
AKCIOVÝ LETÁK
MAREC 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. 3. 2020 do 31. 3. 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.

poruchy trávenia

BioGaia® protectis kvapky 5 ml 10)

Kvapky s Lactobacillus reuteri pre diétny režim pri poruchách 
zažívania, ako je napríklad dojčenská kolika. Aj perorálny 
rehydratačný roztok v kombinácii: živé, aktívne baktérie, 
zinok a soli v koncentráciách, ktoré odporúča WHO. 
V ponuke aj BioGaia® ProTectis kvapky 10 ml za 16,90 € 
a BioGaia® Plus 7 vreciek za 7,30 €.

chrípka a prechladnutie

Sinulan® express Forte sprej 15 ml 11)

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

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.

BoleSť hrdla

Strepsils® plus Spray, 20 ml 1)

Na silnú bolesť hrdla. Účinkuje proti vírusom, baktériám 
a kvasinkám. Lokálny anestetický účinok. Rýchla aplikácia. 
V ponuke aj Strepsils® Plus, 24 pastiliek za 6,60 €.

lokálna BoleSť

voltaren Forte 2,32% gél 100 g 2)

Analgetikum vo forme gélu s účinkom proti bolesti na 12 hodín. 
Uľavuje od bolesti chrbta, svalov a kĺbov. Stačí aplikovať iba 2x denne. 
Ľahko otvárateľný uzáver. V ponuke aj Voltaren Forte 2,32% gél 
150 g za 14,35 €, Voltaren Forte 2,32% gél 180 g za 16,20 €, Voltaren 
Forte 2,32% gél 50 g za 7,45 €, Voltaren Rapid 25 mg 20 kapsúl 
za 5,10 €, Voltaren Actigo Extra 25 mg 20 tabliet za 4,70 €, Voltaren 
140 mg liečivá náplasť emp med 5 ks za 9,00 € a VoltaTherm hrejivá 
náplasť na úlavu od bolesti chrbátu 5 ks za 7,35 €.
Obashuje diklofenak dietylamín.

StreS a vyčerpanie

vitar MaGnÉZiuM Mango 375 mg
20 šumivých tabliet bez cukru 10)

Šumivé tablety s obsahom 375 mg magnézia. Výživový doplnok 
s aktívnymi látkami, ktoré prispievajú k zníženiu miery únavy 
a vyčerpania, normálnej činnosti svalov a nervovej sústavy. 
Vynikajúci doplnok pre aktívnych ľudí. V obľúbenej príchuti mango.

ušetríte

1 95 €

900 €
10,95 €

ušetríte

1 1 5 €

650 €
7,65 €

ušetríte

3 20 €

1050 €
13,70 €

JC: 32,00 €/kg
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15) Veterinárny liek na vonkajšie použitie. 16) Dietetická potravina. 17) Veterinárny liek na vnútorné použitie.

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), ktorý sa lepšie vstrebáva v ľudskom organizme.

kĺBy, väZy, šľachy
proenzi® intensive 120 tabliet 10)

To najlepšie pre Váš pohyb od Proenzi®, prináša 36 %* 
zlepšenie chôdze po schodoch a zlepšuje komfort kĺbov 
u 75 %* užívateľov. S vitamínom C, ktorý prispieva k tvorbe 
kolagénu na normálnu funkciu chrupavky.
*Výsledky observačnej štúdie na 41 pacientoch, 2017. Správa je dostupná na vyžiadanie.

ušetríte

0 90 €

550 €
6,40 €

kašeľ

Stoptussin sirup, 180 ml 1)

Stoptussin - správna voľba proti kašľu vďaka 2 účinným látkam 
- tíši dráždivý kašeľ, chráni pred ďalším dráždením ku kašľu, 
riedi hlien, a tým napomáha vykašliavaniu. 
V ponuke aj Stoptussin sirup, 100 ml za 4,25 € 
a Stoptussin tablety, 20 tabliet za 3,95 €.

ušetríte

1 1 5 €

530 €
6,45 €

JC: 29,44 €/l
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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. 3. 2020 do 31. 3. 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.

proBiotiká, iMunita

GS Superky proBiotiká 60+20 kapsúl 10)

Unikátny komplex 9 odolných kmeňov baktérií. 
21 miliárd životaschopných mikroorganizmov* v dennej dávke 
(2 kapsuly). Navyše selén pre podporu imunity a prebiotiká. 
V ponuke aj GS SUPERKY PROBIOTIKÁ 30+10 kapsúl za 8,30 €, 
GS LAKTOBACILY FORTE 21 30 + 10 kapsúl za 8,30 € 
a GS LAKTOBACILY FORTE 21 60 + 20 kapsúl za 13,00 €.
*Uvedené množstvo zodpovedá okamihu výroby.

ušetríte

2 55 €

1300 €
15,55 €

nádcha

nasivin® 0,05% kvapky 10 ml 4)

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

ušetríte

0 55 €

285 €
3,40 €

U nás ušetríte najviac!
Najlacnejšia ponuka
na Marec 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. 

BoleSť hrdla
neo-angin® bez cukru 24 tvrdých pastilek 3)

Na bolesť v krku jednoducho Neo-geniálny! Lieči bolesť v krku, 
dezinfikuje ústnu dutinu, potláča zápal. V ponuke aj neo-angin® 
čerešňa, 24 tvrdých pastilek a neo-angin® šalvia, 24 tvrdých 
pastilek za 5,85 €. Pri zakúpení akéhokoľvek balenia Neo-anginu 
dostanete vitamín C 500 mg 15 kapsúl 10) za 0,01 €. 

ušetríte

1 20 €

585 €
7,05 €

++ vitamín C
500 mg 15 kapsúl

za 0,01 €
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1) Liek na vnútorné použitie. 2) Liek na vonkajšie použitie. 3) Liek na orálne použitie. 4) Liek na podanie do nosa. 5) Liek na podanie do oka. 6) Liek na dentálne použitie. 7) Liek na vaginálne použitie.  
8) Liek na rektálne použitie. 9) Liek na perorálne použitie. 10) Výživový doplnok. 11) Zdravotnícka pomôcka. 12) Kozmetický výrobok. 13) Biocídny výrobok. 14) Veterinárny prípravok.  

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

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 8,40 € a COLDREX® tablety 24 tabliet za 6,15 €.

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. 
V ponuke za zvýhodnené ceny aj ostatné lieky 
Olynth®. Info o cenách v lekárňach Vaša Lekáreň. 

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 Physiomerov 
115 ml a 135 ml za 9,55 €.

kašeľ

MucoSolvan® Sirup 100 ml 1)

MUCOSOLVAN® uľahčuje vykašliavanie, uvoľňuje 
zahlienenie, zmierňuje kašeľ, bez cukru a alkoholu, 
jahodová príchuť. V ponuke aj MUCOSOLVAN® 
Junior, 100 ml za 4,50 € a MUCOSOLVAN® 
Retard, 20 kapsúl za 6,85 €. 
Obsahuje ambroxoliumchlorid.

ušetríte

1 17 €

860 €
9,77 €

ušetríte

0 31 €

370 €
4,01 €

ušetríte

1 46 €

955 €
11,01 €

JC: 70,74 €/l

ušetríte

1 07 €

510 €
6,17 €

JC: 51,00 €/l

TRÁPI ŤA NÁDCHA A UPCHATÝ NOS? 
NAJVIAC POUŽÍVANOU POMOCOU SÚ 
NOSOVÉ SPREJE.

TIETO SPREJE SÚ ZLOŽENÉ
NAJČASTEJŠIE Z:

Dekongestív, tieto liečivá uvoľňujú upchatý nos 
rýchlo a efektívne. Pozor, zvyčajne by sa nemali 
používať dlhšie ako 7 až 10 dní.

Morskej vody, či už vo forme sprejov alebo 
nosových výplachov. Takéto spreje sú vhodné 
na každodenné používanie.

FARMACEUTKA  PATRÍCIA
MÁ TIP
PharmDr. Patrícia Martišovičová
Vaša Lekáreň Dami, Nitra

 
POZNÁTE Z 

dorithricin, 20 tvrdých pastiliek 1)

Jediný voľnopredajný liek na trhu s obsahom 
lokálneho antibiotika. Rýchlo tlmí bolesť, cielene 
bojuje s baktériami a lieči zapálené hrdlo. 
Je vhodný aj pre deti od 2 rokov.

BoleSť hrdla

Stoptussin, 50 ml 1)

Stoptussin - správna voľba proti kašľu 
vďaka 2 účinným látkam - tíši dráždivý 
kašeľ, chráni pred ďalším dráždením 
ku kašľu, riedi hlien, a tým napomáha 
vykašliavaniu.

kašeľ

calcium chloratum - teva, 100 ml 1)

Jedinečný a generáciami overený liek, 
ktorý podporuje liečbu zápalového procesu. 
Obsahuje dihydrát chloridu vápenatého.

ZápalovÉ  ochorenie

ušetríte

1 36 €

629 €
7,65 €

Pripravte sa na obdobie 
chrípok a nachladnutí

s 3 záchranármi

ušetríte

1 00 €

370 €
4,70 €

JC: 37,00 €/l

ušetríte

1 1 5 €

530 €
6,45 €

JC: 106,00 €/l
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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. 3. 2020 do 31. 3. 2020 alebo do vypredania zásob.  
Bežná cena je priemerná aktuálna cena produktu v lekárňach alebo cena podľa informácie od výrobcu alebo dodávateľa. Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

Dojčenie je najprirodzenejší spôsob výživy dojčiat. Dojčenská výživa by mala byt použitá na základe odporúčania lekára. Spôsob použitia a ďalšie informácie na obaloch a na webových stránkach.

kašeľ

Soledum® 200 mg
20 mäkkých gastrorezistentných kapsúl 10)

Expert na zápal priedušiek, dutín a prechladnutie! 
Potláča zápal v prieduškách, rozpúšťa usadený hustý 
hlien, uľahčuje namáhavé vykašliavanie. 
Uľavuje od akútneho zápalu vedľajších nosových dutín. 
V ponuke aj Soledum® 100 mg, 20 mäkkých 
gastrorezistentných kapsúl za 5,50 €. Pri zakúpení 
akéhokoľvek balenia prípravku Soledum dostanete 
vitamín C 500 mg 15 kapsúl 10) za 0,01 €. 

nádcha

StÉriMar™ cu (Meď ) 50 ml 11)

Mikrosprej morskej vody obohatený o meď, 
ktorá potláča rast baktérií a pôsobí protizápalovo. 
Vhodný pri častej a opakovanej nádche. 
Pre všetky vekové katégorie. 
100%-ný prírodný, bez konzervačných látok.

BoleSť hlavy

panadol Migréna 20 tabliet 1)

Panadol Migréna - Zosilnená úľava od migrény 
do 30 minút vďaka obsahu 2 liečiv proti bolesti 
a kofeínu pre posilnenie účinku. Tlmí akútnu 
bolesť hlavy, záchvaty migrény a potláča aj jej 
ďalšie príznaky. Účinok až na 6 hodín podľa 
odporúčaného dávkovania. Od 18 rokov.

nádcha

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.

BoleSť

MiG-400® 30 tabliet 1)

MIG-400® rýchly proti bolesti a horúčke. 
Liek určený na liečbu miernej a stredne silnej 
bolesti a horúčky. 
V ponuke aj MIG® Junior 2%, 100 ml za 2,50 €. 
Obsahuje ibuprofén. 

vitaMíny

centrum® a - Z 100 tabliet 10)

Kompletný multivitamín s vitamínmi, minerálmi 
a stopovými prvkami. Na podporu energie, imunity 
a zdravia kože. Určený pre dospelých, bezgluténový, 
bez cukru. V ponuke aj Centrum® Silver 100 tabliet 
na podporu výživy osôb nad 50 rokov. Vo výhodnom 
balení 100 tabliet za 19,95 €.

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.

BoleSť

nuroFen® rapid 400 mg capsules 
20 mäkkých kapsúl 1)

Rýchla a účinná úľava od horúčky a bolesti. 
Potláča horúčku pri chrípke a zápaloch horných 
dýchacích ciest. 2X RÝCHLEJŠIA ÚĽAVA OD 
BOLESTI* Obsahuje ibuprofén. 
V ponuke aj NUROFEN® RAPID 400 mg
Capsules, 10 mäkkých kapsúl za 2,75 €.
*v porovnaní s obalovanými tabletami Nurofen.

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

1 31 €

865 €
9,96 €

JC: 173,00 €/l

ušetríte

1 03 €

505 €
6,08 €

ušetríte

0 85 €

610 €
6,95 €

ušetríte

0 64 €

450 €
5,14 €

ušetríte

0 58 €

295 €
3,53 €

ušetríte

6 64 €

1820 €
24,84 €

ušetríte

0 62 €

455 €
5,17 €

ušetríte

0 65 €

415 €
4,80 €

ušetríte

0 57 €

410 €
4,67 €

+ vitamín C
500mg 15 kapsúl

za 0,01 €

+
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1) Liek na vnútorné použitie. 2) Liek na vonkajšie použitie. 3) Liek na orálne použitie. 4) Liek na podanie do nosa. 5) Liek na podanie do oka. 6) Liek na dentálne použitie. 7) Liek na vaginálne použitie.  
8) Liek na rektálne použitie. 9) Liek na perorálne použitie. 10) Výživový doplnok. 11) Zdravotnícka pomôcka. 12) Kozmetický výrobok. 13) Biocídny výrobok. 14) Veterinárny prípravok.  

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

StreS a vyčerpanie

MaxiMag horčík Forte 375 mg 
+ vitaMín B6 50 kapsúl 10)

Horčík (magnézium) prispieva k zníženiu 
vyčerpania a únavy, rovnováhe elektrolytov, 
správnemu fungovaniu nervového systému 
a svalov, normálnej psychickej funkcii, udržaniu 
zdravých kostí a zubov. Vitamín B6 prispieva 
k normálnej funkcii imunitného systému, regulácii 
hormonálnej činnosti.

proStata, potencia

prostenal® control 60 tabliet 10)

Osvedčená starostlivosť na udržanie zdravej 
prostaty a podporu potencie. Prostenal. Stále 
v pohode.
V ponuke aj Prostenal® NIGHT, 60 tabliet za 15,65 €.

kŔče, StreS, 
ľahšie poruchy Spánku a SÚStredenia

MaGneSii lactaS vulM® 500 mg 
60 tabliet 1)

Prevencia a liečba zníženej hladiny horčíka 
sprevádzajúcej stavy (svalové kŕče, dlhodobé 
stresové stavy, mierna úzkosť, stres, prejavy 
depresie, zvýšená psychická a fyzická záťaž, 
tehotenstvo a dojčenie, ľahšie poruchy spánku 
a sústredenia sa) a ochorenia (diabetes mellitus, 
migréna, hypertenzia...). Pri kúpe jedného 
balenia máte druhé za 0,01 €.

kĺBy, väZy, šľachy

Gelactiv 3-collagen Forte 
60 + 60 kapsúl ZADARMO 10)

Prvý a jediný prípravok s tromi typmi kolagénov 
pre vaše kĺby, väzy a šľachy. Najsilnejšie zloženie 
na trhu. S vitamínom C pre tvorbu kolagénu, 
a tým pre normálnu funkciu chrupaviek a kostí. 
Teraz akcia 1 + 1 ZADARMO (na 4 mesiace užívania)! 

MultivitaMíny pre deti

tereZia rakytníček
+ želatínky veľkonočné vajce 50 ks 10)

Rakytníček želatínky+ v limitovanej veľkonočnej 
edícii. Na výber červené, zelené alebo žlté vajíčko. 
Želatínky sú unikátne nielen ovocnou chuťou, 
obsahujú 20 % ovocnej šťavy, ale i vysokým 
obsahom 9 vitamínov. Bez konzervačných látok, 
umelých sladidiel a pridaného farbiva. 

nedoStatok želeZa

GlobiFer® forte, 40 tabliet 10)

Doplnok výživy s obsahom prirodzeného 
hémového železa vyvinutý vedcami vo Švédsku. 
Osobitá prirodzená forma železa napomáha tomu, 
že je ľahko stráviteľný a rýchlo doplní nedostatok 
železa v organizme. Na rozdiel od iných produktov 
sa pri užívaní nemusíte obmedzovať v pití čaju, 
kávy, mlieka, kakaa. Bez zápchy a bez kŕčov 
si Globiferom forte môžu rýchlo doplniť nedostatok 
železa aj tehotné ženy a deti od 12 rokov.

ochrana pečene

lipovitan® duo, 30 tabliet 10)

Vďaka svojmu zloženiu je vhodný na regeneráciu 
a detoxikáciu pečene. Len 1 tableta denne.

ušetríte

1 10 €

310 €
4,20 €

ušetríte

2 14 €

1565 €
17,79 €

ušetríte

3 00 €

300 €
6,00 €

ušetríte

1 76 €

1295 €
14,71 €

ušetríte

0 57 €

735 €
7,92 €

ušetríte

2 18 €

17 05 €
19,23 €

ušetríte

1 85 €

905 €
10,90 €

Akcia 1 + 1
ZDARMA 

Akcia 1 + 1 
za 0,01 €
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Šumivé tablety 30 ks
Supradyn®  CoQ10 energy je výživový doplnok.

•  NOVINKA vo forme 
šumivých tabliet

•  Vyvážený komplex 
vitamínov, minerálov 
a stopových prvkov 
s koenzýmom Q10

Keď Vám 
chýba energia

IN20-043_SUPRADYN_SK_inz_130x83_2.indd   1 29.01.20   14:26

ušetríte

1 63 €

1175 €
13,38 €

V ponuke aj Supradyn CoQ10 Energy 30tbl za 8,80 € 
a Supradyn CoQ10 Energy 60tbl za 14,60 €.
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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. 3. 2020 do 31. 3. 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.

StaroStlivoSť o pokožku

Bepanthen® Baby 100 g 12)

Už žiadne zapareniny zadočka! Bepanthen Baby 
pomáha ochrániť vaše dieťatko pred ich vznikom.
Jemná každodenná starostlivosť aj pre tú najcitlivejšiu 
pokožku. Bez parfumácie a umelých konzervantov. 
S mandľovým olejom a panthenolom pre prirodzenú 
regeneráciu pokožky. Starostlivosť aj o prsné 
bradavky po dojčení. 
V ponuke aj Bepanthen Baby 30 g za 5,00 €. 

BoleSť a opuch

reparil® – Gel n 100 g 2)

Potláča opuch, zápal. Používa sa pri zraneniach 
s pomliaždeninami, vyvrtnutiami, podliatinami, 
pri kŕčových žilách. Obsah: 100 g gélu obsahuje 
aescinum 1 g; diethylamini salicylas 5 g. 
V ponuke aj Reparil® Dragées 20 mg, 40 tabliet 1) 
za 7,55 €. Liek obsahuje aescín. 

StaroStlivoSť o vlaSy

cannaderm® capillus 
- šampón na seboreu 150 ml 12)

Capillus konopný šampón seborea je vhodný pre suchú, 
šúpajúcu a svrbiacu pokožku hlavy s prejavmi seborey, 
atopického ekzému alebo lupienky.  Prírodná receptúra 
s konopným olejom, ktorá zmierňuje tvorbu šupín, 
svrbenie a začervenanie vlasovej pokožky. V ponuke 
aj Cannaderm Capillus - šampón proti lupinám NEW 
150 ml za 10,40 €.

inkontinencia

tena lady extra proMo 10 ks 11)

Nové výhodné balenie inkontinenčných vložiek 
TENA Lady Extra, ktoré sú ideálne pri strednom 
úniku moču. TENA Lady Extra poskytujú trojitú 
ochranu proti pretečeniu moču, vlhkosti 
a zápachu. Vložka je navrhnutá s ohľadom 
na ženské telo pre dokonalú absorpciu 
a diskrétnosť. Zároveň je vyrobená z jemného, 
priedušného materiálu, ktorý umožňuje cirkuláciu 
vzduchu a dovolí pokožke dýchať.

heMoroidy

procto-Glyvenol® rektálny krém 30 g 8)

Procto-Glyvenol® 5%+2%, 30g, rektálny krém 
- lokálna liečba vonkajších a vnútorných 
hemoroidov. 100 g rektálneho krému obsahuje  
5 g tribenozidu a 2 g bezvodého lidokaíniumchloridu.

StaroStlivoSť o vlaSy

vlasové hnojivo 60 tabliet 10)

Prípravok pre podporu prirodzenej hustoty vlasov 
a pre obmedzenie ich vypadávania 1,2,3. Je vhodný 
aj pri pomalom raste a zvýšenej lámavosti vlasov 1,3. 
Vysoké dávky aminokyselín, vitamínov a minerálov 
pre rýchly a výrazný účinok. Vlasová výživa obsahuje 
MSM, zdroj síry, ktorá je považovaná za minerál krásy. 
V ponuke aj Vlasové hnojivo 150 tabliet za 21,85 € 
a Vlasové hnojivo šampón 150 ml za 8,70 €. 
1) zinok,  2) vitamín B5,  3) biotín

ochrana pokožky

indulona® original krém na ruky
85 ml 12)

Tradičná receptúra bez konzervačných látok 
pre intenzívnu starostlivosť. Regeneračný, 
ochranný a premasťujúci krém na ruky určený 
pre každodennú starostlivosť o vysušenú 
a popraskanú pokožku. 
Pokožke dodáva pružnosť, pevnosť a prirodzenú 
vláčnosť a udržiava prirodzenú ochrannú vrstvu 
kožného mazu.

ZuBnÉ protÉZy

coreGa original extra silný Xl 70 g 11)

Pre extra silnú fixáciu až 12 hodín, s jemnou mätovou 
príchuťou. Pomáha zabraňovať zachytávaniu zvyškov 
jedla pod náhradou. Bez zinku. 
V ponuke za zvýhodnené ceny aj ostatné produkty 
COREGA. Info o cenách v lekárňach Vaša Lekáreň.

kĺBy, väZy, šľachy

konSká MaSť® 
hreJivá / chladivá 250 ml 12)

KONSKÁ MASŤ® hrejivá 250 ml je bylinný balzam 
vyrobený z 25 bylinných extraktov. K dispozícií 
v dvoch verziách. Chladivá osvieži, hrejivá prehreje. 
Napomáha pri ťažkostiach s kĺbmi, svalmi 
a chrbticou. Uľavuje pri reumatických stavoch. 
Prináša pomoc pri ischiatických ťažkostiach.

ušetríte

1 53 €

1115 €
12,68 €

JC: 111,50 €/kg

ušetríte

1 96 €

965 €
11,61 €

JC: 96,50 €/kg

ušetríte

0 35 €

185 €
2,20 €

ušetríte

1 16 €

550 €
6,66 €

ušetríte

1 49 €

1050 €
11,99 €

ušetríte

0 32 €

175 €
2,07 €

JC: 20,59 €/l

ušetríte

1 18 €

570 €
6,88 €

JC: 81,43 €/kg

ušetríte

1 32 €

650 €
7,82 €

JC: 26,00 €/l

L.SK.MKT.CC.12.2019.0983

ušetríte

1 57 €

1120 €
12,77 €

JC: 74,67 €/l
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1) Liek na vnútorné použitie. 2) Liek na vonkajšie použitie. 3) Liek na orálne použitie. 4) Liek na podanie do nosa. 5) Liek na podanie do oka. 6) Liek na dentálne použitie. 7) Liek na vaginálne použitie.  
8) Liek na rektálne použitie. 9) Liek na perorálne použitie. 10) Výživový doplnok. 11) Zdravotnícka pomôcka. 12) Kozmetický výrobok. 13) Biocídny výrobok. 14) Veterinárny prípravok.  

15) Veterinárny liek na vonkajšie použitie. 16) Dietetická potravina. 17) Veterinárny liek na vnútorné použitie.
Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Používajte biocídy bezpečne. Akcia platí od 1. 3. 2020 do 31. 3. 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.

paMäť, prekrvenie a StreS

GS Ginkgo premium  60 60 + 30 tabliet 10)

Prémiové ginkgo s obsahom 60 mg extraktu 
z mladých lístkov ginkga pre podporu pamäti 
a prekrvenia. Obohatené o koncentrovanú silu 
hlohu, gotu koly a horčíka. Hloh obyčajný sa pre 
svoje pozitívne účinky tradične využíva pre podporu 
prekrvenia a zdravie srdca. V ponuke aj GS Ginkgo 
Premium 60, 40 + 20 tabliet za 8,70 €.

kĺBy, väZy, šľachy

ceMio kaMZík® 60 kapsúl 10)

Jedinečné kolagény v prirodzenej forme: 
kolagén typu I ako hlavná súčasť väzov, šliach 
a kože. Kolagén typu II, obsiahnutý v kĺbovej 
chrupavke. Vitamín C ako podpora tvorby 
vlastného kolagénu pre správnu funkciu 
kĺbových chrupaviek. Pohodlné dávkovanie 
1 kapsula kedykoľvek počas dňa. 
Dvojmesačná zásoba v jednom balení.

Srdce, MoZoG, Zrak

GS omega 3 citruS 100 + 50 kapsúl 10)

3000 mg rybieho oleja s vysokým obsahom DHA a EPA 
v dennej dávke. EPA a DHA podporujú zdravé srdce 
v dávke 250 mg denne. DHA podporuje zdravý zrak 
a funkciu mozgu v dávke 250 mg denne. V ponuke 
aj GS Omega 3 CITRUS 60 + 30 kapsúl za 9,25 €. 
DHA a EPA v prirodzenej forme triglyceridov – až o 50 % 
vyššia vstrebateľnosť.*
* Oproti bežne používaným polosyntetickým etylesterom.

StreS a napätie, upokoJenie

GS anxiolan 30 tabliet 10)

Účinný prípravok pri nadmernom strese, úzkosti 
a napätí. Valeriána lekárska pre upokojenie 
a duševné zdravie. Ľubovník bodkovaný 
pre emočnú rovnováhu. Navyše horčík a vit. B6 
k zníženiu únavy a vyčerpania. Šetrný k organizmu.

enerGia

GS koenzým Q10 60 mg 30 + 30 kapsúl 10)

Optimálna dávka 60 mg koenzýmu Q10 
s vysokou vstrebateľnosťou. Biotín pre normálny 
energetický metabolizmus, psychickú a nervovú 
činnosť. 
V ponuke aj GS Koenzým Q10 30 mg 30 + 30 
kapsúl za 6,50 €.  

proStata, potencia, vitalita

cemio red3 60 kapsúl 10)

Nová generácia v starostlivosti o prostatu, 
potenciu a vitalitu. Tri účinky v jednej kapsule 
denne. Slivka africká a ľan siaty podporujú 
zdravie prostaty, maca podporuje sexuálne 
zdravie a fyzickú kondíciu, sibírsky ženšen 
podporuje vitalitu. 
V ponuke aj Cemio RED3 30 kapsúl za 10,90 €.

ZdravÉ kĺBy

GS condro diamant 120 tabliet 10)

Dvojnásobná sila GS Condro® DIAMANT: 
to najlepšie z profesionálnej starostlivosti 
o kĺby. Jedinečná kombinácia glukozamín 
sulfátu s aescinom. Vitamín C ako podpora 
tvorby vlastného kolagénu pre správnu 
funkciu kĺbových chrupaviek.

kliMaktÉriuM

GS Merilin harMony 60 + 30 tabliet 10)

Vysoko účinný v období klimaktéria. 
Prírodný a nehormonálny. Klinicky overená účinnosť 
kombinácie extraktu z ploštičníka hroznatého 
a ľubovníka bodkovaného. 
Ploštičník na všetky prejavy klimaktéria (návaly tepla, 
potenie), ľubovník pre psychickú pohodu. 
Obohatené o vápnik a vitamín D3 pre pevnosť kostí.

iMunita, Zníženie Únavy

GS vitamín c 1000 + šípky 100 + 20 tabliet 10)

Vitamín C podporuje imunitu a prispieva k zníženiu 
miery únavy a vyčerpania. Navyše obohatený 
o prírodnú silu šípok. Unikátna tableta 
TIME-RELEASE zaisťujúca postupné uvoľňovanie. 
V ponuke aj GS Vitamín C 1000 + šípky 
50 + 10 tabliet za 6,65 €.

ušetríte

2 34 €

1540 €
17,74 €

ušetríte

1 57 €

1125 €
12,82 €

ušetríte

1 94 €

1250 €
14,44 €

ušetríte

0 71 €

520 €
5,91 €

ušetríte

1 78 €

1115 €
12,93 €

ušetríte

2 87 €

1700 €
19,87 €

ušetríte

3 08 €

2200 €
25,08 €

ušetríte

3 35 €

2250 €
25,85 €

ušetríte

1 92 €

1105 €
12,97 €
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vitamínynádcha

TOTO Vitamín C  250mg 10) 
30 tabliet 
120 tabliet

OLYNTH® PLUS 4) 
1 mg/50 mg/ml alebo 0,5 mg/50 mg/ml
nosová roztoková aerodisperzia 10 ml      

Colafit® 
120 kociek

3,40 €

Colafit® 
120 kociek

3,40 €

ZĽA
V
A

ZĽA
V
A

Visine® Classic 0,05 %
očná roztoková instilácia

15 ml

0,55 €

Visine® Classic 0,05 %
očná roztoková instilácia

15 ml

0,55 €

ZĽA
V
A

ZĽA
V
A

TANTUM VERDE®
20 tvrdých pastiliek

0,50 €

TANTUM VERDE®
20 tvrdých pastiliek

0,50 €

ZĽA
V
A

ZĽA
V
A

VERAL® 1%
dermálny gél 100 g

0,65 €

VERAL® 1%
dermálny gél 100 g

0,65 €

ZĽA
V
A

ZĽA
V
A

TOTO Vitamín C 250 mg
120 tabliet

0,35 €

TOTO Vitamín C 250 mg
30 tabliet

0,15 €

ZĽA
V
A

ZĽA
V
A

0,65 €

Espumisan®
100 kapsúl

Espumisan®
100 kapsúl

0,65 €
ZĽA

V
A

ZĽA
V
A

Femibion® 2 Tehotenstvo
28 tabliet + 28 kapsúl

2,00 €

Femibion® 3 Dojčenie 
28 tabliet + 28 kapsúl

2,00 €

ZĽA
V
A

ZĽA
V
A

plynatosť, diagnostické vyšetrenia

Espumisan® 1) 
100 kapsúl 

TANTUM VERDE® 1)  
20 tvrdých pastiliek 

bolesť hrdla

vitamíny pre tehotné a dojčiace ženy

Femibion® 3 Dojčenie 10)

alebo Femibion® 2 Tehotenstvo 10) 
28 tabliet + 28 kapsúl  

Visine® Classic 0,05 %
očná roztoková instilácia
15 ml 5)

očné kvapky

kolagén

Colafit® 10) 
120 kociek 

VERAL® 1% 2) 
dermálny gél 100 g  

lokálna bolesť

*4810003*

*4810004*

*4810013*

*4810013*

*4810006*

*4810006*

*4810024*

*4810024**4810021*

*4810020*

*4810017*

*4810017*

*4810005*

OLYNTH® PLUS 
0,5 mg/50 mg/ml nosová
roztoková aerodisperzia 10 ml

0,55 €

ZĽA
V
A

*4810002*

OLYNTH® PLUS 
1 mg/50 mg/ml nosová 
roztoková aerodisperzia 10 ml

0,55 €

ZĽA
V
A

*4810001*

*4810005*

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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OLYNTH® PLUS 1 mg/50 mg/ml

Urýchľuje hojenie poranenej nosovej sliznice. 
Bez obsahu konzervačných látok. 
V ponuke aj OLYNTH® PLUS 0,5 mg/50 mg/ml nosová 
roztoková aerodisperzia 10 ml. Nosová roztoková 
aerodisperzia OLYNTH® PLUS 1 mg/50 mg/ml, 
OLYNTH® PLUS 0,5 mg/50 mg/ml obsahuje 
xylometazolíniumchlorid a dexpantenol.
Bežná cena 5,66 €.

1) Liek na vnútorné použitie. 2) Liek na vonkajšie použitie. 

3) Liek na orálne použitie. 4) Liek na podanie do nosa. 

5) Liek na podanie do oka. 6) Liek na dentálne použitie. 

7) Liek na vaginálne použitie. 8) Liek na rektálne použitie. 

9) Liek na perorálne použitie. 10) Výživový doplnok. 

11) Zdravotnícka pomôcka. 12) Kozmetický výrobok. 

13) Biocídny výrobok. 14) Veterinárny prípravok.

15) Veterinárny liek na vonkajšie použitie. 

16) Dietetická potravina. 17) Veterinárny liek na vnútorné 

použitie.

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

Platnosť od 1.3. 2020 do 31.3. 2020

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

Platnosť od 1.3. 2020 do 31.3. 2020

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

Platnosť od 1.3. 2020 do 31.3. 2020

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

Platnosť od 1.3. 2020 do 31.3. 2020

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

Platnosť od 1.3. 2020 do 31.3. 2020

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

Platnosť od 1.3. 2020 do 31.3. 2020

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

Platnosť od 1.3. 2020 do 31.3. 2020

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

Platnosť od 1.3. 2020 do 31.3. 2020

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

Platnosť od 1.3. 2020 do 31.3. 2020

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

Platnosť od 1.3. 2020 do 31.3. 2020

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

Platnosť od 1.3. 2020 do 31.3. 2020

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

Platnosť od 1.3. 2020 do 31.3. 2020

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

Platnosť od 1.3. 2020 do 31.3. 2020

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

Platnosť od 1.3. 2020 do 31.3. 2020

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

Platnosť od 1.3. 2020 do 31.3. 2020

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

Platnosť od 1.3. 2020 do 31.3. 2020

VERAL® 1% dermálny gél 100 g

Liek na úľavu od lokálnej bolesti miernej až strednej 
intenzity, spôsobenej svalovými a kĺbovými traumami,
napr. v dôsledku športovej činnosti. 
1g gélu obsahuje 10 mg sodnej soli diklofenaku.
Bežná cena 6,59 €.

Colafit® 120 kociek

Čistý kryštalický kolagén vo forme mäkkých,
ľahko prehltnuteľných kociek. 
Balenie na 4 mesiace užívania - stačí len 1 kocka denne. 
Bez farbív a prídavných látok. 
Bežná cena 30,32 €.

TOTO Vitamín C 250 mg, 30 tabliet

Výživový doplnok s obsahom vitamínu C a šípkového
prášku so sladidlom. Bežná cena 1,94 € 
V ponuke aj TOTO Vitamín C 250 mg, 120 tabliet, 
bežná cena 4,52 €.

ZĽAVOVÝ
KUPÓN

ZĽAVOVÝ
KUPÓN

TANTUM VERDE® 
20 tvrdých pastiliek

TANTUM VERDE® rýchlo a efektívne odstráni 
bolesť a zápal hrdla. TANTUM VERDE® obsahuje 
benzidamíniumchlorid. V ponuke v príchutiach 
Mint, Eucalyptus, Lemon a Orange & Honey. 
Bežná cena 7,02 €

Espumisan® 100 kapsúl

Proti plynatosti a nafukovaniu. Espumisan® 100
je indikovaný od 6 rokov.
Bežná cena 8,52 €

ZĽAVOVÝ
KUPÓN

ZĽAVOVÝ
KUPÓN

Visine® Classic 0,05 %
očná roztoková instilácia 15 ml 

RÝCHLA A DLHOTRVAJÚCA
ÚĽAVA OD ZAČERVENANÝCH OČÍ. 
Odstraňuje očné príznaky alergického zápalu spojoviek.
Očná roztoková instilácia Visine® Classic 0,05 % obsahuje 
tetryzolíniumchlorid a je určená na použitie do oka. 
Pred použitím si pozorne prečítajte príbalový leták. 
Bežná cena 5,00 €

Femibion® 3 Dojčenie
28 tabliet + 28 kapsúl

Novinka FEMIBION 3 DOJČENIE je prvý prípravok 
pre dojčiace mamičky s kombináciou 
Metafolínu a cholínu. Obsahuje aj DHA pre zdravý 
vývoj mozgu a zraku dojčeného dojčaťa. 
Spolu s ďalšími vybranými látkami pomáha pokryť 
špecifické potreby počas dojčenia. 
V ponuke aj Femibion® 2 Tehotenstvo 28 tabliet + 28 kapsúl. 
Bežná cena 23,63 €.  

ZĽAVOVÝ
KUPÓN

ZĽAVOVÝ
KUPÓN

*4810003*

*4810004*

*4810013*

*4810013*

*4810006*

*4810006*

*4810024*

*4810024*

Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov 

a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Používajte biocídy 

bezpečne. Akcia platí od 1. 3. 2020 do 31. 3. 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.
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TOTO VITAMÍN D3 
2000 I.U

60 kapsúl 10)

TOTO OMEGA 3 

90 kapsúl 10)

TOTO OMEGA 3 

180 kapsúl 10)

TOTO VITAMÍN C 
+ ZINOK

30 kapsúl 10)

TOTO MAGNÉZIUM 
+ VITAMÍN C

20 šumivých tabliet 10)

TOTO VITAMÍN D3 
400 I.U.

30 ml kvapky 10)

TOTO VITAMÍN C 
+ ZINOK 

60 kapsúl 10)

,



Bud superhrdina

Premeň malý nákup na veľkú pomoc.
Kúpou produktov TOTO 

podporíš organizáciu MAGNA, 
ktorá zachraňuje životy detí.
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