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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. 12. 2019 do 31. 12. 2019 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.

TEPLOMER

Veroval® DUO SCAN  
Infračervený dotykový teplomer 11)

Je určený na rýchle a jednoduché meranie telesnej  
teploty v uchu alebo na čele. Teplotu meria rýchlo  
(v uchu za 1 sekundu, na čele za 3 sekundy) a presne.  
Vďaka tomu je ideálny pomocník pre rodiny s deťmi.

VITAMÍNY

BIOMEDICA Vitamín K2 + D3 + Q10  
60 kapsúl 10)

Obsahuje kombináciu vitamínov K2 a D3 a koenzýmu Q10. Vitamín D3 
prispieva k udržaniu normálneho stavu kostí, normálnej činnoti svalov, 
zubov a k normálnej fukcii imunitného systému. Vitamín K2 prispieva 
k normálnej zrážanlivosti krvi a udržuje normálny stav kostí.

TRÁVENIE

Antimetil® 30 tabliet 10)

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

KŔČE

STOP KŔČOM Rapid 
50 tabliet 10)

Prípravok so špeciálnym zložením na zabezpečenie správnej činnosti 
svalov (kontrakcie a relaxácie). Horčík a Vitamín B6 prispieva  
k správnemu fungovaniu nervového systému, svalov  
a psychiky. V ponuke aj STOP KŔČOM Rapid, 20 vrecúšok za 4,20 €.

UŠETRÍTE

1 30 €

440 €
5,70 €

UŠETRÍTE

1 10 €

390 €
5,00 €

UŠETRÍTE

4 40 €

1250 €
16,90 €

UŠETRÍTE

0 36 €

475 €
5,11 €

UŠETRÍTE

1 88 €

1335 €
15,23 €

UŠETRÍTE

8 30 €

2470 €
33,00 €

 
POZNÁTE Z 

 
POZNÁTE Z 

 
POZNÁTE Z 

NÁDCHA

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

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 Olynth® HA 0,05 %, nosová roztoková 
aerodisperzia 10 ml za 4,75 €, Olynth® 0,1 % a Olynth® 0,05 % nosová roztoková 
aerodisperzia, 10 ml za 3,70 €.

KĹBY, VÄZY, ŠĽACHY

GELACTIV 3-Collagen Forte
60 + 60 kapsúl zadarmo vo Vianočnej edícii 10)

Odporúčame! Prvý a jediný prípravok s tromi typmi kolagénov  
pre vaše kĺby, väzy a šľachy. Najsilnejšie a overené zloženie na trhu.  
Teraz vo vianočnej edícii 1 + 1 zadarmo!

 
POZNÁTE Z 
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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.

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.

VITAMÍNY PRE DETI

Marťankovia® GUMMY  
+ VESMÍRNY SVETLOMET 
50 + 50 želatínových tabliet 10)

Multivitamínové želatínky s vesmírnym svetlometom ako darček!
Súťažte o vesmírne ceny na www.martankovia.sk/beamer.

UŠETRÍTE

1 00 €

420 €
5,20 €

UŠETRÍTE

2 80 €

1390 €
16,70 €

ZDRAVÉ KĹBY

Cemio Kamzík 120 kapsúl 10)

Švajčiarsky originál na kĺby. Kolagén typu 1 v prirodzenej podobe 
NCI® – hlavná súčasť spojivových tkanív ako sú väzy, šľachy  
a kosť. Je taktiež zastúpený aj v pokožke. Kolagén typu 2  
v prirodzenej podobe NCII® – najväčší výskyt v kĺbovej 
chrupavke. Vitamín C – dôležitý pre správnu tvorbu kolagénu  
v organizme a pre dobrý stav kĺbových chrupaviek.

+ DARČEK 
zlatá dóza

UŠETRÍTE

4 60 €

2350 €
28,10 €

+ DARČEK
vesmírny

svetlomet

 
POZNÁTE Z 



MIMORIADNA AKCIA DECEMBER  2019

U nás ušetríte najviac!
Najlacnejšia ponuka
na December 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. 12. 2019 do 31. 12. 2019 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

COLDREX® MAXGRIP  
LESNÉ OVOCIE  
10 vreciek 1)

Horúci nápoj s kombináciou 3 účinných látok, ktorý uľaví  
od príznakov chrípky a silného prechladnutia. Znižuje horúčku, 
tlmí bolesť hlavy, bolesť v hrdle, uvoľňuje upchatý nos. V ponuke  
aj COLDREX® MAXGRIP LEMON, 10 vreciek za 7,70 €  
a COLDREX® tablety 24 tabliet za 6,00 €.

UŠETRÍTE

1 50 €

7 70 €
9,20 €

IMUNITA - VITALITA

Revital® PREMIUM VITAMÍN C 1000 mg  
S RAKYTNÍKOM  
80 + 40 tabliet 10)

Prípravok obsahuje silnú dávku vitamínu C s postupným 
uvoľňovaním a extrakt z rakytníka rešetliakového. Pre podporu 
imunitného systému a prirodzenej obranyschopnosti organizmu.  

UŠETRÍTE

2 10 €

1090 €
13,00 €

+ NASAL DUO  
za 0,01 €

CHRÍPKA
A PRECHLADNUTIE

Calcium chloratum  
- TEVA, 100 ml 1)

Calcium Chloratum - TEVA - jedinečný a generáciami overený liek, 
ktorý lieči zápalový proces a zabraňuje jeho rozšíreniu v dolných 
dýchacích cestách. Obsahuje dihydrát chloridu vápenatého. Pri kúpe 
Calcium chloratum - TEVA získate NASAL DUO ACTIVE  
0,5/50 mg/ml 4) len za 0,01 €.

+

 
 

 
 

 

Toto je
super 
cena

415 €
9,08 €

UŠETRÍTE

493 €

JC: 41,50 €/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.

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® Orange & Honey, 20 tvrdých pastiliek 1)  

za 0,01 €. TANTUM VERDE® obsahuje benzydamíniumchlorid.

BOLESŤ HRDLA

neo-angin® bez cukru  
24 tvrdých pastilek 3)

Neo-angin na bolesť hrdla jednoducho  
Neo-geniálny! Uľavuje od bolesti, potláča zápal, lieči 
infekciu. Nasic je nosový sprej na nádchu s hojivým 
pantenolom. V ponuke aj neo-angin® čerešňa,  
24 tvrdých pastilek a neo-angin® šalvia, 24 tvrdých 
pastilek za 6,80 €. Pri kúpe získate nasic® aer nao  
10 ml 4) za 0,01 €.

TEST

Veroval „Pomôžu vám  
pri liečení antibiotiká?“  
domáci CRP test 1 ks 11)

Test na stanovenie CRP proteínu určeného  
pre rozlíšenie bakteriálnej alebo vírusovej 
infekcie z kvapky krvi. Samodiagnostický test  
pre profesionálne a domáce použitie.

KAŠEĽ

Sirupy Robitussin®  
na rôzne druhy kašľa 100 ml 1)

Robitussin® ANTITUSSICUM a Robitussin® JUNIOR 
(dextrometorfániumhydrobromid) prinášajú úľavu  
od suchého dráždivého kašľa, majú príjemnú višňovú 
chuť a sú bez cukru. Robitussin® EXPECTORANS 
(guajfenezín) lieči vlhký kašeľ a pomáha pri odkašliavaní, 
uvoľňuje hlien a uľavuje dýchacím cestám, neobsahuje 
cukor, vhodný pre dospelých a deti už od 2 rokov.

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE

THERAFLU FORTE  
chrípka a kašeľ horúci nápoj 10 vreciek 1)

Efektívna  úľava od príznakov prechladnutia a chrípky. 
Tieto príznaky zahŕňajú miernu až stredne silnú 
bolesť, horúčku, upchatý nos. Navyše pomáha pri 
vlhkom, produktívnom kašli. V praktických sáčkoch 
na prípravu horúceho nápoja s citrusovo-mentolovou 
vôňou.

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 7,15 €.

UŠETRÍTE

1 00 €

7 15 €
8,15 € 

UŠETRÍTE

1 30 €

9 60 €
10,90 €

UŠETRÍTE

0 76 €

570 €
6,46 €

JC: 57,00 €/l

UŠETRÍTE

2 07 €

830 €
10,37 €

UŠETRÍTE

5 75 €

680 €
12,55 €

+ nasic®  
za 0,01 €

+
UŠETRÍTE

7 21 €

7 10 €
14,31 €

POZOR NA KOMBINÁCIE LIEKOV!

Dajte si pozor, ak užívate lieky proti 
bolesti a zároveň lieky proti horúčke, 
zvyknú obsahovať rovnaké liečivá ako 
paracetamol alebo ibuprofén. Častým 
problémom je kombinácia horúcich 
nápojov proti horúčke a liekov proti 
bolesti vo forme tabliet. Riziko 
predstavuje predávkovanie sa 
rovnakým liečivom.

O vhodnom kombinovaní liekov sa 
poraďte so svojím lekárnikom.

PÁR VŠEOBECNÝCH TIPOV 
AKO UŽÍVAŤ PRÍPRAVKY 
PRI BOLESTI HRDLA:

•    Dospelí užívajú tieto prípravky zvyčajne 
      4 až 6-krát denne s odstupom 2 hodín.

•    Pastilky nechajte voľne rozpustiť v ústach.

•    Sprej aplikujte pri zadržanom dychu, 
      po použití aplikátor opláchnite v teplej vode.

•    Kloktadlá kloktajte približne 1 minútu.

•    Po aplikácií je potrebné nejesť a nepiť 
      aspoň 20 minút.

FARMACEUTKA JANA 
MÁ TIP

FARMACEUTKA LENKA
MÁ TIP

PharmDr. Jana Selecká

+ TANTUM VERDE®  
za 0,01 €

 
POZNÁTE Z 

KAŠEĽ

Stoptussin® 
50 ml 1)

Stoptussin® - správna voľba proti kašľu vďaka  
2 účinným látkam - na začiatku tíši dráždivý kašeľ, 
chráni pred ďalším dráždením ku kašľu, riedi hlien, 
a tým napomáha vykašliavaniu. V ponuke  
aj Stoptussin® sirup, 180 ml za 4,90 €.

UŠETRÍTE

1 00 €

490 €
5,90 €

JC: 98,00 €/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. 12. 2019 do 31. 12. 2019 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.

NÁDCHA

Nasivin® Sinus 20 tabliet 10)

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

KAŠEĽ

Bromhexin 12 BC 30 ml 1)

Bromhexin 12 BC obsahuje bromhexíniumchlorid. 
Používa sa na uvoľnenie hlienov pri liečbe akútnych  
a chronických ochorení priedušiek a pľúc spojených  
s produkciou hustého hlienu. Pre deti od 2 rokov  
a dospelých. Neobsahuje cukor, ani alkohol.

BOLESŤ HRDLA,  
ZACHRÍPNUTIE

Slovakiapharm  
Bylinné pastilky so šalviou,  
rumančekom a vitamínom C 36 ks 10)

Bylinné pastilky so šalviou, rumančekom a vitamínom 
C, ďalej obsahujú propolis, vitamín B6, rutín, zinok, 
výťažky z rastlín Ibiš lekársky, Mäta pieporná, Dúška 
tymiánová. Vitamín C, B6 a zinok podporujú prirodzenú 
obranyschopnosť organizmu. Vitamín C prispieva  
k správnej funkcii ďasien.

BOLESŤ A OPUCH

Orocalm 1,5mg/ml orálny sprej, 
roztok 30 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. Praktická dlhá 
tryska pre presné nasmerovanie na miesto 
bolesti. Obsahuje benzydamin hydrochlorid.

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 9,40 €. 

BOLESŤ HRDLA

Garganta 3 mg  
20 lisovaných pastiliek 3)

Garganta 3 mg lisované pastilky sa používajú 
pri liečbe príznakov spojených so zápalovými 
ochoreniami ústnej dutiny a hrdla  - bolesť, 
začervenanie a opuch.

UŠETRÍTE

0 66 €

345 €
4,11 €

UŠETRÍTE

0 58 €

445 €
5,03 €

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 6,35 €.
*Na základe štúdie in-vitro.

UŠETRÍTE

0 96 €

595 €
6,91 €

UŠETRÍTE

0 81 €

585 €
6,66 €

UŠETRÍTE

1 39 €

940 €
10,79 €

JC: 69,63 €/l

UŠETRÍTE

1 50 €

3 20 €
4,70 €

UŠETRÍTE

0 90 €

6 30 €
7,20 €KAŠEĽ

PROSPAN® 100 ml 1)

Osvedčený liek uvoľňuje hlieny v dýchacích 
cestách a uľahčuje vykašliavanie. Používa 
sa pri zápalových ochoreniach dýchacích 
ciest sprevádzaných kašľom. Bez pridaného 
alkoholu, cukru a farbív. Vhodný od narodenia. 
Liek obsahuje suchý extrakt z listov brečtana. 

UŠETRÍTE

0 71 €

6 20 €
6,91 €

JC: 62,00 €/l

VITAMÍNY

CELASKON®  
500 mg červený pomaranč
30 šumivých tabliet 1)

Skracuje trvanie a znižuje závažnosť chrípky 
a nachladnutia. Užíva sa pri zvýšenej potrebe 
vitamínu C počas dospievania, v tehotenstve, 
starobe, pri dojčení, namáhavej práci, športe, 
infekčných ochoreniach, po úrazoch, u fajčiarov. 

UŠETRÍTE

0 70 €

515 €
5,85 €
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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.

VIANOČNÉ DVOJBALENIE
ČČČČNNÉÉ DDVVDVD OOVOV JOJO B E

Dojčenie je najlepším spôsobom výživy dojčiat. Dojčenská výživa by mala byť používaná na odporúčanie 
lekára. Spôsob použitia a ďalšie informácie nájdete na obaloch a www.nutriklub.sk. 11/2019. 

DOJČENSKÁ VÝŽIVA

Nutrilon® 2 Dvojbalenie 2 x 800 g 10)

+ Petite&Mars miska 
Následná mliečna dojčenská výživa v prášku  
(6-12 mesiacov) 2 x 800g + miska. Spôsob použitia 
a ďalšie informácie nájdete na obaloch  
a www.nutriklub.sk. 11/19. V ponuke aj Nutrilon® 3 
Dvojbalenie 2 x 800g + Petite&Mars miska  
a Nutrilon® 4 Dvojbalenie 2 x 800 g  
+ Petite&Mars miska za 28,55 €.
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PORUCHY TRÁVENIA

PANCREOLAN® FORTE 
60 gastrorezistentných tabliet 1)

Aby trávenie nebolo trápenie! Pancreolan® FORTE 
vám dodá potrebné tráviace enzýmy na prírodnej 
báze, ktoré podporia vaše trávenie a pôsobia proti 
plynatosti a nadúvaniu po jedle. Zlepšuje trávenie 
tučných a ťažko stráviteľných jedál, pôsobí proti 
pocitu tlaku a plnosti po jedle. Obsahuje pankreatín.

PORUCHY TRÁVENIA

FEBICHOL® 100 mg 
50 mäkkých kapsúl 1)

K liečbe tráviacich ťažkostí pri dlhodobých 
ochoreniach pečene a žlčových ciest. Liečivo  
je fenipentol.

PÁLENIE ZÁHY

GAVISCON  
DUO EFEKT Žuvacie tablety  
48 tabliet 1)

Poskytuje rýchlo dvojakú úľavu od pálenia záhy  
a tráviacich ťažkostí. Vhodné aj pre tehotné  
a dojčiace ženy. V ponuke aj GAVISCON Žuvacie 
tablety 48 tabliet za 5,55 € a GAVISCON DUO 
EFEKT Žuvacie tablety 24 tabliet za 4,55 €.

ŽIVÉ KULTÚRY

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 16,55 €. 
     
  

UŠETRÍTE

6 23 €

2855 €
34,78 €

JC: 17,84 €/kg

UŠETRÍTE

0 90 €

630 €
7,20 €

UŠETRÍTE

1 12 €

690 €
8,02 €

UŠETRÍTE

0 44 €

370 €
4,14 €

UŠETRÍTE

1 07 €

7 55 €
8,62 €

UŠETRÍTE

1 45 €

1025 €
11,70 €

POZOR NA KOMBINÁCIE LIEKOV!

Dajte si pozor, ak užívate lieky proti 
bolesti a zároveň lieky proti horúčke, 
zvyknú obsahovať rovnaké liečivá ako 
paracetamol alebo ibuprofén. Častým 
problémom je kombinácia horúcich 
nápojov proti horúčke a liekov proti 
bolesti vo forme tabliet. Riziko 
predstavuje predávkovanie sa 
rovnakým liečivom.

O vhodnom kombinovaní liekov sa 
poraďte so svojím lekárnikom.

AK VÁS ZVYKNE „PÁLIŤ ZÁHA“ 
SKÚSTE VYSKÚŠAŤ TIETO TIPY:

•    Jedzte menšie porcie jedla avšak častejšie.

•    Miesto na spanie si podložte vankúšmi tak, 
      aby bola vrchná časť trupu vyvýšená.

•    Nejedzte aspoň 4 hodiny pred spaním.

•    Vyhýbajte sa dvíhaniu ťažkých bremien.

•    Zvoľnite tesné oblečenie, uvoľnite si opasok.

•    Nepite alkohol a nefajčite.

FARMACEUTKA PATRÍCIA
MÁ TIP

FARMACEUTKA LENKA
MÁ TIP

PharmDr. Patrícia Martišovičová

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. 
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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. 12. 2019 do 31. 12. 2019 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.

LOKÁLNA BOLESŤ

Voltaren Forte 2,32 % gél 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 diclofenacum 
diethylaminum. V ponuke aj Voltaren Forte  
2,32 % gél 150 g za 14,05 €, Voltaren Forte 2,32 % 
gél 180 g za 16,20 €, Voltaren 140 mg, 5 liečivých 
náplastí za 8,75 € a VoltaTherm hrejivá  
naplasť 5 ks za 7,15 €.

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. 

KĹBY, VÄZY, ŠĽACHY

PRIESSNITZ STAROSTLIVOSŤ 
O KĹBY, KOLAGÉNY + BOSWÉLLIA  
90 + 30 tabliet zadarmo 10)

Komplexná kĺbová výživa obsahuje tri typy 
kolagénov. Okrem kolagénov typu I. a II. je táto 
špeciálna starostlivosť o kĺby obohatená  
o 40,0 μg natívneho kolagénu typu II 
zachovaného vo svojej prírodnej podobe.
V ponuke aj PRIESSNITZ KĹBOVÁ VÝŽIVA 
FORTE + kolagény 180 + 90 tabliet zadarmo  
za 30,40 €.

KOLAGÉN

MARINE KOLAGEN Drink,  
30 vrecúšok 10)

Obsahuje 5 g kolagénu z morských rýb a vitamín C, ktorý 
prispieva k tvorbe kolagénu pre normálnu funkciu kostí, ciev, 
chrupaviek, ďasien, kože a zubov a k ochrane 
buniek pred oxidatívnym stresom, sodnú soľ kyseliny 
hyalurónovej, zinok, ktorý prispieva k udržaniu normálneho 
stavu kostí, vlasov, nechtov a pokožky, mangán a meď, 
ktoré prispievajú k udržaniu normálneho stavu spojivových 
tkanív. Prípravok s príchuťou maracuja je sladený steviol-
glykozidmi, ktoré sú získavané z rastliny stévie.

BOLESŤ A OPUCH

Ibalgin® krém 100 g 2)

+ Ibalgin® gél 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. Zvýhodnená cena platí  
pri kúpe oboch produktov.

VÝŽIVOVÝ DOPLNOK 
PRE ŽILY A CIEVY

MOBIVENAL® micro 120 tabliet 10)

Mobivenal Micro je výživový doplnok s obsahom 
450 mg diosmínu, 50 mg hesperidínu  
a 30 mg escínu. Je vhodný pre ľudí so sedavým 
zamestnaním, pri dlhom státí, chodení  
a cestovaní. Pri kúpe MOBIVENAL® micro alebo 
MOBIVENAL® micro simple získate nákupnú 
tašku s vianočným motívom zadarmo.

Diclobene, gél 2 x 100 g 2)

Diclobene - keď je rýchlosť a sila dôležitá - 
chladivý gél s diklofenakom - pre rýchlu  
a spoľahlivú úľavu od bolesti chrbta, svalov  
a kĺbov. Obsahuje sodnú soľ diklofenaku. 
Pri kúpe 2 ks Diclobene, gél 100 g získate 
vianočnú krabičku ako darček.

LOKÁLNA BOLESŤ

KĹBY, VÄZY, ŠĽACHY

GS Condro® DIAMANT  
120 tabliet 10)  + DARČEK zlatá dóza
1 600 mg glukozamín sulfátu v dennej dávke 
a DIAMANT FORTESCIN®. Aescin pre správne 
krvné zásobenie kĺbového puzdra, väzov a šliach. 
Vitamín C pre tvorbu kolagénovej siete kĺbových 
chrupaviek a meniskov.

KOLAGÉN

Colafit® 120 kociek 10)

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

UŠETRÍTE

3 16 €

1645 €
19,61 €

UŠETRÍTE

679 €

2430 €
31,09 €

UŠETRÍTE

5 22 €

2395 €
29,17 €

UŠETRÍTE

3 20 €

988 €
13,08 €

JC: 49,40 €/kg

UŠETRÍTE

1 47 €

10 60 €
12,07 €

UŠETRÍTE

3 63 €

2650 €
30,13 €

UŠETRÍTE

0 64 €

19 55 €
20,19 €

UŠETRÍTE

3 60 €

9 00 €
12,60 €

JC: 45,00 €/kg

UŠETRÍTE

2 93 €

1045 €
13,38 €

JC: 104,50 €/kg

+ DARČEK 
zlatá dóza

+ DARČEK 
taška
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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. 12. 2019 do 31. 12. 2019 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.

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 viac druhov, info o cene  
v lekárni. 

VITAMÍNY A MINERÁLY

Centrum® PRE MUŽOV  
60 tabliet vianočné balenie 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 
60 tabliet vianočné balenie - kompletný 
multivitamín vytvorený špeciálne pre potreby 
moderných žien, na podporu imunity, zdravia 
kostí a kože, bezgluténový, bez cukru za 16,60 €.

PROSTATA, POTENCIA

Prostenal® CONTROL  
60 + 30 tabliet NAVIAC 10)

Výhodné balenie 60 + 30 tabliet NAVIAC, 
osvedčená starostlivosť na udržanie zdravej 
prostaty a podporu potencie. 

ODVYKANIE  
OD FAJČENIA
NiQuitin CLEAR 21 mg, 
transdermálna náplasť,
7 náplastí 2)

Náplaste prípravku NiQuitin Clear sa môžu používať buď 
samostatne alebo v kombinácii s perorálnymi formami 
nikotínu. Kombinácia transdermálnych náplastí  
a perorálnych foriem nikotínu je účinnejšia ako samostatná 
transdermálna náplasť. V ponuke aj NiQuitin Clear 14 mg, 
transdermálna náplasť, 7 náplastí 2) za 20,85 €, NiQuitin 
Freshmint 4 mg liečivé žuvačky, 100 žuvačiek 3) za 24,20 €  
a NiQuitin Mini 4 mg, tvrdé pastilky, 20 pastiliek 3)  
za 7,16 €. Obsahuje nikotín. Určené na zmiernenie 
abstinečných príznakov u silných fajčiarov.

IMUNITA - VITALITA

Pharmaton® GERIAVIT  
100 kapsúl 10)

Vyvážená kombinácia vitamínov, minerálov  
a ženšenového výťažku G115®. Výťažok Panax 
ginseng G115® prispieva k telesnej a duševnej 
pohode, k odolnosti organizmu voči stresu  
a pomáha podporovať vitalitu organizmu.
V ponuke aj Pharmaton® GERIAVIT 30 kapsúl
za 9,00 €.

TLAKOMER

Veroval® DUO CONTROL Medium 
digitálny ramenný s manžetou M (22-32 cm) 11)

Pre vyhodnotenie tlaku pacienta využíva kombináciu 
2 metód merania a je vhodný hlavne pre pacientov  
s poruchami srdcového rytmu. Veľký displej umožňuje 
jednoduché prečítanie nameraných hodnôt. 
Rozpoznáva a zobrazuje srdcové arytmie. I v prípade 
indikácie srdcovej arytmie je výsledok správny. 

PROSTATA, POTENCIA  
A VITALITA

Cemio RED3 90 kapsúl 10)

+ DARČEK zlatá dóza
Nová generácia 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. 

IMUNITA

Wobenzym®
800 gastrorezistentných tabliet 1)

Urýchľuje hojenie po úrazoch a operáciách vrátane 
stomatologických zákrokov. Posilňuje oslabenú 
imunitu proti chrípke a prechladnutiu. Bráni 
opakovaným vaginálnym mykózam. NAVYŠE poukaz 
na darčekový set prírodnej kozmetiky WELEDA  
v hodnote cca 15 €. 

PAMÄŤ, SCHOPNOSŤ  
SÚSTREDIŤ SA

GinkoPrim® MAX 
60 + 60 tabliet NAVIAC 10)

Vianočné balenie GinkoPrim MAX od Walmarku. 
Vysoko kvalitný výťažok z Ginkga biloba  
na vašu pamäť. 

UŠETRÍTE

2 31 €

1660 €
18,91 €

UŠETRÍTE

2 14 €

1565 €
17,79 €

UŠETRÍTE

2 89 €

2085 €
23,74 €

UŠETRÍTE

6 42 €

2275 €
29,17 €

UŠETRÍTE

20 23 €

6875 €
88,98 €

UŠETRÍTE

3 98 €

2295 €
26,93 €

UŠETRÍTE

22 83 €

10515 €
127,98 €

UŠETRÍTE

1 82 €

1325 €
15,07 €

UŠETRÍTE

1 18 €

570 €
6,88 €

+ +

Poukaz 

Wobenzym je tradičný liek z prírodných zdrojov na vnútorné použitie. Starostlivo čítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Akcia platí pri kúpe Wobenzymu 800 tabliet od 1. novembra 2019 do 19. januára 2020 alebo do vyčerpania zásob. 

Stačí vyplniť a poslať bezplatne poštou spolu s kópiou účtu na našu adresu 

a darček Vám zašleme DOMOV.  

Darčekový set s prírodnou kozmetikou Weleda 

podľa vlastného výberu v hodnote cca  15 eur.

alebo

alebo

 
na darček zadarmo k Wobenzymu 800 tabliet 

JC: 81,43 €/kg

+ DARČEK 
zlatá dóza
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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. 12. 2019 do 31. 12. 2019 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.

VÝŽIVA OČÍ

OCUTEIN® BRILLANT - DA VINCI 60 toboliek 10)  

+ darček OCUTEIN® SENSITIVE PLUS  
očné kvapky 15 ml 10)

Vysoko účinné zloženie – obsahuje až 25 mg luteínu! 
Najviac luteínu pre rýchlejší nástup ochranného účinku. 
Prispieva k udržaniu ostrého zraku, vyživuje  
a regeneruje unavené oči. V ponuke aj OCUTEIN® 
BRILLANT - DA VINCI 90 + 30 toboliek + darček  
za 31,30 €. 

IMUNITA

GS Vitamín C 1000 + šípky 100 + 20 tabliet 10) 
+ DARČEK strieborná dóza 
Extra silná dávka vitamínu C s prírodnou silou šípok 
pre podporu imunitného systému a zníženie miery 
únavy a vyčerpania. V špeciálnej tablete TIME-
RELEASE zaisťujúcej postupné uvoľňovanie. 
V ponuke aj GS Vitamín C 500 + šípky  
100 + 20 tabliet + DARČEK strieborná dóza 
za 9,50 €.

STAROSTLIVOSŤ O VLASY

Donna HAIR Forte  
3 mesačná kúra 90 toboliek 10)  
Výživový doplnok obsahuje 3 aminokyseliny kľúčové 
pre štruktúru vlasov. Vďaka tomu je dosiahnutý 
rýchlejší nástup účinku. Pôsobenie prípravku je 
dlhodobejšie a výsledná kvalita vlasov je viditeľne 
lepšia. V ponuke aj Donna HAIR Forte 3 mesačná 
kúra 90 toboliek + prívesok SWAROVSKI® 
ZADARMO v balení za 23,70 €.

IMUNITA - VITALITA

TEREZIA Hliva ustricovitá  
s rakytníkovým olejom  
60 + 60 kapsúl 10)  
Hliva v kombinácii s rakytníkovým olejom  
vo výhodnom vianočnom balení. Hliva pochádza 
od certifikovaných pestovateľov s deklarovaným 
obsahom betaglukánov 118,2 mg v 1 kapsule. 
Rakytník podporuje funkciu imunitného systému. 
Bez prímesí a konzervačných látok.

STAROSTLIVOSŤ  
O VLASY

REVALID® 120 kapsúl 1)

Švajčiarsky liek podporujúci rast a pevnosť vlasov  
a nechtov s obsahom aminokyselín, vitamínov  
a stopových prvkov. V ponuke aj REVALID® Repair 
Mask (obnovujúca maska, 150 ml) 12) za 7,80 €, 
REVALID® šampón 250 ml 12) za 6,00 €, REVALID® 
Hair Tonic (vlasové tonikum, 20 x 6 ml) 12) za 14,40 €  
a REVALID® Conditioner 250 ml (kondicionér) 12)   

za 6,90 €.

HEMOROIDY

FAKTU® čapíky 10 ks 8)

Používajú sa na liečbu hemoroidov, najmä ak sú 
sprevádzané zápalom a krvácaním. Používajú 
sa tiež pri vyrážkach, svrbení a pri drobných 
rankách v oblasti konečníka. Použitie na liečbu 
rán po proktologických chirurgických zákrokoch 
je viazané na odporučenie lekára.

VÝŽIVA OČÍ

Ocuvite® LUTEIN forte 60 tabliet 10)

+ DARČEK čistiaca handrička  
na okuliare
Ocuvite Luteín Forte je doplnok výživy, ktorý 
obsahuje vyváženú kombináciu výživných látok, 
dôležitých pre výživu očí. Pri kúpe Ocuvite® LUTEIN 
forte 60 tabliet získate darček čistiacu handričku 
na okuliare. 

STAROSTLIVOSŤ  
O POKOŽKU

PLASMACREME Future  
krém 30 ml 12)

Omladzujúci a vyživujúci krém so silným  
regeneračným účinkom. Obsahuje unikátnu  
formulu R.A.F na báze krvných proteínov.

UŠETRÍTE

3 10 €

2245 €
25,55 €

UŠETRÍTE

2 36 €

1150 €
13,86 €

UŠETRÍTE

3 29 €

2370 €
26,99 €

UŠETRÍTE

1 23 €

1560 €
16,83 €

UŠETRÍTE

0 73 €

5 25 €
5,98 €

UŠETRÍTE

5 00 €

2425 €
29,25 €

+ DARČEK

1885 €

UŠETRÍTE

5 42 €

2655 €
31,97 €

MENOPAUZA

MenoPrima Bella® 120 tabliet 10) 

+ darček Krém s antarcticinom
Unikátna kombinácia štyroch extraktov pre menopauzálny 
komfort: Šalvia lekarská, Angelica čínská, Maca  
a špeciálne pripraveného chmeľa so zvýšeným obsahom 
8-prenylnaringeninu. Chmeľ má upokojujúce účinky, 
navodzuje dobrý spánok a spolu so šalviou podporujú 
normálne trávenie. Prípravok je ďalej doplnený vitamínom 
B6, ktorý prispieva k regulácii hormonálnej aktivity.  
Pri kúpe získate denný krém s antarcticinom 75 ml.

+ DARČEK

2040 €

+
Limitovaná

vianočná
ponuka

+ DARČEK 
strieborná 

dóza

+ DARČEK 
náušnice 

SWAROVSKI®

+ DARČEK  
v balení



Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Používajte biocídy bezpečne. Akcia platí od 1. 12. 2019 do 31. 12. 2019 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.

Riziko mozgovej príhody

Riziko srdcového infarktu

Prevencia

mozgovej príhody

je možná!

Klinicky
validované

Adaptér
ZADARMO www.microlife.sk

BP A150 Afi b
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VIVIV TATAT MÍNÍNÍ Y 

- fázové 
uvoľňovanie
tabliet

Sustenium /Sustenium Biorytmus 3 je zaregistrovaný ako výživový 
doplnok. Pozorne si prečítajte návod na použitie predtým, ako začnete 

užívať Sustenium alebo sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom. 
Dátum výroby materiálu: november 2019. Zastúpenie v SR: 

Berlin-Chemie / A. Menarini Distribution Slovakia s.r.o., Galvanihio 17/B 
Bratislava 82104, tel.: 02/ 544 30 730,  e-mail: slovakia@berlin-chemie.com SK
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V ponuke tiež balenia 
Sustenium Biorytmus 
žena 60 + a muž 60+

UŠETRÍTE

1 70 €

880 €
10,50 €

UŠETRÍTE

1 70 €

880 €
10,50 €




