
AKCIOVÝ LETÁK
Január 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. 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.

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 %, Olynth® 0,05 %, Olynth® HA 0,1 % obsahuje 
xylometazolíniumchlorid a je určená na podanie do nosa. V ponuke  
aj ostatné lieky Olynth®.

BOLESŤ HRDLA

Strepsils® Med a Citrón 24 pastiliek 1)

Na bolesť hrdla. Účinkuje proti vírusom, baktériám a kvasinkám 
po 1 minúte.* Zníženie bolesti v hrdle po 5 minútach. V ponuke 
aj Strepsils® Pomaranč s vitamínom C alebo príchuť Mentol 
a Eukalyptus, 24 pastiliek za 5,95 € a Strepsils® Citrón alebo 
Jahoda bez cukru, 24 pastiliek za 6,40 €.
*Na základe štúdie in-vitro.

CHRÍPKA  
A PRECHLADNUTIE

Calcium chloratum - TEVA, 100 ml 1)

Calcium Chloratum - TEVA - jedinečný a generáciami overený liek, ktorý  
podporuje liečbu zápalového procesu. Obsahuje dihydrát chloridu vápenatého.

LOKÁLNA BOLESŤ

Voltaren Forte 2,32 % 100 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. Obsahuje diklofenak dietylamín.

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 - 135 ml za 9,60 €.

UŠETRÍTE

0 31 €

370 €
4,01 €

UŠETRÍTE

0 99 €

370 €
4,69 €

JC: 37,00 €/l

UŠETRÍTE

1 88 €

1150 €
13,38 €

JC: 115,00 €/kg

UŠETRÍTE

1 31 €

560 €
6,91 €

UŠETRÍTE

1 61 €

9 40 €
11,01 €

JC: 69,63 €/l

+ nasic®  
za 0,01 €

BOLESŤ HRDLA

junior-angin 24 pastilek 11)

Expert na bolesť v krku u detí! Uľavuje od bolesti v krku, upokojuje 
podráždené sliznice, vo forme jemných jahodových pastiliek pre deti  
od 4 rokov. V ponuke aj junior-angin SIRUP PRE DETI, 100 ml za 8,25 €  
a junior-angin LÍZANKY PROTI BOLESTI HRDLA, 8 ks za 6,10 €.  
Pri kúpe ktoréhokoľvek junior-angin, dostanete nasic® pre deti nosová 
roztoková aerodisperzia, 10 ml 4) len za 0,01 €.

 
POZNÁTE Z 

 
POZNÁTE Z 

 
POZNÁTE Z 

+

 
POZNÁTE Z 

UŠETRÍTE

5 95 €

660 €
12,55 €



MIMORIADNA AKCIA JANUÁR 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.

PÁLENIE ZÁHY

Rennie® ICE bez cukru 48 žuvacích tabliet 11)

Rýchla a efektívna úľava od pálenia záhy do  niekoľkých 
minút. Neutralizuje prebytočnú kyselinu v žalúdku. Príjemná 
mätová príchuť. Majte Rennie vždy po ruke. 

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE

COLDREX® Horúci nápoj CITRÓN 14 vreciek 1)

Horúci nápoj pre rýchlu úľavu od príznakov chrípky  
a prechladnutia. Kombinácia 3 účinných látok odstraňuje  
bolesti hlavy, svalov a kĺbov, bolesť v hrdle, uvoľňuje upchatý  
nos a znižuje horúčku. V ponuke aj COLDREX® Horúci nápoj 
CITRÓN S MEDOM 10 vreciek za 7,90 € a COLDREX® tablety,  
24 tabliet za 6,15 €.

UŠETRÍTE

1 13 €

560 €
6,73 €

UŠETRÍTE

1 77 €

800 €
9,77 €
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VITAMÍNY

TOTO Vitamín C 250 mg, 
120 tabliet 10)

Výživový doplnok s obsahom  
vitamínu C a šípkového prášku  
so sladidlom.

 

UŠETRÍTE

0 69 €

380 €
4,49 €

 

 

VITAMÍN C
250mg

120 TABLIET
VÝŽIVOVÝ DOPLNOK 

S OBSAHOM VITAMÍNU C
A ŠÍPKOVÉHO PRÁŠKU

SO SLADIDLOM



MIMORIADNA AKCIA JANUÁR 2020

U nás ušetríte najviac!
Najlacnejšia ponuka
na Január 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. 

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.

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.

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.

IMUNITA

BIOPRON® 9 Premium 30 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 antibiotikam. V ponuke aj BIOPRON®  
9 Premium 60 kapsúl za 16,55 €.

UŠETRÍTE

0 94 €

599 €
6,93 €

UŠETRÍTE

2 10 €

960 €
11,70 €

 
POZNÁTE Z 

ODVYKANIE  
OD FAJČENIA

Nicorette® Spray s príchuťou lesného ovocia  
1 mg/dávka, orálna roztoková aerodisperzia 150 dávok 13,2 ml 3)

VYLIEČTE SA ZO ZÁVISLOSTI OD FAJČENIA. Zmierňuje chuť na cigaretu a abstinenčné 
príznaky spojené s ukončením fajčenia. Neobsahuje cukor. Orálna roztoková aerodisperzia 
Nicorette® Spray s príchuťou lesného ovocia 1mg/dávka, obsahuje nikotín. V ponuke 
aj Nicorette® Spray 1 mg/dávka, aer ora 150 dávok 13,2 ml za 18,15 €, liečivé žuvačky 
Nicorette® Classic/Icemint Gum 2 mg alebo 4 mg 105 ks za 29,85 € a liečivé žuvačky 
Nicorette® FreshFruit/Icemint Gum 2 mg alebo 4 mg 30 ks za 11,05 €.

 
POZNÁTE Z 

UŠETRÍTE

2 89 €

1690 €
19,79 €
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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. 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.

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.

AKO NA NEPRÍJEMNÝ KAŠEĽ?

Pri vlhkom kašli sa tvorí v dýchacích 
cestách hlien. Niekedy je však náročne 
nahromadený hlien vykašľať. 

Pre uvoľnenie hlienu a uľahčenie 
vykašliavania pite dostatok tekutín 
a nápomocné sú aj lieky označované 
ako expektoranciá.

FARMACEUT MARTIN
MÁ TIP
Mgr. Martin Kán
Vaša Lekáreň Spojová, Banská Bystrica

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. 

AKO RIEŠIŤ NÁDCHU, UPCHATÝ NOS, 
KÝCHANIE A ZATEKAJÚCI HLIEN? 

Sú dva typy nádchy –infekčná a alergická. 
Prvú spôsobujú baktérie a vírusy, druhú 
sezónne alergény ako peľ či roztoče. 
Odborníci vo Vašej Lekárni vám radi 
poradia ako ju preliečiť. 

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.

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 príčinu bolesti.

BOLESŤ A OPUCH

VERAL® 1 % gél 100 g 2)

Liek na úľavu od lokálnej bolesti miernej až 
strednej intenzity, spôsobenej svalovými  
a kĺbovými traumami, napr. v dôsledku športovej 
činnosti. 1 g gélu obsahuje 10 mg sodnej soli 
diklofenaku. 

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE

PARALEN® GRIP chrípka a bolesť   
24 tabliet 1)

Odstraňuje príznaky chrípky a nachladnutia, ako 
sú: horúčka, bolesť hlavy, upchatý nos, bolesť hrdla. 
Vďaka kofeínu pomáha aj proti únave a ospalosti. 
V ponuke aj PARALEN® GRIP 24 tabliet za 5,55 €, 
ktorý odstraňuje príznaky chrípky a nachladnutia, 
ako sú: horúčka, bolesť hlavy, upchatý nos, bolesť 
hrdla. Navyše tlmí aj suchý kašeľ. 

BOLESŤ

NUROFEN® pre deti  
4% Jahoda 100 ml 1)

Suspenzia pre deti od 6 rokov. Rýchla a účinná 
úľava od horúčky a bolesti. Začína účinkovať  
v priebehu 15 minút a znižuje horúčku po dobu 
až 8 hodín. V ponuke aj NUROFEN® pre deti 
4% Pomaranč, 100 ml za 6,45 €. Obsahuje 
ibuprofén. 

UROGENITÁLNE INFEKCIE

LYSATINE PREMIUM 30 tabliet 10)

Lysatine obsahuje unikátnu kombináciu 
baktériových lyzátov, výťažku z brusníc, 
D-manózy, hovädzieho kolostra, vitamínu C  
a lactobacilov, ktoré sú prospešné pri intímnych 
problémoch. Baktériové lyzáty sú vyrobené  
z najčastejších pôvodcov vaginálnych kandidóz  
a urologických zápalov.

UŠETRÍTE

1 46 €

910 €
10,56 €

UŠETRÍTE

0 94 €

670 €
7,64 €

UŠETRÍTE

0 77 €

565 €
6,42 €

JC: 56,50 €/kg

UŠETRÍTE

0 75 €

555 €
6,30 €

UŠETRÍTE

1 09 €

645 €
7,54 €

JC: 64,50 €/l

UŠETRÍTE

13 03 €

1840 €
31,43 €

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE

TANTUMGRIP 600 mg/10 mg prášok 
na perorálny roztok s citrónovou 
príchuťou, 10 vreciek 1)

TANTUMGRIP prináša účinnú úľavu od príznakov 
chrípky a prechladnutia, ako sú zvýšená teplota, 
bolesť hlavy, upchatý nos a bolesť hrdla. 
TANTUM VERDE® rýchlo a efektívne odstráni 
bolesť a zápal hrdla. Pri kúpe TANTUMGRIP  
600 mg/10 mg prášok na perorálny roztok  
s citrónovou alebo pomarančovou príchuťou,  
10 vreciek dostanete TANTUM VERDE®,  
20 tvrdých pastiliek 3) len za 0,01 €. TANTUM 
VERDE® obsahuje benzydamíniumchlorid.

UŠETRÍTE

6 45 €

7 10 €

+

+ TANTUM VERDE®  
za 0,01 €

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE

CELASKON® tablety 250 mg 100 tabliet 1)

Podporuje prirodzenú obranyschopnosť organizmu 
pri chrípke a nachladnutí. Užíva sa v období 
zvýšených nárokov, a to počas dospievania,  
v tehotenstve, starobe, pri dojčení, namáhavej  
práci, športe, infekčných ochoreniach, po úrazoch,  
u fajčiarov. 

UŠETRÍTE

0 82 €

385 €
4,67 €



www.vasalekaren.skwww.vasalekaren.sk

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. 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.

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.

AKO NA NEPRÍJEMNÝ KAŠEĽ?

Pri vlhkom kašli sa tvorí v dýchacích 
cestách hlien. Niekedy je však náročne 
nahromadený hlien vykašľať. 

Pre uvoľnenie hlienu a uľahčenie 
vykašliavania pite dostatok tekutín 
a nápomocné sú aj lieky označované 
ako expektoranciá.

FARMACEUT MARTIN
MÁ TIP
Mgr. Martin Kán
Vaša Lekáreň Spojová, Banská Bystrica

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. 

AKO RIEŠIŤ NÁDCHU, UPCHATÝ NOS, 
KÝCHANIE A ZATEKAJÚCI HLIEN? 

Sú dva typy nádchy –infekčná a alergická. 
Prvú spôsobujú baktérie a vírusy, druhú 
sezónne alergény ako peľ či roztoče. 
Odborníci vo Vašej Lekárni vám radi 
poradia ako ju preliečiť. 

BOLESŤ HRDLA

TANTUM VERDE® Mint  
20 tvrdých pastiliek 3)

TANTUM VERDE® - Vaše eso na bolesť hrdla! 
TANTUM VERDE® rýchlo a efektívne odstráni bolesť 
a zápal hrdla. V ponuke aj TANTUM VERDE®,  
20 tvrdých pastiliek 3) v príchutiach Lemon, Orange  
& Honey a Eucalyptus za 6,45 €.  
Obsahujú benzydamíniumchlorid.  

BOLESŤ HRDLA

Septolete® extra 16 pastiliek 3)

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. Uľavia už do 15 minút.  
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 €.

CHRÍPKA  
A PRECHLADNUTIE

MUCONASAL® PLUS 
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

Nasivin 0,05 % sprej 10 ml 4)

Uvoľní upchatý nos do 25 sekúnd  
a skráti trvanie nádchy o 2 dni. 
Obsahuje oxymetazolíniumchlorid.

KAŠEĽ

Flavamed® forte  
perorálny roztok 100 ml 1)

Flavamed® je určený na liečbu produktívneho kašľa 
so zýšenou tvorbou hlienu, pri ochoreniach pľúc 
a priedušiek. V ponuke aj Flavamed® 10 šumivých 
tabliet za 4,70 €. Obsahuje ambroxoliumchlorid.  

KAŠEĽ

ACC® LONG 10 šumivých tabliet 1)

ACC® LONG rozpúšťa hlien a uľahčuje vykašliavanie. 
Má rýchly nástup účinku. Stačí 1 tableta denne.  
V ponuke aj ACC® LONG 20 šumivých tabliet  
za 8,50 € a  ACC® LONG INSTANT 10 vreciek  
za 5,95 €. Obsahuje acetylcysteín. 

UŠETRÍTE

0 53 €

645 €
6,98 €

UŠETRÍTE

0 72 €

545 €
6,17 €

UŠETRÍTE

0 64 €

4 50 €
5,14 €

UŠETRÍTE

0 45 €

315 €
3,60 €

UŠETRÍTE

0 93 €

495 €
5,88 €

JC: 49,50 €/l

UŠETRÍTE

0 77 €

555 €
6,32 €

Mucosolvan® (nový názov Mucosolvan® pre dospelých) a Mucosolvan® Junior sú voľnopredajné lieky na vnútorné použitie.
Obsahujú ambroxoliumchlorid. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.

UŠETRÍTE

0 72 €

545 €
6,17 €

JC: 54,50 €/l

V ponuke aj MUCOSOLVAN® Retard 20 cps za 7,20 €.

UŠETRÍTE

0 64 €

480 €
5,44 €

JC: 48,00 €/l



www.vasalekaren.skwww.vasalekaren.sk

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. 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.

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.

GASTROINTESTINÁLNY  
TRAKT

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 €.

PORUCHY TRÁVENIA

Degasin® 280mg 
32 kapsúl 11)

Extra silný proti nadúvaniu a plynatosti.

CHUDNUTIE 

Lipoxal effect  270 tabliet 10)

Prestaňte chudnúť, schudnite! Lipoxal Effect je 
komplexný prípravok pre efektívne spaľovanie 
tukov1 a zníženie hmotnosti2. Napomáha 
redukovať hlad2 aj chuť k jedlu1. V ponuke  
aj Lipoxal effect 120 tabliet za 24,50 €.
1-Zelený čaj, 2-Guarana

IMUNITA

floraliv® kapsuly 20 kapsúl 10)

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

DENTÁLNA HYGIENA

elmex® gelée 25 g 3)

Elmex gél lieči a podporuje remineralizáciu zubnej 
skloviny. Zubní lekári odporúčajú elmex gél ako 
jediný liečivý prípravok pre zastavenie tvorby 
zubného kazu, predovšetkým u detí a mladistvých, 
ako aj u pacientov so zubnými strojčekmi.  
Zastavme spolu zubný kaz.

TRÁVENIE

LINEX® COMPLEX  
14 kapsúl 10)

Kombinácia živých baktérií Lactobacillus 
rhamnosus GG s garanciou 20 miliárd CFU  
v dennej dávke (2 kapsuly), vitamínov B1, B2, B6 
a zinku na užitie pri únave a celkovom oslabení 
imunitného systému. 1 - 2 cps denne.  
Pre dospelých a deti od 6 rokov. 

IMUNITA - VITALITA

SWISS Imunit® Laktobacily
60 + 12 toboliek 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.

VITAMÍNY

Vitamín K2+D3+Q10 60 kapsúl 10)  

+ darček Bylinková zmes  
Biomedica 100 ml 10)

Jedinečná a efektivná kombinácia dvoch 
vitamínov K2 a D3 ( 2000IU / tob.)  
s koenzýmom Q10. Pri kúpe dostanete  
Bylinkovú zmes Biomedica 100 ml za 0,01 €.

KOLAGÉN

COLOXIO 30 vrecúšok 10)

Produkt s unikátnou kombináciou aktívnych 
látok, ktoré majú blahodárný účinok na zlepšenie 
pružnosti a hydratáciu pokožky (anti-aging 
efekt), pre zdravé kĺby a kosti, pre zdravé vlasy  
a nechty, pre reduckiu vrások.

UŠETRÍTE

1 14 €

810 €
9,24 €

JC: 81,00 €/l

UŠETRÍTE

0 82 €

535 €
6,17 €

UŠETRÍTE

616 €

4450 €
50,66 €

UŠETRÍTE

1 67 €

875 €
10,42 €

UŠETRÍTE

0 86 €

635 €
7,21 €

UŠETRÍTE

2 17 €

1560 €
17,77 €

UŠETRÍTE

2 30 €

2975 €
32,05 €

UŠETRÍTE

3 68 €

1315 €
16,83 €

UŠETRÍTE

1 26 €

610 €
7,36 €

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. 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.

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

BIOTUSSIL® perorálny roztok 100 ml 1)

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

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE

BIOMEDICA BITUSILKY 
bylinné pastilky s medom  
15 + 2 pastiliek 10)

Výživový doplnok vo forme pastiliek. Zmes  
5 bylinných výťažkov, medu a mentolu dodáva 
pastilkám osviežujúcu chuť. Pastilky sa odporúča 
užívať v období zvýšeného výskytu prechladnutí.

KAŠEĽ

GENERICA Hedera  
bylinný perorálny roztok 100 ml 10)

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..

IMUNITA - TRÁVENIE

HLIVA USTRICOVITÁ  
+ lactobacily so šípkou  
60 + 60 kapsúl ZADARMO 10)

Obľúbená kombinácia hlivy s lactobacilmi  
a šípkami. Hliva pochádza od certifikovaných 
pestovateľov s deklarovaným obsahom betaglukánov. 
Šípky podporujú obranyschopnosť a pomáhajú 
normalizovať trávenie. Výrobok obsahuje  
3 probiotické kmene s deklarovaným obsahom CFU.

ČAJE

PLOD ŠÍPKY 100 g 10)

Šípky sú bohaté na vitamín C a pomáhajú 
posilniť obranyschopnosť organizmu. Zľava  
aj na iné druhy sypaných čajov HERBEX info  
o cene v lekárňach Vaša Lekáreň.

TLAKOMER

Tlakomer Microlife  
BP A2 Basic 3G s AD 11)

Plnoautomatický digitálny tlakomer s kónickou 
manžetou na rameno pre klinicky spoľahlivé 
meranie krvného tlaku. Gentle+ technológia  
pre optimálne rýchle, pohodlné a presné meranie  
s jemným nafukovaním a vyfukovaním manžety 
a patentovanou PAD technológiou pre včasné 
rozpoznanie arytmie srdca.

ODSTRÁNENIE  
VŠÍ A HNÍD

PARANIT  
sprej proti všiam a hnidám  
100 ml 11) + šampón 100 ml + hrebeň
Odstráňte 100% vší jedinou 15 minútovou 
aplikáciou! Radikálny sprej proti všiam a hnidám, 
šampón po ošetrení a hrebeň naviac. V ponuke 
aj PARANIT Radikálny šampón 100 ml + hrebeň
za 11,25 €.

NÁDCHA

NOŠTEK ODSÁVAČKA HLIENOV 
z plastu s mäkkou hlavicou pripojiteľná k vysávaču 11)

Noštek odsávačka hlienov z plastu s mäkkou 
hlavicou. Odsávačka hlienov Noštek vyrobená 
z plastu s mäkkou hlavicou, je pripojiteľná k 
vysávaču. Uľahčí vám čistenie nošteka vášho 
drobčeka. Efektívne ho zbaví všetkých hlienov 
a prinesie mu úľavu pri dýchaní. Jednoducho 
pripojíte na vysávač a čistite noštek s priloženou 
mäkkou koncovkou, ktorá je bezpečná pre vaše 
dieťatko. Bezpečné a pohodlné používanie.

UŠETRÍTE

1 46 €

515 €
6,61 €

JC: 51,50 €/l

UŠETRÍTE

0 66 €

335 €
4,01 €

UŠETRÍTE

0 73 €

520 €
5,93 €

JC: 52,00 €/l

UŠETRÍTE

1 27 €

1590 €
17,17 €

UŠETRÍTE

0 61 €

290 €
3,51 €

UŠETRÍTE

0 35 €

165 €
2,00 €

JC: 16,50 €/kg

UŠETRÍTE

8 26 €

3785 €
46,11 €

UŠETRÍTE

3 19 €

1540 €
18,59 €

JC: 77,00 €/l

UŠETRÍTE

2 57 €

865 €
11,22 €

ZÁPCHA

Čaj Pravidelné vyprázdňovanie
10 nálevových vreciek po 14 g 10)

Inulín - výťažok z koreňa čakanky. Ľan prispieva  
k pravidelnej funkcii čriev, zlepšuje črevnú peristaltiku  
a podporuje trávenie. Podporuje pocit plnosti  
a nasýtenia. Mäta má pozitívny vplyv na správnu funkciu 
tráviaceho traktu. Fenikel podporuje trávenie  
a vylučovanie. Inulín podporuje trávenie, prispieva  
k stimulácii produkcie tráviacich štiav  
a ku gastrointestinálnej pohyblivosti. Zľava  
aj na iné druhy čajov. Info o cene  
v lekárňach Vaša Lekáreň.



VÁŠ PARTNER 
PRE NOVÝ ZAČIATOK.

V ponuke aj balenie 30 tabliet 
za 6,70 €. 

Zimná bal
an

ci
a

ZDRAVÁ 
HLADINA CUKRU 

V KRVI

Výživové doplnky

V ponuke aj Zinok 15 mg 
30 tabliet za 2,25 € a Zinok 15 mg 

90 tabliet za 4,85 €.

VITALITA

V ponuke aj Céčko 100 mg 
pomaranč 30 tabliet za 1,40 €.

VITALITA

V ponuke aj Magnesium+B6 
60 tabliet za 4,45 € a Magnesium+B6 

90 tabliet 5,70 €. 

ENERGIA

PAMÄŤ 
& 

KONCENTRÁCIA

ENERGIA

V ponuke aj balenie 90 toboliek 
za 6,25 €.

ZDRAVÉ SRDCE, 
MOZOG A ZRAK VITALITA

UŠETRÍTE

1 41 €

1010 €
11,51 €

UŠETRÍTE

1 45 €

1055 €
12,00 €

UŠETRÍTE

0 40 €

265 €
3,05 €

UŠETRÍTE

0 81 €

570 €
6,51 €

UŠETRÍTE

0 85 €

615 €
7,00 €

UŠETRÍTE

0 41 €

315 €
3,56 €

UŠETRÍTE

1 45 €

1055 €
12,00 €

UŠETRÍTE

1 82 €

1320 €
15,02 €



ZĽAVOVÉ
KUPÓNY

január
2020

lokálna bolesť

Diclobene 140mg
10 liečivých náplastí2)

5 liečivých náplastí2)

TOTO vitamín C + Zinok
60 kapsúl

0,60 €

TOTO vitamín C + Zinok
30 kapsúl

0,40 €

ZĽA
V
A

ZĽA
V
A

Sirupy Robitussin®
na rôzne druhy kašľa 

100 ml

0,50 €

Sirupy Robitussin®
na rôzne druhy kašľa 

100 ml

0,50 €

ZĽA
V
A

ZĽA
V
A

VITAR Magnézium
400 mg + vit.C a B

20 vrecúšok

0,50 €

VITAR Magnézium
400 mg + vit.C a B

20 vrecúšok

0,50 €

ZĽA
V
A

ZĽA
V
A

Probicus® Premium
30 kapsúl

0,50 €

Probicus® Premium
15 kapsúl

0,25 €

ZĽA
V
A

ZĽA
V
A

Diclobene 140 mg
10 liečivých náplastí

2,05 €

Diclobene 140 mg
5 liečivých náplastí

1,10 €

ZĽA
V
A

ZĽA
V
A

0,25 €

VITAR Magnézium 
šumivých 375 mg 
20 tabliet bez cukru

VITAR Magnézium
šumivých 375 mg 
20 tabliet bez cukru

0,25 €
ZĽA

V
A

ZĽA
V
A

Kalciový sirup
100 ml

0,35 €

Kalciový sirup
100 ml

0,35 €

ZĽA
V
A

ZĽA
V
A

stres a únava

Vitar MAGNÉZIUM 375 mg 
20 šumivých tabliet bez cukru10)

Vitar MAGNÉZIUM
400 mg + vit.C a B 10)

20 vrecúšok10)

stres a únava

kalciový sirup

Kalciový sirup 
100 ml10)

Sirupy Robitussin®
na rôzne druhy kašla 100 ml1)

kašeľ

vitamíny

TOTO Vitamín C + Zinok 
30 kapsúl10)

60 kapsúl10)

Probicus® Premium
15 kapsúl10)

30 kapsúl10)

trávenie

*4800001*

*4800002*

*4800005*

*4800006*

*4800008*

*4800008*

*4800010*

*4800010**4800009*

*4800009*

*4800007*

*4800007*

*4800004*

*4800003*





vitamíny, minerály

Centrum pre mužov
Centrum pre ženy 
30 tabliet10)

ERDOMED® 225mg
20 vreciek

0,50 €

ERDOMED® 225mg
20 vreciek

0,50 €

ZĽA
V
A

ZĽA
V
A

Original Chlorella 
TOPNATUR 750 tabliet

3,05 €

Original Chlorella 
TOPNATUR 750 tabliet

3,05 €

ZĽA
V
A

ZĽA
V
A

Femibion® 2 Tehotenstvo
28 tabliet + 28 kapsúl

2,00 €

Femibion® 1 Plánovanie
a prvé týždne tehotenstva

56 tabliet

2,00 €

ZĽA
V
A

ZĽA
V
A

Sanorin® 0,5 ‰ kvapky 
10 ml alebo Sanorin® 

1 ‰ kvapky 10 ml

0,55 €

Sanorin® 0,5 ‰
sprej 10 ml

0,55 €

ZĽA
V
A

ZĽA
V
A

junior-angin LÍZANKY
PROTI BOLESTI HRDLA

8 ks

0,45 €

junior-angin SIRUP PRE
DETI, 100 ml

0,65 €

ZĽA
V
A

ZĽA
V
A

Centrum pre ženy
30 tabliet

0,90 €

Centrum pre mužov
30 tabliet

0,90 €

ZĽA
V
A

ZĽA
V
A

0,45 €

VALETOL® 24 tabliet

VALETOL® 24 tabliet

0,45 €
ZĽA

V
A

ZĽA
V
A

2,10 €

Ocuvite® LUTEIN forte
60 tabliet

2,10 €

ZĽA
V
A

ZĽA
V
A

bolesť

VALETOL®  
24 tabliet1)

Sanorin® 0,5‰4)

sprej 10 ml alebo kvapky 10 ml

nádcha

Femibion® 1 ,  Femibion® 2 
Plánovanie a prvé týždne 
tehotenstva, 56 tabliet10)

Ocuvite® LUTEIN forte
60 tabliet10)

prenatálny multivitamínvýživa očí

kašeľ

imunita a vitalita

ERDOMED® 225 mg 
20 vreciek1)

Original Chlorella 
TOPNATUR 750 tabliet10)

junior - angin SIRUP PRE
DETI 11) 100 ml, alebo  LÍZANKY

bolesť hrdla

Ocuvite® LUTEIN forte
60 tabliet

*4800011* *4800012*

*4800013*

*4800015*

*4800016*

*4800018*

*4800019*

*4800020*

*4800021*

*4800011*

*4800014*

*4800014*

*4800017*

*4800017*

*4800022*

*4800022*




