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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. 18) Čaj. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Používajte biocídy bezpečne. Akcia platí od 1. 12. 2022 do 31. 12. 2022 alebo do vypredania zásob. 
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

JOX, orálna aerodisperzia na dezinfekciu úst a hltanu 
pri zápalových a infekčných ochoreniach, pôsobí proti 
baktériám, plesniam a niektorým vírusom. V ponuke aj 
JOX, koncentrát na kloktadlo 50 ml za 4,09 €.

Bolesť
VALETOL® 300/150/50 mg
24 tabliet 1)

VALETOL® 300/150/50 mg tablety na krátkodobú 
liečbu bolesti hlavy (vrátane migrény), zubov, 
bolesti v krížoch s vyžarovaním do dolných končatín 
(ischiasu), pooperačnej bolesti, bolesti pri nachladnutí 
a menštruácii. 

UŠETRÍTE 460€
 

1749€
 22,09 € 

Prostata, potencia, vitalita
Prostenal® CONTROL
70 + 20 tabliet 10)

Kombinuje dobre zdokumentované a tradične 
užívané rastlinné extrakty, vitamíny a minerály, ktoré 
podporujú celkové zdravie prostaty. Udržuje správnu 
funkciu močových ciest a má priaznivý vplyv aj na 
sexuálnu aktivitu a výkonnosť. V ponuke aj Prostenal® 
NIGHT, 70 + 20 tabliet za 19,69 €.

Bolesť hrdla
JOX
orálna aerodisperzia, 30 ml 3)

Tablety s obsahom extra vysokej dávky vitamínu C 
a rakytníka rešetliakového v špeciálne upravenej 
forme, ktorá umožňuje postupné uvoľňovanie látok do 
organizmu. Telo nedokáže vitamín C skladovať, a preto 
je postupné uvoľňovanie pre vstrebávanie ľudským 
organizmom efektívnejšie.

Imunita, vitalita
Vitar VITAMÍN C 1000 mg
S RAKYTNÍKOM
80 + 40 tabliet 10)

UŠETRÍTE 260€
 

1299€
 15,59 € 

UŠETRÍTE 110€
 

499€
 6,09 € 

UŠETRÍTE 090€
 

399€
 4,89 € 

NAJVÝHODNEJŠIA
CENA

NAJVÝHODNEJŠIA
CENA

NAJVÝHODNEJŠIA
CENA

NAJVÝHODNEJŠIA
CENA

NAJVÝHODNEJŠIA
CENA

Bolesť
ATARALGIN®
50 tabliet 1)

ATARALGIN® je voľnopredajný liek na bolesť hlavy 
a krčnej chrbtice, bolesť zubov a mierne bolesti kĺbov. 
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. ATARALGIN® je tiež vhodný 
na liečbu chrípkových ochorení. ATARALGIN® je 
indikovaný dospelým a dospievajúcim od 15 rokov.

UŠETRÍTE 160 €
 

729€
 8,89 € 

Rýchlo uvoľňuje upchatý nos. Zvlhčuje nosovú 
sliznicu vďaka trom zvlhčujúcim látkam. Bez obsahu 
konzervačných látok. Dlhodobý účinok až 10 hodín. 
Obsahuje xylometazolínium-chlorid. V ponuke aj iné 
lieky OLYNTH®. Info o cenách v lekárňach 
Vaša Lekáreň.

UŠETRÍTE 050€
 

509€
 5,59 € 

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



Nádcha

Muconasal® plus 
sprej, 10 ml 4)

Obsahuje liečivo tramazolíniumchlorid.

Chrípka a prechladnutie

COLDREX® Horúci nápoj Citrón 
10 vreciek 1)

V ponuke aj iné druhy COLDREX®. Info o cenách 
v lekárňach Vaša Lekáreň.

Ochrana pred vírusmi

GripVis nosový sprej 
20 ml 11)

V ponuke aj GripVis sprej do hrdla, 20 ml za 5,69 €.

Imunita, zdravie kostí

TOTO VITAMÍN D3 2000 I.U. 
120 kapsúl 10)

Pri kúpe 1 balenia TOTO VITAMÍN D3 2000 I.U., 120 kapsúl 
dostanete TOTO VITAMÍN D3 2000 I.U., 60 kapsúl za 0,01 €.

UŠETRÍTE

 

749€
10,69€

3,20€

UŠETRÍTE

 

499€
6,19€

1,20€

UŠETRÍTE

 

569€
8,19€

2,50€

UŠETRÍTE

 

1389€
22,29€

8,40€

+

+ TOTO VITAMÍN D3 
2000 I.U., 60 KAPSÚL 

ZA 0,01 € 



Imunita, vitalita

HLIVA USTRICOVITÁ
s rakytníkovým olejom 
120 kapsúl + DARČEK 
Zinok + Selén s echinaceou, 30 kapsúl 10)

Spánok

ZzzQuil® NATURA 
30 želé 10)

Podpora imunity

TOTO VITAMÍN C + ZINOK + D3 
90 kapsúl s postupným uvoľňovaním 10)

Pri kúpe 1 balenia TOTO VITAMÍN C + ZINOK + D3, 
90 kapsúl s postupným uvoľňovaním dostanete 
TOTO VITAMÍN D3 2000 I.U., 60 kapsúl za 0,01 €.

Najvýhodnejšie ceny 
vo Vašej Lekárni

UŠETRÍTE

 

1749€
20,99€

3,50€

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. 18) Čaj. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Používajte biocídy bezpečne. Akcia platí od 1. 12. 2022 do 31. 12. 2022 alebo do vypredania zásob. 
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

Kašeľ

ACC® LONG 
10 šumivých tabliet 1)

V ponuke aj ACC® LONG, 20 šumivých tabliet za 8,69 €,
ACC® LONG Instant, 10 vreciek za 5,59 € a ACC® 20 mg/ml, 
perorálny roztok 100 ml za 3,69 €. Obsahujú acetylcysteín.

UŠETRÍTE

 

549€
7,19€

1,70€

UŠETRÍTE

 

1609€
24,49€

8,40€

+

UŠETRÍTE

 

999€
12,59€

2,60€ + TOTO VITAMÍN D3 
2000 I.U., 60 KAPSÚL 

ZA 0,01 € 



GARANTUJEME VÁM 
KVALITNÉ PRODUKTY 
ZA VÝHODNÉ CENY

TOTO NA OČI PREMIUM 
60 kapsúl
Výživový doplnok

• špeciálna zmes k udržaniu dobrého 
zraku

• obsahuje luteín, extrakt z Čílskej 
višne, vitamín C, E, zinok, meď  
a selén

TOTO NA KOSTI
60 kapsúl
Výživový doplnok

• obsahuje bio-využiteľnú formu 
vitamínu K2, K2VITAL® pre zdravie kostí

• švajčiarsky vitamín D3 v koncentrácii  
až 2000 I.U.

TOTO NA TRÁVENIE 
60 / 30 kapsúl
Výživový doplnok

• obsahuje ZyMate Panzyme Forte® 
(amyláza, lipáza, proteáza) 
Gingever™ - Extrakt podzemku 
zázvoru a Aquamin® - prírodný 
bioaktívny multiminerálny komplex

TOTO NA PEČEŇ  
30 kapsúl
Výživový doplnok

• obsahuje telu vlastnú látku   
S – adenozylmetionín, ktorá podporuje 
tvorbu glutatiónu, ktorý chráni pečeň

• obsahuje PHOSPHO complex® – 
biodostupný silybín v komplexe  
s fosfolipidmi

 100 kapsúl 

799€
 30 kapsúl 

1259€

 60 kapsúl 

1889€

 60 kapsúl 

1889€

TOTO KOENZÝM Q10 PREMIUM  
60 kapsúl
Výživový doplnok

• obsah koenzýmu Q10 v dávke až 90 mg 
v jednej kapsule

• obsahuje tiež vitamín E, B1 a Selén

 60 kapsúl 

869€

 60 kapsúl 

1179€

TOTO LAKTOBACILY PREMIUM  
60 / 40 kapsúl
Výživový doplnok

• obsahujú 9 starostlivo synergicky 
pôsobiacich kmeňov prospešných pre 
tráviaci systém

• v ponuke aj TOTO LAKTOBACILY ATB, 
20 kapsúl za 8,99 €

 60 kapsúl 

1099€
 30 kapsúl 

709€

 60 kapsúl 

1639€
 40 kapsúl 

1229€



DODO VÁM PRAJE 
ZDRAVÉ A VESELÉ

Akcia platí od 1. 12. 2022 do 31. 12. 2022, alebo do vypredania zásob. Vydavatel Vaša Lekáren, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

TOTO Detské ovocné 
Multivitamíny
60 bonbónov
Výživový doplnok

• 82,5% ovocný podiel
• zmes vitamínov a minerálov pre deti

TOTO MAGNÉZIUM B6 FORTE
60 kapsúl
Výživový doplnok

• vo forme chelátu pre zlepšenie 
vstrebateľnosti 

• V ponuke aj TOTO MAGNÉZIUM B6, 
60 kapsúl za 8,19 €

TOTO Detské ovocné Céčko 
60 bonbónov
Výživový doplnok

• 91,5% ovocný podiel
• 80 mg vitamínu C v dennej dávke 

(2 bonbóny)

TOTO VITAMÍN C + ŠÍPKY  
1000 mg 
100 tabliet s postupným uvoľňovaním 
Výživový doplnok

• 1000 mg vitamínu C v špeciálnej 
tablete, ktorá zaisťuje jeho postupné 
uvoľňovanie pre čo najefektívnejšie 
využitie telom

 60 bonbónov 

899€

TOTO OMEGA 3  
180 / 90 kapsúl
Výživový doplnok

• obsahuje omega 3 mastné kyseliny - 
DHA a EPA

• obsahuje rybí olej z certifikovaného  
a udržateľného rybolovu

 60 bonbónov 

1069€
 180 / 90 kapsúl 

 000€

TOTO Detské ovocné Probio 
60 bonbónov
Výživový doplnok

• 96,5% ovocný podiel
• 2 miliardy Bacillus subtilis v dennej 

dávke (2 bonbóny)

 00 kapsúl 

000€
 00 kapsúl 

000€
 60 bonbónov 

 1069€
 60 kapsúl 

1119€

 100 tabliet 

1309€

 180 kapsúl 

1769€
 90 kapsúl 

1019€



TÉMA MESIACA
 PREHNALI STE TO S JEDLOM 

ČI ALKOHOLOM? 

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. 18) Čaj. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Používajte biocídy bezpečne. Akcia platí od 1. 12. 2022 do 31. 12. 2022 alebo do vypredania zásob. 
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

December je už tradične spojený s Vianocami, ktoré sú symbolom 
radosti a pokoja, ale aj hojnosti a štedrosti. Každý si rád vychutná 
dobré jedlo a kvalitný alkohol. Kapustnica, majonézový šalát, kapor, 
šampanské, linecké kolieska či medvedie labky. Kto by odolal?
Ak však neodhadnete správnu mieru hodovania, ľahko sa môže stať, že 
slávnostné menu sa podpíše pod tráviacimi problémami. Potrápiť vás 
tak môže pocit plnosti, nedostatočné trávenie, nevoľnosť a napínanie 
na vracanie, kŕče, nadúvanie a plynatosť, grganie alebo pálenie záhy.
Pre prípad, ak to tento rok s jedlom preženiete, je dobré mať v zásobe 
niečo, čo vám pomôže všetky tie vianočné a silvestrovské dobroty 
stráviť a uľaviť tak od nepríjemných ťažkostí.

• Pancreolan® FORTE obsahuje tráviace enzýmy, ktoré zlepšujú 
trávenie tučných a ťažko stráviteľných jedál, znižuje pocit tlaku 
a plnosti po jedle.

• Buscopan® je spazmolytikum, odstraňuje kŕče v žalúdku, žlčových 
cestách či v črevách.

• Počas prejedania sa však nedostáva zabrať len žalúdok a žlčník, ale 
aj pečeň. Neprospieva jej nielen konzumácia alkoholu, ale aj mastných 
jedál a nadmerný príjem cukrov. Jej prirodzenú regeneráciu môžete 
podporiť pomocou lieku Essentiale® 300 mg s obsahom esenciálnych 
fosfolipidov.

Prajeme vám šťastné, veselé a zdravé Vianoce a všetko dobré v roku 
2023!

Vaša Lekáreň

Trávenie
Pancreolan® FORTE 
60 tabliet 1)

 

Pancreolan® FORTE zlepšuje trávenie tučných a ťažko 
stráviteľných jedál, pôsobí proti pocitu tlaku a plnosti 
po jedle. Obsahuje pankreatín.

Gastrointestinálny trakt
Buscopan® 
20 tabliet 3)

 

Buscopan® odstraňuje kŕče hladkých svalov v žalúdku, 
črevách, žlčových cestách, močových a pohlavných 
orgánoch. Môže sa použiť pri bolestivej menštruácii 
a kŕčoch tráviacej sústavy rôzneho pôvodu. 
Má spazmolytické účinky. Liek začína účinkovať do 
15 minút. Buscopan® získal druhýkrát ocenenie kvality 
Qudal na rok 2022/2023 ako preferovaný liek na 
úľavu od menštruačných bolestí. Obsahuje 10 mg 
butylskopolamíniumbromidu.

UŠETRÍTE 130€
 

1019€
 11,49 € 

UŠETRÍTE 060€
 

489€
 5,49 € 

UŠETRÍTE 330€
 

1719€
 20,49 € 

Ochrana pečene
Essentiale® 300 mg 
100 kapsúl 1)

 

Essentiale® 300 mg vďaka obsahu esenciálnych 
fosfolipidov podporuje prirodzenú regeneráciu pečene. 
V ponuke aj Essentiale® forte 600 mg, 30 kapsúl 
za 10,29 €. Obsahujú esenciálne fosfolipidy.



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. 18) Čaj. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Používajte biocídy bezpečne. Akcia platí od 1. 12. 2022 do 31. 12. 2022 alebo do vypredania zásob. 
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

Výhodné ceny vo Vašej 
Lekárni.

€

Ibolex®: nová generácia lieku proti bolesti chrbta. 
Pôsobí rýchlo priamo v mieste bolesti. Obsahuje 
dexibuprofén.

Bolesť chrbta
Ibolex® 200 mg
20 filmom obalených tabliet 1)

Liek určený na lokálnu liečbu reumatických i 
nereumatických bolestí a zápalov pohybového 
systému. Vhodný aj na aplikáciu formou lokálneho 
zábalu. Vhodný od 14 rokov. Liečivo je ibuprofén 50 
mg v 1 g dermálneho krému. V ponuke aj Dolgit® krém, 
50 g za 3,79 € a Dolgit® krém, 150 g za 7,89 €.

Olfen Forte 23,2 mg/g gél uľavuje od intenzívnej, náhle 
vzniknutej bolesti chrbta, svalov a kĺbov. Obsahuje 
dietylamínovú soľ diklofenaku. Pri kúpe 2 balení 
za výhodnú cenu, získate vianočnú tašku ako darček.

Lokálna bolesť
Olfen Forte 23,2 mg/g gél
100 g 2)

Ibalgin® 400 pomáha pri bolesti hlavy, chrbta, svalov, 
kĺbov a bolestivej menštruácii. Znižuje horúčku a tlmí 
zápal. Obsahuje ibuprofén.

Bolesť
Ibalgin® 400
48 filmom obalených tabliet 1)

ACYLPYRIN® znižuje horúčku, uľavuje od bolesti hlavy, 
kĺbov a svalov pri chrípkových ochoreniach. Obsahuje 
kyselinu acetylsalicylovú.

Chrípka a prechladnutie
ACYLPYRIN® 500 mg tablety
10 tabliet 1)

Rýchla a účinná úľava od horúčky a bolesti. Potláča 
horúčku pri chrípke a zápaloch horných dýchacích 
ciest. Obsahuje ibuprofén. V ponuke aj NUROFEN® 
Rapid 400 mg Capsules, 20 mäkkých kapsúl za 4,39 €.

Bolesť
NUROFEN® Rapid 400 mg 
Capsules
30 mäkkých kapsúl 1)

Bolesť
BRUFEN® 400
30 filmom obalených tabliet 1)

Účinná úľava od bolesti a horúčky. Potláča zápal, 
znižuje horúčku, tlmí bolesť hlavy, zubov, krížov 
a menštruačné bolesti. Obsahuje ibuprofén, ktorý 
sa rýchlo absorbuje z gastrointestinálneho traktu. 
V ponuke aj BRUFEN® 400, 50 filmom obalených 
tabliet za 5,59 €.

Lokálna bolesť
Dolgit® krém
100 g 2)

MIG-400® rýchly proti bolesti a horúčke. Liek určený 
na liečbu miernej a stredne silnej bolesti a horúčky. 
Biela politeľná tableta bez laktózy. Pre deti od 6 rokov 
a dospelých. Obsahuje ibuprofén. V ponuke aj 
MIG® Junior 2%, 100 ml za 2,99 €.

Bolesť
MIG-400®
30 filmom obalených tabliet 1)

UŠETRÍTE 310€
 JC: 86,90 €/kg

869€
 11,79 € 

UŠETRÍTE 160€
 JC: 57,90 €/kg

579€
 7,39 € 

UŠETRÍTE 070€
 

349€
 4,19 € 

UŠETRÍTE 060€
 

449€
 5,09 € 

UŠETRÍTE 070€
 

519€
 5,89 € 

UŠETRÍTE 070€
 

519€
 5,89 € 

UŠETRÍTE 020€
 

159€
 1,79 € 

UŠETRÍTE 080€
 

549€
 6,29 € 



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. 18) Čaj. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Používajte biocídy bezpečne. Akcia platí od 1. 12. 2022 do 31. 12. 2022 alebo do vypredania zásob. 
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

Odstraňuje príznaky chrípky a nachladnutia: 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 
a PARALEN® GRIP horúci nápoj echinacea a šípky  
500 mg/10 mg, 12 vreciek za 8,29 €.

Uľahčuje vykašliavanie, uvoľňuje zahlienenie, 
zmierňuje kašeľ. Bez cukru a alkoholu s jahodovou 
príchuťou. V ponuke aj MUCOSOLVAN® Junior, sirup 
100 ml za 5,79 € a MUCOSOLVAN® Long Effect, 
20 kapsúl za 9,19 €.

TANTUM VERDE® – efektívne odstráni bolesť a zápal 
hrdla vďaka svojmu štvoritému účinku. Liek obsahuje 
benzydamínium-chlorid. V ponuke aj TANTUM VERDE® 
0,15% ústny roztok, 240 ml za 11,69 €.

Čistí nosovú sliznicu a pomáha tak odstraňovať vírusy 
a baktérie. Obnovuje dýchanie nosom. 100% prírodný, 
bohatý na minerály. Vhodný aj pre dlhodobé použitie. 
V ponuke aj iné produkty PHYSIOMER®. Info o cenách 
v lekárňach Vaša Lekáreň. 

VIROSTOP prírodné spreje: Efektívna ochrana pred 
COVID-19, chrípkou a prechladnutím. V prípade 
choroby účinne zmierňuje prejavy COVID-19, chrípky 
a ďalších ochorení horných dýchacích ciest. VIROSTOP 
obsahuje jedinečnú kombináciu prírodných zložiek, 
ktoré ho robia účinným pri ochrane pred mnohými 
vírusovými ochoreniami. Účinnosť preukázaná 
klinickými štúdiami. Vhodný už od 3 rokov.
V ponuke aj VIROSTOP nosový sprej, 20 ml za 7,89 €.

Bolesť a opuch hrdla
Orocalm 1,5 mg/ml
orálny sprej, 30 ml 3)

Sprej s čerešňovou príchuťou pôsobí priamo v mieste 
zápalu. Uľavuje od akútnej bolesti v krku, zmenšuje 
opuch, a tým zmierňuje bolestivé prehĺtanie. Bez 
cukru, pre dospelých a deti od 6 rokov. V ponuke aj 
Orocalm Forte 3,0 mg/ml orálny sprej, 15 ml za 6,99 €. 
Obsahujú benzydamin hydrochlorid.

PROSPAN® s mentolom sirup je rastlinný liek, ktorý 
obsahuje výťažok z listov brečtana popínavého 
(suchý extrakt z brečtanových listov), ktorý uľahčuje 
vykašliavanie hlienu uvoľneného v dýchacích cestách. 
Používa sa u dospelých a detí od 6 rokov na podporu 
vykašliavania pri produktívnom (vlhkom) kašli. 
S ovocnou vôňou a mentolovou príchuťou.

Kašeľ
PROSPAN® s mentolom sirup
100 ml 3)

UŠETRÍTE 310€
JC 81,41 €/l 

1099€
 14,09 € 

UŠETRÍTE 050€
 

749€
 7,99 € 

UŠETRÍTE 090€
 JC: 71,90 €/l

719€
 8,09 € 

UŠETRÍTE 160€
 

829€
 9,89 € 

UŠETRÍTE 170€
 

789€
 9,59 € 

UŠETRÍTE 080€
 

619€
 6,99 € 

Chrípka a prechladnutie
PARALEN® GRIP horúci nápoj 
pomaranč a zázvor 
500 mg/10 mg
12 vreciek 1)

Kašeľ
MUCOSOLVAN® pre dospelých
sirup, 100 ml 1)

Bolesť hrdla
TANTUM VERDE® 0,15% 
sprej, 30 ml 3)

Nádcha
PHYSIOMER® Hypertonický 
nosový sprej
135 ml 11)

Chrípka a prechladnutie
VIROSTOP ústny sprej
30 ml 11)

Postarajte sa o svoje trávenie a črevá, harmonizujte 
organizmus hneď ráno 1 odmerkou ACTIValoe FORTE 
každý deň. Certifikát v balení zaručuje obsah 
dôležitých aktívnych látok. Aloe pomáha podporovať 
trávenie, udržiavať normálnu funkciu čriev, podporuje 
pravidelné vyprázdňovanie. ACTIValoe má 
detoxikačné a antibakteriálne vlastnosti.

Trávenie, imunita, pokožka
Barny‘s ACTIValoe FORTE
2 x 500 ml 10)

UŠETRÍTE 320€
JC: 19,29 €/l 

1929€
 22,49 € 

UŠETRÍTE 080€
JC: 65,90 €/l 

659€
 7,39 € 



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. 18) Čaj. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Používajte biocídy bezpečne. Akcia platí od 1. 12. 2022 do 31. 12. 2022 alebo do vypredania zásob. 
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

Vitamíny
Celaskon® LONG EFFECT 500 mg
60 kapsúl 1)

S postupným uvoľňovaním vitamínu C až 12 hodín pre 
jeho lepšie vstrebávanie. Urýchľuje liečbu a znižuje 
závažnosť chrípky a nachladnutia. Podporte svoju 
imunitu pravidelným užívaním. Zvýšená potreba 
užívania napr. aj v tehotenstve, pri dojčení, športe, 
namáhavej práci, po úrazoch alebo u fajčiarov.
V ponuke aj Celaskon® LONG EFFECT 500 mg,
30 kapsúl za 6,39 €.

Limitovaná edícia Rakytníček+ multivitamínové 
želatínky v originálnom darčekovom balení vo 
vianočnej ozdobe. Želatínky obsahujú 9 vitamínov 
a rakytník na podporu imunity. V ponuke rôzne 
farby vianočných gúľ TEREZIA RAKYTNÍČEK+.

Trávenie
FEBICHOL® 100 mg
50 mäkkých kapsúl 1)

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

Výživový doplnok ALLERGIC+®  je prvé cielené 
probiotikum, s ktorým žijete v pohode. Na základe 
vedeckých výskumov a klinických štúdií sme doňho 
starostlivo vyberali probiotické kmene, ktoré regulujú 
črevnú imunitu a zloženie mikrobiómu. 
Mikrobióm+® je výživový doplnok a prvé flavobiotikum, 
ktoré v našom čreve funguje ako cielené prebiotikum. 
Pozitívne ovplyvňuje dôležité funkcie nášho 
mikrobiómu a to najmä rozmnoženie probiotických 
baktérií, ktoré tvoria protizápalové látky 
a nedokážeme ich vytvoriť ako probiotický suplement.

Obľúbená kombinácia Magnézia s vitamínom B6 
a medovkou v originálnom darčekovom balení 
s mesačným balením VITAMÍNU D3 1000 IU 
v kapsuliach ako DARČEK. 

Únava, vyčerpanie, imunita
TEREZIA MAGNESIUM + vitamín 
B6 a medovka
30 kapsúl + TEREZIA Vitamín D3 
1000 IU, 30 kapsúl 10)

Originálna, patentovaná, klinicky overená 
diaminooxidáza pri príznakoch histamínovej 
intolerancie. Najvyššia, laboratórne potvrdená 
účinnosť. V ponuke aj DAOSIN®, 30 tabliet za 27,69 € 
a DAOSIN®, 60 tabliet za 46,19 €.

Gastrointestinálny trakt
DAOSIN®
10 tabliet 10)

UŠETRÍTE 130€
 

1009€
 11,39 € 

UŠETRÍTE 030€
 

529€
 5,59 € 

UŠETRÍTE 120€
 

999€
 11,19 € 

UŠETRÍTE 030€
 

459€
 4,89 € 

UŠETRÍTE 1370€
 

6729€
 80,99 € 

UŠETRÍTE 080€
 JC: 34,95 €/l

699€
 7,79 € 

OSCILLOCOCCINUM® je homeopatický liek, tradične 
sa používa pri liečbe chrípkových stavov (horúčka, 
prechladnutie, bolesti). Dávkovanie je rovnaké pre 
všetky vekové kategórie vrátane tehotných žien a detí. 
V ponuke aj OSCILLOCOCCINUM®, 6 dávok za 8,59 €.

Chrípka a prechladnutie
OSCILLOCOCCINUM®
30 dávok 1)

Komplex vitamínov a minerálov, ktoré sú potrebné 
pre správny fyzický vývoj dieťaťa vo forme chutných 
gumených želé. V ružovej alebo modrej farbe.

Multivitamíny pre deti
MULTIVITAMIN KIDS
PAW PATROL 
50 želé 10)

Liek na liečbu zápchy s prebiotickým účinkom. 
Laktulóza vykazuje prebiotický účinok. Napomáha 
zmäkčovať stolicu, účinkuje v hrubom čreve a tým 
uľahčuje vyprázdňovanie. Nenavykový a ideálny aj k 
dlhodobému používaniu pre široké spekrum pacientov 
od dojčiat až po seniorov. V ponuke aj LACTECON, 
500 ml za 9,19 €.

Zápcha
LACTECON
200 ml 1)

Multivitamíny pre deti
RAKYTNÍČEK+ 
multivitamínové želatínky
50 ks vo vianočných guliach 10)

UŠETRÍTE 070€
 

939€
 10,09 € 

UŠETRÍTE 100€
 

739€
 8,39 € 

NOVINKA

Komplexná starostlivosť o mikrobióm
iProbio® Darčekové balenie
ALLERGIC+® 30 vrecúšok 10) 
Mikrobióm+® 60 kapsúl 10)

UŠETRÍTE 340€
 

2729€
 30,69 € 



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. 18) Čaj. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Používajte biocídy bezpečne. Akcia platí od 1. 12. 2022 do 31. 12. 2022 alebo do vypredania zásob. 
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

Majte pekný deň.

Kolagény VITAL PROTEINS podporia mladistvý 
vzhľad, obsahujú 20 g vysoko kvalitného kolagénu na 
porciu, sú bez chuti a vône a výborne sa rozpúšťajú 
v akomkoľvek teplom aj studenom nápoji. Teraz v 
darčekovom balení s výživným sprchovým gélom, 
ktorý dodá vašej pokožke hebkosť a pružnosť.

Doprajte extra silnú dávku kolagénu vašim kĺbom, 
ktoré sú denne namáhané a s pribúdajúcim vekom ich 
pohyblivosť klesá. Darčekové balenie v ekologicky 
šetrných obaloch obsahuje 2x kolagén až na 
4 mesiace užívania. Praktické ponožky ako darček! 
Pre budúcnosť nás i prírody.

Kolagén
Vitar EKO BOX KOLAGÉN
60 + 60 kapsúl + DARČEK ponožky 10) Regeneračný, ochranný a premasťujúci krém na ruky 

určený pre každodennú starostlivosť o vysušenú 
a popraskanú pokožku. Pokožke dodáva pružnosť, 
pevnosť, prirodzenú vláčnosť a obnovuje bariérové 
funkcie kože. Dermatologicky testované. V ponuke aj 
INDULONA, krém na ruky 85 ml, olivová, nechtíková, 
ochranná, kamilková a intensive care pre mužov 
za 1,89 €.

Starostlivosť o pokožku
INDULONA original
krém na ruky, 85 ml 12)

Podporuje zdravý rast vlasov a pomáha pri ich 
zvýšenom vypadávaní (biotín, zinok, kremík). 
Obsahuje zvýšenú dávku 3 aminokyselín pre rýchlejší 
nástup účinku. Vhodný pre tehotné a dojčiace ženy. 
Teraz v limitovanej edícii s náušnicami SWAROVSKI! 
V ponuke aj Donna HAIR Forte 4 mesačná kúra, 
90 + 30 kapsúl ZADARMO za 27,79 €

Starostlivosť o vlasy
Donna HAIR Forte 
3 mesačná kúra
90 kapsúl + náušnice SWAROVSKI® 
ZADARMO 10)

Čistý kryštalický kolagén vo forme mäkkých, ľahko 
prehltnuteľných kociek. Bez farbív a prídavných látok. 
Exkluzívna edícia na 5 mesiacov užívania - stačí len 
1 kocka denne. Ako darček 30 kociek naviac.

Kĺby, väzy, šľachy
COLAFIT
120 + 30 kociek, darčekové balenie 10)

Carnosine komplex obsahuje bioaktívny peptid 
L-Karnozín, ktorý podporuje obnovu buniek. Prípravok 
navyše obsahuje 6 ďalších overených aktívnych látok 
so silným antioxidačným účinkom, ktoré podporujú 
vitalitu, činnosť mozgu a regeneráciu buniek. Tieto 
látky s postupujúcim vekom v tele ubúdajú a je 
potrebné ich dopĺňať. Teraz vo vianočnej limitovanej 
edícii.

Imunita, obnova buniek
Carnosine komplex 900 mg
120 tabliet, vianočné balenie 10)

UŠETRÍTE 250€
JC: 68,06 €/kg 

3859€
 41,09 € 

UŠETRÍTE 240€
 

1899€
 21,39 € 

UŠETRÍTE 590€
 

3079€
 36,69 € 

UŠETRÍTE 1140€
 

6629€
 77,69 € 

UŠETRÍTE 350€
 

2779€
 31,29 € 

UŠETRÍTE 060€
 JC: 22,24 €/l

189€
 2,49 € 

Kolagén
VITAL PROTEINS & Kneipp 
Darčekové balenie
Collagen Peptides prášok, 567 g 10) + 
Vitality Booster sprchový gél, 200 ml 12)

Tekutý drink s obsahom morského kolagénu typu I., 
II.,III. na podporu zdravej pokožky, vlasov, nechtov, 
kĺbov a šliach. Limitovaná edícia s riasenkou Dermacol 
ako darček v balení.

Kolagén
MARINE KOLAGEN Drink
2 x 30 vrecúšok + Darček riasenka 10)

UŠETRÍTE 2080€
 

4119€
 61,99 € 

BIOARTHRO bylinný masážný gél je určený nielen pre 
športových nadšencov a seniorov. Na unavené svaly 
a kĺby. Pri kúpe jedného balenia BIOARTHRO GEL® 
300 ml dostanete BIOMENT® GÉL 100 ml za 0,01 €.

Kĺby, väzy, šľachy
BIOARTHRO GEL®
300 ml 12)

UŠETRÍTE 400€
JC: 12,63 €/l 

379€
 7,79 € 

+ BIOMENT GÉL 100 ML 
ZA 0,01 €



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. 18) Čaj. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Používajte biocídy bezpečne. Akcia platí od 1. 12. 2022 do 31. 12. 2022 alebo do vypredania zásob. 
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

To najlepšie 
od značky

Spektrum je unikátny prémiový, komplexný 
multivitamín s minerálmi, v ktorom všetky vitamíny 
a stopové prvky pochádzajú z organických zdrojov. 
Takéto organické zdroje sa nachádzajú v prírode. 
V jednej tablete sa nachádzajú vitamíny, ktoré sú 
všetky v 100% odporučenej dennej dávke.  
V ponuke aj Spektrum Energy, 60 tabliet + 30 tabliet 
ZADARMO za 12,69 €.

Pre správne fungovanie imunitného systému, pri 
rekonvalescencii, na zníženie únavy a vyčerpania. 
Obsahuje 8 enzýmov neživočíšneho pôvodu, enzým 
Serrazimes-I®, rutín, vitamín C a selén. V ponuke aj 
ProfiZYM® PLUS, 60 kapsúl za 32,09 €. 

Komplexná kĺbová výživa obsahuje kombináciu 3 
stavebných zložiek kĺbovej chrupavky, patentovaný 
Bioperine pre vylepšenie vstrebávania, vitamín C a Mn.
Robte naplno to, čo vás baví.

Medicínske riešenie problémus lupinami. Značka 1 v 
medicínskej starostlivosti o vlasy v Európe*. Liečba 
a prevencia lupín, seboroickej dermatitídy a pityriázy. 
Môže sa nanášať na vlasatú časť hlavy a aj väčšie 
plochy na hrudníku alebo na tvári.  Liek obsahuje 
ketokonazol. Liek na vonkajšie použitie. V ponuke aj 
Nizoral® Care, vlasové tonikum 100 ml za 8,89 €.
*Zdroj: IQVIA MIDAS, ATC D1A3 Topical Scalp Antifungals, MAT Aug 2022

Multivitamíny pre deti s plyšovou hračkou Marťankom 
alebo Marťankou ako darček! Nové tvary gummies 
Jeseň-Zima s rakytníkom a tablety s Imunactivom 
(komplex vitamínu C, Zn a betaglukánov).

GinkoPrim® obsahuje vysoko kvalitný výťažok z Ginkgo 
biloby (ginka dvojlaločného) pre lepší výkon mozgu, 
obohatený o DMAE a magnézium. GinkoPrim pomáha 
prekrviť studené končatiny a podporuje pamäť. 
Výhodné balenie s 30 tabletami navyše.

Vysoká dávka omega-3 prémiovej kvality pre zdravé 
srdce, mozog a zrak. Obohatené o Vitamín E. Od 
výrobcu Walmark s GMP certifikátom. Výhodné 
balenie so 65 kapsulami navyše.

Imunita, vitalita
Spektrum Imunactiv
60 tabliet + 30 tabliet ZADARMO 10)Imunita, vitalita

ProfiZYM® PLUS
180 kapsúl 10)

Kĺby, väzy, šľachy
proenzi® ArthoStop INTENSIVE
120 + 60 tabliet ZADARMO 10)

Podráždená a svrbivá pokožka
Nizoral® 2%
šampón, 60 ml 12)

Multivitamíny pre deti
Marťankovia®
50 + 50 tabliet + DARČEK 10)

Pamäť a prekrvenie končatín
GinkoPrim® MAX
90 + 30 tabliet 10)

Srdce, mozog, zrak
Omega-3 rybí olej 1000 mg 
FORTE
130 + 65 kapsúl 10)

UŠETRÍTE 360€
 

2859€
 32,19 € 

UŠETRÍTE 200€
 

1639€
 18,39 € 

UŠETRÍTE 200€
 

1539€
 17,39 € 

UŠETRÍTE 2100€
 

7699€
 97,99 € 

UŠETRÍTE 190€
 

1489€
 16,79 € 

UŠETRÍTE 160€
 

1269€
 14,29 € 

UŠETRÍTE 140€
JC: 191,50 €/l 

1149€
 12,89 € 

Trápia vás brušné ťažkosti? Napríklad nafukovanie 
a plynatosť? Degasin® prináša rýchlu úľavu pri 
črevných a brušných ťažkostiach. Obsahuje až 280 mg 
simetikónu v jednej kapsule. Stačí 1 kapsula denne.

Gastrointestinálny trakt
Degasin Simetikón 280 mg
24 + 8 kapsúl 11)

UŠETRÍTE 120€
 

559€
 6,79 € 



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. 18) Čaj. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Používajte biocídy bezpečne. Akcia platí od 1. 12. 2022 do 31. 12. 2022 alebo do vypredania zásob. 
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

Vo Vašej Lekárni ušetríte.

€

Jediné melatonínové prípravky, ktoré sú registrované 
na Slovensku ako voľnopredajné lieky bez lekárskeho 
predpisu. Indikované dospelým na krátkodobú liečbu 
desynchronózy. Vyrobené vo Fínsku. Bez cukru, lepku 
a laktózy. Vhodný pre vegánov. Každá 3 mg tableta 
obsahuje 3 mg melatonínu.

Spánok
Melatonin Vitabalans 3 mg
30 tabliet 1)

Zvlhčujúce očné kvapky Systane® ULTRA bez 
konzervačných látok poskytujú rýchlu úľavu od 
príznakov suchého oka, ako sú podráždenie, 
začervenanie alebo pálenie očí. Vhodné aj pre 
užívateľov kontaktných šošoviek. V ponuke aj iné 
druhy očných kvapiek Systane®. Info o cenách 
v lekárňach Vaša Lekáreň.

Syndróm suchého oka
Systane® ULTRA 
bez konzervačných látok
očné kvapky, 10 ml 11)

Na diétny režim pri bolesti nervového pôvodu: 
bolesť chrbtice, syndróm karpálneho tunela, brnenie 
končatín. Potravina pre zvláštne lekárske účely, stačí 
1 kapsula denne. AU!Block, už žiadne AU!

Bolesť nervového pôvodu
Cemio AU!Block
60 kapsúl 16)

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 iné produkty 
OCUTEIN®. Info o cenách v lekárňach Vaša Lekáreň.

Výživa očí
OCUTEIN® BRILIANT Da Vinci
60 kapsúl 10) + OCUTEIN® SENSITIVE 
PLUS, očné kvapky, 15 ml ZADARMO 11)

Kombinovaná terapia pre účinnejší spôsob odvykania 
od fajčenia. Kombinácia transdermálnych náplastí 
a perorálnych foriem nikotínu je účinnejšia ako 
samostaná transdermálna náplasť. Obsahuje nikotín. 
V ponuke aj iné produkty NiQuitin. Info o cenách 
v lekárňach Vaša Lekáreň.

Odvykanie od fajčenia
NiQuitin Clear 21 mg
transdermálna náplasť, 7 náplastí 2)

UŠETRÍTE 460€
 

2599€
 30,59 € 

UŠETRÍTE 350€
 

959€
 13,09 € 

UŠETRÍTE 340€
 

2669€
 30,09 € 

UŠETRÍTE 440€
 

2279€
 27,19 € 

UŠETRÍTE 070€
 

619€
 6,89 € 

Prispieva k správnemu fungovaniu imunitného 
systému, k správnej látkovej premene dôležitej pre 
tvorbu energie a k zníženiu vyčerpania a únavy.

Imunita
MedPharma Vitamín C 1000 mg 
so šípkami
107 tabliet s postupným uvoľňovaním 10)

UŠETRÍTE 210€
 

779€
 9,89 € 

Fixačný krém na zubnú protézu blend-a-dent s jemnou 
mätovou príchuťou. Komplexné riešenie s 3 výhodami: 
silná fixácia, zdokonalené pohodlie a bariéra proti 
jedlu. V ponuke aj iné produkty blend-a-dent. 
Info o cenách v lekárňach Vaša Lekáreň.

Zubné protézy
blend-a-dent COMPLETE
ORIGINAL
fixačný krém, 2 x 47 g 12)

Znižuje podráždenie ďasien a pomáha obnoviť zubnú 
sklovinu v priebehu 2 týždňov. Neutralizuje škodlivé 
baktérie, aby znižovala podráždenie ďasien. Dodáva 
zubnej sklovine chýbajúce minerály a chráni zuby 
pred eróziou spôsobovanou kyselinami. Dodáva 
dlhotrvajúci pocit sviežosti a čistoty. V ponuke aj 
Oral-B GUM & ENAMEL REPAIR GENTLE WHITENING, 
2 x 75 ml za 5,59 €.

Zubné pasty
Oral-B PROFESSIONAL 
GUM & ENAMEL PRO-REPAIR 
EXTRA FRESH
2 x 75 ml 12)

UŠETRÍTE 220€
 JC 77,55 €/kg

729€
 9,49 € 

UŠETRÍTE 170€
JC: 43,27 €/l 

649€
 8,19 € 



UŠETRÍTE 140€
 

809€
 9,49 € 



+
telo

hrnčeka

100 %
recyklovateľné

CENOVO VÝHODNÁ PONUKA na produkty Voltarena VoltaTherm

  
 

pôsobí
až 12 hodín

uvoľní
upchatý nos
do 2 minút

NOVINKA

DARUJTE VIANOČNÝ 
DARČEK, KTORÝ POTEŠÍ

*Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v písomnej informácii pre používateľa, ktorá je pribalená k lieku. 
V prípade otázok kontaktujte, prosím: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, e-mail: mystory.cz@haleon.com. Prípadné nežiaduce účinky, prosím, hláste na: 
SafetyReportingEMEA@haleon.com. Ochranné známky sú vlastnené alebo licencované skupinou spoločností GSK. ©2022 skupina spoločností GSK alebo poskytovateľ príslušnej licencie. Dátum vypracovania materiálu: 10/2022.

Otrivin Menthol 0,1 % nosová roztoková aerodisperzia, 10 ml obsahuje 
xylometazolíniumchlorid. Liek je určený na použitie do nosa.* PM-SK-OTRI-22-00028

Multivitamíny Centrum sú výživové doplnky. 1 tableta denne. PM-SK-CNT-22-00010

V ponuke rôzne druhy produkov Voltaren a VoltaTherm. Info o cenách v lekárňach Vaša Lekáreň. Liek Voltaren 
Forte 2,32% gél obsahuje diclofenacum diethylaminum. Liek Voltaren 140 mg liečivá náplasť obsahuje 
diclofenacum natricum. Lieky sú určené na vonkajšie použitie. Liek Voltaren Rapid 25 obsahuje diclofenacum 
kalicum. Liek na vnútorné použitie.* Hrejivá náplasť VoltaTherm je zdravotnícka pomôcka. 
PM-SK-VOLT-22-00034 

Darujte na Vianoce 
Voltaren pre úľavu 

od bolesti.

COREGA - užite si Vianoce 
a smejte sa s istotou.

Prírodná úľava pre stuhnuté 
a natiahnuté svaly.**

Dýchajte slobodnejšie 
s Otrivin Menthol 0,1 %. 

 TheraFlu prechladnutie 
a chrípka 14 vreciek

Sila lieku v horúcim nápoji v atraktívnej ponuke - pri kúpe 
štýlový termo hrnček za 0,01 €*!

VIANOČNE BALENIE CENTRUM
Centrum AZ 100 tbl + Imunita Vitamin C Max 14 vreciek. 

V ponuke aj Centrum Silver 100+30 tabliet za 28,89 € 
a Centrum pre ženy/pre mužov 60+30 tabliet za 19,99 €.

**VoltaNatura gél, 50 ml po vmasírovaní pomáha uvolnit stuhnuté a natiahnuté svaly.
Chladivý gél VoltaNatura je kozmetický prípravok. PM-SK-VN-22-00001

*Pri kúpe TheraFlu prechladnutie a chrípka 325 mg/20 mg/10 mg/50 mg prášok na perorálny 
roztok, 14 vreciek dostanete termo hrnček za 0,01 €.
TheraFlu prechladnutie a chrípka 325 mg/20 mg/10 mg/50 mg prášok na perorálny roztok je liek na 
vnútorné použitie.* PM-SK-THRFL-22-00010

* Info o cenách v lekárňach Vaša Lekáreň. Akcia platí na celé portfólio Corega v termíne 1. 12. 2022 
do 31. 12. 2022 alebo do vypredania zásob. Corega čistiace tablety a fi xačné krémy sú zdravotnícke 
pomôcky. PM-SK-PLD-22-00036

TERAZ
zľava na celé 

portfólio
Corega*

cena od
 

599€

UŠETRÍTE 340€
 

2639€
 29,79 € 

UŠETRÍTE 110€
 

559€
 6,69 € 

cena od
 

399€

UŠETRÍTE 140€
 JC: 147,80 €/l

739€
 8,79 € 

UŠETRÍTE 150€
 

1159€
 13,09 € 



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. 18) Čaj. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Používajte biocídy bezpečne. Akcia platí od 1. 12. 2022 do 31. 12. 2022 alebo do vypredania zásob. 
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

Obdarujte svojich blízkych.

Pre mimoriadnu úľavu. Najvyššie množstvo glukozamín 
sulfátu Clini-Q, unikátny DIAMANT FORTESCIN® 
a vitamín C, ktorý podporuje tvorbu vlastného 
kolagénu pre správnu funkciu kĺbových chrupaviek.

Kĺby, väzy, šľachy
GS Condro® DIAMANT
100 + 50 tabliet, darčekové balenie 10)

Tlakomer na plnoautomatické meranie krvného tlaku. 
Pre vyhodnotenie tlaku pacienta využíva kombináciu 
2 metód merania. Balenie obsahuje tlakomer 
a manžetu veľkosti M. V balení ako darček 
adaptér a manžeta veľkosti L.

Krvný tlak
Veroval® DUO CONTROL
tlakomer 1 ks, darčekové balenie 11)

Rastlinný liek je určený dospelým mužom, pôsobí 
na tkanivo prostaty, na sliznicu močového mechúra 
a močovej rúry. Liek sa používa na liečbu ťažkostí 
s močením v skorom štádiu nezhubného zväčšenia 
prostaty. Medzi príznaky patria časté močenie 
(najmä v noci), slabý alebo prerušovaný prúd moču, 
odkvapkávanie moču, naliehavé nutkanie na močenie
a pocit neúplného vyprázdnenia močového mechúra.
V ponuke aj Prostakan® forte, 60 kapsúl za 12,99 €.

Prostata, potencia
Prostakan® forte
120 kapsúl 1)

Kĺby, väzy a šľachy, 2x silnejšie zloženie. Jedinečná 
kombinácia prírodných kolagénov NATIV.COL™, ktoré 
si zachovávajú svoju biologickú aktivitu. Vitamín C pre 
správnu tvorbu kolagénu v kĺbových chrupavkách.

Kĺby, väzy, šľachy
Cemio Kamzík®
120 kapsúl, darčekové balenie 10)

Výživový doplnok MOBIVENAL® Micro napomáha 
k úľave od ťažkých nôh. Obsahuje diosmín, hesperidín 
a aescín. 

Starostlivosť o nohy
MOBIVENAL® Micro
100 + 20 tabliet 10)

Vyvážená kombinácia vitamínov, minerálov a výťažku 
zo ženšenu G115 ®. V ponuke aj Pharmaton® GERIAVIT 
Vitality 50+, 30 tabliet za 12,19 € a Pharmaton® 
WOMAN Energy 30+, 30 tabliet za 9,39 €.

Imunita, vitalita
Pharmaton® GERIAVIT
Vitality 50+
100 tabliet 10)

2x silnejšie zloženie pre starostlivosť o prostatu*, 
potenciu a vitalitu. Tri účinky v jednej kapsule denne. 
Slivka africká na podporu zdravia prostaty, maca na 
podporu sexuálneho zdravia a sibírsky ženšen na 
podporu vitality.  
*nové, silnejšie zloženie s obsahom 2x viac slivky 
africkej.

Prostata, potencia, vitalita
Cemio RED 3
90 kapsúl, darčekové balanie 10)

Presné meranie tlaku a pulzu. Adaptér zdarma v balení. 
5 rokov záruka.

Meranie tlaku
Tlakomer Microlife BP A2 Basic 
3G s AD 
tlakomer 1 ks 11)

UŠETRÍTE 360€
 

1899€
 22,59 € 

UŠETRÍTE 550€
 

2699€
 32,49 € 

UŠETRÍTE 590€
 

3079€
 36,69 € 

UŠETRÍTE 1220€
 

3669€
 48,89 € 

UŠETRÍTE 3030€
 

8369€
 113,99 € 

UŠETRÍTE 660€
 

2389€
 30,49 € 

UŠETRÍTE 600€
 

2239€
 28,39 € 

UŠETRÍTE 600€
 

2249€
 28,49 € 



Imunita

fl oraliv® kapsuly 
20 kapsúl 1)

V ponuke aj fl oraliv® fľaštičky, 7 x 10 ml za 10,09 €.

Stres a vyčerpanie

MAGNESIUM B-KOMPLEX 
100 + 20 tabliet ZADARMO, vianočné balenie 10)

Prostata, potencia

Prostamol® uno 320 mg 
60 mäkkých kapsúl 1)

Obsahuje 320 mg serenoe repens.
V ponuke aj Iberogast®, 20 ml za 5,99 € a Iberogast®, 100 ml za 17,29 €. 

Kĺby, väzy, šľachy

GELACTIV 3-Collagen Forte 
120 + 60 kapsúl ZADARMO, darčekové balenie 10)

Hemoroidy

DETRALEX® 500 mg 
60 fi lmom obalených tabliet 1)

Liek DETRALEX® obsahuje čistenú mikronizovanú 
fl avonoidnú frakciu. V ponuke aj Emotralex™ rektálna masť, 
25 g11) a Emotralex™ rektálne čapíky, 10 ks11) za 6,69 €. 

Kĺby, väzy, šľachy

Barny‘s Inovo 5 forte 
180 tabliet 11)hujú ambroxoliimchlorid.

UŠETRÍTE

 

4279€
50,09€

7,30€

UŠETRÍTE

 

1959€
23,09€

3,50€

UŠETRÍTE

 

2249€
25,29€

2,80€

UŠETRÍTE

JC: 20,79 €/l 2079€
24,79€

4,00€

UŠETRÍTE

 

1069€
12,59€

1,90€

UŠETRÍTE

 

959€
11,09€

1,50€

UŠETRÍTE

 

1749€
20,99€

3,50€

Starostlivosť o vlasy

REVALID® STIMULATING 
SHAMPOO
šampón, 200 ml 12)

V ponuke aj iné produkty REVALID®.
Info o cenách v lekárňach Vaša Lekáreň.

Imunita, vitalita

HLIVA USTRICOVITÁ 
s rakytníkovým olejom 
120 kapsúl + DARČEK Zinok + Selén 
s echinaceou, 30 kapsúl 10)

VIANOCE VO 
VAŠEJ LEKÁRNI SÚ 
NAOZAJ ŠTEDRÉ

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. 18) Čaj. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používatelov a poradte 
sa s lekárom alebo lekárnikom. Používajte biocídy bezpečne. Akcia platí od 1. 12. 2022 do 31. 12. 2022, alebo do vypredania zásob. Vydavatel Vaša Lekáren, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, 
ktoré vznikli pri tlači.

Starostlivosť o pokožku

BIODERMA Atoderm 
Sprchový gél
1 l 12)

V ponuke aj BIODERMA Atoderm Intensive baume, 
telový balzam 500 ml za 26,59 € a BIODERMA Atoderm 
Nutritive, krém 40 ml za 13,49 €.

UŠETRÍTE

 

1619€
18,19€

2,00€

UŠETRÍTE

JC: 55,95 €/l 1119€
13,29€

2,10€


