
AKCIOVÝ LETÁK
Február 2020

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. 2. 2020 do 29. 2. 2020 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.

LokáLna boLesť

nurofen® 200 mg
liečivá náplasť 4 ks 2)

Uľavuje od bolesti pri natiahnutí svalov, podvrtnutí,  
či pomliaždení v oblasti kĺbov. Nepretržitý účinok 1 náplaste 
až počas 24 hodín. Diskrétna, flexibilná, neobmedzuje pohyb. 
Pôsobí protizápalovo. V ponuke aj NurofeN® 200 mg liečivá 
náplasť 2 ks za 5,20 €. Obsahuje ibuprofén.

kašeľ

aCC® LonG 10 šumivých tabliet 1)

ACC® LONG rozpúšťa hlien a uľahčuje vykašliavanie. 
Má rýchly nástup účinku. Stačí 1 tableta denne. Obsahuje 
acetylcysteín. Pri kúpe ACC® LoNG šumivé tablety 10 ks 
alebo ACC® LoNG šumivé tablety 20 ks za 9,40 € získate 
faryngal 2 mg/ml + 0,5 mg/ml orálna aerodisperzia 
30 ml za 0,01 €.

Chrípka a preChLadnutie

therafLu prechladnutie a chrípka 14 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.
Pri kúpe dostanete box vreckoviek Kleenex za 0,01 €. 
Akcia platí aj pri kúpe THerAfLu forte 10 vreciek. 

kašeľ

stoptussin®, 50 ml 1)

Správna voľba proti kašľu vďaka 2 účinným látkam - tíši dráždivý 
kašeľ, chráni pred ďalším dráždením ku kašľu, riedi hlien, a tým 
napomáha vykašliavaniu. V ponuke aj Stoptussin® sirup, 180 ml 1)

za 5,00 €.  

boLesť hrdLa

tantuM Verde® spraY forte 
orálna aerodisperzia 15 ml 3)

Vaše eso na bolesť hrdla. TANTUM VERDE® rýchlo a efektívne 
odstráni bolesť a zápal hrdla. V ponuke aj TAmTum verde®,  
20 tvrdých pastiliek v príchutiach mint, Lemon, orange  
& Honey, eucalyptus, TANTum verde® 0,15 %, orálny roztok 
240 ml a TANTum verde® SPrAY, orálna aerodisperzia 30 ml 
za 6,60 €. Lieky obsahujú benzydamíniumchlorid.

kašeľ

erdoMed® 225 mg 20 vreciek 1)

ERDOMED® je osvedčený liek na ochorenia horných  
aj dolných dýchacích ciest. NOVINKA - ERDOMED®  
225 mg, 20 vreciek je odteraz dostupný bez lekárskeho 
predpisu, s novou pomarančovou príchuťou.  
Vhodný pre dospelých a dospievajúcich od 12 rokov.  
Obsahuje erdosteín.

ušetríte

2 05 €

800 €
10,05 €

ušetríte
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900 €
10,85 €

ušetríte
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660 €
7,35 €

ušetríte

810 €

590 €
14,00 €

ušetríte

1 45 €

500 €
6,45 €

JC: 100,00 €/l

NOVINKA
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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.

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.

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 6,65 €.

ušetríte

0 85 €

430 €
5,15 €

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 6,50 €. 
Pri kúpe PArALeN® GrIP dostanete vlhčené vreckovky za 0,01€.

ušetríte

1 65 €

650 €
8,15 €

+ vlhčené
vreckovky

za 0,01 € +
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Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Používajte biocídy bezpečne. Akcia platí od 1. 2. 2020 do 29. 2. 2020 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.

U nás ušetríte najviac!
Najlacnejšia ponuka
na Február 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. 

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. Obsahuje xylometazolíniumchlorid. 
V ponuke aj olynth® 0,05 % nosová roztoková aerodisperzia 10 ml 
a olynth® 0,1 % nosová roztoková aerodisperzia 10 ml za 3,70 €.

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. Bez pridaného cukru. Bez alkoholu. 
V ponuke aj Hedelix sirup 200 ml za 8,45 €. Obsahuje hustý extrakt 
z brečtanových listov.

ušetríte

0 90 €

420 €
5,10 €

boLesť

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. 
V ponuke aj Strepfen® 16 pastiliek za 5,65 €, 
Strepfen® 24 pastiliek a Strepfen® s pomarančovou príchuťou 
bez cukru 24 pastiliek za 7,10 €. Obsahuje flurbiprofén.

ušetríte

1 65 €

660 €
8,25 €

ušetríte

1 30 €

540 €
6,70 €

JC: 54,00 €/l
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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.

Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Používajte biocídy bezpečne. Akcia platí od 1. 2. 2020 do 29. 2. 2020 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

sinecod sirup 200 ml 1)

Sirup proti suchému a dráždivému kašlu rôzného 
pôvodu. S vanilkovou príchuťou. Tlmí kašeľ i počas 
noci. Vhodný pre dospelých a deti už od 3 rokov.
Obsahuje butamirati dihydrogenocitras. 

nádCha

oLYnth® pLus 1 mg/50 mg/ml
nosová roztoková aerodisperzia 10 ml 4)

4v1: Uvoľňuje upchatý nos. Urýchľuje hojenie 
poranenej nosovej sliznice. Chráni nosovú sliznicu. 
Bez obsahu konzervačných látok. 
V ponuke aj oLYNTH® PLuS 0,5 mg/50 mg/ml 
nosová roztoková aerodisperzia 10 ml za 5,20 €. 
Obsahujú xylometazolíniumchlorid a dexpantenol.

upChatý nos

hYpoMer® isotonic 100 ml 11)

Sprej so sterilizovanou morskou vodou je vďaka 
vysokému obsahu minerálov a stopových prvkov 
vhodný na každodennú hygienu dutín nosa. 
Je indikovaný aj na zmiernenie opuchu a suchosti 
nosovej sliznice. Určenie: 1. pre každodennú
hygienu nosa u dojčiat, detí a dospelých. 
2. zvlhčenie nosovej sliznice 3. podporná liečba 
a prevencia ušno-nosno-krčných infekcií.

nádCha

otrivin Menthol 0,1% 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 Plus 
1 mg/ml + 50mg/ml za 5,00 €. Pri kúpe dostanete vreckovky 
Kleenex za 0,01 €. Akcia platí aj pri kúpe otrivin Plus. 
Obsahuje xylometazolíniumchlorid.

kašeľ

rad produktov robitussin® 100 ml 1)

robitussin®Antitussicum a robitussin®Junior 
(dextrometorfániumhydrobromid) prináša úľavu 
od suchého dráždivého kašla, má príjemnú 
višňovú chuť a je bez cukru. robitussin® 
expectorans (guajfenezín) lieči vlhký kašeľ 
a pomáha pri odkašliavaní, uvoľňuje hlien 
a uľavuje dýchacím cestám, neobsahuje cukor, 
vhodný pre dospelých a deti už od 2 rokov.

kašeľ

ambrobene 15 mg/5 ml, 100 ml 1)

Pre rýchlu a účinnú úľavu od vlhkého kašľa. 
Obsahuje ambroxoli hydrochloridum. 
V ponuke aj Ambrobene 7,5 mg/ml, 100 ml
za 3,85 €, a Ambrobene 30 mg, 20 tabliet 
za 3,25 €.

kašeľ

tussireX sirup 120 ml 11)

Sirup na všetky druhy kašľa spojené 
s prechladnutím. Zmierňuje suchý dráždivý 
aj prieduškový kašeľ. Rýchla úľava. 
Zdravotnícka pomôcka. V ponuke 
aj TuSSIreX Junior sirup 120 ml za 5,70 €. 

kašeľ

prospan® 100 ml 1)

Rastlinný liek uvoľňuje hlieny v dýchacích cestách 
a uľahčuje vykašliavanie. Používa sa pri zápalových 
ochoreniach dýchacích ciest sprevádzaných 
kašľom. Bez pridaného alkoholu, cukru a farbív. 
Vhodný od narodenia. Liek obsahuje suchý extrakt 
z listov brečtana. V ponuke aj ProSPAN® akut 
10 šumivých tabliet za 4,40 €.

VitaMínY pre deti

kaLCiuM - d sirup 150 ml 10)

Lahodný čokoládový sirup s vápnikom 
pre udržanie zdravých svalov, kostí a zubov. 
Naviac obsahuje vitamíny C a D pre správne 
fungovanie imunitného systému. 
Vhodné pre deti od 3 rokov.

ušetríte

0 43 €

520 €
5,63 €

ušetríte

1 33 €

620 €
7,53 €

JC: 62,00 €/l

ušetríte

0 68 €

480 €
5,48 €

ušetríte

0 76€

570 €
6,46 €

JC: 57,00 €/l

ušetríte

1 30 €

625 €
7,55 €

JC: 31,25 €/l

ušetríte
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JC: 42,50 €/l

ušetríte

0 76 €

570 €
6,46 €
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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.

Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Používajte biocídy bezpečne. Akcia platí od 1. 2. 2020 do 29. 2. 2020 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.

Chrípka a preChLadnutie

CoLdreX® MaXGrip LesnÉ oVoCie
10 vreciek 1)

Horúci nápoj s kombináciou 3 účinných látok, ktorý 
uľaví od príznakov chrípky a silného prechladnutia. 
Znižuje horúčku, tlmí bolesť hlavy, bolesť v hrdle, 
uvoľňuje upchatý nos. Pri nákupe Coldrex mAXGrIP 
Lesné ovocie 10 vreciek si môžete zakúpiť 
Physiomer eukalyptus 20 ml za 0,01 €. 
Akcia platí aj pri nákupe Coldrex mAXGrIP LemoN, 
10 vreciek. V ponuke aj CoLdreX® TABLeTY, 
24 tabliet za 6,10 €. 

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 5,10 €.

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.

boLesť a opuCh

orocalm 1,5 mg/ml orálny sprej, roztok 30 ml 3)

Mieri priamo na silnú bolesť v krku! Novinka! 
Uľaví od akútnej silnej bolesti v krku s bolestivým 
prehĺtaním. Pôsobí priamo v mieste bolesti 
a zápalu. Zmenšuje opuch v krku. Praktická dlhá 
tryska pre presné nasmerovanie na miesto bolesti. 
Orocalm 1,5 mg/ml orálny sprej, roztok je liek 
s účinnou látkou benzydamin hydrochlorid. 
Pri kúpe orocalm získate vitamín C 500 mg 
15 kapsúl za 0,01 €.

boLesť hrdLa

neo-angin® bez cukru 24 tvrdých pastilek 3)

Na bolesť v krku jednoducho Neo-geniálny! 
Lieči bolesť v krku, dezinfikuje ústnu dutinu, 
potláča zápal. V ponuke aj príchuť čerešňa a šalvia 
(všetko bez cukru) za 6,20 €. 
Pri kúpe akéhokoľvek balenia Neo-angin® 
dostanete vitamín C 500 mg 15 kapsúl za 0,01 €.

boLesť

nalgesin® s 20 tabliet 1)

Liek Nalgesin® S rýchlo a až na 12 hodín odstraňuje 
rôzne typy bolestí – hlavy, zubov, chrbta, svalov, 
menštruačné či pooperačné bolesti. Nalgesin® S 
sa používa tiež pri liečbe a prevencii migrény. 
Liek obsahuje sodnú soľ naproxénu, ktorá sa rýchlo 
a kompletne absorbuje z tráviaceho traktu.
V ponuke aj Nalgesin® S, 30 tabliet za 7,75 €.

LokáLna boLesť

Voltaren forte 2,32 % gél 150 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. 

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.

Chrípka a preChLadnutie

aCYLpYrin® 10 tabliet 1)

Liek je určený na bolesti hlavy, kĺbov a svalov, ktoré 
sprevádzajú chrípkové ochorenia, na horúčkovité 
stavy najmä pri akútnych respiračných ochoreniach 
chrípkového charakteru a pri chorobách z prechladnutia. 
Obsahuje kyselinu acetylsalicylovu.

ušetríte

5 50 €

900 €
14,50 €

ušetríte

3 87 €

2360 €
27,47 €

ušetríte

0 81 €
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ušetríte
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ušetríte

3 14 €
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18,39 €

JC: 101,67 €/kg

ušetríte

1 36 €

475 €
6,11 €
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ušetríte

0 22 €

110 €
1,32 €

+ Physiomer
za 0,01 € 

+  vitamín C 
500 mg 15 kapsúl 
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+

ušetríte

1 44 €

510 €
6,54 €

JC: 51,00 €/kg

ušetríte

0 85 €

620 €
7,05 €

+  vitamín C 
500 mg 15 kapsúl 

za 0,01 €.
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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.

Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Používajte biocídy bezpečne. Akcia platí od 1. 2. 2020 do 29. 2. 2020 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.

MočoVÉ CestY

ideLYn® urinal akut® forte 10 tabliet 10)

Urinal Akut Forte vyvinutý v spolupráci 
s expertami na urológiu obsahuje patentované 
zloženie s vysoko koncentrovaným extraktom 
z kanadských brusníc a s vitamínom D, doplnené 
zlatobyľou obyčajnou na podporu zdravia 
močových ciest. Akútna starostlivosť. 
V ponuke aj IdeLYN® urinal Akut® forTe 
20 tabliet za 16,60 €.

Chudnutie

bellasin balance 40+ 120 toboliek 10)

Chudnutie pre ženy po štyridsiatke.
Bellasin podporuje spaľovanie tukov 1, 2 a zníženie 
hmotnosti 1, 2 zrelých žien. Rovnako obmedzuje pocity 
hladu 2 a návaly chutí 1, napomáha k pokojnému 
a pohodlnému priebehu menopauzy 3 a prispieva 
k dobrému stavu kostí 4.  

1) Zelený čaj, 2) guarana, 3) ďatelina, 4) vápnik.

sYndróM suChÉho oka

systane® uLtra 10 ml 11)

Systane® ULTRA zľahčujúce očné kvapky 
pre okamžitú úľavu od príznakov suchého oka. 
Vhodné aj pre nositeľov kontaktných šošoviek. 
V ponuke aj Systane® ComPLeTe 10 ml 
za 10,85 €.

VýžiVa očí

oCutein® briLLant - da VinCi 
60 toboliek + darček v balení oCuTeIN® SeNSITIve 
očné kvapky 15 ml 10)

Vysoko účinné zloženie – obsahuje až 25 mg 
luteínu! Najviac luteínu pre rýchlejší nástup 
ochranného účinku. Prispieva k udržaniu ostrého 
zraku, vyživuje a regeneruje unavené oči. 
V ponuke aj oCuTeIN® BrILLANT - dA vINCI
90 + 30 toboliek + darček za 32,25 €.

ušetríte

1 30 €

960 €
10,90 €

ušetríte

4 55 €

3270 €
37,25 €

iMunita

ViGantoLVit® d3 2000 i.u. 60 kapsúl 10)

Malé, ľahko prehĺtateľné kapsuly s vitamínom D3 
podporujú normálnu funkciu imunitného systému. 
Bez lepku, laktózy a bravčovej želatíny. 
60 kapsulové balenie na 2 mesiace užívania. 

ušetríte

0 83 €

590 €
6,73 €

VitaMínY

VitaMín e 200 mg 60 + 60 kapsúl 10)

Vitamín E prispieva k ochrane buniek pred 
oxidačným stresom. Zľava 10% platí aj na iné 
druhy Vitamínu E od výrobcu Noventis. 
V ponuke aj vitamín e 100, 50 kapsúl za 2,30 €, 
vitamín e 200, 60 kapsúl za 3,10 € a vitamín e 
400, 30 kapsúl za 3,15 €.

ušetríte

0 13 €

340 €
3,53 €

ušetríte

1 94 €

880 €
10,74 €

ušetríte

3 22 €

2310 €
26,32 €

ZÁPALY MOČOVÝCH CIEST SA PREJAVUJÚ 
NUTKAVÝM A ČASTEJŠÍM MOČENÍM 
A TAKTIEŽ BOLESŤAMI V PODBRUŠKU.

   Medzi najčastejšie príčiny patria:

•  infekčná baktéria E. Coli

•  oslabená imunita

•  chlad

•  zadržiavanie močenia, nedostatočný pitný režim

•  cukrovka

FARMACEUTKA  JARMILA
MÁ TIP
PharmDr. Jarmila Csermáková
Vaša Lekáreň Marko, Zlaté Klasy

darček 
v balení

iMunita

Wobenzym® 800 gastrorezistentných tabliet 1)

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

ušetríte

22 83 €

10515€
127,98 €
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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.

Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Používajte biocídy bezpečne. Akcia platí od 1. 2. 2020 do 29. 2. 2020 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

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.

žiVÉ kuLtÚrY

probio-fiX® iMun baby kvapky 8 ml 10)

PROBIO-FIX® IMUN baby sú kvapky pre deti 
od narodenia. Obsahujú kombináciu originálov 
dvoch celosvetovo najpreskúmanejších kmeňov, 
Lactobacillus LGG® a Bifidobacterium BB-12®. 
Kvapky sú odporúčané Slovenskou spoločnosťou
pre probiotiká. V ponuke aj ProBIo-fIX® baby 
kvapky 8 ml za 9,80 €. 

starostLiVosť 
o pokožku

eucerin® hyaluron-filler 
+ elasticity denný krém 50 ml 12)

Špeciálne pleťové krémy, séra a maska s účinnými 
anti-aging látkami preukázateľne spomaľujú a zmierňujú 
starnutie pleti. Redukujú vrásky a pôsobia proti strate 
pevnosti pleti. Rad Anti-Pigment redukuje pigmetové 
škvrny. v ponuke rady euCerIN® HYALuroN-fILLer, 
HYALuroN-fILLer ureA, HYALuroN-fILLer 
+ voLume-LIfT, HYALuroN-fILLer + eLASTICITY, 
Q10 ACTIve a euCerIN® ANTI-PIGmeNT. Info o cenách 
v lekárňach vaša Lekáreň.

starostLiVosť o pokožku

bepanthen® sensiderm krém 20g 11)

Uľavuje od svrbenia do 30 minút po aplikácii. Obnovuje 
tiež kožnú bariéru po liečbe ekzému kortikoidmi. 
Hydratuje a regeneruje. Možno ho používať dlhodobo. 
Vhodný aj pre najmenšie deti* a tehotné či dojčiace ženy. 
V ponuke aj Bepanthen Sensiderm krém 50 g za 10,70 €. 
* O dlhodobom používaní u dojčiat je vhodné poradiť 
sa s lekárom.

Chrípka a preChLadnutie

biotussiL® perorálny roztok 100 ml 1)

Pomocný liek pri akútnych a chronických 
ochoreniach dýchacích ciest, vrátane nádchy 
a zápalov prínosových dutín.

Chrípka a preChLadnutie

sinulan® express forte sprej 15 ml 11)

Uvoľňuje upchatý nos a tým zmierňuje bolesť dutín rýchlo 
a prirodzene. Eliminuje vírusy a baktérie. Zvoľte silu prírody 
na ľahké dýchanie. 
v ponuke za zvýhodnené ceny aj ostatné produkty 
Sinulan®. Info o cenách v lekárňach vaša Lekáreň.

GastrointestináLnY trakt

Lactoflor® bioplus 90 kapsúl 10)

LactoFlor® obsahuje baktérie mliečneho kvasenia 
prirodzené pre tráviaci trakt (kapsuly) alebo ústnu 
dutinu (žuvacie tablety). Vláknina inulín v LactoFlore® 
zabezpečuje prirodzenú potravu pre prospešné 
bakteriálne druhy. Je to 100% prírodný produkt, 
neobsahuje žiadne konzervačné alebo umelé látky, 
vhodný pre dospelých a deti od 3 rokov. 
V ponuke aj Lactoflor® BioPlus 30 + 10 kapsúl 
ZAdArmo za 6,60 €.

žiVÉ kuLtÚrY

LineX® forte 28 kapsúl 10)

LINEX® FORTE je kombinácia živých bakteriálnych 
kmeňov a prebiotík, ktoré pomáhajú udržiavať 
rovnováhu črevnej mikroflóry. Odporúča sa užívať
v dávke 1 kapsula 1 až 3 krát denne. 
V ponuke aj LINeX® ComPLeX, 14 kapsúl za 5,65 €

ušetríte

7 95 €

2165 €
29,60 €

JC: 433,00 €/l

ušetríte

0 80 €

535 €
6,15 €

ušetríte

0 37 €

170 €
2,07 €

JC: 20,00 €/l

ušetríte

1 46 €

515 €
6,61 €

JC: 51,50 €/l

kašeľ

MuCoduaL sirup 100 ml 11)

Uľaví od suchého kašľa a bolesti v hrdle. 
Upokojuje podráždenie hrdla. Obsahuje výťažok 
z ibiša lekárskeho a med. 
V ponuke aj muCoduAL pastilky 18 pastiliek 
za 3,70 €.

ušetríte

1 28 €

585 €
7,13 €

JC: 58,50 €/l

ušetríte

0 79 €

560 €
6,39 €

ušetríte

1 77 €

1265 €
14,42 €

ušetríte

1 54 €

1120 €
12,74 €

ušetríte

2 10 €

750 €
9,60 €

ZÁPALY MOČOVÝCH CIEST SA PREJAVUJÚ 
NUTKAVÝM A ČASTEJŠÍM MOČENÍM 
A TAKTIEŽ BOLESŤAMI V PODBRUŠKU.

   Medzi najčastejšie príčiny patria:

•  infekčná baktéria E. Coli

•  oslabená imunita

•  chlad

•  zadržiavanie močenia, nedostatočný pitný režim

•  cukrovka

FARMACEUTKA  JARMILA
MÁ TIP
PharmDr. Jarmila Csermáková
Vaša Lekáreň Marko, Zlaté Klasy

 L.SK.MKT.CC.12.2017.0628
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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.
Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Používajte biocídy bezpečne. Akcia platí od 1. 2. 2020 do 29. 2. 2020 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.

február
2020

zápal hrdlazápal

Dorithricin®
20 tvrdých pastiliek 3)

Calcium chloratum - TEVA
100 ml 1)

TOTO Vitamín C 250 mg
120 tabliet 

0,30 €

TOTO Vitamín C 250 mg
30 tabliet 

0,15 €

ZĽA
V
A

ZĽA
V
A

GENERICA Hedera
bylinný perorálny roztok

100 ml

0,45 €

GENERICA Hedera 
bylinný perorálny roztok

100 ml

0,45 €

ZĽA
V
A

ZĽA
V
A

PARALEN® GRIP
24 tabliet

0,95 €

PARALEN® GRIP
chrípka a bolesť

24 tabliet

0,95 €

ZĽA
V
A

ZĽA
V
A

NUROFEN® STOPGRIP
12 tabliet

0,45 €

NUROFEN® STOPGRIP
24 tabliet

0,75 €

ZĽA
V
A

ZĽA
V
A

Dorithricin®
20 tvrdých pastiliek

0,55 €

Dorithricin®
20 tvrdých pastiliek

0,55 €

ZĽA
V
A

ZĽA
V
A

1,20 €

PHYSIOMER® 
nosové spreje 
115 ml, 135 ml

PHYSIOMER®
nosové spreje 
115 ml, 135 ml

1,20 €

ZĽA
V
A

ZĽA
V
A

THERMOVAL® baby

3,00 €

THERMOVAL® baby

3,00 €

ZĽA
V
A

ZĽA
V
A

nádcha

PHYSIOMER® 
nosový sprej Hypertonický  
135 ml 11)

PARALEN® GRIP
chrípka a bolesť, 24 tabliet 1)

PARALEN® GRIP, 24 tabliet 1)

chrípka a prechladnutie

teplomer

THERMOVAL® baby 11) GENERICA Hedera 
bylinný perorálny roztok, 100 ml 10) 

dýchacie cesty

vitamíny

TOTO Vitamín C  250mg 
30 tabliet10) 
120 tabliet10)

NUROFEN® STOPGRIP 
24 tabliet 1)

12 tabliet 1)

chrípka a prechladnutie

*4900002*

*4900002*

*4900005*

*4900006*

*4900008*

*4900009*

*4900012*

*4900012**4900010*

*4900010*

*4900007*

*4900007*

*4900004*

Calcium chloratum - 
TEVA, 100 ml

0,35 €

ZĽA
V
A

*4900001*

Calcium chloratum - 
TEVA, 100 ml

0,35 €

ZĽA
V
A

*4900001*

*4900003*

tLakoMer

tlakomer Microlife bp a2 accurate 
neW s ad 11)

Plnoautomatický tlakomer s manžetou s meraním 
na ramene, vybavený PAD technológiou pre včasné 
rozpoznanie arytmie srdca. Klinicky overená 
presnosť, pamäť na 30 meraní.

ušetríte

6 61 €

3040 €
37,01 €

VitaMínY

susteniuM biorytmus 3 multivitamín 
žena  30 tabliet 10)

Sustenium Biorytmus je kombinácia vitamínov, 
minerálov a antioxidantov s 3 fázovou technológiou 
uvoľňovania z tabliet. V ponuke Sustenium Biorytmus 
muŽ za 8,80 €, ŽeNA 60+ a muŽ 60+ za 10,15 €, 
so špecifickým zložením pre každú skupinu. 
Určené pre dospelých pacientov.

Chrípka a preChLadnutie

propoMucil® 200 
prášok s citrónovou príchuťou 10 vrecúšok 10)

PropoMucil je na liečbu kašlu a zápalov ustnej dutiny. 
Obsahuje kombináciu: prírodne fermentovaného 
N-acetylcysteínu a štandardizovaného extraktu Propolisu 
pôsobí na uvoľnenie hlienov, má antiseptické 
a antimikrobiálne účinky! Vhodný pri zápaloch dýchacích 
ciest, dutín aj stredného ucha. 
V ponuke aj Propomucil® for KIdS sirup 120 ml za 6,75 €.

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.

starostLiVosť o pokožku

plasma gel future 5 ml 12)

Ochranný a regeneračný gél na poškodenú, 
podráždenú a porušenú pokožku. 
Obsahuje unikátnu formulu R.A.F. na urýchlenie 
regenerácie. Praktické balenie bez prístupu 
vzduchu do kabelky aj na cestovanie. 
Vhodné pre deti i dospelých.

kŔče, stres, ľahšie 
poruChY spánku a sÚstredenia

neospan forte 45 toboliek 10)

NEOSPAN forte obsahuje extra dávku kozlíka 
lekárskeho a pomarančovníka horkého, 
pre ľahšie zaspávanie a kvalitnejší spánok. 
Funkčnosť prípravku dopĺňajú bylinné extrakty, 
vitamíny B1 , B2 , B6 a horčík. V ponuke 
aj NeoSPAN forte, 15 toboliek za 5,30 €.

iMunita - VitaLita

hLiVa ustriCoVitá 
s rakYtníkoVýM oLejoM 
60 + 60 kapsúl ZdArmA 10)

Originálna kombinácia hlivy a 100% rakytníkového 
oleja, ktorý sa získava lisovaním za studena. Rakytník 
podporuje obranyschopnosť organizmu, metabolizmus, 
činnosť srdca a pomáha udržiavať zdravú pokožku. 
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 
ZAdArmo za 24,50 €.

ušetríte

0 85 €

620 €
7,05 €

ušetríte

2 10 €

1505 €
17,15 €

ušetríte

1 22 €

885 €
10,07 €

ušetríte

1 70 €

880 €
10,50 €

detoXikáCia orGanizMu

Green trio 540 tabliet 10)

Prípravok, ktorý v jedinej tablete obsahuje 
tri „zelené „ potraviny. Chlorella, Zelený jačmeň 
a Spirulina tvoria ideálnu kombináciu, preto 
každá z uvedených složiek obohacuje výrobok 
o špecifické vlastnosti, čím dodáva produktu 
vynikajúce schopnosti. 

ušetríte

5 58 €

1205 €
17,63 €

ušetríte

1 23 €

1560 €
16,83 €

test

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.

ušetríte

1 30 €

960 €
10,90 €

ušetríte

3 33 €

1190 €
15,23 €
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1,20 €
ZĽA

V
A

ZĽA
V
A

THERMOVAL® baby

3,00 €

THERMOVAL® baby

3,00 €

ZĽA
V
A

ZĽA
V
A

nádcha

PHYSIOMER® 
nosový sprej Hypertonický  
135 ml 11)

PARALEN® GRIP
chrípka a bolesť, 24 tabliet 1)

PARALEN® GRIP, 24 tabliet 1)

chrípka a prechladnutie

teplomer

THERMOVAL® baby 11) GENERICA Hedera 
bylinný perorálny roztok, 100 ml 10) 

dýchacie cesty

vitamíny

TOTO Vitamín C  250mg 
30 tabliet10) 
120 tabliet10)

NUROFEN® STOPGRIP 
24 tabliet 1)

12 tabliet 1)

chrípka a prechladnutie

*4900002*

*4900002*

*4900005*

*4900006*

*4900008*

*4900009*

*4900012*

*4900012**4900010*

*4900010*

*4900007*

*4900007*

*4900004*

Calcium chloratum - 
TEVA, 100 ml

0,35 €

ZĽA
V
A

*4900001*

Calcium chloratum - 
TEVA, 100 ml

0,35 €

ZĽA
V
A

*4900001*

*4900003*



Calcium chloratum - TEVA
100 ml

Calcium Chloratum - TEVA je jedinečný a generáciami
overený liek, ktorý podporuje liečbu 
zápalového procesu. Obsahuje dihydrát chloridu
vápenatého. 
Bežná cena 4,72 €

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.

Kupón je možné uplatniť len v lekárňach Vaša Lekáreň.
Zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami.
Zmena podmienok uplatnenia kupónov vyhradená.

Platnosť od 1.2. 2020 do 29.2. 2020

Kupón je možné uplatniť len v lekárňach Vaša Lekáreň.
Zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami.
Zmena podmienok uplatnenia kupónov vyhradená.

Platnosť od 1.2. 2020 do 29.2. 2020

Kupón je možné uplatniť len v lekárňach Vaša Lekáreň.
Zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami.
Zmena podmienok uplatnenia kupónov vyhradená.

Platnosť od 1.2. 2020 do 29.2. 2020

Kupón je možné uplatniť len v lekárňach Vaša Lekáreň.
Zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami.
Zmena podmienok uplatnenia kupónov vyhradená.

Platnosť od 1.2. 2020 do 29.2. 2020

Kupón je možné uplatniť len v lekárňach Vaša Lekáreň.
Zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami.
Zmena podmienok uplatnenia kupónov vyhradená.

Platnosť od 1.2. 2020 do 29.2. 2020

Kupón je možné uplatniť len v lekárňach Vaša Lekáreň.
Zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami.
Zmena podmienok uplatnenia kupónov vyhradená.

Platnosť od 1.2. 2020 do 29.2. 2020

Kupón je možné uplatniť len v lekárňach Vaša Lekáreň.
Zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami.
Zmena podmienok uplatnenia kupónov vyhradená.

Platnosť od 1.2. 2020 do 29.2. 2020

Kupón je možné uplatniť len v lekárňach Vaša Lekáreň.
Zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami.
Zmena podmienok uplatnenia kupónov vyhradená.

Platnosť od 1.2. 2020 do 29.2. 2020

Kupón je možné uplatniť len v lekárňach Vaša Lekáreň.
Zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami.
Zmena podmienok uplatnenia kupónov vyhradená.

Platnosť od 1.2. 2020 do 29.2. 2020

Kupón je možné uplatniť len v lekárňach Vaša Lekáreň.
Zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami.
Zmena podmienok uplatnenia kupónov vyhradená.

Platnosť od 1.2. 2020 do 29.2. 2020

Kupón je možné uplatniť len v lekárňach Vaša Lekáreň.
Zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami.
Zmena podmienok uplatnenia kupónov vyhradená.

Platnosť od 1.2. 2020 do 29.2. 2020

Kupón je možné uplatniť len v lekárňach Vaša Lekáreň.
Zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami.
Zmena podmienok uplatnenia kupónov vyhradená.

Platnosť od 1.2. 2020 do 29.2. 2020

Kupón je možné uplatniť len v lekárňach Vaša Lekáreň.
Zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami.
Zmena podmienok uplatnenia kupónov vyhradená.

Platnosť od 1.2. 2020 do 29.2. 2020

Kupón je možné uplatniť len v lekárňach Vaša Lekáreň.
Zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami.
Zmena podmienok uplatnenia kupónov vyhradená.

Platnosť od 1.2. 2020 do 29.2. 2020

Kupón je možné uplatniť len v lekárňach Vaša Lekáreň.
Zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami.
Zmena podmienok uplatnenia kupónov vyhradená.

Platnosť od 1.2. 2020 do 29.2. 2020

Kupón je možné uplatniť len v lekárňach Vaša Lekáreň.
Zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami.
Zmena podmienok uplatnenia kupónov vyhradená.

Platnosť od 1.2. 2020 do 29.2. 2020

NUROFEN® STOPGRIP
24 tabliet

Proti príznakom chrípky a prechladnutia.Na bolesť hrdla, 
hlavy a svalov, na horúčku, nádchu a upchatý nos. 
Bežná cena 8,28 €
V ponuke aj NUROFEN® STOPGRIP,
12 tabliet, bežná cena 5,10 €.

TOTO Vitamín C 250 mg, 30 tabliet

Výživový doplnok s obsahom vitamínu C a šípkového
prášku so sladidlom. Bežná cena 1,77 € 
V ponuke aj TOTO Vitamín C 250 mg, 
120 tabliet, bežná cena 4,14 €.

ZĽAVOVÝ
KUPÓN

ZĽAVOVÝ
KUPÓN

PARALEN® GRIP chrípka a bolesť 
24 tabliet

PARALEN® GRIP chrípka a bolesť 
pomáha od bolesti hlavy, upchatého nosa,
bolesti hrdla a vďaka kofeínu 
pomáha aj proti únave a ospalosti. 
V ponuke aj PARALEN® GRIP, 24 tabliet
pomáha od horúčky, bolesti hlavy, upchatého nosa, 
bolesti hrdla a suchého kašeľa.
Bežná cena 6,34 €

PHYSIOMER® nosový sprej 
Hypertonický 135 ml 

100% prírodný nosový sprej. 
Uvoľňuje upchatý nos pri nádche a prechladnutí. 
Čistí a zvlhčuje nosovú sliznicu, prirodzene regeneruje.
V ponuke aj PHYSIOMER® Baby nosový sprej 115 ml, 
PHYSIOMER® Gentle Jet nosový sprej 135 ml a
PHYSIOMER® Kids nosový sprej 115 ml. 
Bežná cena 11,08 €

ZĽAVOVÝ
KUPÓN

ZĽAVOVÝ
KUPÓN

THERMOVAL® baby 

Teplomer na bezdotykové meranie teploty na čele. 
3 in 1, možnosť merania telesnej teploty, meranie teploty
jedla vo fľaši a meranie teploty okolia.
Bežná cena 40,13 €

GENERICA Hedera bylinný 
perorálny roztok, 100 ml 

3 prírodné látky = 3 účinky na dýchacie cesty, hrdlo a imunitu.
Brečtan popínavý prispieva k správnej funkcii dýchacích ciest.
Dúška tymianová má upokojujúci účinok na dýchacie cesty,
hrdlo a hlasivky a podporuje imunitu. Treťou látkou je extra
čistý betaglukán z hlivy ustricovej. Hedera neobsahuje 
alkohol, cukor, lepok, laktózu ani pridané farbivá. Navyše
má príjemnú chuť! Vhodné pre deti od 3 rokov a dospelých. 
Bežná cena 5,97 €

ZĽAVOVÝ
KUPÓN

ZĽAVOVÝ
KUPÓN

Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov 

a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Používajte biocídy 

bezpečne. Akcia platí od 1. 1. 2020 do 31. 1. 2020 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.

Dorithricin®
20 tvrdých pastiliek

Dorithricin s obsahom lokálneho antibiotika, rýchlo tlmí 
bolesť, cielene bojuje s baktériami a lieči zapálené hrdlo. 
Je vhodný aj pre deti od 2 rokov. 

Bežná cena 7,69 €



Calcium chloratum - TEVA
100 ml

Calcium Chloratum - TEVA je jedinečný a generáciami
overený liek, ktorý podporuje liečbu 
zápalového procesu. Obsahuje dihydrát chloridu
vápenatého. 
Bežná cena 4,72 €

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.

Kupón je možné uplatniť len v lekárňach Vaša Lekáreň.
Zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami.
Zmena podmienok uplatnenia kupónov vyhradená.

Platnosť od 1.2. 2020 do 29.2. 2020

Kupón je možné uplatniť len v lekárňach Vaša Lekáreň.
Zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami.
Zmena podmienok uplatnenia kupónov vyhradená.

Platnosť od 1.2. 2020 do 29.2. 2020

Kupón je možné uplatniť len v lekárňach Vaša Lekáreň.
Zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami.
Zmena podmienok uplatnenia kupónov vyhradená.

Platnosť od 1.2. 2020 do 29.2. 2020

Kupón je možné uplatniť len v lekárňach Vaša Lekáreň.
Zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami.
Zmena podmienok uplatnenia kupónov vyhradená.

Platnosť od 1.2. 2020 do 29.2. 2020

Kupón je možné uplatniť len v lekárňach Vaša Lekáreň.
Zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami.
Zmena podmienok uplatnenia kupónov vyhradená.

Platnosť od 1.2. 2020 do 29.2. 2020

Kupón je možné uplatniť len v lekárňach Vaša Lekáreň.
Zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami.
Zmena podmienok uplatnenia kupónov vyhradená.

Platnosť od 1.2. 2020 do 29.2. 2020

Kupón je možné uplatniť len v lekárňach Vaša Lekáreň.
Zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami.
Zmena podmienok uplatnenia kupónov vyhradená.

Platnosť od 1.2. 2020 do 29.2. 2020

Kupón je možné uplatniť len v lekárňach Vaša Lekáreň.
Zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami.
Zmena podmienok uplatnenia kupónov vyhradená.

Platnosť od 1.2. 2020 do 29.2. 2020

Kupón je možné uplatniť len v lekárňach Vaša Lekáreň.
Zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami.
Zmena podmienok uplatnenia kupónov vyhradená.

Platnosť od 1.2. 2020 do 29.2. 2020

Kupón je možné uplatniť len v lekárňach Vaša Lekáreň.
Zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami.
Zmena podmienok uplatnenia kupónov vyhradená.

Platnosť od 1.2. 2020 do 29.2. 2020

Kupón je možné uplatniť len v lekárňach Vaša Lekáreň.
Zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami.
Zmena podmienok uplatnenia kupónov vyhradená.

Platnosť od 1.2. 2020 do 29.2. 2020

Kupón je možné uplatniť len v lekárňach Vaša Lekáreň.
Zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami.
Zmena podmienok uplatnenia kupónov vyhradená.

Platnosť od 1.2. 2020 do 29.2. 2020

Kupón je možné uplatniť len v lekárňach Vaša Lekáreň.
Zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami.
Zmena podmienok uplatnenia kupónov vyhradená.

Platnosť od 1.2. 2020 do 29.2. 2020

Kupón je možné uplatniť len v lekárňach Vaša Lekáreň.
Zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami.
Zmena podmienok uplatnenia kupónov vyhradená.

Platnosť od 1.2. 2020 do 29.2. 2020

Kupón je možné uplatniť len v lekárňach Vaša Lekáreň.
Zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami.
Zmena podmienok uplatnenia kupónov vyhradená.

Platnosť od 1.2. 2020 do 29.2. 2020

Kupón je možné uplatniť len v lekárňach Vaša Lekáreň.
Zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami.
Zmena podmienok uplatnenia kupónov vyhradená.

Platnosť od 1.2. 2020 do 29.2. 2020

NUROFEN® STOPGRIP
24 tabliet

Proti príznakom chrípky a prechladnutia.Na bolesť hrdla, 
hlavy a svalov, na horúčku, nádchu a upchatý nos. 
Bežná cena 8,28 €
V ponuke aj NUROFEN® STOPGRIP,
12 tabliet, bežná cena 5,10 €.

TOTO Vitamín C 250 mg, 30 tabliet

Výživový doplnok s obsahom vitamínu C a šípkového
prášku so sladidlom. Bežná cena 1,77 € 
V ponuke aj TOTO Vitamín C 250 mg, 
120 tabliet, bežná cena 4,14 €.

ZĽAVOVÝ
KUPÓN

ZĽAVOVÝ
KUPÓN

PARALEN® GRIP chrípka a bolesť 
24 tabliet

PARALEN® GRIP chrípka a bolesť 
pomáha od bolesti hlavy, upchatého nosa,
bolesti hrdla a vďaka kofeínu 
pomáha aj proti únave a ospalosti. 
V ponuke aj PARALEN® GRIP, 24 tabliet
pomáha od horúčky, bolesti hlavy, upchatého nosa, 
bolesti hrdla a suchého kašeľa.
Bežná cena 6,34 €

PHYSIOMER® nosový sprej 
Hypertonický 135 ml 

100% prírodný nosový sprej. 
Uvoľňuje upchatý nos pri nádche a prechladnutí. 
Čistí a zvlhčuje nosovú sliznicu, prirodzene regeneruje.
V ponuke aj PHYSIOMER® Baby nosový sprej 115 ml, 
PHYSIOMER® Gentle Jet nosový sprej 135 ml a
PHYSIOMER® Kids nosový sprej 115 ml. 
Bežná cena 11,08 €

ZĽAVOVÝ
KUPÓN

ZĽAVOVÝ
KUPÓN

THERMOVAL® baby 

Teplomer na bezdotykové meranie teploty na čele. 
3 in 1, možnosť merania telesnej teploty, meranie teploty
jedla vo fľaši a meranie teploty okolia.
Bežná cena 40,13 €

GENERICA Hedera bylinný 
perorálny roztok, 100 ml 

3 prírodné látky = 3 účinky na dýchacie cesty, hrdlo a imunitu.
Brečtan popínavý prispieva k správnej funkcii dýchacích ciest.
Dúška tymianová má upokojujúci účinok na dýchacie cesty,
hrdlo a hlasivky a podporuje imunitu. Treťou látkou je extra
čistý betaglukán z hlivy ustricovej. Hedera neobsahuje 
alkohol, cukor, lepok, laktózu ani pridané farbivá. Navyše
má príjemnú chuť! Vhodné pre deti od 3 rokov a dospelých. 
Bežná cena 5,97 €

ZĽAVOVÝ
KUPÓN

ZĽAVOVÝ
KUPÓN

Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov 

a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Používajte biocídy 

bezpečne. Akcia platí od 1. 1. 2020 do 31. 1. 2020 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.

Dorithricin®
20 tvrdých pastiliek

Dorithricin s obsahom lokálneho antibiotika, rýchlo tlmí 
bolesť, cielene bojuje s baktériami a lieči zapálené hrdlo. 
Je vhodný aj pre deti od 2 rokov. 

Bežná cena 7,69 €

pálenie záhy

Talcid® 
50 žuvacích tabliet 1)

20 žuvacích tabliet 1)

MIG® Junior 2%, 100 ml

0,20 €

MIG-400® 30 tabliet

0,25 €

ZĽA
V
A

ZĽA
V
A

Robicold® 
200 mg/30 mg
20 tabliet

0,50 €

Robicold® 
200 mg/30 mg
20 tabliet

0,50 €

ZĽA
V
A

ZĽA
V
A

Marťankovia® PROimun®
 3 druhy

0,60 €

Marťankovia® PROimun®
3 druhy

0,60 €

ZĽA
V
A

ZĽA
V
A

Prostamol®uno, 
60 kapsú

1,55 €

Prostamol®uno, 
60 kapsú

1,55 €

ZĽA
V
A

ZĽA
V
A

GENERICA hydro pastilky
20 pastiliek

0,45 €

GENERICA hydro pastilky
20 pastiliek

0,45 €

ZĽA
V
A

ZĽA
V
A

Talcid® 
20 žuvacích tabliet

0,30 €

Talcid® 
50 žuvacích tabliet

0,70 €

ZĽA
V
A

ZĽA
V
A

0,60 €

INFADOLAN® 
dermálna masť 
30 g

INFADOLAN® 
dermálna masť 
100 g

0,25 €
ZĽA

V
A

ZĽA
V
A

0,80 €

floraliv® kapsuly 
20 kapsúl

0,85 €

ZĽA
V
A

ZĽA
V
A

koža

INFADOLAN® dermálna masť
30 g 2)

100 g 2)

Prostamol®uno
60 kapsúl 1)

prostata, potencia

Marťankovia® PROimun® 
30 cmúľacích tabliet 10)

AKUT, 5 vrecúšok 10), sirup 150 ml 10)

floraliv® kapsuly
20 kapsúl 10)

7 flaštičiek 10)

vitamíny pre detiživé kultúry

bolesť

chrípka a prechladnutie

MIG-400® 
30 tabliet 1)

MIG® Junior 2%, 100 ml 1)

Robicold® 
200 mg/30 mg, 20 tabliet 1)

GENERICA hydro pastilky
20 pastiliek 11)

bolesť hrdla

floraliv® fľaštičky 
7 flaštičiek

*4900013* *4900014*

*4900015*

*4900018*

*4900018*

*4900023*

*4900023*

*4900027*

*4900027*

*4900013*

*4900016*

*4900017*

*4900021*

*4900022*

*4900024*

*4900025*



GENERICA hydro pastilky, 20 pastiliek


