
AKCIOVÝ LETÁK
OKTÓBER 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. 10. 2020 do 31. 10. 2020 alebo do vypredania zásob. 
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

+

lokálna Bolesť

Diclobene 140 mg, 5 liečivých náplastí

+ Diclobene, gél 100g 2)

Diclobene 140 mg, liečivé náplasti s diklofenakom, 
pre dlhotrvajúcu úľavu od bolesti svalov a kĺbov 
končatín až na 12 hodín. Obsahuje sodnú soľ diklofenaku.
Pri kúpe Diclobene 140 mg, 5 ks získate Diclobene, 
gél 100g spolu za 8,50 €.

kašeľ

ambrobene 15 mg/5 ml, sirup, 100 ml 1)

Ambrobene - pre rýchlu a účinnú úľavu od vlhkého kašľa.
Obsahuje ambroxoli hydrochloridum. V ponuke aj Ambrobene 
7,5 mg/ml, perorálny/inhalačný roztok, 100 ml za 4,10 €
a Ambrobene 30 mg tablety, 20 tabliet za 3,35 €.

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.

iMunita - Vitalita

Biopron® 9 premium, 30 + 10 kapsúl 10)

Prémiový komplex  živých mikroorganizmov 
s fruktooligosacharidmi na ideálnu podporu vašej celkovej 
pohody a rovnováhy črevnej mikrobioty. 
Vaša denná dávka života počas a po liečbe antibiotikami.
V ponuke aj Biopron 9 Premium 60 tabliet za 16,80 €.  
      

Bolesť hrDla

orocalm Forte 3,0 mg/ml orálny sprej, roztok 
15 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. Orocalm 1,5 mg/ml 
a Orocalm forte 3,0 mg/ml orálny sprej, roztok je liek s účinnou 
látkou benzydamin hydrochlorid. 
V ponuke aj Orocalm 1,5 mg/ml orálny sprej, roztok 30 ml za 5,70 €.

kašeľ

MuCosolVan® sirup, 100 ml 1)

Uľahčuje vykašliavanie, uvoľňuje zahlienenie, zmierňuje kašeľ, 
bez cukru a alkoholu s jahodovou príchuťou. 
Obsahuje ambroxoliumchlorid. V ponuke aj MUCOSOLVAN® 
Junior, 100 ml za 4,60 € a MUCOSOLVAN® LONG EFFECT 
20 kapsúl s postupným uvoľňovaním za 7,30 €.
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UŠETRÍTE

740 €

850 €
15,90 €

UŠETRÍTE

085 €

440 €
5,25 €

JC: 44,00 €/l

UŠETRÍTE

191 €

999 €
11,90 €

UŠETRÍTE

125 €

500 €
6,25 €

JC: 50,00 €/l

UŠETRÍTE

255 €

850 €
11,05 €

UŠETRÍTE

090 €

645 €
7,35 €

+



Vyrobené na Slovensku, Ekologický obal

Bez
alergénov

Bez
laktózy

Bez
lepku

Bez
cukru

Vegánske,
vegetariánske

Vitamíny bez alergénov?

Veď TOTO!

Vitamíny užívame pre ochranu a podporu zdravia. Aj tieto produkty 
však môžu mať rôznu kvalitu a tým aj iný účinok. Mali by sme preto 
poctivo čítať informácie na obale a všímať si napríklad aj to, či sú 
vitamíny bez zbytočných prídavných látok alebo kde boli vyrobené.

Jeseň je obdobím, keď potrebujeme posilniť našu imunitu. Organizmus ocení najmä 
doplnenie vitamínov C, D a zinku. Odporúčame vám vitamíny s týmto označením:

Ide o vitamíny značky TOTO, ktoré boli vyrobené na Slovensku. Neobsahujú sladidlá, 
konzervanty a ani alergény, sú vegánske/vegetariánske a vhodné aj pre ľudí intolerant-
ných na lepok či laktózu. TOTO nerieši len zdravie pacientov, ale aj planéty a svoje 
výrobky balí do obalov pochádzajúcich z udržateľných zdrojov. Kvalitné vitamíny 
za dobrú cenu? Veď TOTO!
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TOTO Vitamín C+Zinok+D3

Kategória produktu: Imunita
Toto je výživový doplnok s obsahom vitamínu C, 
zinku a vitamínu D s postupným uvoľňovaním.

 Vitamín C prispieva k:
 správnej funkcii imunitného systému
 ochrane buniek pred oxidačným stresom
 zníženiu vyčerpania a únavy

 Zinok prispieva k:
 udržaniu zdravých kostí, vlasov, nechtov, pokožky a dobrého zraku
 správnej funkcii imunitného systému

 Vitamín D3 prispieva k:
 správnemu vstrebávaniu a využitiu vápnika a fosforu

Kategória produktu: Vitamíny
Toto je výživový doplnok s obsahom vitamínu C, 
1 kapsula obsahuje 250 mg vitamínu C.

 Vitamín C prispieva k:
 správnej funkcii imunitného systému
 ochrane buniek pred oxidačným stresom
 zníženiu vyčerpania a únavy

TOTO Vitamín D3 2000 I.U.

Kategória produktu: Zdravé kosti a imunita
Toto je výživový doplnok s obsahom vitamínu D, 
1 kapsula obsahuje 2000 I.U. vitamínu D.

 Vitamín D3 prispieva k:
 správnemu vstrebávaniu a využitiu vápnika a fosforu
 prispieva k udržaniu zdravých kostí, zubov a svalov
 prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému

TOTO Vitamín C 250mg

30cps 1,99€

30cps 5,20€

60cps 5,80€

120cps 4,80€

60cps 7,99€
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MIMORIADNA AKCIA OKTÓBER  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.

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 €.

tráVenie

    hylak forte, 100 ml 1) + hylak forte, 30 ml 1)

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 prehĺtaním. Rýchla aplikácia. 
Obsahuje flurbiprofén. 
V ponuke aj STREPFEN® 16 pastiliek za 6,00 €, STREPFEN® 
24 pastiliek a STREPFEN® spomarančovou príchuťou 
bez cukru 24 pastiliek za 7,70 €.

Bolesť hrDla

 
  POZNÁTE Z

len za 0,01 €

+

UŠETRÍTE

185 €

650 €
8,35 €

UŠETRÍTE

150 €

750 €
9,00 €

UŠETRÍTE

605 €

850 €
14,55 €

JC: 65,31 €/l

Hylak forte - Vaše trávenie ako nové. 
Pre rýchlu a účinnú obnovu črevnej mikroflóry 
pri hnačke, ale aj pri zápche a pri liečbe antibiotikami. 
Vhodný aj pre deti od 2 rokov. Pri kúpe Hylak forte, 
100 ml získate Hylak forte, 30 ml len za 0,01 €.

 
  POZNÁTE Z



MIMORIADNA AKCIA OKTÓBER  2020

Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Používajte biocídy bezpečne. Akcia platí od 1. 10. 2020 do 31. 10. 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 október 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. 

kašeľ

erDoMeD® 225 mg, 20 vreciek 1)

ERDOMED® je osvedčený liek na ochorenia horných aj dolných 
dýchacích ciest. ERDOMED® 225mg, 20 vreciek s pomarančovou 
príchuťou je dostupný aj bez lekárskeho predpisu. Vhodný pre 
dospelých a dospievajúcich od 12 rokov. Obsahuje erdosteín.
Pri kúpe ERDOMED® 225 mg, 20 vreciek získate TANTUMGRIP 
600 mg/10 mg prášok na perorálny roztok s citrónovou príchuťou, 
10 vreciek 1) len za 0,01 €.

náDCha

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

Olynth® HA 0,1 % nosová roztoková 
aerodisperzia. Rýchlo uvoľňuje upchatý nos, 
zvlhčuje nosovú sliznicu vďaka trom zvlhčujúcim 
látkam, bez obsahu konzervačných látok, 
dlhodobý účinok až 10 hodín. Nosová roztoková 
aerodisperzia Olynth® HA 0,1 % a HA 0,05% 
obsahuje xylometazolíniumchlorid. 
V ponuke aj iné lieky Olynth®. Info o cenách 
v lekárňach Vaša Lekáreň.

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.

kolaGén

 
  POZNÁTE Z

len za 0,01 €

+

UŠETRÍTE

070 €

450 €
5,20 €

UŠETRÍTE

805 €

750 €
15,55 €

UŠETRÍTE

290 €

1450 €
17,40 €
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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 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 5,20 €. Obsahuje ibuprofén. 

lokálna Bolesť

Voltaren Forte 2,32% gél 
100 g 2)

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

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 5 g ibuprofénu v 100 g krému.

Bolesť

ibalgin® rapidcaps, 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. 

Bolesť

nuroFen® rapid 400 mg Capsules 
20 kapsúl 1)

Rýchla a účinná úľava od horúčky a bolesti. 
Potláča horúčku pri chrípke a zápaloch horných 
dýchacích ciest. Liek je určený pre dospelých 
a dospievajúcich od 12 rokov. Obsahuje ibuprofén. 
V ponuke aj NUROFEN® Rapid 400 mg Capsules, 
10 kapsúl za 2,90 €.

Bolesť

Valetol®, 24 tabliet 1)

Liek sa používa pri bolesti pri nachladnutí, 
bolesti hlavy, chrbta a menštruačnej bolesti.

Chrípka a preChlaDnutie

ColDreX® horúci nápoj CitrÓn 
10 vreciek 1)

Uľaví rýchlo od príznakov chrípky a prechladnutia. 
Znižuje horúčku, odstraňuje bolesť hlavy, bolesť 
v hrdle a uvoľňuje upchatý nos. 
Obsahuje paracetamol, fenylefrín a vitamín C. 
V ponuke aj ostatné produkty značky Coldrex.
Info o cenách v lekárňach Vaša Lekáreň.

Bolesť

BruFen® 400 mg, 30 tabliet 1)

Účinná úľava od bolesti a horúčky. Potláča zápal, 
znižuje horúčku, tlmí bolesť hlavy, zubov, krížov 
a menštruačné bolesti. 
V ponuke aj BRUFEN® 400 mg, 50 tabliet za 4,70 €. 
Ibuprofén sa rýchlo absorbuje z gastrointestinálneho 
traktu. Liek obsahuje ibuprofén.

Chrípka a preChlaDnutie

aCYlpYrin® 10 tabliet 1)

Liek na perorálne použitie s účinnou látkou 
kyselinou acetylsalicylovou. 
ZNIŽUJE HORÚČKU pri chrípke a prechladnutí, 
UĽAVÍ OD BOLESTI hlavy, kĺbov a svalov.

UŠETRÍTE

144 €

520 €
6,64 €

JC: 52,00 €/kg

UŠETRÍTE

236 €

1155 €
13,91 €

JC: 115,50 €/kg

UŠETRÍTE068 €

420 €
4,88 €

UŠETRÍTE

078 €

370 €
4,48 €

UŠETRÍTE

110 €

530 €
6,40 €

JC: 53,00 €/kg

UŠETRÍTE

066 €

330 €
3,96 €

UŠETRÍTE

024 €

110 €
1,34 €

UŠETRÍTE

065 €

460 €
5,25 €

UŠETRÍTE

200 €

715 €
9,15 €
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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. 10. 2020 do 31. 10. 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.

náDCha

otrivin Menthol 0,1% 
nosová roztoková aerodisperzia 10 ml 4)

Nosový sprej s chladivou silou mentolu 
a eukalyptolu. Pomáha rýchlo uvoľniť upchatý 
nos 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. 
Obsahuje xylometazolíniumchlorid.

náDCha

QuiXX® hypertonický nosový sprej 
30 ml 11)

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®extra izotonický nosový sprej 
30 ml s eukalyptovým olejom za 5,80 €. Pre deti 
od 6 rokov a dospelých. 

náDCha

MuConasal® plus 
nosová roztoková aerodisperzia 10 ml 4)

Rýchlo, účinne a dlhodobo uvoľní nos pri 
nádche a prechladnutí. Navyše osvieži vôňou 
mäty a eukalyptu, ktoré umocnia zážitok 
z voľného dýchania. 
Vhodný pre dospelých a deti od 6 rokov. 
Obsahuje tramazolíniumchlorid.

náDCha

phYsioMer® nosový sprej 
hypertonický, 135 ml 11)

Uvoľní upchatý nos pri nádche a prechladnutí. 
Čistí a zvlhčuje nosovú sliznicu, prirodzene 
regeneruje. Nosové spreje Physiomer zo 100% 
prírodnej morskej vody, bohatej na minerály. 
V ponuke aj ostatné druhy Physiomer 115 ml alebo 
135 ml za 9,70 €.

Bolesť hrDla

neo-angin® bez cukru,
24 tvrdých pastilek 3)

Na bolesť hrdla jednoducho Neo-geniálny! Uľavuje 
od bolesti, potláča zápal, lieči infekciu. Hygienický gél 
na ruky s antibakteriálnou prísadou je kozmetický 
prípravok. V ponuke aj neo-angin® čerešňa, 24 tvrdých 
pastilek bez cukru a neo-angin® šalvia, 24 tvrdých 
pastilek bez cukru za 6,30 €. 
Obsahuje Dichlorobenzenmethanol.

Bolesť hrDla

septolete® extra s príchuťou 
citrónu a medu, 16 pastiliek 3)

Pastilky a sprej Septolete extra komplexne liečia 
bolesť a zápal hrdla, úst a ďasien. Septolete extra 
účinkujú proti pôvodcom infekcií hrdla - vírusom, 
baktériám a kvasinkám. 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 alebo s príchuťou eukalyptu 
za 5,50 € a Septolete® extra sprej 30 ml za 5,90 €.

Bolesť hrDla

Drill 24 tvrdých pastilek 3)

DRILL je vďaka svojmu dvojitému účinku 
doplňujúca antibakteriálna a analgetická lokálna 
liečba ľahších infekcií sliznice ústnej dutiny 
a orofaryngu. V ponuke aj DRILL bez cukru, 
24 tvrdých pastiliek a DRILL ružový med, 
24 tvrdých pastilek za 5,40 €.

UŠETRÍTE

097 €

460 €
5,57 €

UŠETRÍTE

062 €

460 €
5,22 €

UŠETRÍTE

077 €

550 €
6,27 €

UŠETRÍTE

115 €

575 €
6,90 €

UŠETRÍTE

149 €

970 €
11,19 €

JC: 71,85 €/l

UŠETRÍTE

072 €

540 €
6,12 €

UŠETRÍTE086 €

630 €
7,16 €

+ hygienický gél 
na ruky za 0,01 € 

+

Na Slovensku je dostupných viac ako 
60 voľnopredajných liekov proti bolesti, 
na vnútorné užitie. 
Dávajte si však pozor, lieky s rôznym názvom 
môžu obsahovať to isté liečivo, čo môže 
predstavovať riziko predávkovania pri 
súčasnom užívaní viacerých liekov od bolesti. 
O možnostiach kombinovania viacerých 
liekov sa preto poraďte so svojím lekárnikom.
 

FARMACEUTKA  LENKA
MÁ TIP
Mgr. Lenka Mitterová
Vaša Lekáreň Rázusova, Nitra
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15) Veterinárny liek na vonkajšie použitie. 16) Dietetická potravina. 17) Veterinárny liek na vnútorné použitie.

náDCha

sinupret perorálne kvapky, 100 ml 1)

Pri akútnych a chronických zápaloch 
prinosových dutín a dýchacích ciest, ako aj 
podporná liečba pri antibakteriálnej liečbe.
V ponuke aj Sinupret perorálne kvapky 50 ml 
za 4,80 €, Sinupret 50 tabliet za 6,30 €, 
Sinupret forte 20 tabliet za 6,30 € a Sinupret 
Akut 20 tabliet za 8,30 €.

kašeľ

tussirex  sirup, 120 ml 11)

Sirup na všetky druhy kašľa spojené 
s prechladnutím. Zmierňuje suchý dráždivý 
aj prieduškový kašeľ. Rýchla úľava. 
V ponuke aj Tussirex Junior sirup 120 ml 
za 5,75 €.

náDCha

nasivin® sinus, sirup 95 ml 10)

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

Chrípka a preChlaDnutie

Celaskon® tablety 250 mg,
100 tabliet 1)

Podporuje odolnosť organizmu pri chrípke 
a nachladnutí. Zvýšená potreba užívania napr. 
aj v tehotenstve, pri dojčení, športe, namáhavej 
práci, po úrazoch alebo u fajčiarov.
Podporte svoju imunitu pravidelným užívaním

iMunita, Vitalita

hliVa ustriCoVá s rakYtníkoVÝM 
oleJoM 60 + 60 kapsúl ZADARMO 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 26,95 €. 

VitaMínY pre Deti

rakYtníČek® multivitamínové 
želatínky s rakYtníkoM 70 ks 10)

RAKYTNÍČEK multivitamínové želatínky sú unikátne 
nielen svojou ovocnou chuťou, obsahujú totiž 20 % 
ovocnej šťavy, ale i vysokým obsahom 9 vitamínov. 
Bez konzervačných látok, umelých sladidiel 
a pridaného farbiva. V ponuke RAKYTNÍK 70 ks, 
MORSKÝ SVET 70 ks, DŽUNGĽA 70 ks, HRUŠKA 
70 ks, VIŠŇA 70 ks za 9,25 € a nové vegánske želé 
RAKYTNÍČEK Trpaslíci divoké ovocie 90 ks 
a RAKYTNÍČEK Škriatkovia maracuja 90 ks za 9,25 €.

VitaMínY, MinerálY

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 Centrum pre ženy, 30 tabliet 
za 9,85 €.

VitaMínY, MinerálY

reVitanerV stronG 
30 tabliet 10)

Revitanerv STRONG obsahuje 500 mg kyseliny 
alfa-lipoovej a vitamíny B1, B2, B3, B5 a B6. 
Prispieva k normálnej činnosti nervovej sústavy. 
Pohodlné dávkovanie 1 tableta denne.

UŠETRÍTE

139 €

680 €
8,19 €

JC: 68,00 €/l

UŠETRÍTE

082 €

575 €
6,57 €

JC: 47,92 €/l

UŠETRÍTE

134 €

1730 €
18,64 €

UŠETRÍTE

204 €

985 €
11,89 €

UŠETRÍTE

091 €

650 €
7,41 €

JC: 68,42 €/l

UŠETRÍTE

283 €

1370 €
16,53 €

UŠETRÍTE060 €

415 €
4,75 €

UŠETRÍTE

187 €

925 €
11,12 €

neproDuktíVnY kašeľ

paxeladine 0,2 percent sirup, 125 ml 1)

Paxeladine je liek proti suchému kašľu pre celú 
rodinu. Lieči obtiažny a neproduktívny kašeľ 
u dospelých a detí od 2,5 roka. 
Je to antitusikum. Je použiteľný 6 mesiacov 
od otvorenia. Liečba suchého kašľu by mala trvať 
krátko iba niekoľko dní. Obsahuje citrát oxeladínu 
2 mg/1 ml.

UŠETRÍTE088 €

555 €
6,43 €

JC: 44,40 €/l
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+

VitaMínY

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. V ponuke aj 
SUPRADYN CoQ10 energy 30 tabliet za 9,45 €.

kĺBY, VäzY, šľaChY

Flexofytol® 60 kapsúl 10)

Kĺby, optimalizovaný extrakt z kurkumy 
(Kurkumovník dlhý). 
Štandardizovaný na 42 mg kurkumínu.

Dia

DiaMizin Gurmar 50 kapsúl 10)

Štandardizovaný výťažok účinných látok z rastliny 
Gymnema Sylvestre, ktorá je v prírodnom lekárstve 
Orientu tradične používaná mnoho storočí pri 
ťažkostiach spojených s diabetom. Účinné látky 
prispievajú k optimálnej hladine glukózy v krvi a znižujú 
chuť na sladkosti, čím napomáhajú redukovať nadváhu. 
V ponuke aj DIAMizin Gurmar 150 kapsúl za 20,75 €.

žilY

MoBiVenal Micro simple 
60 + 10 tabliet 10)

Mobivenal je cielene vyrábaný tak, aby obsahoval 
obidve aktívne látky. Ako diosmín, tak aj hesperidín. 
Práve túto kombináciu obsahujú aj lieky, ktoré sú 
celé roky v praxi overené ako úspešná kombinácia 
pri liečbe ochorení cievnej sústavy. 
Kvalita výživových doplnkov rady Mobivenal 
je potvrdená GMP certifikátom.

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.

stres a VYČerpanie

Vitar MaGnéziuM ManGo 
400 mg + vitamíny B6 a C, 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. 

pálenie záhY

helicid®20, 14 tvrdých kapsúl 1)

Účinná pomoc pri pálení záhy-znižuje množstvo 
kyseliny, ktorá sa tvorí vo Vašom žalúdku. 
Stačí jedna tableta denne. Obsahuje omeprazol.

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. 

MoČoVé CestY

Femannose® n D-manóza 
14 vrecúšok 11)

Prvá pomoc pri zápale močového mechúra! 
Uľavuje od pocitu pálenia, štípania pri močení. 
Obsahuje prírodnú látku D-manózu. Rozpustné 
vrecká s jemnou ovocnou príchuťou. 
Pri kúpe Femannose® N D-manóza 14 vrecúšok 
dostanete FEMME UROGEL 100 ml 12) za 0,01 €.

UŠETRÍTE

205 €

1480 €
16,85 €

UŠETRÍTE

310 €

1520 €
18,30 €

UŠETRÍTE

125 €

615 €
7,40 €

UŠETRÍTE

337 €

1775 €
21,12 €

UŠETRÍTE

133 €

950 €
10,83 €

UŠETRÍTE

102 €

605 €
7,07 €

UŠETRÍTE

175 €

1265 €
14,40 €

UŠETRÍTE

263 €

935 €
11,98 €

UŠETRÍTE

077 €

550 €
6,27 €
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15) Veterinárny liek na vonkajšie použitie. 16) Dietetická potravina. 17) Veterinárny liek na vnútorné použitie.

starostliVosť o VlasY

Biosil plus, 60 tabliet 10)

Kombinácia vitamínov a minerálov pre krásné 
a zdravé vlasy a nechty .

starostliVosť o VlasY

Cystiphane BiorGa 120 tabliet 10)

Vypadávanie vlasov, lámavé nechty, pomáha 
udržiavať zdravé vlasy a nechty. Obsahuje cystín, 
arginin, vitamín B6, zinok. 
V ponuke aj Cystiphane BIORGA Šampón proti 
vypadávaniu vlasov 12) za 5,10 €.

Dentálna hYGiena

Curasept aDs 220 0.2% 
ústna voda, 200 ml 6)

Ústna voda s 0,2 % obsahom chlórhexidínu
digluconate. S príchuťou mäty a bez obsahu 
alkoholu. V ponuke aj CURASEPT ADS 205 
0.05% ústna voda 200 ml, CURASEPT ADS 212 
0.12% ústna voda 200 ml za 5,60 €, CURASEPT 
ADS PERIO ústna voda 200 ml - s kyselinu 
hyalurónovou a CURASEPT ADS IMPLANT ústna 
voda 200 ml, za 6,10 €.

oparY

Vectavir® tónovaný krém na opary
10 mg/g, krém 2 g2 2)

Tlmí bolesť pri oparoch a urýchľuje hojenie. 
Účinný aj v neskorších fázach oparu. 
Prirodzený vzhľad pokožky po aplikácii. 
Obsahuje penciklovir.

oDstraňoVanie BraDaVíC

urGo Bradavice kryoterapeutický 
prípravok na zmrazenie bradavíc 
38 ml 11)

URGO Bradavice kryoterapeutický prípravok, 
je inovatívny kryoterapeutický prípravok na domáce 
odstraňovanie bežných a plantárnych bradavíc 
na nohách a rukách. K odstráneniu bradavice 
dochádza v priebehu 10 - 14 dní. 
Praktická aplikácia - pred použitím nie je potrebné 
výrobok zostavovať, je ihneď pripravený na použitie.

sYnDrÓM suChého oka

systanetM ultra 
bez konzervačných látok, 10 ml 11)

NOVINKA!
Zvlhčujúce očné kvapky SYSTANE™ ULTRA 
bez konzervačných látok poskytujú rýchlu úľavu 
od príznakov suchého oka ako sú podráždenie, 
začervenanie alebo pálenie očí.

ošetrenie rán

leukoplast elastiC náplasť 
na rany, 2 veľkosti, 20 ks 11)

Leukoplast je späť! Priedušná, elastická náplasť 
na rany Leukoplast Elastic. Vhodná aj pre 
ohybné časti tela, ako sú kolená, lakte či päty. 

UŠETRÍTE

073 €

370 €
4,43 €

UŠETRÍTE

250 €

890 €
11,40 €

UŠETRÍTE

139 €

995 €
11,34 €

UŠETRÍTE

190 €

1010 €
12,00 €

UŠETRÍTE

156 €

560 €
7,16 €

JC: 28,00 €/l

UŠETRÍTE

239 €

1750 €
19,89 €

UŠETRÍTE

036 €

170 €
2,06 €

SLEDUJ  NÁS 

Nájdete nás na pod profilom:

VAŠA LEKÁREŇ

NA  INSTAGRAME,
YOUTUBE  A  FACEBOOKU
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MoČoVé CestY

iDelYn® urinal akut® Forte 
10 tabliet 10)

Akútna starostlivosť o močové cesty. Jedinečná 
kombinácia extraktov z kanadských brusníc, 
zlatobyľe a vitamínu D. Zlatobyľ obyčajná pomáha 
udržiavať zdravý močový mechúr a dolné močové 
cesty. Vitamín D prispieva k správnej funkcii 
imunitného systému. Iba 1 tableta denne zodpovedá 
min. 36 mg PAC proanthokyanidínov. V ponuke aj 
IDELYN® Urinal Akut® FORTE 20 tabliet za 16,90 €.

tlakoMer

Bp a2 aCCurate presný tlakomer 11)

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

Dentálna hYGiena

produkty herBaDenDt oriGinal 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.

DezinFekCia

BoDe sterillium Gel pure, 100 ml 13)

Prípravok určený na hygienickú a chirurgickú 
dezinfekciu rúk. Neparfemovaný. 
Pôsobí baktericídne, fungicídne a ničí vírusy.

VitaMínY pre Deti

Colief Vitamin D3 Drops 
kvapky pre deti, 20 ml 10)

Colief® Vitamín D3 je výživový doplnok bohatý 
na vitamín D3 a predstavuje vhodný spôsob, 
ako získať odporúčanú dennú dávku vitamínu D. 
Vitamín D prispieva k normálnemu vývinu kostí 
a zubov u dojčiat a malých detí a k udržaniu 
zdravých kostí a zubov.

Detské ČaJe

leros BaBY 4 ČaJe a Maňuška 
na uMÝVanie Bio 10)

Bylinné a ovocné čaje LEROS, vynikajúca kvalita, 
100% prírodné, bez chemických a konzervačných 
látok, nedosladzované. V ponuke aj ostatné čaje 
z rady LEROS BABY. Info o cenách v lekárňach 
Vaša Lekáreň.

Detské ČaJe

herBeX kýchalko pre drobcov 
20 x 1,5 g 10)

Tymián, skorocel a sladké drievko napomáhajú 
normálnej funkcii dýchacieho systému.
Od 12. mesiaca veku. V ponuke aj HERBEX 
Ovocníček pre drobcov 20 x 1,5 g, HERBEX 
Bruškáčik pre drobcov 20 x 1,5 g, HERBEX 
Neposedko pre drobcov 20 x 1,5 g, HERBEX 
Hrdlo a krk s eukalyptom 20 x 1,5 g, HERBEX 
Žalúdok a črevá 20 x 1,5 g, HERBEX Mozog 
a pamäť 20 x 1,5 g, HERBEX Večerný čaj 20 x 1,5 g, 
HERBEX Yerba maté čaj 20 x 1,5 g za 2,00 €.

UŠETRÍTE

674 €

3085 €
37,59 €

UŠETRÍTE

066 €

465 €
5,31 €

JC: 46,50 €/l

UŠETRÍTE

031 €

930 €
9,61 €

AKCIA

 od 465 €

UŠETRÍTE

101 €

720 €
8,21 €

UŠETRÍTE

132 €

975 €
11,07 €

UŠETRÍTE

026 €

200 €
2,26 €

Výhodné balenie. 
4 LEROS čaje 

a maňuška na 
umývanie.

Pri kúpe vybraných 
produktov HB 

+ Eco kefka za 0,01 €

Chrípka a preChlaDnutie

osCilloCoCCinuM® 30 dávok 1)

Oscillococcinum je homeopatický liek, tradične 
používaný pri liečbe chrípkových stavov 
(horúčka, prechladnutie, bolesti). Dávkovanie 
je rovnaké pre všetky vekové kategórie, 
vrátane tehotných žien a detí. V ponuke aj 
OSCILLOCOCCINUM 6 dávok za 7,35 €. 

UŠETRÍTE

336 €

2455 €
27,91 €

kŕČe, stres, enerGia

Magnesium Chelate + B6 cherry 
25 ml x 10 ampuliek 10)

Novinka Magnésium Chelate vo forme ampuliek 
na pitie. Maximálne vstrebateľná (chelátová) 
forma horčíka. Dodáva energiu, pomáha 
pri kŕčoch, má veľmi rýchly účinok. 
Praktické balenie, stačí len „zatrepať“ a vypiť. 
Výborná višňová príchuť.

SLEDUJ  NÁS 

Nájdete nás na pod profilom:

VAŠA LEKÁREŇ

NA  INSTAGRAME,
YOUTUBE  A  FACEBOOKU

UŠETRÍTE

242 €

875 €
11,17 €

JC: 35,00 €/l



ZĽAVA Z DOPLATKU!

 

 

 

Lekársky predpis

až do

- 50 % 
z doplatku

ZĽAVA Z DOPLATKU ZA LIEK ČIASTOČNE UHRÁDZANÝ NA ZÁKLADE VEREJNÉHO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA
JE POSKYTOVANÁ V SÚLADE S § 89 ZÁKONA Č. 363/2011 Z. Z.

erecept

Na vybrané
lieky na recept

máme zľavy
z doplatku.

AKTUÁLNY ZOZNAM LIEKOV NÁJDETE NA WEBE WWW.VASALEKAREN.SK ALEBO SA INFORMUJTE VO VAŠEJ LEKÁRNI

50% ZĽAVAZ DOPLATKUNA RECEPT

Platí aj naerecept!


