
OŠETRENIE  
BRADAVÍC

URGO Bradavice
Kryoterapeutický prípravok  
na zmrazenie bradavíc 1 x 38 ml 11)

Prípravok je vhodný na ošetrenie bradavíc 
kryoterapiou. Krátke a postupné pôsobenie 
zaručuje zmiernenie bolestivosti ošetrenia. 
Ošetrenie bradavice metódou zmrazenia. 
Bezpečný spôsob aplikácie.

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 5,45 €.

MOČOVÉ CESTY

IDELYN® Urinal Akut®  
FORTE 
10 tabliet 10)

Akútna starostlivosť o močové cesty. Jedinečná 
kombinácia extraktov z kanadských brusníc, 
zlatobyľe a vitamínu D. Zlatobyľ obyčajná 
pomáha udržiavať zdravý močový mechúr  
a dolné močové cesty. Vitamín D prispieva  
k správnej funkcii imunitného systému.  
Iba 1 tableta denne zodpovedá min. 36 mg  
PAC proanthokyanidínov. V ponuke aj IDELYN® 
Urinal Akut® FORTE 20 tabliet za 16,60 €.

UŠETRÍTE

1540 €

2 55 €

17,95 €

UŠETRÍTE

850 €

2 65 €

11,15 €

UŠETRÍTE

890 €

2 00 €

10,90 €

Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov a poraďte  
sa s lekárom alebo lekárnikom. Používajte biocídy bezpečne. Akcia platí  
od 1. 6. 2019 do 30. 6. 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.

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.

MIMORIADNA
AKCIA

%
MIMORIADNA

AKCIA

%

POZNÁTE Z TV POZNÁTE Z TV

AKCIOVÁ PONUKA
JÚN 2019

UŠETRÍTEUŠETRÍTE

VITALITA- ENERGIA

Pharmaton® Geriavit® 
100 kapsúl 10)

Zlepšuje fyzickú a duševnú kondíciu, pôsobí proti 
únave a podporuje celkovú vitalitu. Vyvážená 
kombinácia štandardizovaného výťažku  
z koreňa všehoja (ženšenu), vitamínov, minerálov 
a stopových prvkov. V ponuke aj Pharmaton® 
Geriavit®, 30 kapsúl 10) za 16,45 €.
 

UŠETRÍTE

4290 €

44 90 €

87,80 €

ŽILY, CIEVY, HEMOROIDY

MOBIVENAL® micro  
100 + 20 tabliet 10)

Hlavnými zložkami výživových doplnkov 
Mobivenal sú mikronizovaný a čistený diosmín 
s hesperidínom. Mobivenal micro je navyše 
obohatený aj o escín.

UŠETRÍTE

1550 €

4 50 €

20,00 €

MIMORIADNA
AKCIA

%

ALERGIA

Vividrin® ection® 
10 ml 11)

Očné kvapky na liečbu a prevenciu symptómov 
a príznakov alergických zápalov. Redukuje 
zápaly spojiviek vyvolané alergénom. Zmierňuje 
príznaky alergie (začervenanie, svrbenie a slzenie 
očí) a zvlhčuje oči.

UŠETRÍTE

665 €

1 43 €

8,08 €

MIMORIADNA
AKCIA

%

+

POZNÁTE
Z YOUTUBE

druhé balenie  
za 0,01 €



MIMORIADNA
AKCIA

%

SLEDUJTE

ŽLTÚ
CENOVKU
UKÁŽE VÁM NAJLEPŠIE CENY

BOLESŤ HRDLA

Dorithricin®
20 tvrdých pastiliek 3)

Dorithricin® - Jediné lokálne voľnopredajné 
ANTIBIOTIKUM na trhu s trojitým účinkom.  
Rýchlo tlmí bolesť, cielene bojuje s baktériami  
a lieči zapálené hrdlo. Je vhodný aj pre deti  
od 2 rokov. Liek na orálne použitie.

BOLESŤ HRDLA

TANTUM VERDE®  
SPRAY FORTE
orálna aerodisperzia 15 ml 9)

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 9) za 6,45 €.

BOLESŤ

VALETOL®  
300 mg/150 mg/50 mg
24 tabliet 1)

Liek určený na liečbu bolesti hlavy, zubov, 
menštruačné bolesti, bolesti pri nachladnutí,  
pri migréne, pooperačné a reumatické bolesti.

BOLESŤ A HORÚČKA

BRUFEN® 400 mg
30 tabliet 1)

Účinná úľava od bolesti a horúčky. Potláča zápal, znižuje 
horúčku, tlmí bolesť hlavy, zubov, krížov a menštruačné 
bolesti. Ibuprofén sa rýchlo absorbuje z gastrointestinálneho 
traktu. V ponuke aj BRUFEN® 400 mg, 50 tabliet  
za 4,30 €. Liek obsahuje ibuprofén. 

BOLESŤ A HORÚČKA

NUROFEN® Pre deti
100 ml 1)

Suspenzia pre deti od 3 mesiacov. Rýchla  
a účinná úľava od horúčky a bolesti. Obsahuje 
dávkovaciu trubičku pre presné a jednoduché 
dávkovanie. Obsahuje ibuprofén. V ponuke  
aj NUROFEN® Pre deti Jahoda, 100 ml za 3,95 €.

KAŠEĽ

Calcium chloratum 
- TEVA
100 ml 1)

Calcium chloratum - TEVA je jedinečný  
a generáciami overený liek, ktorý lieči zápalový 
proces a zabraňuje jeho rozšíreniu v dolných 
dýchacích cestách. Obsahuje dihydrát chloridu 
vápenatého.

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.    

BOLESŤ HRDLA

voice-angin 
20 tvrdých pastiliek 11)

Pre zvlhčenie sliznice dutiny ústnej a hrdla!  
Pri zachrípnutí a škriabaní v hrdle, pri zvýšenej 
záťaži hlasiviek, pri pobyte v suchých alebo 
klimatizovaných miestnostiach, pri podráždení 
slizníc vyvolanom alergénmi.

UŠETRÍTE

650 €

115 €

7,65 €

UŠETRÍTE

645 €

0 53 €

6,98 €

UŠETRÍTE

335 €

0 47 €

3,82 €

UŠETRÍTE

340 €

0 71 €

4,11 €

UŠETRÍTE

395 €

0 53 €

4,48 €

JC: 39,50 €/l

UŠETRÍTE

410 €

0 59 €

  4,69 €

JC: 41,00 €/l

UŠETRÍTE

535 €

111 €

6,46 €

JC: 53,50 €/l

UŠETRÍTE

650 €

0 88 €

7,38 €

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.

MIMORIADNA
AKCIA

%



GASTROINTESTINÁLNY  
TRAKT

GARCÍNIA FORTE
EVALAR®  
80 tabliet 10)

Garcínia kambodžská stimuluje proces zvyšovania 
glykogénu v pečeni a svaloch, udržiava normálnu 
hladinu cukru v krvi. Zníženie hmotnosti sa 
zabezpečuje znížením objemu tukového tkaniva, 
nie svalovej hmoty. Chaluha bublinatá patrí  
do skupiny hnedých rias s antibakteriálnym 
účinkom, zároveň zintenzívňuje metabolizmus.

TRÁVENIE

Antimetil®
30 tabliet 10)

Antimetil obsahuje suchý extrakt z koreňa 
zázvoru, ktorý je 10x koncentrovanejší  
ako samotný zázvor. Zázvor prispieva  
k zachovaniu tráviacej pohody. Antimetil  
možno použiť v prípade prejedenia sa,  
pri cestovaní a v priebehu tehotenstva.  
V ponuke aj Antimetil®, 15 tabliet za 3,25 €.

PÁLENIE ZÁHY

ESOXX® One
14 vreciek 11)

Esoxx one je perorálny roztok, ktorý svojim 
mechanickým účinkom podporuje rýchle zlepšenie 
symptómov spojených s gastroezofageálnym 
refluxom, t.j. pálenie záhy, bolesť v epigastriu,  
kyslý reflux, dráždivý kašeľ a dysfóniu.

PORUCHY TRÁVENIA

Probicus® Premium 
15 kapsúl 10)

Probicus® Premium je vhodný pri cestovaní, 
priaznivo pôsobí na celkové zdravie človeka. 
Obsahuje 5 kmeňov laktobacilov a bifidobaktérií 
na doplnenie normálnej črevnej mikroflóry, ďalej 
vlákninu a vitamín B6, ktorý prispieva  
k správnemu fungovaniu imunitného systému. 
Počet živých baktérií je garantovaný do konca 
doby exspirácie! Je vhodný pre dospelých, deti 
od 3 rokov, tehotné i dojčiace ženy. V ponuke  
aj Probicus® Premium, 30 kapsúl za 8,45 €.

DOJČENSKÁ VÝŽIVA

Nutrilon® 2  
pokračovacie mlieko  
800 g 10)

Inovatívne zloženie vyvinuté na základe 40 rokov 
výskumu materského mlieka pre podporu imunity 
vášho dieťaťa. Vitamíny A,C a D prispievajú  
k správnej funkcii imunitného systému. Dojčenie  
je pre dojčatá najlepší spôsob výživy. Potravina  
na osobitné výživové účely. Viac informácií  
na obaloch výrobkov. V ponuke aj rada Nutrilon® 
Pronutra 3,4,5 800 g za 14,85 €, Nutrilon® Vanilla 
3,4,5 800 g za 14,85 € a Nutrilon® 2 Good Night 
800 g za 14,85 €.

NEVOĽNOSŤ  
PRI CESTOVANÍ

KINEDRYL®
10 tabliet 1)

Liek na predchádzanie a liečbu cestovnej 
nevoľnosti pre dospelých a deti od 2 rokov.  
Už 50 rokov na trhu. Starostlivo čítajte  
príbalovú informáciu. 

UŠETRÍTE

390 €

1 05 €

4,95 €

UŠETRÍTE

805 €

3 06 €

11,11 €

0 71 €

UŠETRÍTE

465 €

0 64 €

5,29 €

UŠETRÍTE

970 €

2 00 €

11,70 €

0 59 €
UŠETRÍTE

1485 €

2 05 €

16,90 €

0 88 €
UŠETRÍTE

380 €

034 €

4,14 €

MIMORIADNA
AKCIA

%

Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Používajte biocídy bezpečne. Akcia platí od 1. 6. 2019 do 30. 6. 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.

PORUCHY TRÁVENIA

BIOPRON® Forte
30 kapsúl 10)

Unikátny komplex živých mikroorganizmov  
S. Boulardii, laktobacilov a fruktooligosacharidov. 
Pre dospelých a deti už od ukončeného  
6. mesiaca života. 

UŠETRÍTE

850 €

215 €

10,65 €

MIMORIADNA
AKCIA

%

JC: 18,56 €/kg

DOVOLENKA BEZ TRÁVIACICH PROBLÉMOV

Tráviace ťažkosti patria medzi najčastejšie zdravotné 
problémy na dovolenkách. Vo vašej dovolenkovej lekárničke 
preto nezabudnite na:

• hnačka – čierne uhlie, lieky na zastavenie hnačky, 
 črevné dezinficienciá
• nevoľnosť pri cestovaní – lieky proti kinetóze
• probiotiká, vhodné užívať už 2 týždne pred dovolenkou

FARMACEUT

MAREK MÁ TIP



OŠETRENIE RÁN

Hydrofilný gél na ošetrenie: povrchové poranenia 
kože, odreniny, rezné rany, popáleniny  a drobné 
poranenia v domácnosti a pri športe. Zabraňuje 
tvorbe chrást a vzniku jazvy. Použitie 1 x denne.

UniGel® APOTEX
 5 g 11)

IMUNITA, VITALITA, 
CIEVY

INFADOLAN® 
1 600 IU/g + 300 IU/g
dermálna masť, 100 g 2)

Je určený na liečbu suchej pokožky, 
neinfikovaných drobných rán a odrenín.  
1 g dermálnej masti obsahuje 1 600 IU 
retinolacetátu a 300 IU ergocalciferolu.  
Infadolan sa používa u dospelých aj detí.

KOZMETIKA  
PO OPAĽOVANÍ

DOKONALÁ REGENERÁCIA A HYDRATÁCIA 
NIELEN PO OPAĽOVANÍ. Prináša úľavu slnkom 
podráždenej pokožke. Vďaka zvýšenému obsahu 
D-panthenolu účinne upokojuje a napomáha 
regenerovať pokožku po opaľovaní.

PANTHENOL Omega  
Chladivá pena v spreji 10 %
150 ml 12)

KOZMETIKA  
PO OPAĽOVANÍ

Panthenol  
SWISS PREMIUM  
telové mlieko 10 %, 200 ml + 50 ml 12)

Kozmetický prípravok s vysokým obsahom 
D-panthenolu 10%, aloe vera a vitamínov A, D, E 
a F. Regeneruje a vyživuje slnkom podráždenú 
pokožku, dobre sa vstrebáva, vhodný pre deti  
a citlivú pokožku. V ponuke aj Panthenol  
SWISS PREMIUM spray s aloe 150 + 25 ml  
za 6,65 €.

OPAĽOVANIE

Objavte inovované opaľovacie produkty Astrid 
SUN a užívate si letné slnko! S inovatívnou slnečnou 
technológiou (UVA/UVB/IR/VL) poskytujú pokožke 
širokospektrálnu fotostabilnú ochranu pred škodlivými 
vplyvmi UV a infra žiarenia a viditeľného svetla.  
V ponuke viac druhov.

Astrid SUN 
Detské mlieko  
na opalovanie OF 50 
200 ml 12)

PARASOFTIN 
EXFOLIAČNÉ PONOŽKY
1 pár 12)

Exfoliačné ponožky zabezpečujú intenzívne 
hydratovanú hladkú a jemnú pokožku chodidiel. 
Zmäkčujú a odstraňujú zrohovatené vrstvy kože.

STAROSTLIVOSŤ  
O NOHY

UŠETRÍTE

615 €

0 90 €

7,05 €

UŠETRÍTE

485 €

0 64 €

5,49 €

JC: 48,50 €/kg

UŠETRÍTE

615 €

0 87 €

7,02 €

JC: 41,00 €/l

UŠETRÍTE

645 €

0 87 €

7,32 €

JC: 25,80 €/l

UŠETRÍTE

600 €

1 64 €

7,64 €

STAROSTLIVOSŤ  
O POKOŽKU

Bepanthen®  
Care Masť
30 g 12)

Bepanthen® Care Masť Pomáha chrániť  
detský zadoček pred vznikom zaparenín.  
Na každodennú starostlivosť. Stará sa  
aj o prsné bradavky namáhané dojčením  
i o suchú pokožku celej rodiny. V ponuke
aj Bepanthen® Care Masť 100 g za 11,15 €.
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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

895 €

329 €

12,24 €

JC: 44,75 €/l
CHRÁŇTE SVOJU POKOŽKU POČAS LETA
Počas letných dovoleniek nezabúdajte na najdôležitejšiu vec – chráňte 
svoju pokožku pred slnečným žiarením. Použitím ochranného 
opaľovacieho prostriedku pred a po opaľovaním rozhodne chránite 
zdravie svojej pokožky.

LEKÁRNIČKA

SOFIA MÁ TIP

UŠETRÍTE

480 €

0 68 €

5,48 €



KOLAGÉN

Colafit® 
60 kociek 10)

Čistý kryštalický kolagén vo forme mäkkých, 
ľahko prehltnuteľných kociek. Balenie  
na 2 mesiace užívania - stačí len 1 kocka denne. 
Bez farbív a prídavných látok.

KĹBY, VÄZY, ŠĽACHY

ZEEN COLLAGEN 
PURE 6000 mg 
30 sáčkov 10)

100 % čistý MORSKÝ BIO-AKTÍVNY kolagén  
bez prísad. Obsah jedného vrecúška je až 6000 mg
čistého hydrolyzovaného TROJZLOŽKOVÉHO 
kolagénu typu I,II, a III. V ponuke aj ZEEN COLLAGEN 
7200 mg, 30 sáčkov premiový BIO-AKTÍVNY kolagén 
s príchuťou citrónu, 7200 mg hydrolyzovaného 
kolagénu typu I,II,III s kyselinou hyaluronovou, zinkom, 
vitamínom C 1000 mg, ktorý napomáha vstrebávaniu 
kolagénu za 48,30 €.

ZDRAVÉ KĹBY

CEMIO KAMZÍK® 
60 kapsúl 10)

Komplex kolagénov v prirodzenej podobe  
s vitamínom C pre kĺby, menisky a väzy  
s pohodlným dávkovaním 1 kapsula denne.

OŠETRENIE
PĽUZGIEROV

URGO  
Hojenie pľuzgierov 
Náplasť na pätu 5 ks 11)

Hydrokoloidné náplasti na ošetrenie pľuzgierov. 
Vďaka vysokej priľnavosti vhodné pre využitie  
pri športových a rekreačných aktivitách. Náplasti 
podporujú hojenie a umožňujú rane dýchať. 
V ponuke aj URGO Hojenie pľuzgierov ultra 
diskrétna náplasť 5 ks za 4,30 €.

STRES A VYČERPANIE

Slovakiapharm  
Magnesium Komplex
60 tabliet 10)

Výživový doplnok s komplexom horčíka vo forme 
citrátu, vitamínov B1, B6, B12 a draslíka. Prispieva  
k zníženiu miery únavy a vyčerpania, k normálnej 
činnosti svalov a nervovej sústavy, k normálnemu 
stavu kostí. Vhodné užívať pri kŕčoch, zvýšenej 
psychickej a fyzickej námahe. Odporúčané 
dávkovanie 3 x 1 tableta. Výhodné 60 ks balenie. 

UŠETRÍTE

1420 €

295 €

17,15 €

UŠETRÍTE

4830 €

379 €

52,09 €

UŠETRÍTE

1485 €

2 38 €

17,23 €

UŠETRÍTE

430 €

0 59 €

4,89 €

UŠETRÍTE

710 €

0 99 €

8,09 €

MIMORIADNA
AKCIA

%

+ darček 
šatka

PORUCHY TRÁVENIA

Degasin® 
32 mäkkých kapsúl 11)

Extra silný proti nadúvaniu a plynatosti.

UŠETRÍTE

535 €

0 82 €

6,17 €

Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Používajte biocídy bezpečne.  
Akcia platí od 1. 6. 2019 do 30. 6. 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.

329 €

LETO 2019

VERNOSTNÉ ZĽAVY 
Pre všetkých zákazníkov
Vašej Lekárne.

UŠETRITE AŽ

150 €

%

VAŠA ODMENA
ZA VERNOSŤ
PÝTAJTE SI VERNOSTNÉ

ZĽAVY VO VAŠEJ LEKÁRNI



s praktickými radami 
a tipmi od odborníkov 
z Vašej Lekárne.

POZRITE SI
 VLOGY 

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

SPÁNOK A MIERNE
NERVOVÉ NAPÄTIE

Baldriparan® 
30 tabliet 1)

Rastlinný liek na úľavu porúch spánku a mierneho nervového napätia.  
Baldriparan obsahuje extrakt z koreňa valeriány.

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 6,25 €.

IMUNITA, VITALITA,  
CIEVY

WALMARK®  
Omega 3 Forte
180 tabliet 10)

Vysoká dávka omega-3 prémiovej kvality.  
V ponuke aj WALMARK® Omega 3 Forte  
90 tabliet za 6,25 €. 

NEDOSTATOK ŽELEZA

Ferrigen® 
30 kapsúl 10)

Železo prispieva k zníženiu vyčerpania a únavy. 
Ferrigen® obsahuje mikroenkapsulované železo, 
ktoré vďaka špeciálnej technologickej úprave 
nedráždi tráviaci trakt a nemá železitú pachuť. 
Vďaka výbornej tolerancii a vysokej biologickej 
dostupnosti rýchlejšie dosiahnete potrebnú 
hladinu železa a hemoglobínu v tele. Kapsuly  
sú rastlinného pôvodu. Vhodné pre dospelých, 
deti od 3 rokov, tehotné i dojčiace ženy.

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. 

ODVYKANIE  
OD FAJČENIA

Nicorette® Spray  
s príchuťou lesného ovocia  
1 mg/dávka, orálna aerodisperzia 13,2 ml 3)

Nicorette® Spray s príchuťou lesného ovocia  
1 mg/dávka, orálna roztoková aerodisperzia. 
Rýchla úľava od chuti na cigaretu a nutkania fajčiť. 
Neobsahuje cukor. Príchuť lesného ovocia  
a mentolu. 150 dávok. V ponuke aj Nicorette® 
Spray 1 mg/dávka, orálna aerodisperzia 13,2 ml 
za 17,40 € a liečivé žuvačky Nicorette® Classic/
Icemint Gum 2 mg alebo 4 mg 105 ks za 28,60 €.

SYNDRÓM SUCHÉHO  
OKA

Systane® COMPLETE
10 ml 11)

NOVINKA SYSTANE® COMPLETE zvlhčujúce 
očné kvapky. Jednoduchá voľba pre optimálnu 
úľavu od príznakov suchého oka. Zloženie 
„všetko v jednom“ poskytuje zvlhčenie a ochranu 
od rôznych foriem syndrómu suchého oka.

UŠETRÍTE

650 €

215 €

8,65 €

UŠETRÍTE

1060 €

1 98 €

12,58 €

UŠETRÍTE

1055 €

1 45 €

12,00 €

UŠETRÍTE

635 €

0 86 €

7,21 €

UŠETRÍTE

1645 €

3 16 €

19,61 €

UŠETRÍTE

1740 €

2 39 €

19,79 €

UŠETRÍTE

1020 €

3 02 €

13,22 €

MIMORIADNA
AKCIA

%

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.



s praktickými radami 
a tipmi od odborníkov 
z Vašej Lekárne.

POZRITE SI
 VLOGY 

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

ŽILY, CIEVY, 
HEMOROIDY

Microvenal® PLUS 
60 + 30 tabliet 10) 
ZADARMO

Pri pocite ťažkých a opuchnutých nôh siahnite  
po výživovom doplnku Microvenal® alebo 
Microvenal Plus® s obsahom mikronizovaného 
diosmínu, hesperidínu a aescínu. V ponuke  
aj Microvenal® 60 + 30 tabliet ZADARMO  
za 11,65 €.

INKONTINENCIA

TENA® Lady Slim  
NORMAL
8 ks 11)

Nové voľnopredajné balenie inkontinenčných 
vložiek TENA Lady Slim Normal teraz v menšom  
8 ks balení. Vložky sú ideálne pre ženy so stredným 
únikom moču a chránia používateľku proti 
pretečeniu moču, vlhkosti a zápachu.

REPELENT

DIFFUSIL® PLUS 
100 ml 13)

Vysoko účinný repelentný prípravok na pokožku  
a oblečenie. Spoľahlivo chráni proti komárom,  
ovadom, kliešťom. Špeciálne vyrobený pre pohyb  
v prírode s veľkým výskytom komárov.

STRES A VYČERPANIE

Vitar MAGNÉZIUM  
MANGO 400 mg  
20 vrecúšok 10)

NOVINKA! Vitar Magnézium MANGO  
v sypkej forme! Obsahuje aj vitamíny B6 a C 
na posilnenie svalov, nervov a srdca. Nasypte 
priamo do úst bez zapíjania. S rýchlym 
nástupom účinku. 

IMUNITA - VITALITA

Pharmavit®  
Magnesium 250 mg
20 šumivých tabliet 1)

Šumivé tablety jahodovej príchuti s obsahom 
horčíka.

HEMOROIDY

Procto-Glyvenol® 
rektálny krém 30 g 8)

Procto-Glyvenol - lokálna liečba vonkajších 
a vnútorných hemoroidov. Rektálny krém: 
Tribenosidum (tribenozid) 5 g, monohydrát 
lidokaíniumdichloridu (lidokaín) 2 g v 100 g 
rektálneho krému. 100 g rektálneho krému 
obsahuje 5 g tribenozidu a 2 g bezvodého 
lidokaíniumchlorid. V ponuke aj Procto-Glyvenol® 
čapíky, 10 ks za 5,75 €.

ŽILY A CIEVY

PRIESSNITZ®  
ŽILNÁ A CIEVNA VÝŽIVA®  
FORTE 60 tabliet 10) + GÉL 125 ml 11) ZADARMO v balení

Vysoko účinný doplnok stravy v tabletkách  
s obsahom trans-resveratrol, ktorý prispieva  
k normálnemu kardiovaskulárnemu zdraviu,  
a vitamíny B12 a B6, ktoré prispievajú  
k normálnej tvorbe červených krviniek.  
V ponuke aj PRIESSNITZ® ŽILY A CIEVY 
MEDICAL 125 ml za 8,95 €.

UŠETRÍTE

1315 €

14 09 €

27,24 €

UŠETRÍTE

155 €

033 €

1,88 €

3 16 €
UŠETRÍTE

290 €

0 80 €

3,70 €

JC: 29,00 €/l

UŠETRÍTE

575 €

114 €

6,89 €

UŠETRÍTE

270 €

039 €

3,09 €

UŠETRÍTE

575 €

0 77 €

6,52 €

3 02 €

UŠETRÍTE

1230 €

1 68 €

13,98 €

Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Používajte biocídy bezpečne.  
Akcia platí od 1. 6. 2019 do 30. 6. 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.

ÚSTNA VODA

LISTERINE®  
GREEN TEA
500 ml 2+1 12)

LISTERINE® cenovo zvýhodnené balenia 2+1.  
V ponuke aj LISTERINE® TEETH & GUM 
DEFENCE 500 ml 2+1 za 9,90 €.

UŠETRÍTE

990 €

481 €

14,71 €

JC: 6,60 €/l



UŠETRÍTE

1550 €

4 50 €

20,00 €


