
AKCIOVÝ LETÁK
MÁJ 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. 5. 2020 do 31. 5. 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.

Ochrana pOkOžky

revital prEMIUM SUpEr BETa-karOTÉn 
s nechtíkom a sedmokráskou 40 + 20 tabliet 10)

Najpredávanejší beta-karotén na trhu! Výživový doplnok vyniká 
novým komplexným zložením! Ponúka kombináciu beta-karoténu, 
prírodného extraktu z nechtíka lekárskeho (zdroj prírodných 
karoténoidov – luteínu a zeaxantínu) a je obohatený o extrakt
zo sedmokrásky obyčajnej. Taktiež obsahuje vitamíny E a C, selén 
a účinnú látku biotín. V ponuke aj Revital PREMIUM SUPER BETA-
KAROTÉN s nechtíkom a sedmokráskou, 80 + 40 tabliet za 9,40 €.

STrES a vyčErpanIE

Magne® B6 50 tabliet 1)

Magne B6® obsahuje kombináciu horčíka a vitamínu B6, vďaka 
ktorému sa horčík v tele rýchlejšie dopĺňa. Magne B6® zlepšuje 
pri nedostatku horčíka napr. tieto príznaky: nervozitu, únavu, 
podráždenosť, svalové kŕče, tŕpnutie. Obsahuje 470 mg 
dihydrátu magnéziumlaktátu.

gynEkOlOgIckÉ ťažkOSTI

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 7) za 8,25 € 
a ROSALGIN®, 500 mg 6 vreciek 7) za 5,45 €.
Obsahujú benzydamíniumchlorid.

SpánOk 
a MIErnE nErvOvÉ napäTIE
Sédatif pc® 90 tabliet 1)

Homeopatický liek, tradične používaný pri úzkostných stavoch, 
precitlivenosti, podráždenosti a poruchách spánku. Sédatif PC 
nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať 
stroje. Neutlmuje a je nenávykový. Obsahuje Aconitum napellus, 
Beladonna, Chelidonium majus, Calendula, Abrus precatorius, 
Viburnum opulus.

BOlESť

Ibalgin® 400 48 tabliet 1)

Ružový Ibalgin je len jeden. Bolesť hlavy, zubov, chrbta, 
svalov a kĺbov, menštruačné bolesti. Horúčka pri chrípkových 
ochoreniach. Protizápalový účinok. Pre dospelých 
a dospievajúcich od 12 rokov. Obsahuje Ibuprofén.

lOkálna BOlESť

Dolgit krém 100 g 2)

Liek určený na lokálnu liečbu reumatických i nereumatických 
bolestí a zápalov pohybového systému. Vhodný aj na aplikáciu 
formou lokálneho zábalu. Vhodný od 14 rokov. 
Obsahuje Ibuprofén 5 g v 100 g krému.

ušetríte

0 90 €

500 €
5,90 €

ušetríte

1 19 €

1100 €
12,19 €

ušetríte

0 75 €

440 €
5,15 €

ušetríte

1 45 €

550 €
6,95 €

ušetríte

1 40 €

800 €
9,40 €

ušetríte

1 40 €

490 €
6,30 €

JC: 49,00 €/kg
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JC: 15,71 €/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.

vITaMíny

TOTO vITaMín D3 2000 I.U. 60 kapsúl 10)

Výživový doplnok, obsahuje vitamín D3 (cholekalciferol). 
Vitamín D prispieva k udržaniu zdravých kostí a udržaniu zdravých 
zubov, k správnemu fungovaniu imunitného systému. 
V ponuke aj TOTO VITAMÍN D3 400 I.U. kvapky 30 ml za 5,50 €.

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 10 €

550 €
6,60 €

ušetríte

3 70 €

1100 €
14,70 €

prOSTaTa, pOTEncIa
prostenal® nIghT 60 + 30 tabliet 10)

Unikátne riešenie vyvinuté na zdravú prostatu, o 38 %*
menej vstávania v noci na toaletu a ráno o 45 %* viac vitality. 
V ponuke aj Prostenal® CONTROL 60 tabliet za 15,30 €. 
*Výsledky observačnej štúdie na 50 mužoch, 2019. Štúdia je dostupná na vyžiadanie. 

ušetríte

2 80 €

1500 €
17,80 €
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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. 5. 2020 do 31. 5. 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 Máj 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. 

lOkálna BOlESť

Diclobene 140 mg 10 liečivých náplastí 2)

Diclobene 140 mg, liečivé náplasti s diklofenakom, 
pre dlhotrvajúcu úľavu od bolesti svalov a kĺbov končatín 
až na 12 hodín. Akcia platí pri kúpe Diclobene 140 mg, 
10 liečivých náplastí.

SynDróM SUchÉhO Oka

artelac® rebalance 10 ml 11)

Artelac Rebalance napomáha poskytovať 
dlhotrvajúcu úľavu pri symptómoch syndrómu 
suchého oka ako je únava, pálenie a slzenie 
očí doplnením prirodzeného slzného filmu. 
Artelac Rebalance je zdravotnícka pomôcka s 
obsahom Kyseliny hyalurónovej a vitamínu B12. 

ušetríte

0 80 €

345 €
4,25 €

výžIva Očí
Ocuvite® lUTEIn forte 60 tabliet 10)

Ocuvite Luteín forte obsahuje vyváženú kombináciu 
vitamínov, minerálov a karotenoidov, ktoré sú dôležité 
pre výživu očí.

ušetríte

2 70 €

1625€
18,95 €

Diclobene 140 mg, 10 ks 
+ Diclobene 140 mg, 5 ks 
teraz za výhodnú cenu!

 
 

 
 

 

Toto je
super 
cena

1580 €
26,35 €

UŠETRÍTE

1055 €
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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.

kašEľ

hedelix® sirup 100 ml 1)

Sirup proti kašľu so zvýšeným zahlienením. 
Uvoľňuje hlien. Uľahčuje vykašliavanie. Pre deti 
od 0 rokov. Bez cukru. Obsahuje hustý extrakt 
z listov brečtana. S praktickou dávkovacou 
štriekačkou. V ponuke aj Hedelix® sirup 200 ml 
za 8,45 €.

chrípka a prEchlaDnUTIE

nasivin® Sinus, sirup 95 ml 10)

S obsahom liečivých rastlín pomáha pri 
nádche, zápale prinosových dutín a uľahčuje 
vykašliavanie. Dávkovanie len 2x denne. 
Neobsahuje alkohol. 
Pre deti od 3 rokov a dospelých.

lOkálna BOlESť

voltaren Forte 2,32% gél 150 g 2)

Analgetikum vo forme gélu s účinkom proti 
bolesti až na 24h pri aplikácii 2x denne ráno 
a večer. Uľavuje od bolesti chrbta, svalov a kĺbov, 
pôsobí proti zápalu. Ľahko otvárateľný uzáver. 
Obsahuje diclofenacum diethylaminum.

BOlESť

MIg-400® 30 tabliet 1)

MIG-400® rýchly proti bolesti a horúčke. 
Liek určený na liečbu miernej a stredne silnej 
bolesti a horúčky. Obsahuje ibuprofén. 

ušetríte

1 16 €

555 €
6,71 €

JC: 55,50 €/l

ušetríte

0 89 €

640 €
7,29 €

JC: 67,37 €/l

ušetríte

3 14 €

1525 €
18,39 €

JC: 101,67 €/kg

ušetríte

0 58 €

295 €
3,53 €

BOlESť hrDla

Septolete® extra 16 pastiliek 3)

Pastilky a sprej Septolete extra komplexne liečia 
bolesť a zápal hrdla, úst a ďasien. Septolete 
extra eliminujú pôvodcov infekcie hrdla - vírusy, 
baktérie a kvasinky. Pôsobia proti bolesti, opuchu, 
začervenaniu a zápalu hrdla. Pastilky Septolete 
extra uľavia už do 15 min. V ponuke aj Septolete® 
extra s príchuťou citrónu a bazového kvetu 
16 pastiliek za 5,45 € a Septolete® extra sprej 30 ml 
za 5,80 €. Obsahuje cetylpyridín a benzydamín.

ušetríte

0 72 €

545 €
6,17 €

BOlESť hrDla

TanTUM vErDE® Spray FOrTE
orálna aerodisperzia 15ml 3)

TANTUM VERDE® - Vaše eso na bolesť hrdla! 
TANTUM VERDE® rýchlo a efektívne odstráni 
bolesť a zápal hrdla. Zľava platí na všetky 
produkty značky TANTUM VERDE®. 
Obsahujú benzydamíniumchlorid. Info o cenách 
v lekárňach Vaša Lekáreň.

kašEľ

ErDOMED® 225 mg 20 vreciek 1)

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

ušetríte

0 53 €

680 €
7,33 €

ušetríte

0 27 €

780 €
8,07 €

PROBLÉMY AKO SÚ BOLESTI HLAVY, 
HRDLA, NACHLADNUTIE BA DOKONCA 
HORÚČKU MÔŽE SPÔSOBIŤ AJ NESPRÁVNE 
POUŽÍVANIE KLIMATIZÁCIE. 

Dajte si pozor aby rozdiel medzi neklimatizovaným 
a klimatizovaným prostredím nebol vyšší ako 5°C. 
Taktiež je potrebné sa vyhýbať priamemu prúdu 
studeného vzduchu a nezabudnúť na pravidelné 
čistenie klimatizácie.

FARMACEUTKA  ŠTEFÁNIA
 MÁ TIP
PharmDr. Štefánia Zábolyová
farmaceutka, Vaša Lekáreň U GALENA Sečovce

FARMACEUT RADÍ
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alErgIcká náDcha

Mar plus 5 % nosový sprej 20 ml 11)

Telu najprirodzenejší izotonický roztok morskej vody 
z Islandu a 5 % dexpantenolu, ktorý pomáha 
odstráneniu alergénov zo sliznice nosa a uľahčuje 
uvoľnenie sekrétu. Izotonický roztok (0,9 % roztok 
NaCl) je ohľaduplný k organizmu dieťaťa i dospelého 
- pomáha udržiavať rovnováhu, podporuje hojenie 
nosovej sliznice a nespôsobuje vysušovanie. 
Vhodný pri akútnej aj alergickej nádche. 
V ponuke aj MAR Rhino 0,05 % nosový sprej 15 ml 
a MAR Rhino 0,1 % nosový sprej 15 ml za 3,85 €.

vITaMíny a MInErály

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 
aj SUSTENIUM Biorytmus MUŽ za 8,80 €, 
SUSTENIUM Biorytmus  ŽENA 60+ a MUŽ 60+ 
za 10,15 €, so špecifickým zložením pre každú 
skupinu. Určené pre dospelých pacientov.

UpchaTý nOS

Quixx® nosový sprej 30 ml 11)

Quixx® je hypertonický nosový sprej s obsahom 
morskej vody na uvoľnenie a čistenie upchatého 
nosa pri nádche, chrípke a alergiách. Pre deti od 
6 mesiacov a dospelých. V ponuke aj Quixx®soft 
izotonický nosový sprej s výťažkom z aloe vera
30 ml za 5,70 €. Pre deti od 6 mesiacov a dospelých. 

náDcha

nasivin® 0,05% kvapky 10 ml 4)

Účinkuje už do 25 sekúnd a skráti trvanie 
nádchy o 2 dni. 

ušetríte

0 60 €

410 €
4,70 €

ušetríte

1 70 €

880 €
10,50 €

ušetríte

1 1 5 €

565 €
6,80 €

ušetríte

0 43 €

295 €
3,38 €

IMUnITa, vITalITa

Supradyn coQ10 energy 60 tabliet 10)

Cítite sa unavení? Vďaka vitamínu B12 Supradyn 
prispieva k zníženiu vyčerpania a únavy. 
Supradyn CoQ10 pre energiu v náročnom 
období. Vo forme obalených tabliet. 

ušetríte

1 99 €

1460 €
16,59 €
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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 €. 

ušetríte

11 36 €

8240 €
93,76 €

IMUnITa, vITalITa

pharmaton gErIavIT® 100 kapsúl 10)

Vyvážená kombinácia vitamínov, minerálov 
a ženšenového výťažku G115®. Výťažok Panax 
ginseng G115® prispieva k telesnej a duševnej 
pohode, k odolnosti organizmu voči stresu 
a pomáha podporovať vitalitu organizmu. 
V ponuke aj Pharmaton GERIAVIT® 30 kapsúl 
za 9,45 €.

ušetríte

673 €

2390 €
30,63 €

vITaMíny

vITaMIn c lIpOSOMal plUS 250 ml 10)

Vitamín C je látka, bez ktorej naše telo nedokáže 
normálne fungovať, ale nedokáže si ho samo 
vytvoriť. Zdrojom vitamínu C sú naše potraviny 
alebo výživové doplnky. Najväčším nedostatkom 
klasických foriem vitamínu C ako sú tabletky, 
prášky alebo nápoje je, že sa prevažná časť 
vitamínu C znehodnotí už v tráviacom trakte 
a na miesto určenia v našom tele sa dostane 
iba zlomok množstva uvedeného na obale 
výživového doplnku.

ušetríte

677 €

1855 €
25,32 €

JC: 74,20 €/l

únava, vyčErpanIE

acutil® 30 kapsúl 10)

Acutil® vďaka svojmu zloženiu prispieva k 
udržaniu správnej funkcie mozgu, psychiky 
a k zníženiu vyčerpania a únavy. Obsahuje 
nenasýtené omega-3 mastné kyseliny, Ginkgo 
biloba extrakt,  kyselinu listovú, vitamín E a B12. 
V ponuke aj Acutil® 60 kapsúl za 18,75 €.

ušetríte

0 84 €

1070 €
11,54 €

PROBLÉMY AKO SÚ BOLESTI HLAVY, 
HRDLA, NACHLADNUTIE BA DOKONCA 
HORÚČKU MÔŽE SPÔSOBIŤ AJ NESPRÁVNE 
POUŽÍVANIE KLIMATIZÁCIE. 

Dajte si pozor aby rozdiel medzi neklimatizovaným 
a klimatizovaným prostredím nebol vyšší ako 5°C. 
Taktiež je potrebné sa vyhýbať priamemu prúdu 
studeného vzduchu a nezabudnúť na pravidelné 
čistenie klimatizácie.

FARMACEUTKA  ŠTEFÁNIA
 MÁ TIP
PharmDr. Štefánia Zábolyová
farmaceutka, Vaša Lekáreň U GALENA Sečovce

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

žIvÉ kUlTúry

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 9,15 €.

ušetríte

1 84 €

970 €
11,54 €

žIvÉ kUlTúry

SWISS Imunit® laktobacily 
60 + 12 kapsúl 10)

Účinná kombinácia synergicky pôsobiacich 
probiotík a prebiotík (kombinácia 5 účinných 
kultúr a prebiotika inulín so selénom). V ponuke aj 
SWISS Imunit® Laktobacily Junior 60 + 12 tabliet 
+ DARČEK s feniklom pre pokojné trávenie a so 
selénom na normálnu funkciu imunitného systému 
za 14,35 €. Pre deti od 3 rokov.

ušetríte

2 17 €

1560 €
17,77 €

TrávEnIE

hylak forte 100 ml 1)

Hylak forte - Vaše trávenie ako nové. Pre rýchlu 
a účinnú obnovu črevnej mikroflóry pri hnačke, 
ale aj pri zápche a pri liečbe antibiotikami. 
Vhodný aj pre deti od 2 rokov. 
V ponuke aj Hylak forte, 30 ml za 4,50 €.

ušetríte

1 14 €

810 €
9,24 €

JC: 81,00 €/l

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. V ponuke aj Biopron® FORTE, 60 kapsúl 
za 16,65 €.

ušetríte

1 32 €

935 €
10,67 €

Ochrana pEčEnE

Essentiale® 300 mg 100 kapsúl 1)

Na podporu prirodzenej regenerácie pečene. 
Essentiale® forte 300 mg je určený pacientom s 
poškodením pečeňových funkcií v dôsledku toxicko-
metabolického poškodenia pečene a pri zápale pečene. 
Zlepšuje subjektívne ťažkosti ako je strata chuti do jedla 
alebo pocit tlaku pod pravým rebrom. Obsahuje 300 
mg esenciálnych fosfolipidov. V ponuke aj Essentiale® 
600 mg 30 kapsúl za 9,00 €. 

ušetríte

3 16 €

1550 €
18,66 €

pOrUchy TrávEnIa

colief Infant Drops lactase Enzyme 
kvapky do mlieka 15 ml 10)

Colief kvapky pre dojčatá obsahujú prírodný 
enzým laktáza, ktorý prináša úľavu od príznakov 
koliky. Nečakajte na koliku, predchádzajte jej. 
Klinicky testované, vhodné od narodenia.

ušetríte

3 62 €

1770 €
21,32 €

nEvOľnOSť

kInEDryl® 10 tabliet 1)

Liek na predchádzanie a liečbu cestovnej 
nevoľnosti pre dospelých a deti od 2 rokov. 
Liek na vnútorné použitie. Starostlivo čítajte 
príbalovú informáciu. 
Obsahuje moxastín teoklát, kofeín. 

ušetríte

0 39 €

375 €
4,14 €

žIvÉ kUlTúry

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

1 23 €

885 €
10,08 €

pOrUchy TrávEnIa

co-lactase kvapky na intoleranciu 
laktózy 10 ml 10)

Co-Lactase je enzýmový prípravok, ktorý 
obsahuje laktázu, ktorá štiepi laktózu na 
jednoduché stráviteľné cukry, a tým zabraňuje 
problémom s trávením. V kvapkách určených na 
priame pridávanie do materského mlieka alebo 
dojčenskej výživy. 

ušetríte

1 80 €

1320 €
15,00 €
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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. 5. 2020 do 31. 5. 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.

alErgIckÉ a SvrBIvÉ
prEJavy pOkOžky

Fenistil 1 mg/g gél, 50 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 dimetindénmaleinát 

STarOSTlIvOSť O pOkOžkU

canespor® krém 15 g 1)

KONIEC SVRBENIA AJ PÁLENIA. KONIEC 
PLESNE. Canespor® krém určený na liečbu 
kožnej mykózy (plesne) nôh, vrátane 
medziprstových priestorov, rúk a dalších 
častí tela. Natiera sa len 1x denne. V ponuke 
aj Canespor® roztok na liečbu plesňových 
ochorení kože. Vhodný aj na aplikáciu do 
medziprstových priestorov, komfortná aplikácia 
– len 1x denne za 6,95 €. Obsahuje Bifonazol.

STarOSTlIvOSť O vlaSy

rEvalID revitalizing protein Shampoo 
(revitalizujúci proteínový šampón) 

250 ml 12)

Revitalizujúci proteínový šampón na všetky typy vlasov 
určený na každodenné použitie. V ponuke aj REVALID 
REGROWTH SERUM (sérum na obnovu rastu vlasov) 
50 ml za 21,95 € a REVALID STIMULATING SHAMPOO 
(stimulujúci šampón) za 10,40 €.

kOzMETIka pO OpaľOvaní
panThEnOl Omega chladivá pena 
v spreji 10% 150 ml 12)

PANTHENOL OMEGA DOKONALÁ REGENERÁCIA 
A HYDRATÁCIA NIELEN PO OPAĽOVANÍ. Vďaka 
zvýšenému obsahu D-panthenolu účinne upokojujú 
a napomáhajú regenerovať pokožku po opaľovaní. 
Pri kúpe produktu PANTHENOL Omega získate 
skladaciu fľašu za 0,01 €. 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 7,25 € a PANTHENOL Omega 40 mg, 
60 kapsúl za 7,45 €.

pOTEnIE

Driclor 20 ml 12)

Číry guľôčkový antiperspirant. Pomáha znižovať 
nadmerné potenie. Po niekoľkých týždňoch 
používania sa nadmerné potenie zmierni. 
Vhodný na podpazušie, dlane i chodidlá. 

OšETrEnIE rán

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. Obsahuje zink-hyaluronát.

nEchTOvá Mykóza

SchOll kúra na nechtovú mykózu 
3,8 ml 11)

Účinne pôsobí proti nechtovej mykóze. Pomáha 
chrániť pred rozšírením infekcie na ďalšie nechty. 

ušetríte

1 83 €

885 €
10,68 €

JC: 177,00 €/kg

ušetríte

0 97 €

695 €
7,92 €

ušetríte

1 28 €

635 €
7,63 €

JC: 25,40 €/l

ušetríte

1 92 €

925 €
11,17 €

ušetríte

1 21 €

415 €
5,36 €

ušetríte

1 99 €

1130 €
13,29 €

+
ušetríte

0 25 €

725 €
7,50 €

JC: 48,33 €/l

Pri kúpe produktu 
PANTHENOL Omega získate 

skladaciu fľašu za 0,01 €
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POKRÝVKA HLAVY, SLNEČNÉ OKULIARE, 
PITNÝ REŽIM, SÚ ZÁKLADOM OCHRANY 
POČAS SLNEČNÝCH DNÍ. TAKTIEŽ 
NETREBA ZABÚDAŤ NA OCHRANU 
OPAĽOVACÍM KRÉMOM. OCHRANNÝ 
FAKTOR JE POTREBNÉ ZVOLIŤ NA 
ZÁKLADE TYPU POKOŽKY, MIESTA KDE 
SA POHYBUJEME A STAVE OPÁLENIA 
NAŠEJ POKOŽKY.

Taktiež je vhodné mať po ruke panthenol, ktorý 
upokojuje a pomáha regenerovať slnkom spálenú 
pokožku. 

FARMACEUTKA  VERONIKA
MÁ TIP
Veronika Botková
farmaceutická laborantka, Vaša Lekáreň ZDENKA Nitra
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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. 5. 2020 do 31. 5. 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.

chrUpavky, kOSTI

Barny‘S InOvO 5 forte 90 tabliet 10)

Profesionálny výživový doplnok obsahujúci 
6 vysokokvalitných zložiek – glukózamín 
a chondroitín sulfát, MSM, kolagén II. typu,  
kyselinu hyalurónovú a vitamín C, ktorý prispieva 
k správnej tvorbe kolagénu a k správnej funkcii 
chrupaviek a kostí.

črEvnÉ parazITy

Drontal Dog Flavour 150/144/50 mg 
tablety, 2 tablety 17)

Ochutené tablety pre jednoduché odčervenie psov. 
Pôsobí proti najčastejším vnútorným parazitom 
u psov. 2 tablety v tvare kostičky, 1 tableta na 10kg 
živej hmotnosti psa. Odporúčame odčervovať Vašich 
miláčikov každé 3 mesiace. V ponuke aj Drontal Dog 
Flavour XL 525/504/175 mg tablety, 2 tablety za 15,10 € 
a Drontal tablety (pre mačky), 2 tablety za 5,30 €.

kŕčOvÉ žIly, hEMOrOIDy

Microvenal® plUS 60 + 30 tabliet 10)

Pri pocite ťažkých a opuchnutých nôh siahnite po 
výživovom doplnku Microvenal® a Microvenal Plus® 
s obsahom mikronizovaného diosmínu, hesperidínu 
a aescínu. Aescín pomáha znižovať pocit ťažkých 
a opuchnutých nôh, podporuje cirkuláciu krvi 
v nohách. V ponuke aj Microvenal® 60 + 30 tabliet za 
11.65 €. Pri kúpe Microvenal 60 + 30 alebo Microvenal 
PLUS 60 + 30 dostanete 30 tabliet zdarma v podobe 
príbalu 2 blistrov.

klIEšTE, Blchy

kIlTIX obojok pre malé psy 15)

Obojok pre psy. Ochrana pred kliešťami 
a blchami až 7 mesiacov. Tradičná ochrana, 
rokmi preverený obojok. V troch veľkostiach. 
V ponuke aj KILTIX obojok pre veľké psy 
za 19,35 € a KILTIX obojok pre stredné psy 
za 17,70 €.

ušetríte

417 €

2035 €
24,52 €

ušetríte

0 79 €

555 €
6,34 €

ušetríte

4 47 €

1315 €
17,62 €

ušetríte

2 27 €

1650 €
18,77 €

žIly, cIEvy, hEMOrOIDy

DETralEX 500 mg
60 filmom obalených tabliet 3)

DETRALEX lieči prejavy chronického žilového 
ochorenia ako bolesť, pocit ťažkých, či 
unavených nôh. Tiež lieči príznaky akútnej 
hemoroidálnej epizódy. Detralex je liek 
s účinnou látkou, čistená mikronizovaná 
flavonoidná frakcia.

ušetríte

2 11 €

1530 €
17,41 €

hEMOrOIDy

hEMOSTOp® SynBIO - Da vinci 
60 + 30 toboliek + gél 75 ml zadarmo 10)

Unikátny výživový doplnok, má vplyv na nežiadúce 
prejavy v oblasti hrubého čreva a konečníka. 
Hlavnými zložkami výživového doplnku HEMOSTOP 
SYNBIO Da Vinci Academia sú: hesperidín, rutín 
a TRIPLE KOMPLEX. 
V ponuke aj HEMOSTOP®GÉL MAX - DA VINCI 75 ml 
- učinný prípravok s obsahom 12 rastlinných extraktov 
s upokojujúcimi, regenerujúcimi, chladivými 
a čistiacimi účinkami za 5,65 €.

ušetríte

2 52 €

1820 €
20,72 €

vagInálnE InFEkcIE

IDElyn® Beliema Effect 10 tabliet 11)

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 ďalšie produkty IDELYN® Beliema. 
Info o cenách v lekárňach Vaša Lekáreň.

ušetríte

1 58 €

885 €
10,43 €

InkOnTInEncIa

TEna® lady pants plus noir l 
dámske absorbčné nohavičky 8 ks 11)

Prvé čierne absorpčné nohavičky. Vyzerajú 
ako spodná bielizeň, chránia ako TENA. 
Inkontinenčné nohavičky sú ideálnym riešením 
pre ženy so stredným až ťažkým únikom moču 
a poskytujú im diskrétnu ochranu proti pretečeniu 
moču, vlhkosti a zápachu. V ponuke aj TENA® 
Lady Pants Plus Noir M dámske absorbčné 
nohavičky 8 ks za 5,50 €.

ušetríte

1 39 €

625 €
7,64 €

DETOXIkácIa OrganIzMU

lErOS OčISTa MySlE 21 vreciek 10)

Bylinná zmes pomáha k zlepšeniu nálady a k zvýšeniu 
psychickej odolnosti. Originálna zmes Kocúrnika 
obyčajného, ktorý pomáha pri strese, s Rimbabou, 
ktorá sa používa na bolesti hlavy a Ženšenu, ktorý 
podporuje psychický výkon. Eukalyptus a klinček 
Vám zdvihnú náladu svojou výraznou chuťou a 
nádhernou vôňou. Doprajte svoju telu jarnú 21 dennú 
osviežujúcu kúru. V ponuke aj LEROS OČISTA TELA 
21 vreciek za 2,15 € a celá rada LEROS NATUR, info 
o cenách v lekárňach Vaša Lekáreň.

ušetríte

0 30 €

215 €
2,45 €

10,15 €
2,09 €

UŠETRÍTE

12,24 €

JC: 33,83 €/l

8,15 €
1,64 €

UŠETRÍTE

9,79 €

JC: 40,75 €/l

5,70 €
1,19 €

UŠETRÍTE

6,89 €

JC: 28,50 €/l

3,90 €
0,81 €

UŠETRÍTE

4,71 €

JC: 19,50 €/l

3,90 €
0,81 €

UŠETRÍTE

4,71 €

JC: 19,50 €/l

3,00 €
0,62 €

UŠETRÍTE

3,62 €

JC: 15,00 €/l
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Čo nesmie chýbať v letnej lekárničke?

Pri kúpe neo-angin 
alebo voice-angin získáte 

Nasic za 0,01 € a pri kúpe junior-angin 
získate Nasic KIDS za 0,01€. 

voice-angin pas ord 1 x 20 ks

 7,90  € 

Ani horúce letné teploty nie sú zárukou toho, že nemôžeme my, alebo 
naše deti ochorieť bolesťou v krku, nádchou či chrapotom. Pustená 
klimatizácia v aute, autobuse, rozdiely teplôt či dlhší pobyt vo vode 
spojený s prechladnutím organizmu, môže viesť k bolesti v krku, k nádche 
alebo chrapotu.

junior-angin 
SIRUP PRE DETI 
1 x 100 ml

junior-angin 
LÍZANKY PROTI BOLESTI HRDLA

junior-angin
PASTILKY PRE DETI

 8,25  € 
6,10 € 6,80  € 

   Expert na bolesť v hrdle u detí!  
• uľavuje od bolesti v hrdle, upokojuje podráždené sliznice 
• vo forme jahodových pastiliek, lízaniek alebo čerešňového sirupu
   Pri akútnej nádche nosový sprej Nasic pre deti pre uvoľnenie upchatého nosa.

   Na bolesť v krku jednoducho Neo-geniální!
• lieči bolesť v krku, dezinfikuje ústnu dutinu, potláča zápal
   Pre uvoľnenie nosa pri akútnej nádche je účinný nosový sprej Nasic.

neo-angin 
ČEREŠŇA pas ord 24

neo-angin
ŠALVIA pas ord 24

neo-angin
BEZ CUKRU pas ord 24

 6,80  € 

3 ) liek na orálne použitie – NEO-ANGIN / 4) liek na podanie do nosa – NASIC, NASIC KIDS /  11 ) zdravotnícka pomôcka – JUNIOR-ANGIN, VOICE-ANGIN



PRIPRAVTE SA 
S NAMI 
NA LETO!

Výživové doplnky

Omega-3 FORTE 1000 mg  
180 tob
Vysoká dávka omega-3 prémiovej 
kvality pre zdravé srdce, mozog 
a zrak. 
V ponuke aj balenie 90 tbl. za 6,25 €.

Varixinal gél  
75 ml
Masážny gél obsahuje unikátnu 
kombináciu extraktov zo štyroch 
rastlín, ktoré priaznivo pôsobí pri 
pocite „ťažkých a unavených nôh“.
V ponuke aj Varixinal 60 tbl. za 12,30 €.

Beta karotén 6 mg 
90 tob
Dôležitý provitamín, ktorý sa 
v ľudskom tele mení na vitamín A.

GinkoPrim MAX  
30 tbl
Kvalitný výťažok z Ginkga 
biloba na vašu pamäť, 
obohatený o DMAE 
a magnézium. 
V ponuke aj balenie 60 tbl. za 10,10 €. 

Koenzym Q10 FORTE 60 mg  
60 tob
Optimálna dávka vy-
soko kvalitného koen-
zýmu Q10 získaného 
z prírodných zdrojov.
V ponuke aj Koenzym Q10 30 mg 
60 tbl. za 7,60 €, Cell Shield ENERGY  
30 tbl. za 30,15 € a Cell Shield
 PROTECT 30 tbl. za 17,20 €.

Vápnik Horčík Zinok FORTE 
90 tbl
Vyvážená kombinácia 
minerálov s vitamínom 
D pre vaše zdravé kosti. 
V ponuke aj balenie 30 tbl. 

a varianta OSTEO 90 tbl. 

Selezin ACE COMPLEX   
30 tbl
Vitamín A a C, selén 
a zinok prispievajú 
k normálnej funkcii 
imunitného systému.

Dialevel 
60 tbl
Zloženie s unikátnou 
kombináciou škorico-
vého extraktu a chrómu 
pre zdravú hladinu cukru 
v krvi.

Letná krá
sa

 za 3,50 € 
 za 5,35 €. 

ušetríte

1 45 €

1055 €
12,00 €

ušetríte

0 74 €

535 €
6,09 €

ušetríte

0 93 €

670 €
7,63 €

ušetríte

0 74 €

535 €
6,09 €

ušetríte

1 82 €

1320 €
15,02 €

ušetríte

0 63 €

445 €
5,08 €

ušetríte

1 45 €

1055 €
12,00 €

ušetríte

0 74 €

525 €
5,99 €



100 mäkkých kapsúl 1)



100 mäkkých kapsúl


