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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. 6. 2020 do 30. 6. 2020 alebo do vypredania zásob. 
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

INKONTINENCIA

TENA® Lady Pants Noir L
dámske absorbčné nohavičky 8 ks 11)

TENA Lady Pants Noir sú prvé čierne absorpčné nohavičky, ktoré 
vyzerajú ako spodná bielizeň a chránia ako TENA. Sú ideálnym 
produktom pre ženy so strednou až ťažkou inkontinenciou, ktoré 
hľadajú diskrétny produkt na ochranu pri úniku moču. Nohavičky sú 
vyrobené z jemného materiálu podobného bavlne, takže nedráždia 
pokožku a poskytujú trojitú ochranu proti pretečeniu moču, 
vlhkosti a zápachu. V ponuke aj TENA® Lady Pants Noir M dámske 
absorbčné nohavičky 9 ks za 6,21 €.

HNAčKA

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 a sú určené na 
vnútorné použitie. V ponuke aj Imodium®, 8 tvrdých kapsúl za 3,85 €  
a Imodium®, 20 tvrdých kapsúl za 6,50 €.

TrávENIE

Iberogast® 50 ml 1)

Nadúvanie? Pocit plnosti? Bolesť brucha alebo 
žalúdočno-črevné kŕče? Nevoľnosť? Bolesť žalúdka? 
Vyskúšajte Iberogast. 1 liek na 6 tráviacich problémov. 
V ponuke aj Iberogast® 20 ml za 5,35 €.

bOLEsť

ATArALGIN® 50 tabliet 1)

ATARALGIN je voľnopredajný liek proti bolesti hlavy a krčnej 
chrbtice. Vďaka unikátnemu zloženiu rýchlo uľaví od bolesti a zníži 
emočné a psychické napätie. Zároveň uvoľní svalové napätie okolo 
krčnej chrbtice a tým odstráni aj možnú príčinu bolesti.

ImuNITA, vITALITA, CIEvy

ProfiZym PLus 180 kapsúl 10)

ProfiZYM® PLUS je enzýmový výživový doplnok novej generácie. 
Obsahuje vysokoúčinný komplex 8 enzýmov neživočíšneho pôvodu 
z húb a rastlín, enzým Serrazimes®-I, bioflavonoid rutín, selén 
a vitamín C. Prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému. 
Komfortné užívanie formou 2 až 6 malých kapsúl z rastlinnej želatíny, 
vhodný pre vegánov aj diabetikov. Bez prídavných látok. Pre dospelých 
a deti od 3 rokov. V ponuke aj ProfiZYM PLUS 60 kapsúl za 31,00 €.

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 5,00 €. Obsahuje Ibuprofén.

ušetríte

1 41 €

624 €
7,65 €

ušetríte

2 01 €

999 €
12,00 €

JC: 199,80 €/l

ušetríte

1675 €

7700 €
93,75 €

ušetríte

0 50 €

350 €
4,00 €

ušetríte

1 1 5 €

650 €
7,65 €

ušetríte

1 55 €

500 €
6,55 €

JC: 50,00 €/kg
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sTrEs A vyčErPANIE

TOTO mAGNÉZIum b6 60 tabliet 10)

Výživový doplnok s obsahom magnézia (horčíka) a vitamínu  
B6 (pyridoxínu). Horčík sa v prípravku nachádza v organickej 
forme (mliečnan horečnatý), ktorá sa lepšie vstrebáva 
v ľudskom organizme.

ušetríte

0 75 €

600 €
6,75 €

CIEvy

mObIvENAL micro 100 + 20 tabliet zadarmo 10)

Mobivenal micro a micro Simple sú výživové 
doplnky, obsahujúce flavonoidy: diosmín (450 mg) 
a hesperidín (50 mg) vo forme mikronizovanej 
purifikovanej flavonoidnej frakcie (MPFF).
Mobivenal micro je zároveň obohatený o aescín 
z pagaštanu konského, ktorý prispieva k normálnej 
činnosti cievnej sústavy (ťažké nohy). Zľava platí 
pre celú produktovú radu značky Mobivenal.
Výživové doplnky nie sú náhradou rozmanitej stravy.
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super 
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1630 €
20,20 €

UŠETRÍTE

390 €

+ skladacia fľaša
za 0,01 €

+

ušetríte

1 00 €

650 €
7,50 €

JC: 43,33 €/l

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

Peny a telové mlieka s vysokým obsahom D-panthenolu. Dokonalá regenerácia 
a hydratácia nielen po opaľovaní. Prinášajú úľavu slnkom podráždenej pokožke. 
Účinne upokojujú a napomáhajú regenerovať a hydratovať pokožku. V ponuke aj 
PANTHENOL Omega telové mlieko Aloe Vera 9% 250 ml, PANTHENOL Omega 
telové mlieko Rakytník 9% 250 ml, PANTHENOL Omega Chladivá pena s Aloe 
Vera 9% 150 ml za 6,60 € a PANTHENOL Omega 40 mg, 60 kapsúl 10) za 6,80 €.

KOZmETIKA PO OPAľOvANí
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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. 6. 2020 do 30. 6. 2020 alebo do vypredania zásob.  
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 Jún 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. 

syNdróm suCHÉHO OKA

systaneTm uLTrA 10 ml 11)

Okamžitá úľava a intenzívna hydratácia pre 
suché, páliace a podráždené oči. V ponuke aj 
SystaneTM BALANCE, 10 ml za 9,20 €, SystaneTM 
HYDRATION, 10 ml za 9,40 € a akcia SystaneTM 
COMPLETE, 10 ml + SystaneTM COMPLETE, 10 ml 
za cenu jedného 12,75 €.

ušetríte

2 55 €

820 €
10,75 €

vITAmíNy

susTENIum PLus 22 vrecúšok 1)

Výživový doplnok pre vaše náročné chvíle. 
Prispieva k zníženiu vyčerpania a únavy. Obsahuje Kreatín, 
L-arginín, Beta-alanín, vitamíny (C , B1) a minerálne látky. 

PľuZGIErE
Compeed NáPLAsť na pľuzgiere 
stredná 5 ks 11)

Hydrokoloidná hypoalergénna náplasť na 
pľuzgiere na nohách, pôsobiaca ako druhá koža. 
V balení sa nachádza 5 kusov náplastí. 
V zľave aj iné druhy náplastí. Info o cenách 
v lekárňach Vaša Lekáreň.

ušetríte

0 70 €

440 €
5,10 €

ušetríte

2 00 €

810 €
10,10 €
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ALErGIA

Claritine 10 mg 10 tabliet 1)

OSLOBOĎTE SA OD ALERGIE. CLARITINE. 
Rieši prejavy vonkajších aj interiérových alergií. 
Neovplyvňuje bežné denné aktivity, uľaví od 
príznakov alergie až na 24 hodín, bezplatná 
mobilná aplikácia dostupná na www.claritine.sk.
Obsahuje Loratadín.
*IMS sell-out databáza, kategória 01E1, hodnotové predaje, 1-12 2019

bOLEsť

Ibalgin® rapidcaps 400 mg 30 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. 

ALErGICKÉ A svrbIvÉ 
PrEJAvy POKOŽKy

Fenistil 1 mg/g dermálny gél 30 g 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. Obsahuje dimetindeni maleas.

rEPELENT

diffusil Plus repelent spray 100 ml 13)

Vysoko účinný prípravok s repelentnými 
účinkami na pokožku aj oblečenie a obuv. 
Spoľahlivo chráni proti komárom, tigrím, 
ovadom a kliešťom. Špeciálne vytvorený pre 
pohyb v prírode s veľkým výskytom komárov.

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 1x denne.

bOLEsť

Aulin® 30 mg/g gél 100g 2)

Aulin® 30 mg/g gél, aby pohyb nebolel. Rýchlo 
potláča bolesť pri poraneniach svalov a kĺbov. 
Vhodný aj pre deti od 12 rokov. Obsahuje nimesulid. 
V ponuke aj Aulin® 30 mg/g gél, 50 g 2) za 6,00 €.

ušetríte

0 65 €

505 €
5,70 €

ušetríte

0 62 €

455 €
5,17 €

ušetríte

1 29 €

625 €
7,54 €

ušetríte

0 64 €

325 €
3,89 €

JC: 32,50 €/l

ušetríte

0 90 €

615 €
7,05 €

ušetríte

0 61 €

765 €
8,26 €

JC: 76,50 €/kg
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ALErGICKá NádCHA

Nasometin® 50 mikrogramov/dávku, 
60 dávok 4)

Na liečbu príznakov sezónnej alergickej nádchy 
s klinicky potvrdeným účinkom. Neovplyvňuje 
pozornosť. Pre dospelých. Liek na použitie do 
nosa. Podávanie jedenkrát denne. Obsahuje 
mometazónfuroát.

ušetríte

3 32 €

990 €
13,22 €

AKO SI VYSKLADAŤ DOVOLENKOVÚ LEKÁRNIČKU.
Napriek tomu, že väčšina z nás bude dovolenkovať na Slovensku, netreba zabúdať na dovolenkovú 
lekárničku. Toto by v nej nemalo chýbať. V prvom rade nezabudnite na dostatočné množstvo 
liekov predpísaných lekárom, ktoré bežne používate. 

  Voľnopredajné lieky Vám pomôžu zvládnuť bežné zdravotné problémy ako:

• bolesť, horúčka – lieky s obsahom ibuprofénu, 
   paracetamolu

• hnačka – lieky na zastavenie hnačky, adsorbčné 
   látky, rehydratačný roztok

• alergia – antihistaminiká, nosové kortikoidy

• ošetrenie drobných rán – dezinfekcia, náplasti 

• hmyz a komáre – repelenty, gély pri poštípaní

• nevoľnosť pri cestovaní – prípravky pri kinetóze

• podráždené oči a uši – očné a ušné kvapky

• upchatý nos – nosné spreje s obsahom
   dekongestív

• bolesť hrdla – pastilky, spreje

FARMACEUTKA  JANKA  MÁ TIP
PharmDr. Jana Kováčiková, farmaceut
Vaša Lekáreň Polygónia, Nitra

POZOR, ak máte lekárničku z predošlého roku, nezabudnite si SKONTROLOVAŤ EXSPIRÁCIU!
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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. 6. 2020 do 30. 6. 2020 alebo do vypredania zásob.  
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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.

PáLENIE ZáHy

Talcid® 50 žuvacích tabliet 1)

Dômyselná pomoc pri pálení záhy! Rýchlo uľaví 
od pálenia záhy, neutralizuje kyselinu v žalúdku 
podľa jej množstva. Súčasne chráni žalúdok 
a jeho sliznice, má predĺžený účinok. Obsahuje 
liečivo hydrotalcit. V ponuke aj TALCID® 
20 žuvacích tabliet za 3,60 €.

ALErGIA

vividrin® ection®  10 ml 11)

Vividrin Ectoin je zdravotnícka pomôcka 
vo forme očných kvapiek s obsahom 
kyseliny hyalurónovej a ectoinu určená na 
liečbu a prevenciu symptómov a príznakov 
alergickej konjuktivitídy. Vividrin ectoin je bez 
konzervačných látok, je ideálny pre citlivé oči 
aj nositeľov kontaktných šošoviek.

ŽILy

Lioton®gél 100 000 100g 2)

Lioton® gel 100 000 zmierňuje bolestivé príznaky 
kŕčových žíl, opuch aj zápal, lieči úrazy svalov, 
šliach a väziva a redukuje modriny. Má chladivý 
efekt a príjemnú levanduľovú vôňu. 
Obsahuje heparín.

dEZINFEKCIA rÚK

rEvITANum - 
antivírusový dezinfekčný gél 100 ml 13)

Antivírusový dezinfekčný gél s obsahom 
alkoholu až 70%. Vďaka obsahu glycerínu 
a kyseliny hyalurónovej nedráždi a nevysušuje 
pokožku. V ponuke aj REVITANUM - 
antivírusový dezinfekčný gél 50 ml 13) za 2,80 € 
a REVITANUM - antivírusový dezinfekčný gél
30 ml 13) za 1,80 €.

ušetríte

1 24 €

700 €
8,24 €

ušetríte

0 92 €

660 €
7,52 €

ušetríte

2 08 €

1080 €
12,88 €

JC: 108,00 €/kg

ušetríte

0 83 €

395 €
4,78 €

JC: 39,50 €/l

HNAčKA

smecta 10 vrecúšok 9)

Lieči príznaky náhlej hnačky u dospelých a detí 
od 2 rokov, podávaný spolu s rehydratačným 
roztokom. Lieči príznaky dlhodobej hnačky 
a bolesti spojené s funkčnými ochoreniami čreva 
u dospelých. Obsahuje, prírodný čistený íl, ktorý 
sa viaže s hlienom sliznice tráviaceho traktu 
a zvyšuje tak jeho kvalitu a množstvo. Chráni 
sliznicu proti infekcii a škodlivým látkam 
a umožňuje jej rýchlejšie uzdravenie. Obsahuje 
diosmektit 3 g.

KŕčE

buscopan 20 tabliet 1)

Liek odstraňuje kŕče hladkých svalov v žalúdku, 
črevách, žlčovom trakte, močových a pohlavných 
orgánoch. Môže sa použiť pri bolestivej menštruácii, 
kŕčoch tráviacej sústavy rôzneho pôvodu, syndróme 
dráždivého čreva alebo obličkovej a žlčníkovej 
kolike. Má spazmolytické účinky. Liek začína 
účinkovať do 15 minút po užití. Pri kúpe Buscopan 
20 tabliet dostanete Buscopan 10 tabliet za 0,01 €.

ušetríte

0 53 €

400 €
4,53 €

ušetríte

417 €

470 €
8,87 €

+ Buscopan 10 tbl 
za 0,01 €

NOVINKA
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NádCHA

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

RÝCHLA ÚĽAVA OD NÁDCHY: uvoľnenie 
upchatého nosa, uvoľnenie prinosových dutín, 
nástup účinku už za 5 minút. Nosová roztoková 
aerodisperzia Olynth® 0,1 % a Olynth® 0,05 % 
obsahuje xylometazolíniumchlorid a je určená 
na podanie do nosa. 
V ponuke aj Olynth® 0,05 %, nosová roztoková 
aerodisperzia, 10 ml za 3,70 €.

ušetríte

0 31 €

370 €
4,01 €

+

AKO SI VYSKLADAŤ DOVOLENKOVÚ LEKÁRNIČKU.
Napriek tomu, že väčšina z nás bude dovolenkovať na Slovensku, netreba zabúdať na dovolenkovú 
lekárničku. Toto by v nej nemalo chýbať. V prvom rade nezabudnite na dostatočné množstvo 
liekov predpísaných lekárom, ktoré bežne používate. 

  Voľnopredajné lieky Vám pomôžu zvládnuť bežné zdravotné problémy ako:

• bolesť, horúčka – lieky s obsahom ibuprofénu, 
   paracetamolu

• hnačka – lieky na zastavenie hnačky, adsorbčné 
   látky, rehydratačný roztok

• alergia – antihistaminiká, nosové kortikoidy

• ošetrenie drobných rán – dezinfekcia, náplasti 

• hmyz a komáre – repelenty, gély pri poštípaní

• nevoľnosť pri cestovaní – prípravky pri kinetóze

• podráždené oči a uši – očné a ušné kvapky

• upchatý nos – nosné spreje s obsahom
   dekongestív

• bolesť hrdla – pastilky, spreje

FARMACEUTKA  JANKA  MÁ TIP
PharmDr. Jana Kováčiková, farmaceut
Vaša Lekáreň Polygónia, Nitra

POZOR, ak máte lekárničku z predošlého roku, nezabudnite si SKONTROLOVAŤ EXSPIRÁCIU!
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15) Veterinárny liek na vonkajšie použitie. 16) Dietetická potravina. 17) Veterinárny liek na vnútorné použitie.

OCHrANA PEčENE

silybin Active complex 60 kapsúl 10)

Zosilnený účinok, komplexná podpora zdravia 
pečene. Hlavnou účinnou zložkou je patentovaný 
komplex silybínu a fosfolipidu, ktorý má takmer 10x 
vyššiu biodostupnosť a tým aj účinnosť ako samotný 
silymarín. Obsahuje aj ďalšie látky na podporu účinku: 
cholín, metionín a vitamíny B6, B12 a E. 
Pestrec mariánsky podporuje zdravie pečene, 
pomáha podporovať trávenie a čistenie tela. 
Bez lepku a laktózy, rastlinné kapsuly.

ŽILy, CIEvy, HEmOrOIdy

AEsCIN, 20mg 30 tabliet 1)

AESCIN je liek pre dospelých určený na liečbu 
lokalizovaných opuchov, zápalov, podliatin 
a chorôb žíl dolných končatín. V ponuke 
aj AESCIN, 20 mg 90 tabliet za 8,80 €.
Obsahuje alfa-escinum.

ŽIvÉ bAKTÉrIE

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 10) za 5,64 €, LINEX® 16 kapsúl 1) 

za 4,50 € a LINEX® 32 kapsúl 1) za 7,15 €.

OdvOdňOvANIE OrGANIZmu

FOrFEmINA 30 kapsúl 10)

Pomáha pri odstraňovaní prebytočnej vody 
z tela. Podporuje detoxikáciu organizmu. 
Bráni vzniku opuchov dolných končatín. 
Forfemina obsahuje rastlinné extrakty, ktoré 
prospievajú močovým cestám a podporujú 
vylučovaciu funkciu obličiek. V ponuke 
aj FORFEMINA Slim 60 kapsúl za 8,35 €.

POruCHy ZAŽívANIA

degasin® 280 mg 32 kapsúl 11)

Extra silný proti nadúvaniu a plynatosti.
Obsahuje simetikon.

ŽIvÉ bAKTÉrIE

slovakiapharm 10 PrO - bIO 
PrEmIum + vláknina 30 kapsúl 10)

Výživový doplnok je komplexom 10 kmeňov 
bifidobaktérií a laktobacilov. V dennej dávke 
obsahuje 20 miliárd vitálnych mikroorganizmov. 
Prípravok je obohatený o prírodnú rozpustnú 
vlákninu inulín. Denná dávka len 1 kapsula.

ušetríte

1 60 €

1170 €
13,30 €

ušetríte

0 60 €

440 €
5,00 €

ušetríte

2 10 €

750 €
9,60 €

ušetríte

1 90 €

680 €
8,70 €

ušetríte

0 82 €

535 €
6,17 €

ušetríte

1 23 €

885 €
10,08 €

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

1 52 €

760 €
9,12 €

HNAčKA

ENTErINA® 8 x 10 ml 10)

Enterina - výživový doplnok vhodný pri črevnom 
diskomforte, riedkej alebo častej stolici. Vhodný 
pre deti už od 6 mesiacov a dospelých. Obsahuje 
extrakt z plodov čučoriedky, probiotický kmeň 
Bacillus coagulans, vitamíny B a K, má príjemnú 
chuť obľúbenú u detí i dospelých. Užíva sa len 
1x denne. 8 fľaštičiek v jednom balení, netreba 
uchovávať v chladničke.

ušetríte

1 23 €

1095 €
12,18 €

JC: 136,88 €/l

GAsTrOINTEsTINáLNy TrAKT

Antimetil 30 tabliet 10)

Antimetil obsahuje zázvor, ktorý prispieva ku 
zachovaniu tráviacej pohody. 
Možno ho použiť v prípade prejedenia sa, 
pri cestovaní a v priebehu tehotenstva. 
Obsahuje suchý extrakt z koreňa zázvoru, ktorý 
je 10x koncentrovanejší ako samotný zázvor.

ušetríte

0 82 €

415 €
4,97 €



www.vasalekaren.skwww.vasalekaren.sk

Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Používajte biocídy bezpečne. Akcia platí od 1. 6. 2020 do 30. 6. 2020 alebo do vypredania zásob.  
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.

ŽILy, CIEvy

PrIEssNITZ® ŽILNá A CIEvNA 
vÝŽIvA® FOrTE 
60 toboliek + Gél Žily a cievy 125 ml ZADARMO v balení 10,11)

Je 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 gél 125 ml 11) za 9,45 €.

sTArOsTLIvOsť O POKOŽKu

bepanthen® baby 100 g 12)

Pomáha chrániť detský zadoček pred vznikom 
zaparenín. Na každodennú starostlivosť. 
Stará sa o prsné bradavky namáhané dojčením. 
V ponuke aj Bepanthen® Baby 30 g za 5,00 €.
Obsahuje pantenol.

rEGENEráCIA POKOŽKy

INFAdOLAN® 100 g 2)

Na liečbu suchej pokožky, neinfikovaných 
drobných rán a odrenín.
Používa sa u dospelých aj detí.
Infadolan® 1600 IU/g + 300 IU/g dermálna masť.
Voľnopredajný liek na použitie na kožu.

NECHTOvá myKóZA

EXOrOLFIN 5% liečivý lak na nechty 
2,5 ml 2)

Novinka na liečbu hubových infekcií nechtov 
u dospelých. Je účinný proti kvasinkám, kožným 
hubám aj plesniam. Nanáša sa na postihnutý 
necht na ruke alebo nohe jedenkrát týždenne. 
Obsahuje amorolfín. V ponuke aj EXO-NAILNER 
Lak 2 v 1, 5 ml 11) za 10,15 €.

ušetríte

1 78 €

1290 €
14,68 €

ušetríte

1 53 €

1115 €
12,68 €

JC: 111,50 €/kg

ušetríte

0 95 €

465 €
5,60 €

JC: 46,50 €/kg

ušetríte

3 24 €

1145 €
14,69 €

L.SK.MKT.CC.06.2019.0907

KOŽNá myKóZA

Candibene, dermálna roztoková 
aerodisperzia 40 ml 2)

Candibene je antimykotikum na liečbu mykóz 
kože a nechtového lôžka. 
V ponuke aj Candibene, dermálny krém 20 g 
za 4,00 €. Obsahuje klotrimazol.

ušetríte

0 45 €

350 €
3,95 €

NECHTOvá myKóZA

Excilor® lak na liečbu plesňových 
infekcií nechtov 3,3 ml 11)

Excilor® je účinné riešenie proti plesňovým 
infekciám nechtov. Vďaka svojej unikátnej 
Transactive technológii rýchlo preniká nechtom 
a pôsobí tak ihneď v mieste problému. 
Stačí jedna minutá bez potreby úpravy nechta 
pilníkom a problém je vyriešený.

ušetríte

1 45 €

980 €
11,25 €

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 pena 10% 125+25 ml za 5,90 €.

OPAry

Zovirax duO 50 mg/g 
+ 10 mg/g krém 2 g 2)

Krém na liečbu oparu s dvojitým zložením: 
zastavuje množenie vírusu a pomáha liečiť zápal. 
Pomáha zastaviť vznik pľuzgierikov.

ušetríte

0 87 €

645 €
7,32 €

JC: 25,80 €/l

ušetríte

2 24 €

1075 €
12,99 €

SLEDUJ  NÁS 
NA  INSTAGRAME,

YOUTUBE  A 
FACEBOOKU

Nájdete nás na pod profilom:
VAŠA LEKÁREŇ.
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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.  

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.

dENTáLNA HyGIENA

elmex sENsITIvE duopack na citlivé 
zuby + darček Púzdro na kefku 
a pastu 12)

Zastavme spolu zubný kaz. S obsahom 
aminfluoridov pre ochranu pred zubným kazom. 
Znižuje citlivosť zubov a poskytuje okamžitú 
a dlhodobú úľavu od bolesti. Chráni citlivé zuby, 
posilňuje ďasná.

vITAmíNy, mINEráLy

multivitamín Centrum pre mužov
30 tabliet 10)

Kompletný multivitamín s vitamínmi, minerálmi 
a stopovými prvkami, vytvorený špeciálne pre 
potreby moderných mužov, na podporu imunity*, 
energie a zdravých svalov, bezgluténový,
bez cukru. V ponuke aj Multivitamín Centrum 
pre ženy, 30 tabliet za 9,70 €.
*Vitamín C prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému.  

..Vápnik prispieva k normálnemu fungovaniu svalov.

dENTáLNA HyGIENA

HErbAdENT OrIGINAL bylinný gél 
25 g 12)

Vyberte si z produktov Herbadent bylinnej 
starostlivosti o zuby a ďasná a dostanete zdarma 
novú eko-kefku na otestovanie! Prinášame na trh  
úplne nové zubné kefky, ktoré spĺňajú najnovšie 
štandardy v dentálnej hygiene a majú aj ekologický 
rozmer a tým šetria aj našu prírodu. V portfóliu 
produktov Herbadent nájdete osvedčené bylinné 
produkty a nové zubné kefky aj pre najnáročnejších 
v rôznych tvrdostiach a veľkostiach hlavy. 
Info o cenách produktov v lekárňach Vaša Lekáreň.

sTrEs A ÚNAvA

vitar mAGNÉZIum mANGO 
400 mg + vit. C a b6 20 vrecúšok 10)

Vitar Magnézium 400 mg 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. V ponuke 
aj Vitar MAGNÉZIUM GREP 400 mg + vit. C + B6, 
20 vrecúšok 6,10 €.

ušetríte

0 83 €

730 €
8,13 €

ušetríte

2 00 €

970 €
11,70 €

ušetríte

2 76 €

od 380 €

ušetríte

0 86 €

610 €
6,96 €

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. 

ušetríte

3 34 €

1745 €
20,79 €

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. V ponuke aj IDELYN® Urinal 
Akut® FORTE 20 tabliet za 16,60 € a IDELYN® 
Urinal Express pH 6 vrecúšok za 7,30 €.

ušetríte

1 30 €

960 €
10,90 €

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.

ušetríte

2 10 €

1505 €
17,15 €

KrvOTvOrbA

HEmOPLus + KysELINA LIsTOvá
60 kapsúl 10)

100 % prírodné rastlinné zloženie na podporu 
krvotvorby. Vďaka obsahu vitamínov B2, B6, 
B9 a B12 prispieva k tvorbe červených krviniek 
a hemoglobínu. Vysoký obsah železa zaisťuje 
optimálny prenos kyslíka v krvi.

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

2 19 €

1060 €
12,79 €

ušetríte

3 44 €

1675 €
20,19 €

+

+ zubná kefka
HERBADENT ZDARMA



+ zubná kefka
HERBADENT ZDARMA
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*Broulík P.: Vitamín D v klinické praxi.
Practicus. 2013; 4: 5-9.

Ideálny pri slnečnej alergii, 
Mallorca akné alebo na mastnú 
pokožku. Hypoalergénny, bez 

obsahu tukov. Obohatený 

Spoľahlivá ochrana aj pre 

pokožke. Obohatený 

Klinicky overený komplex 
inovatívnych antioxidantov 

Delentigo®, ktorý viditeľne 
redukuje pigmentové 

škvrny
Zmatňujúci efekt.

Pokročilá forma regenerácie 
pokožky. Obsahuje  

lipozomálnu fotolyázu 
– aktívny enzým zo siníc – 
ktorý podporuje reparačné 

mechanizmy pokožky. Účinne 
zmierňuje začervenanie.

Intenzívnejšie, rýchlejšie 

betaglukánom, bez 
samoopaľovacích látok. 

Obsahuje prírodný zosiľnovač 
zhnednutia, prispieva 

vrások.

Prvá značka opaľovacích prípravkov  
 

LADIVAL® produkty neobsahujú konzervačné látky, parfémy, farbivá,  
chemické emulgátory (tzv. PEG), silikóny, parabény ani minerálne oleje.  
Opakovaný víťaz nezávislých spotrebiteľských testov.

1160 €
162 €

UŠETRÍTE

13,22 €

JC: 58,00 €/l

1300 €
183 €

UŠETRÍTE

14,83 €

JC: 65,00 €/l

565 €
076 €

UŠETRÍTE

6,41 €

JC: 113,00 €/l

845 €
117 €
UŠETRÍTE

9,62 €

JC: 56,33 €/l

1015 €
139 €
UŠETRÍTE

11,54 €

JC: 67,67 €/l

ušetríte

0 83 €

590 €
6,73 €
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*Broulík P.: Vitamín D v klinické praxi.
Practicus. 2013; 4: 5-9.

Ideálny pri slnečnej alergii, 
Mallorca akné alebo na mastnú 
pokožku. Hypoalergénny, bez 

obsahu tukov. Obohatený 

Spoľahlivá ochrana aj pre 

pokožke. Obohatený 

Klinicky overený komplex 
inovatívnych antioxidantov 

Delentigo®, ktorý viditeľne 
redukuje pigmentové 

škvrny
Zmatňujúci efekt.

Pokročilá forma regenerácie 
pokožky. Obsahuje  

lipozomálnu fotolyázu 
– aktívny enzým zo siníc – 
ktorý podporuje reparačné 

mechanizmy pokožky. Účinne 
zmierňuje začervenanie.

Intenzívnejšie, rýchlejšie 

betaglukánom, bez 
samoopaľovacích látok. 

Obsahuje prírodný zosiľnovač 
zhnednutia, prispieva 

vrások.

Prvá značka opaľovacích prípravkov  
 

LADIVAL® produkty neobsahujú konzervačné látky, parfémy, farbivá,  
chemické emulgátory (tzv. PEG), silikóny, parabény ani minerálne oleje.  
Opakovaný víťaz nezávislých spotrebiteľských testov.

1160 €
162 €

UŠETRÍTE

13,22 €

JC: 58,00 €/l

1300 €
183 €

UŠETRÍTE

14,83 €

JC: 65,00 €/l

565 €
076 €

UŠETRÍTE

6,41 €

JC: 113,00 €/l

845 €
117 €
UŠETRÍTE

9,62 €

JC: 56,33 €/l

1015 €
139 €
UŠETRÍTE

11,54 €

JC: 67,67 €/l

100 mäkkých kapsúl 1)

®

®



nahromadené

®


