vreciek 1)  

Rýchla úľava od príznakov chrípky a prechladnutia. 
Kombinácia 3 účinných látok odstraňuje bolesti 
hlavy, svalov a kĺbov, bolesť v hrdle, uvoľňuje 
upchatý nos a znižuje horúčku.

CHRÍPKA  
A PRECHLADNUTIE

TANTUMGRIP  
600 mg/10 mg prášok na perorálny roztok  
s citrónovou príchuťou, 10 vreciek 1)

TANTUMGRIP prináša účinnú úľavu od príznakov chrípky 
a prechladnutia, ako sú zvýšená teplota, bolesť hlavy, 
upchatý nos a bolesť hrdla. Pastilky TANTUM® NATURA 10) 
obsahujú PROPOLIS a sú obohatené o vitamín C a zinok, 
ktoré prispievajú k správnemu fungovaniu imunitného 
systému. V ponuke aj TANTUMGRIP s pomarančovou 
príchuťou + TANTUM® NATURA Orange & Honey,  
15 gumených pastiliek len za 0,01 €. 

BOLESŤ HRDLA

TANTUM VERDE® SPRAY FORTE 
orálna aerodisperzia 15 ml 3)

TANTUM VERDE® - Vaše eso na bolesť hrdla. 
TANTUM VERDE® pôsobí na bolesť v hrdle 
trojitým účinkom - proti bolesti, proti zápalu  
a proti baktériám a kvasinkám. Lieky obsahujú 
benzydamíniumchlorid. V ponuke aj TANTUM 
VERDE® SPRAY, orálna aerodisperzia 30 ml  
za 6,45 €.

1) Liek na vnútorné použitie. 2) Liek na vonkajšie použitie. 3) Liek na orálne použitie. 4) Liek na podanie do nosa. 5) Liek na podanie do oka. 6) Liek na dentálne použitie. 7) Liek na vaginálne použitie.  
8) Liek na rektálne použitie. 9) Liek na perorálne použitie. 10) Výživový doplnok. 11) Zdravotnícka pomôcka. 12) Kozmetický výrobok. 13) Biocídny výrobok. 14) Veterinárny prípravok.  

15) Veterinárny liek na vonkajšie použitie. 16) Dietetická potravina. 17) Veterinárny liek na vnútorné použitie.

POZOR NA KOMBINÁCIE LIEKOV!

Dajte si pozor, ak užívate lieky proti 
bolesti a zároveň lieky proti horúčke, 
zvyknú obsahovať rovnaké liečivá ako 
paracetamol alebo ibuprofén. Častým 
problémom je kombinácia horúcich 
nápojov proti horúčke a liekov proti 
bolesti vo forme tabliet. Riziko 
predstavuje predávkovanie sa 
rovnakým liečivom.

O vhodnom kombinovaní liekov sa 
poraďte so svojím lekárnikom.

ZVÝŠENÁ TEPLOTA A HORÚČKA 
NIE JE TO ISTÉ!

O horúčke hovoríme, ak telesná teplota 
prekročila 38 °C. Zvýšená teplota je 
v prípade ak je teplota od 37°C do 38°C.

Hodnoty telesnej teploty kolíšu počas dňa 
až o 2 °C. Najvyššia teplota býva okolo 
18. hodiny večer, naopak najnižšia 
okolo 4. hodiny ráno.

FARMACEUTKA JANA RADÍ
FARMACEUTKA LENKA
MÁ TIP

UŠETRÍTE

1 45 €

720 €
8,65 €

BOLESŤ HRDLA

STREPFEN® 
Sprej 8,75 mg orálna roztoková aerodisperzia 15 ml 1)

Sprej na úľavu od bolesti hrdla. Účinkuje už  
po 5 minútach až na 6 hodín. Pri ťažkostiach 
s prehľtaním. Rýchla aplikácia. Obsahuje 
flurbiprofén. V ponuke aj STREPFEN® 16 pastiliek 
za 5,65 €, STREPFEN® 24 pastiliek za 7,10 €  
a STREPFEN® pomarančovou príchuťou  
bez cukru 24 pastiliek za 7,10 €.

+

za 0,01 €

UŠETRÍTE

7 52 €

710 €
14,62 €

CHRÍPKA  
A PRECHLADNUTIE

UŠETRÍTE

1 63 €

795 €
9,58 €



www.vasalekaren.skwww.vasalekaren.sk

CHRÍPKA  
A PRECHLADNUTIE

OSCILLOCOCCINUM®
30 dávok 1)

Oscillococcinum je homeopatický liek, tradične 
sa používa pri liečbe chrípkových stavov 
(horúčka, prechladnutie, bolesti). Dávkovanie 
je rovnaké pre všetky vekové kategórie vrátane 
tehotných žien a detí. V ponuke  
aj OSCILLOCOCCINUM® 6 dávok za 6,85 €.

TEPLOMER

Veroval® DUO SCAN 
Infračervený dotykový teplomer 11)

Je určený na rýchle a jednoduché meranie 
telesnej teploty v uchu alebo na čele. Teplotu 
meria rýchlo (v uchu za 1 sekundu, na čele  
za 3 sekundy) a presne. Vďaka tomu je  
ideálny pomocník pre rodiny s deťmi.

KAŠEĽ

TUSSIREX® sirup 
 120 ml 11)

TUSSIREX je rastlinný sirup na všetky druhy 
kašľa. Zmierňuje suchý dráždivý aj prieduškový 
kašeľ. Poskytuje rýchlu úľavu. V ponuke  
aj TUSSIREX® Junior sirup 120 ml za 5,70 €.

BOLESŤ HRDLA U DETÍ

Junior-angin pastilky + darček
 24 ks 11)

Expert na bolesť v hrdle u detí! Teraz s darčekom! 
Uľavuje od bolesti v hrdle, upokojuje podráždené 
sliznice, vo forme jahodových pastiliek pre deti  
od 4 rokov. V novej forme jahodových lízaniek  
pre deti od 3 rokov a vo forme čerešňového 
sirupu bez cukru, lepku, konzervantov a farbív  
pre deti už od 1 roka. V ponuke aj Junior-angin 
lízanky pre deti 8 ks + darček za 5,75 €  
a Junior-angin sirup pre deti 100 ml + darček  
za 7,80 €.

KAŠEL, NÁDCHA

BIOTUSSIL® perorálny roztok  
100 ml 1) + Vitamín C 250 mg  
Biomedica 60 tabliet 10)

Pomocný liek pri akútnych a chronických 
ochoreniach dýchacích ciest, vrátane 
nádchy a zápalov prínosových dutín.  
Darček Vitamín C 250 mg 60 tabliet.

KAŠEĽ

Čaj Dýchacie cesty 
20 x 3 g 10)

Baza, tymián, fenikel, skorocel, prvosienka 
a divozel podporujú normálnu funkciu 
dýchacieho systému.Slez podporuje 
normálnu činnosť hltanu a krku.
V ponuke viac druhov čajov, info  
vo Vašej lekárni.

BOLESŤ HRDLA

isla® medic hydro+ 
20 pastiliek 11)

Pastilky isla® medic hydro+ vďaka obsahu 
hydrogél komplexu s kyselinou hyalurónovou 
účinne chránia a zvlhčujú sliznicu úst a hrdla. 
Zmierňujú bolesť v hrdle, uľavujú pri škriabaní 
a dráždení ku kašľu. V ponuke aj NOVINKA 
isla® junior, 20 pastiliek pre deti od 4 rokov 
za 6,05 €.

UŠETRÍTE

7 25 €

2580 €
33,05 €

JC: 00,00 €/l

UŠETRÍTE

4 67 €

2280 €
27,47 €

UŠETRÍTE

0 90 €

650 €
7,40 €

UŠETRÍTE

0 31 €

160 €
1,91 €

Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Používajte biocídy bezpečne. Akcia platí od 1. 10. 2019 do 31. 10. 2019 alebo do vypredania zásob.  
Bežná cena je priemerná aktuálna cena produktu v lekárňach alebo cena podľa informácie od výrobcu alebo dodávateľa. Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

Dojčenie je najprirodzenejší spôsob výživy dojčiat. Dojčenská výživa by mala byt použitá na základe odporúčania lekára. Spôsob použitia a ďalšie informácie na obaloch a na webových stránkach.

KAŠEĽ

Rad produktov Robitussin®
100 ml 1)

Rad produktov Robitussin® obsahuje sirupy  
na rôzne druhy kašľa. Robitussin® Antitussicum  
a Robitussin®Junior (dextrometorfan) na suchý 
dráždivý kašeľ a Robitussin® Expectorans 
(guajfenezín) na produktívny kašeľ.    

+

+ darček
Vitamín C

UŠETRÍTE

0 68 €

605 €
6,73 €

KAŠEĽ

ACC® LONG 
10 šumivých tabliet 1)

ACC® LONG rozpúšťa hlien a uľahčuje 
vykašliavanie. Má rýchly nástup účinku.  
Stačí 1 tableta denne. V ponuke aj ACC® 
LONG 20 šumivých tabliet za 8,50 €  
a ACC® LONG INSTANT 10 vreciek  
za 5,95 €. Obsahuje acetylcysteín. 

UŠETRÍTE

0 77 €

555 €
6,32 €

UŠETRÍTE

1 46 €

515 €
6,61 €

JC: 51,50 €/l

UŠETRÍTE

0 76 €

570 €
6,46 €

JC: 57,00 €/l

UŠETRÍTE

0 76 €

570 €
6,46 €

JC: 47,50 €/l
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BOLESŤ

Ibalgin® Rapidcaps 400 mg
30 mäkkých kapsúl 1)

Účinné analgetikum s protizápalovým účinkom. 
Ľahko rozpustné ružové mäkké kapsuly  
s tekutou účinnou látkou. Pri bolesti hlavy  
a migréne, bolesti zubov, chrbta, svalov  
a bolestivej menštruácii. Pre dospelých  
a dospievajúcich nad 12 rokov.  
Obsahuje ibuprofén.

BOLESŤ A OPUCH

UŠETRÍTE

0 62 €

455 €
5,17 €

BOLESŤ

NUROFEN® RAPID 400 mg Capsules
20 kapsúl 1)

Rýchla a účinná úľava od horúčky a bolesti. 
Potláča horúčku pri chrípke a zápaloch horných 
ciest dýchacích. Liek je určený pre dospelých 
a dospievajúcich od 12 rokov. Obsahuje ibuprofén. 
V ponuke aj NUROFEN® RAPID 400 mg 
Capsules, 10 kapsúl za 2,75 €.

LOKÁLNA BOLESŤ

Voltaren Forte 2,32 % gél
100 g 2)

Analgetikum vo forme gélu s účinkom proti 
bolesti na 24 hodín pri dvoch aplikáciách 
denne. Uľavuje od bolesti chrbta, svalov a kĺbov. 
Ľahko otvárateľný uzáver. Obsahuje diklofenak 
dietylamín.

LOKÁLNA BOLESŤ

VoltaTherm hrejivá náplasť  
na úľavu od bolesti chrbta
5 náplastí 11)

Hrejivá náplasť VoltaTherm poskytuje 8 hodín 
tepla pre predĺženú úľavu od bolesti  
až na 24 hodín. Účinok pozorovaný  
pri akútnej nešpecifickej bolesti v dolnej časti 
chrbta počas a po 2 dňoch používania.

BOLESŤ

BRUFEN® 400 mg
30 tabliet 1)

Účinná úľava od bolesti a horúčky. Potláča 
zápal, znižuje horúčku, tlmí bolesť hlavy, zubov, 
krížov a menštruačné bolesti. Ibuprofen sa 
rýchlo absorbuje z gastrointestinálneho traktu. 
V ponuke aj BRUFEN® 400 mg, 50 tabliet  
za 4,00 €. Liek obsahuje ibuprofén. 

BOLESŤ

VALETOL®
24 tabliet 1)

Liek na bolesť hlavy, chrbta a pri menštruácii.

1) Liek na vnútorné použitie. 2) Liek na vonkajšie použitie. 3) Liek na orálne použitie. 4) Liek na podanie do nosa. 5) Liek na podanie do oka. 6) Liek na dentálne použitie. 7) Liek na vaginálne použitie.  
8) Liek na rektálne použitie. 9) Liek na perorálne použitie. 10) Výživový doplnok. 11) Zdravotnícka pomôcka. 12) Kozmetický výrobok. 13) Biocídny výrobok. 14) Veterinárny prípravok.  

15) Veterinárny liek na vonkajšie použitie. 16) Dietetická potravina. 17) Veterinárny liek na vnútorné použitie.
Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Používajte biocídy bezpečne. Akcia platí od 1. 10. 2019 do 31. 10. 2019 alebo do vypredania zásob.  

Bežná cena je priemerná aktuálna cena produktu v lekárňach alebo cena podľa informácie od výrobcu alebo dodávateľa. Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.
Dojčenie je najprirodzenejší spôsob výživy dojčiat. Dojčenská výživa by mala byt použitá na základe odporúčania lekára. Spôsob použitia a ďalšie informácie na obaloch a na webových stránkach.

UŠETRÍTE

0 65 €

415 €
4,80 €

UŠETRÍTE

1 57 €

765 €
9,22 €

UŠETRÍTE

0 91 €

320 €
4,11 €

UŠETRÍTE

0 47 €

335 €
3,82 €

Ibalgin® krém
2 x 100 g 2)

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.  
Pre dospelých a dospievajúcich. V ponuke  
aj Ibalgin® gél, 2 x 100 g za 9,00 €.  
Obsahuje ibuprofén.

+

VÝHODNÁ CENA
pri kúpe 2 ks

UŠETRÍTE

4 08 €

900 €
13,08 €

JC: 45,00 €/kg

UŠETRÍTE

2 28 €

1110 €
13,38 €

JC: 111,00 €/kg

FARMACEUTKA LENKA
MÁ TIP

POZOR NA KOMBINÁCIE LIEKOV!

Dajte si pozor, ak užívate lieky proti 
bolesti a zároveň lieky proti horúčke, 
zvyknú obsahovať rovnaké liečivá ako 
paracetamol alebo ibuprofén. Častým 
problémom je kombinácia horúcich 
nápojov proti horúčke a liekov proti 
bolesti vo forme tabliet. Riziko 
predstavuje predávkovanie sa 
rovnakým liečivom.

O vhodnom kombinovaní liekov sa 
poraďte so svojím lekárnikom.



Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Používajte biocídy bezpečne. Akcia platí od 1. 10. 2019 do 31. 10. 2019 alebo do vypredania zásob.  
Bežná cena je priemerná aktuálna cena produktu v lekárňach alebo cena podľa informácie od výrobcu alebo dodávateľa. Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

Dojčenie je najprirodzenejší spôsob výživy dojčiat. Dojčenská výživa by mala byt použitá na základe odporúčania lekára. Spôsob použitia a ďalšie informácie na obaloch a na webových stránkach.

výživový doplnok výživový doplnok výživový doplnok

výživový doplnok výživový doplnok výživový doplnok
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DETSKÁ DENTÁLNA
HYGIENA

IMUNITA

WOBENZYM®
800 tabliet 1)

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

CIEVY, ŽILY

UŠETRÍTE

1 78 €

865 €
10,43 €

UŠETRÍTE

22 83 €

10515 €
127,98 €

PROSTATA, POTENCIA

Prostamol® uno
60 kapsúl 1)

Prostamol® uno je liek na liečbu ťažkostí  
s močením pri nezhubnom zväčšení prostaty  
v I. a II. štádiu. Obsahuje 320 mg serenoe repens. 
Liek sa užíva 1 kapsula denne v rovnakom čase  
po jedle a zapije sa dostatočným množstvom 
vody. 

INKONTINENCIA

1) Liek na vnútorné použitie. 2) Liek na vonkajšie použitie. 3) Liek na orálne použitie. 4) Liek na podanie do nosa. 5) Liek na podanie do oka. 6) Liek na dentálne použitie. 7) Liek na vaginálne použitie.  
8) Liek na rektálne použitie. 9) Liek na perorálne použitie. 10) Výživový doplnok. 11) Zdravotnícka pomôcka. 12) Kozmetický výrobok. 13) Biocídny výrobok. 14) Veterinárny prípravok.  

15) Veterinárny liek na vonkajšie použitie. 16) Dietetická potravina. 17) Veterinárny liek na vnútorné použitie.

UŠETRÍTE

3 16 €

1645 €
19,61 €

UŠETRÍTE

0 70 €

350 €
4,20 €

BIOVENOL® krém 200 ml 12)

+ darček BIVENOL micro 20 tabliet 10)

Príjemne chladí a je vhodný na starostlivosť  
o pokožku unavených nôh so sklonom  
k opuchom.

Elmex CP detský balíček 12)

Elmex detský zubný program s aminfluoridom 
je špeciálne vyvinutý na zabezpečenie ochrany 
ešte krehkej skloviny mliečnych zubov  
pred zubným kazom. Zubná pasta obsahuje 
jedinečný, vysoko účinný aminfluorid, ktorý  
sa rýchlo viaže na zubnú sklovinu, spevňuje  
ju a robí odolnejšou voči pôsobeniu kyselín. 
Obsah balíčka: Elmex Detská zubná pasta  
0-6 rokov 50 ml, Elmex Detská zubná kefka  
3-6 rokov a Elmex pohárik.

+ darček 
BIVENOL micro

VAGINÁLNE INFEKCIE

IDELYN® Beliema Effect 
10 vaginálnych tabliet 11)

Vaginálne tablety s laktobacilmi a kyselinou 
mliečnou pre obnovu a udrženie fyziologického 
pH. Vhodné pri kvasinkovej aj bakteriálnej infekcii. 
Tiež vhodné pri a po antibiotickej liečbe. V ponuke 
aj IDELYN® Beliema Expert Intim Gél 200 ml  
za 5,20 € a IDELYN® Beliema Expert Intimate 
krém 30 ml za 6,65 €.

UŠETRÍTE

1 76 €

625 €
8,01 €

JC: 31,25 €/l

UŠETRÍTE

0 70 €

485 €
5,55 €

JC: 97,00 €/l

pohárik
v balení

 POZRITE SI
VLOGY

 
Nájdete nás na youtube.com
pod profilom: VAŠA LEKÁREŇ.

-  ako prestať fajčiť

-  ako ošetriť ranu

-  ako zlepšiť imunitu

ZÍSKAJTE

CENNÉ RADY ODBORNÍKOV

UŠETRÍTE

19 48 €

6950 €
88,98 €

TLAKOMER

Veroval® Tlakomer DUO CONTROL Medium  
digitálny ramenný s manžetou M (22-32 cm) 11)

Pre vyhodnotenie tlaku pacienta využíva kombináciu  
2 metód merania a je vhodný hlavne pre pacientov  
s poruchami srdcového rytmu. Veľký displej umožňuje 
jednoduché prečítanie nameraných hodnôt. Rozpoznáva 
a zobrazuje srdcové arytmie. I v prípade indikácie 
srdcovej arytmie je výsledok správny. 

TENA Lady Slim Ultra Mini absorpčné 
vložky 28 ks + (50% zadarmo 14 ks) 11)

Inkontinenčné vložky TENA Lady Slim Ultra Mini 
ponúkajú ženám s ľahkou inkontinenciou trojitú 
ochranu proti pretečeniu moču, vlhkosti  
a zápachu. Teraz ich naviac nájdete  
v limitovanej edícii + 50 % ZDARMA.



www.vasalekaren.skwww.vasalekaren.sk

SPÁNOK A MIERNE 
NERVOVÉ NAPÄTIE
PERSEN® forte
40 tvrdých toboliek 3)

Persen je liek rastlinného pôvodu. Priaznivo 
pôsobí pri poruchách zaspávania a spánku, 
vyvolaných napätím, rozladenosťou, 
strachom a úzkosťou. V ponuke  
aj PERSEN® forte, 20 tvrdých toboliek  
za 5,40 €.

STRES A VYČERPANIE

MAGNE B6® CONTROL STRESS
30 tabliet 10)

Odolnosť voči stresu. Extrakt z Rhodiola 
rosea prispieva k odolnosti voči stresu. Horčík 
prispieva k zníženiu únavy. V ponuke aj MAGNE 
B6® FORTE, 50 tabliet obsahujú citrát horčíka 
pre účinné doplnenie horčíka. Horčík a vitamín 
B6 prispievajú k zníženiu vyčerpania a únavy
a k správnej funkcii psychiky za 8,40 €.

TRÁVENIE

Enterofytol®
60 kapsúl 10)

Výživový doplnok s obsahom optimalizovaného 
extraktu z kurkumy a feniklového esenciálneho 
oleja. Enterofytol pomáha dosiahnuť vyvážený 
tráviaci (črevný) trakt v prípade pocitu plnosti 
brucha, nafúknutia, a pri zvýšenej tvorbe 
plynov.

PÁLENIE ZÁHY

Rennie ICE bez cukru 
60 ks + 12 ks ZADARMO 11)

Limitovaná akcia – 12 tabliet zadarmo!
Rennie ICE - rýchla a efektívna úľava  
od pálenia záhy do niekoľkých minút.

CHRÍPKA  
A PRECHLADNUTIE
Celaskon® LONG EFFECT 60 kapsúl 1)  
+ Celaskon® LONG EFFECT 30 kapsúl 1)

Skracuje trvanie a znižuje závažnosť chrípky  
a nachladnutia. Vyššia potreba vitamínu C je  
aj počas dospievania, v tehotenstve, starobe, 
pri dojčení, namáhavej práci, športe, infekčných 
ochoreniach, po úrazoch, u fajčiarov. Postupné 
uvoľňovanie 8-12 hodín.

KĹBY

Flexofytol®
60 kapsúl 10)

Optimalizovaný extrakt z koreňa kurkumy 
(Kurkumovník dlhý) štandardizovaný  
na 42 mg kurkumínu. Extrakt z kurkumy 
prispieva k udržaniu ohybnosti  
a pružnosti kĺbov.

Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Používajte biocídy bezpečne. Akcia platí od 1. 10. 2019 do 31. 10. 2019 alebo do vypredania zásob.  
Bežná cena je priemerná aktuálna cena produktu v lekárňach alebo cena podľa informácie od výrobcu alebo dodávateľa. Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

Dojčenie je najprirodzenejší spôsob výživy dojčiat. Dojčenská výživa by mala byt použitá na základe odporúčania lekára. Spôsob použitia a ďalšie informácie na obaloch a na webových stránkach.

UŠETRÍTE

2 47 €

870 €
11,17 €

UŠETRÍTE

1 73 €

840 €
10,13 €

UŠETRÍTE

3 61 €

1755 €
21,16 €

UŠETRÍTE

2 41 €

855 €
10,96 €

UŠETRÍTE

3 06 €

1495 €
18,01 €

Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Používajte biocídy bezpečne. Akcia platí od 1. 10. 2019 do 31. 10. 2019 alebo do vypredania zásob.  
Bežná cena je priemerná aktuálna cena produktu v lekárňach alebo cena podľa informácie od výrobcu alebo dodávateľa. Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

Dojčenie je najprirodzenejší spôsob výživy dojčiat. Dojčenská výživa by mala byt použitá na základe odporúčania lekára. Spôsob použitia a ďalšie informácie na obaloch a na webových stránkach.

Suchá a citlivá pokožka? Svrbenie? Ekzem? 

 Krém s prebiotikami pre podporu 
zdravej kožnej mikroflóry

 Každodenná 24 hodinová 
hydratácia celého tela

 Pre celú rodinu

 Uľavuje od svrbenia  
do 30 minút po aplikácii

 Obnovuje kožnú bariéru,  
hydratuje a regeneruje

 Možno používať dlhodobo*

*O dlhodobom používaní u dojčiat je vhodné poradiť  
sa s lekárom.

SensiDaily

Bepanthen® SensiDaily je kozmetický výrobok. Bepanthen® Sensiderm je zdravotnícka pomôcka. bepanthen-sk.sk
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UŠETRÍTE

0 73 €

515 €
5,88 €
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UŠETRÍTE

5 66 €

799 €
13,65 €

+

UŠETRÍTE

3 08 €

1090 €
13,98 €

JC: 72,67 €/l

 POZRITE SI
VLOGY

 
Nájdete nás na youtube.com
pod profilom: VAŠA LEKÁREŇ.

-  ako prestať fajčiť

-  ako ošetriť ranu

-  ako zlepšiť imunitu

ZÍSKAJTE

CENNÉ RADY ODBORNÍKOV
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BOLESŤ UŠÍ

DOLORgit med ušné kvapky
10 ml 11)

Pri bolesti, svrbení a začervenaní ucha. 
Glycerín tvorí ochranný film. Pantenol 
ošetruje. Zloženie: glycerín (99,5%), pantenol, 
cetylpyridíniumchlorid, voda. Dávkovanie:  
1-2 kv. najviac 4 x denne nakvapkať do ucha.  
Aj pre deti od 1 roka.

OCHRANA POKOŽKY

INDULONA® original krém na ruky
85 ml 12)

Tradičná receptúra bez konzervačných látok  
pre intenzívnu starostlivosť. Regeneračný, 
ochranný a premasťujúci krém na ruky určený 
pre každodennú starostlivosť o vysušenú  
a popraskanú pokožku. Pokožke dodáva 
pružnosť, pevnosť a prirodzenú vláčnosť  
a udržiava prirodzenú ochrannú vrstvu  
kožného mazu.

UŠETRÍTE

1 55 €

415 €
5,70 €

KĹBY, VÄZY, ŠĽACHY

proenzi® Intensive
120 tabliet 10)

To najlepšie pre Váš pohyb od Proenzi®, prináša 
36 %* zlepšenie chôdze po schodoch a zlepšuje 
komfort kĺbov u 75 %* užívateľov. S vitamínom C, 
ktorý prispieva k tvorbe kolagénu na normálnu 
funkciu chrupavky. 
*Výsledky observačnej štúdie na 41 pacientoch, 2017.  
Správa je dostupná na vyžiadanie.

DIA

DIAMizin Gurmar
50 kapsúl 10)

Štandardizovaný výťažok účinných látok 
z rastliny Gymnema Sylvestre, ktorá je 
v prírodnom lekárstve Orientu tradične 
používaná mnoho storočí pri ťažkostiach 
spojených s diabetom. Účinné látky prispievajú 
k optimálnej hladiny glukózy v krvi a znižujú 
chuť na sladkosti, čím napomáhajú redukovať 
nadváhu. V ponuke aj DIAMizin Gurmar  
150 kapsúl za 18,85 €.

IMUNITA - VITALITA

Pangamin B- komplex prírodný
120 tabliet 10)

Všetky produkty Pangamin obsahujú komplex vitamínov 
skupiny B vrátane vitamínu B12, minerálne látky, stopové prvky, 
enzýmy, aminokyseliny a bielkoviny. Pangaminy úspešné 
pomahajú pri liečbe cukrovky, srdcovo cievnych ochorení, 
migrény, pásového oparu, vypadávaní vlasov, defektov slizníc 
ústnej dutiny a poruchách imunitného sytému. Pangamin je 
100 % prírodný produkt. V ponuke aj Pangamin BIFI  
200 tabliet za 3,60 € a Pangamin Klasic 200 tabliet za 3,05 €.

IMUNITA - VITALITA

Hliva ustricovitá  
s rakytníkovým olejom
60 + 60 kapsúl 10)

Hliva v kombinácii s rakytníkovým olejom  
vo výhodných akciových baleniach 60 + 60 
kapsúl alebo 100 + 100 kapsúl. Hliva pochádza 
od certifikovaných pestovateľov s deklarovaným 
obsahom betaglukánov 118,2 mg v 1 kapsule.  
V ponuke aj Hliva ustricovitá s rakytníkovým 
olejom 100 + 100 kapsúl za 23,90 €.

1) Liek na vnútorné použitie. 2) Liek na vonkajšie použitie. 3) Liek na orálne použitie. 4) Liek na podanie do nosa. 5) Liek na podanie do oka. 6) Liek na dentálne použitie. 7) Liek na vaginálne použitie.  
8) Liek na rektálne použitie. 9) Liek na perorálne použitie. 10) Výživový doplnok. 11) Zdravotnícka pomôcka. 12) Kozmetický výrobok. 13) Biocídny výrobok. 14) Veterinárny prípravok.  

15) Veterinárny liek na vonkajšie použitie. 16) Dietetická potravina. 17) Veterinárny liek na vnútorné použitie.

Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Používajte biocídy bezpečne. Akcia platí od 1. 10. 2019 do 31. 10. 2019 alebo do vypredania zásob.  
Bežná cena je priemerná aktuálna cena produktu v lekárňach alebo cena podľa informácie od výrobcu alebo dodávateľa. Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

Dojčenie je najprirodzenejší spôsob výživy dojčiat. Dojčenská výživa by mala byt použitá na základe odporúčania lekára. Spôsob použitia a ďalšie informácie na obaloch a na webových stránkach.

UŠETRÍTE

3 61 €

2625 €
29,86 €

UŠETRÍTE

1 25 €

890 €
10,15 €

UŠETRÍTE

1 19 €

1530 €
16,49 €

UŠETRÍTE

0 72 €

540 €
6,12 €

KOSTI

Vitamín K2+D3+Q10
60 kapsúl 10)

Jedinečná a efektivná kombinácia dvoch 
vitamínov K2 a D3 (2000IU / tob.)  
s koenzýmom Q10.

UŠETRÍTE

3 68 €

1315 €
16,83 €

VEDELI STE, ŽE 20. OKTÓBER JE 
SVETOVÝ DEŇ OSTEOPORÓZY?

Starajte sa o zdravie svojich kostí – 
hýbte sa, jedzte pestrú stravu, 
dbajte hlavne na príjem vápnika 
a vitamínu D.

SOFIA MÁ TIP

UŠETRÍTE

0 37 €

170 €
2,07 €

JC: 20,00 €/l



VEDELI STE, ŽE 20. OKTÓBER JE 
SVETOVÝ DEŇ OSTEOPORÓZY?

Starajte sa o zdravie svojich kostí – 
hýbte sa, jedzte pestrú stravu, 
dbajte hlavne na príjem vápnika 
a vitamínu D.

SOFIA MÁ TIP

735 €

novinka



 

Aktuálny zoznam liekov
nájdete na webe 

www.vasalekaren.sk alebo 
sa informujte vo Vašej Lekárni.

Lekársky predpis

Na vybranélieky na receptmáme zľavyz doplatkuaž do výšky 50%.

Toto 
sa oplatí!

50% ZĽAVAz doplatkuna recept.


