
Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov a poraďte  
sa s lekárom alebo lekárnikom. Používajte biocídy bezpečne. Akcia platí  

od 1. 7. 2019 do 31. 8. 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.

AKCIOVÁ PONUKA
JÚL-AUGUST 2019

KĹBY

Flexofytol®
60 kapsúl 10)

Obsahuje optimalizovaný extrakt z koreňa kurkumy 
(Kurkumovník dlhý) štandardizovaný na 42 mg 
kurkumínu. Kurkuma prispieva k ohybnosti  
a pružnosti kĺbov. Optimalizovaný extrakt  
z kurkumy, ktorý je exkluzívny pre Flexofytol®,  
sa získava špeciálnym výrobným postupom,  
ktorý zlepšuje vstrebávanie kurkumínu  
v porovnaní s mletou kurkumou.

UŠETRÍTE

1495 €

3 06 €

18,01 €

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.

UŠETRÍTE

455 €

0 62 €

5,17 €

INTÍMNA HYGIENA

ROSALGIN® EASY
140 mg vaginálny roztok
5 x 140 ml 7)

ROSALGIN® EASY prináša rýchlu úľavu  
od gynekologických ťažkostí, svrbenia a pálenia. 
Vhodný aj na bežnú ženskú hygienu. V ponuke  
aj ROSALGIN®, 500 mg 10 vreciek za 8,45 €  
a ROSALGIN®, 500 mg 6 vreciek za 5,45 €.  
Lieky obsahujú benzydamíniumchlorid.

UŠETRÍTE

1130 €

0 89 €

12,19 €

JC: 16,14 €/l

POZNÁTE  
Z  YOUTUBE

POZNÁTE  
Z  YOUTUBE



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 18,35 €, Nicorette® Spray 1 mg/dávka,  
2 x 13,2 ml za 28,15 €, orálna roztoková 
aerodisperzia liečivé žuvačky Nicorette® 
Classic/Icemint Gum 2 mg alebo 4 mg  
105 ks za 28,60 €.

UŠETRÍTE

1690 €

2 90 €

19,80 €

MOČOVÉ CESTY

Urinal Akut® 
FORTE
20 tabliet 10)

Akútna starostlivosť o zdravie močových ciest. Pri kúpe Urinal Akut® FORTE 20 tabliet  
získate IDELYN® Urinal Express pH 6 vreciek za 0,01 €.

UŠETRÍTE

1700 €

9 95 €

26,95 €

ALERGIA

Visine® Classic 0,05 % 
očná roztoková instilácia 15 ml 5)

OKAMŽITÁ A DLHOTRVAJÚCA ÚĽAVA  
OD ZAČERVENANÝCH OČÍ. Odstraňuje očné 
príznaky alergického zápalu spojoviek (pri sennej 
nádche, precitlivenosti na peľ). Očná roztoková 
instilácia Visine® Classic 0,05 % obsahuje 
tetryzolíniumchlorid a je určená na použitie  
do oka.

UŠETRÍTE

4 60 €

0 37 €

4,97 €

MIMORIADNA
AKCIA

%

SLEDUJTE

ŽLTÚ
CENOVKU
UKÁŽE VÁM NAJLEPŠIE CENY

MIMORIADNA
AKCIA

%

MIMORIADNA
AKCIA

%

PORUCHY TRÁVENIA

Imodium® Instant
6 orodispergovateľných tabliet 1)

Okamžite sa rozpúšťa na jazyku a prináša rýchlu úľavu od hnačky. Nie je potrebné zapíjať vodou. Má príjemnú mätovú príchuť. Na liečbu akútnej 
a chronickej hnačky. Neovplyvňuje prirodzenú črevnú mikroflóru. Na liečbu dospelých a detí od 6 rokov. Orodispergovateľné tablety Imodium® 
Instant obsahujú loperamídiumchlorid. V ponuke aj Imodium®, 8 tvrdých kapsúl za 3,85 € a Imodium®, 20 tvrdých kapsúl za 6,50 €. 

UŠETRÍTE

360 €

0 40 €

4,00 €

MIMORIADNA
AKCIA

%

+

+IDELYN® Urinal® 
Express pH za 0,01 €

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

Olynth® HA 0,1 % 
nosová roztoková aerodisperzia
10 ml 4)

Olynth® HA 0,1 % nosová roztoková aerodisperzia. 
Rýchlo uvoľňuje upchatý nos, zvlhčuje nosovú 
sliznicu vďaka trom zvlhčujúcim látkam, bez obsahu 
konzervačných látok, dlhodobý účinok až 10 hodín. 
Nosová roztoková aerodisperzia Olynth® HA  
0,1 % obsahuje xylometazolíniumchlorid. V ponuke 
aj Olynth® 0,1 % a Olynth® 0,05 % nosová roztoková 
aerodisperzia, 10 ml za 3,70 €.

UŠETRÍTE

450 €

0 60 €

5,10 €

MIMORIADNA
AKCIA

%



Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Používajte biocídy bezpečne. Akcia platí od 1. 7. 2019 do 31. 8. 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.

OŠETRENIE RÁN

UniGel® APOTEX
5 g 11)

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.

UŠETRÍTE

61 5 €

0 90€

7,05 €

PORUCHY TRÁVENIA

ENDIEX®
30 tvrdých kapsúl 1)

ENDIEX® Nenechajte sa preháňať! Lieči hnačky 
infekčného aj neinfekčného pôvodu. Zastavuje 
hnačku tak, že zneškodní baktérie, ktoré hnačku 
vyvolali, neovplyvňuje prirodzenú črevnú mikroflóru, je 
vhodnou súčasťou každej cestovnej lekárničky. Vplyv 
na účinky iných liekov nie je známy. V ponuke  
aj ENDIEX® 60 tvrdých kapsúl, za 9,80 € a 
PROBIARON® 12 vrecúšok 10) na doplnenie normálnej 
črevnej mikroflóry doma aj na cestách, za 5,55 €.

UŠETRÍTE

61 5 €

0 86 €

7,01 €

REPELENT

REPELENT  
PREDATOR FORTE
150 ml 13)

Nedajú šancu komárom a kliešťom! Jednotka 
na trhu!* Repelentná ochrana proti komárom, 
kliešťom a ďalšiemu hmyzu. Aplikácia  
na pokožku aj odev. Jemne parfumované.  
V ponuke aj REPELENT PREDATOR  
JUNIOR 150 ml za 7,20 €. Je vhodný  
pre deti od 3 mesiacov.  
* v lekárňach (zdroj IMS DATA report 2018)

UŠETRÍTE

600 €

0 89 €

6,89 €

ALERGICKÉ A SVRBIVÉ 
PREJAVY POKOŽKY

Fenistil® 
30 g, dermálny gél 2)

Rýchla a účinná úľava pre svrbivú podráždenú 
pokožku rôzneho pôvodu: svrbiaca vyrážka, 
uštipnutie hmyzom, spálenie slnkom, povrchové 
popáleniny, žihľavka. Forma gélu má chladivý 
účinok.

UŠETRÍTE

610 €

1 23 €

7,33 €

Na čo nezabudnúť v dovolenkovej lekárničke

V dovolenkovej lekárničke nezabudnite mať
tieto základné položky:

•
•
•
•
•
•

 
 
 
 

FARMACEUT

MACEJKO MÁ TIP

lieky proti bolesti a na zníženie horúčky
ochranný prípravok na opaľovanie, prípravok po opaľovaní
sadu náplastí, obväzov a dezinfekcie na ošetrenie drobných rán
lieky proti hnačke a pri tráviacich problémoch
repelent proti hmyzu
očné a ušné kvapky

BOLESŤ

MIG-400®
30 tabliet 1)

MIG-400® rýchly proti bolesti a horúčke. Liek 
určený na liečbu miernej a stredne silnej bolesti  
a horúčky. V ponuke aj MIG® Junior 2 %, 100 ml  
za 2,50 €. Obsahuje ibuprofén. 

UŠETRÍTE

295 €

0 58 €

3,53 €

OPAĽOVANIE

Astrid SUN
Detské mlieko na opaľovanie
OF 50, 200 ml 12)

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.

UŠETRÍTE

895 €

3 29 €

12,24 €

JC: 44,75 €/l KOZMETIKA
PO OPAĽOVANÍ

PANTHENOL omega
Chladivá pena v spreji 10%, 150 ml 12)

PANTHENOL omega 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. V ponuke aj PANTHENOL Omega 
telové mlieko Aloe Vera 9%, 250 ml, PANTHENOL 
omega telové mlieko Rakytník 9%, 250 ml  
a PANTHENOL omega Chladivá pena  
s Aloe Vera 9%, 150 ml za 6,15 €.

UŠETRÍTE

61 5 €

0 87 €

7,02 €

JC: 41,00 €/l

JC: 40,00 €/l



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.

IMUNITA

floraliv® kapsuly
20 kapsúl 10)

Špeciálna kombinácia 6 vitamínov B a 3 kmeňov 
živých črevných baktérií. Prispieva k správnemu 
fungovaniu imunitného systému (B6 , B12)  
a je vhodný pre deti od 3 rokov a dospelých. 
Neobsahuje glutén ani laktózu. V ponuke  
aj floraliv® fľaštičky, 7 flaštičiek za 8,50 €.

UŠETRÍTE

875 €

1 67 €

10,42 €

IMUNITA

Slovakiapharm  
PRO-BIO BABY kvapky
10 ml 10)

Pre dojčatá od 1. mesiaca života, deti a dospelých.  
5 kvapiek obsahuje miliardu životaschopných baktérií 
Lactobacillus rhamnosus GG. Napomáha pri stavoch 
s nerovnováhou črevnej flóry, počas a po liečbe 
antibiotikami, pri hnačkách rôzneho pôvodu, podporuje 
prirodzenú obranyschopnosť organizmu. Dávkovanie  
pre deti do 3 rokov denne 5 kvapiek , pre staršie deti  
a dospelých 10 kvapiek.

UŠETRÍTE

885 €

1 23 €

10,08 €

TRÁVENIE

Enterofytol®
60 kapsúl 10)

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

UŠETRÍTE

1700 €

41 5 €

21,15 €

Tráviace problémy na dovolenke
V prípade tráviacich problémov na dovolenke nezabudnite na najzakladanejšiu vec – dostatočnú
HYDRATÁCIU. Vhodné je doplniť aj minerálne látky, pomôžu rehydratačné roztoky.

Okrem hydratácie pomôžu probiotiká, črevné dezinficienciá, čierne uhlie a fytofarmaká.

LEKÁRNIČKA

SOFIA MÁ TIP

1 l vody
4 – 5 kociek cukru
1 kávová lyžička soli
šťava z jedného citróna, pomaranča alebo grepu

•
•
•
•

MIMORIADNA
AKCIA

%
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+

+SANYTOL gél  
za 0,01 €

PORUCHY TRÁVENIA

Iberogast® 
50 ml 1)

Nadúvanie? Kŕče? Bolesť brucha, žalúdka? Pocit 
plnosti? Nevoľnosť? 1 riešenie na 6 tráviacich 
problémov. Navyše harmonizuje pohyb čriev  
a pôsobí protizápalovo! V ponuke aj Iberogast®  
20 ml za 5,35 €. 

UŠETRÍTE

995 €

2 07 €

12,02 €

JC: 199,00 €/l

TRÁVENIE

Hylak® forte , 100 ml 1) 

+ SANYTOL® gél, 75 ml 13)

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. Pri kúpe Hylak 
forte, 100 ml získavate SANYTOL gél 75 ml  
len za 0,01 €.

UŠETRÍTE

890 €

3 35 €

12,25 €

JC: 89,00 €/l

MIMORIADNA
AKCIA

%



ŽIVÉ KULTÚRY

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

835 €

2 32 €

10,67 €

ZUBNÉ NÁHRADY

COREGA® COMFORT 
40 g 11)

Technológia ADAPTAGRIP poskytuje extra 
komfort pre ďasná. Pomáha zmierňovať tlak 
a podráždenie, ktoré môže spôsobiť zubná 
náhrada. Pevne fixuje celý deň. Mätová príchuť.  
V ponuke aj COREGA® Original extra silný,  
40 g za 4,00 € a COREGA® Original extra  
silný XL, 70 g za 5,70 €.

UŠETRÍTE

445 €

0 89 €

5,34 €

DENTÁLNA HYGIENA

elmex® Gelée
25 g 6)

Elmex gél lieči a podporuje remineralizáciu 
zubnej skloviny. Zubní lekári odporúčajú elmex 
gél ako jediný liečivý prípravok pre zastavenie 
tvorby zubného kazu, predovšetkým u detí  
a mladistvých, ako aj u pacientov so zubnými 
strojčekmi. Zastavme spolu zubný kaz. Pri kúpe 
elmex® Gelée dostanete cestovné balenie elmex 
CARIES PROTECTION 12 ml za 0,01 €.

UŠETRÍTE

6 45 €

0 91 €

7,36 €

TRÁVENIE

Pancreolan®  
FORTE
60 tabliet 1)

Pancreolan® FORTE, aby trávenie nebolo 
trápenie! Pancreolan® FORTE vám dodá 
potrebné tráviace enzýmy na prírodnej báze, 
ktoré podporia vaše trávenie a pôsobia proti 
plynatosti a nadúvaniu po jedle. Zlepšuje 
trávenie tučných a ťažko stráviteľných jedál, 
pôsobí proti pocitu tlaku a plnosti po jedle. 
Obsahuje pankreatín.

UŠETRÍTE

760 €

1 02 €

8,62 €

PORUCHY TRÁVENIA

BioGaia® ProTectis
kvapky, 5 ml 10)

Pre diétny režim pri poruchách zažívania, ako je napríklad opakované zvracanie (regurgitácia), znížená 
pohyblivosť čriev alebo dojčenská kolika. V ponuke aj BioGaia® ProTectis kvapky 10 ml za 15,95 €,  
BioGaia® ProTectis CITRÓN 10 tabliet a BioGaia® ProTectis JAHODA 10 tabliet za 5,60 €, BioGaia®  
ProTectis Plus 7 vreciek za 7,30 €.
 

UŠETRÍTE

870 €

2 25 €

10,95 €

MIMORIADNA
AKCIA

%

Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Používajte biocídy bezpečne. Akcia platí od 1. 7. 2019 do 31. 8. 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.

VYHRAJTE KAŽDÝ 
DEŇ NUTRILON  

NA ROK ZADARMO

+ zubná pasta 
elmex®  12  ml

za  0,01  €.

DOJČENSKÁ VÝŽIVA

Nutrilon® 2, 3, 4, 5
800 g 10)

SÚŤAŽ PREBIEHA OD 8. 7. DO 31. 8. 2019. Platí  
pre mlieka Nutrilon 2 až 5, 800 g a nevzťahuje sa  
na počiatočnú dojčenskú výživu. Všetky pravidlá  
a registráciu nájdete na www.nutrilonsutaz.sk.  
V ponuke aj Nutrilon® Vanilla 3, 4, 5, 800 g a Nutrilon® 2 
GoodNight, 800 g za 13,80 €.

UŠETRÍTE

1380 €

3 09 €

16,89 €

JC: 17,25 €/kg



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.

BOLESŤ

Voltaren Forte 
2,32 % gél
180 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. V ponuke aj Voltaren® Forte 
2,32% gel, 150 g za 14,90 €, Voltaren® Forte 
2,32% gel, 100 g za 11,10 €, Voltaren® Forte 
2,32% gel, 50 g za 7,45 €, Voltaren® 140 mg,  
5 liečivých náplastí za 9,30 €, Voltaren® Rapid, 
20 kapsúl za 5,25 € a Voltaren® Actigo Extra,  
20 tabliet za 4,45 €.

UŠETRÍTE

1720 €

3 52 €

20,72 €

BOLESŤ

NUROFEN® RAPID
400 mg Capsules
20 mäkkých kapsúl 1)

Rýchla a účinná úľava od horúčky a bolesti. 
Potláča horúčku pri chrípke a zápaloch horných 
ciest dýchacích. 2 X RÝCHLEJŠIA ÚĽAVA  
OD BOLESTI* *v porovnaní s obalovanými 
tabletami Nurofen. Obsahuje ibuprofén.  
V ponuke aj NUROFEN® RAPID 400 mg 
Capsules, 10 mäkkých kapsúl za 2,75 €.

UŠETRÍTE

41 5 €

0 65 €

4,80 €

BOLESŤ

Panadol Migréna
250 mg/250 mg/65 mg
20 tabliet 1)

Panadol Migréna - Zosilnená úľava od migrény 
do 30 minút vďaka obsahu 2 liečiv proti bolesti 
a kofeínu pro posilnenie účinku. Tlmí akútnu 
bolesť hlavy, záchvaty migrény a potláča aj jej 
ďalšie príznaky. Účinok až na 6 hodín podľa 
odporúčaného dávkovania. Od 18 rokov.

UŠETRÍTE

485 €

1 03 €

5,88 €

BOLESŤ HRDLA

Strepsils®  
Plus Spray
20 ml 1)

Na silnú bolesť hrdla. Účinkuje proti vírusom, 
baktériám a kvasinkám. Lokálny anestetický 
účinok. Rýchla aplikácia. V ponuke  
aj Strepsils® Plus, 24 pastiliek  
za 6,60 €.

UŠETRÍTE

660 €

1 08 €

7,68 €

BOLESŤ HRDLA,
ZACHRÍPNUTIE

voice-angin  
ČEREŠŇA-MENTOL
20 tvrdých pastiliek 11)

Nasic na nádchu a Voice-angin na zachrípnutie  
z klimatizácie, pri výkyvoch teplôt,  
pri podráždení alergénmi. Pri kúpe  
voice-angin ČEREŠŇA-MENTOL, 20 tvrdých 
pastiliek dostanete nasic® nosová roztoková 
aerodisperzia, 10 ml 4) za 1,00 €.

UŠETRÍTE

720 €

4 60 €

11,80 €

+

+nasic®
za 1,00 €

BOLESŤ A OPUCH

Dolgit® krém
100 g 2)

Dolgit krém je vysoko efektívny v lokálnej liečbe reumatických i nereumatických 
bolestí pohybového systému, ako je pohmoždenie, výron, vymknutie, vykĺbenie  
a natiahnutie svalu pri športe alebo pri nehodách. Je vhodný pre dospelých a deti 
od 14 rokov. V ponuke aj Dolgit® gél 50 g, Dolgit® krém 50 g za 3,10 € a Dolgit® 
krém 150 g za 6,50 €.

UŠETRÍTE

4 60 €

1 50 €

6,10 €

MIMORIADNA
AKCIA

%

JC: 46,00 €/kg

BOLESŤ A OPUCH

Ibalgin® krém
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 100 g za 5,45 €.

UŠETRÍTE

545 €

1 09 €

6,54 €

JC: 54,50 €/kg

JC: 95,50 €/kg



Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Používajte biocídy bezpečne. Akcia platí od 1. 7. 2019 do 31. 8. 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.

OCHRANA POKOŽKY

Curiosin® gél 
15 g 11)

Curiosin® je číry gél, ktorý urýchľuje hojenie 
širokého spektra rán ako odreniny, rezné a tržné 
rany, popáleniny, pooperačné rany, dekubity, 
vredy predkolenia a iné. Znižuje bolestivosť  
rany a zápal tkaniva. Zároveň chráni ranu  
pred infekciou. 

UŠETRÍTE

420 €

1 16 €

5,36 €

OPARY

ZOVIRAX® DUO
krém 2 g 2)

Dve účinné látky, dvojitý účinok proti oparom. 
Pomáha zastaviť opar, skôr než vznikne.

UŠETRÍTE

1035 €

2 14 €

12,49 €

INKONTINENCIA

Vlhčené utierky
TENA® Wet Wipe
48 ks 12)

Pevné a veľké vlhčené utierky vhodné  
na všestrannú starostlivosť o citlivú pokožku. 
Utierky majú väčší rozmer ako bežné vlhčené 
obrúsky, a preto sú ideálne pre dospelé 
osoby. Sú dermatologicky testované a jemne 
parfumované.

UŠETRÍTE

430 €

0 91 €

5,21 €

NECHTOVÁ MYKÓZA

EXO-NAILNER®
Lak 2 v 1
5 ml 11)

Preukázaný účinok proti plesňovým infekciám 
nechtov. Necht nie je potrebné obrusovať.  
V ponuke aj Excilor® pero na liečbu plesňových 
infekcií nechtov, 400 aplikácií za 9,75 €.

UŠETRÍTE

11 40 €

1 74 €

13,14 €

MYKÓZA KOŽE

Canespor® krém
15 g 2)

KONIEC SVRBENIA AJ PÁLENIA. KONIEC 
PLESNE. Určený na liečbu kožnej mykózy 
(plesne) nôh, vrátane medziprstových priestorov, 
rúk a dalších častí tela. Natiera sa len 1 x denne. 
V ponuke aj Canespor® roztok 15 ml za 6,80 €. 
Obsahuje liečivo bifonazol.

UŠETRÍTE

680 €

0 93 €

7,73 €

UNAVENÉ 
A OPUCHNUTÉ NOHY
Cedralex®
150 ml 12)

Cedralex je inovatívny revitalizujúci krém 
na unavené a opuchnuté nohy s extraktom 
z korzického citróna. Cedralex Vaše nohy 
ODĽAHČÍ, OSVIEŽI a navyše sa veľmi rýchlo 
vstrebáva a HYDRATUJE pokožku Vašich nôh. 
CEDRALEX, PRE POCIT KRÁSNYCH ĽAHKÝCH 
NÔH.

UŠETRÍTE

1350 €

1 85 €

15,35 €

BOLESŤ A OPUCH

Reparil® – Gel N
100 g 2)

Potláča opuch, zápal. Používa sa pri zraneniach 
s pomliaždeninami, vyvrtnutiami, podliatinami, 
pri kŕčových žilách. Obsah: 100 g gélu obsahuje 
aescinum 1 g; diethylamini salicylas 5 g. Liek 
obsahuje aescín. V ponuke aj Reparil® Dragées  
20 mg x 40 tabliet za 7,10 €. Obsahuje laktózu.

UŠETRÍTE

870 €

2 47 €

11,17 €

OPARY

HERPESIN® KRÉM
2 g 2)

HERPESIN® KRÉM pôsobí proti vírusu, ktorý 
vyvoláva opary. Obsahuje aciklovir. V ponuke 
aj HERPESIN® KRÉM 5 g za 9,00 €.

UŠETRÍTE

595 €

0 81 €

6,76 €

+

+Preventívny 
sprej za 0,01 €

ODSTRÁNENIE VŠÍ
A HNÍD

PARANIT RADIKÁLNY  
PROTI VŠIAM  
A HNIDÁM PACK 
šampón 100 ml + sprej 100 ml + hrebeň 13)

Odstráňte 100% vší jedinou 15 minútovou 
aplikáciou! Radikálny sprej proti všiam a hnidám, 
šampón po ošetrení a hrebeň naviac. Pri kúpe 
získate PARANIT REPELENT preventívny sprej 
proti všiam 11) za 0,01 €.

UŠETRÍTE

1780 €

11 20 €

29,00 €

JC: 89,00 €/l

JC: 90,00 €/l

JC: 87,00 €/kg



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.

DETOXIKÁCIA
ORGANIZMU

Forfemina Slim
60 kapsúl 10)

Pomáha pri odstraňovaní prebytočnej vody  
z tela. Podporuje detoxikáciu organizmu.  
Bráni vzniku opuchov dolných končatín.  
V ponuke aj Forfemina - prípravok  
na odvodnenie tela, 30 kapsúl za 6,35 €.

UŠETRÍTE

780 €

2 87 €

10,67 €

KRVOTVORBA

HEMOPLUS
+ KYSELINA LISTOVÁ
60 kapsúl 10)

HEMO PLUS je určené na podporu krvotvorby. Vďaka obsahu vitamínov B2, B6, B9 , B12  
a železa  prispieva k tvorbe červených krviniek a hemoglobínu. Vhodné pre celiatikov,  
tehotné a dojčiace ženy, pre darcov krvi, ženy v reprodukčnom veku a osoby  
s nepravidelným stravovaním.

UŠETRÍTE

1035 €

2 10 €

12,45 €

KĹBY, VÄZY, ŠĽACHY

Proenzi® Intensive
120 tabliet 10)

Zosilnená výživa vďaka rastlinným extraktom: 
vŕba biela, kurkumín a boswellia serrata  
pre zdravé, pružné a pohyblivé kĺby. Intenzívne 
vstrebávanie podporené patentovanou zložkou 
BioPerine® na maximálne využitie živín v tele. 
S vitamínom C, ktorý prispieva k normálnej 
tvorbe kolagénu pre správnu funkciu chrupaviek.

UŠETRÍTE

2480 €

5 06 €

29,86 €

CHOLESTEROL

TEREZIA
Čierny cesnak
60 kapsúl 10)

Cesnak prispieva k regulácii hladiny 
cholesterolu a lipidov v krvi. Je tiež významným 
antioxidantom a podporuje imunitu a činnosť 
srdca. Fermentovaný (čierny) cesnak obsahuje 
niekoľkokrát viac aktívnych látok ako biely 
cesnak. Bez zápachu a ostrej chuti.

UŠETRÍTE

1480 €

2 03 €

16,83 €

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 obsahuje citrát horčíka  
pre účinné doplnenie horčíka. Horčík a vitamín B6 
prispievajú k zníženiu vyčerpania a únavy  
a k správnej funkcii psychiky za 8,40 €.

UŠETRÍTE

840 €

1 73 €

10,13 €

KOSTI, KĹBY

KĹBY FIT 
60 kapsúl 10)

KĹBY FIT je 100 % prírodný výživový doplnok obsahujúci unikátny komplex morských minerálov  
a stopových prvkov AQUAMIN, ktorý je zdrojom prírodného vápnika a horčíka v dobre 
vstrebateľnej forme. Je obohatený o boswelliu, rakytník, šípky, shii-take a vitamín D. Produkt 
je určený najmä pre starších ľudí, ženy v menopauze, pre ľudí s vysokou záťažou pohybového 
aparátu, ako vrcholoví a aktívni športovci.

UŠETRÍTE

1100 €

3 30 €

14,30 €

PROSTATA,  
POTENCIA, VITALITA

CEMIO RED3
60 kapsúl 10)

Nová generácia v starostlivosti o prostatu, 
potenciu a vitalitu. Tri účinky v jednej kapsule 
denne. Slivka africká a ľan siaty podporujú 
zdravie prostaty, maca podporuje sexuálne 
zdravie a fyzickú kondíciu, sibírsky ženšen 
podporuje vitalitu. Kúra na 2 mesiace. V ponuke 
aj CEMIO RED3, 30 kapsúl za 10,60 €.

UŠETRÍTE

16 45 €

2 85 €

19,30 €

MIMORIADNA
AKCIA

%



Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Používajte biocídy bezpečne. Akcia platí od 1. 7. 2019 do 31. 8. 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.

SYNDRÓM
SUCHÉHO OKA

Hyal-Drop® multi 
10 ml 11)

Hyal-Drop multi sú očné kvapky s najvyšším 
obsahom kyseliny hyalurónovej, bez 
konzervačných látok určené na zvlhčenie očí  
a kontaktných šošoviek. Hyaldrop multi 
upokojuje a prináša pocit úľahy od ťažkostí 
spojených s nedostatočnou tvorbou sĺz.

UŠETRÍTE

665 €

1 43 €

8,08 €

KOSTI, KĹBY

Cannaderm®  
Mentholka EXTRA
chladivé konopné mazanie 150 ml 12)

Masážny konopný gél s extra silným účinkom  
pre zmiernenie ťažkostí aj dlhodobo namáhaného  
chrbta, stuhnutých kĺbov a unavených svalov.  
Pri masáži poskytuje príjemnú chladivú úľavu. V ponuke 
aj Cannaderm® Mentholka - konopné mazanie na svaly 
a kĺby 200 ml, Cannaderm® Thermolka EXTRA - hrejivé 
konopné mazanie 150 ml a Cannaderm® Thermolka - 
hrejivé mazanie na svaly a kĺby 200 ml za 7,50 €. 

UŠETRÍTE

750 €

1 03 €

8,53 €

VAGINÁLNE INFEKCIE

LactoFeel®
vaginálny gél, 7 x 5 ml 11)

Lactofeel je vaginálny gél, ktorý napomáha  
v liečbe a zabraňuje opakovaniu infekcií v pošve 
prirodzeným spôsobom. Lactofeel obsahuje 
kyselinu mliečnu, ktorá obnovuje normálne pH 
pošvy a efektívne neutralizuje nepríjemné  
pocity a zápach.

UŠETRÍTE

1025 €

2 00 €

12,25 €

VAGINÁLNE INFEKCIE

IDELYN® 
Beliema Effect
10 tabliet 12)

Starostlivosť o intímne zdravie. Vaginálne tablety 
s laktobacilmi a kyselinou mliečnou pre obnovu  
a udržanie 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  
Intim krém 30 ml za 6,65 €.

UŠETRÍTE

860 €

1 83 €

10,43 €

SPÁNOK A MIERNE
NERVOVÉ NAPÄTIE

PERSEN® forte
40 tvrdých toboliek 1)

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 €.

UŠETRÍTE

870 €

2 47 €

11,17 €

KĹBY, VÄZY, ŠĽACHY

ENZYCOL® DNA*
100 + 40 toboliek 10) zadarmo

Účinný prípravok ENZYCOL® DNA* je 
odporúčaný pri zvýšenej hladine kyseliny 
močovej 2,3,4,5 a pri zvýšenej záťaži a obmedzení 
nosných kĺbov1. Napomáha k normálnej funkcii 
dolných močových ciest.2,3

1vitamín C, 2extrakt z plodu višne, 3extrakt  
zo zeleru, 4kurkumín, 5extrakt z pistácie, *zinok

UŠETRÍTE

1795 €

2 48 €

20,43  €

s praktickými radami 
a tipmi od odborníkov 
z Vašej Lekárne.

POZRITE SI
 VLOGY 

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

JC: 50,00 €/l



UKONČITE FAJČENIE RAZ A NAVŽDY!

Urob niečo neobyčajné!

* Pri použití dvoch dávok. Orálna roztoková aerodisperzia Nicorette® Spray s príchuťou lesného ovocia. 1 mg/dávka obsahuje nikotín a je určená na orálne podanie. 
Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa alebo sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom. Držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku: McNeil AB, SE.  

Miestny zástupca v SR: Johnson & Johnson, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava. MAT/6850/04/2019

NOVINKA

Nicorette® Spray 
s príchuťou lesného ovocia 

1 mg/dávka, orálna roztoková aerodisperzia 

potláča túžbu po cigarete
už za 

30 
sekúnd.*

UŠETRÍTE

1690 €

2 90 €

19,80 €



UŠETRÍTE

61 5 €

0 90 €

7,05 €



UŠETRÍTE

890 €

3 35 €

12,25 €

JC: 89,00 €/l

+SANYTOL gél  
za 0,01 €


