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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. 1. 2022 do 31. 1. 2022 alebo do vypredania zásob. 
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

POZNÁTE 
Z TV REKLAMY

POZNÁTE 
Z TV REKLAMY

POZNÁTE 
Z YOUTUBE

POZNÁTE 
Z YOUTUBE

Bolesť hrdla
TANTUM VERDE® Mint
20 tvrdých pastiliek 3)

TANTUM VERDE® - Vaše eso na bolesť hrdla! TANTUM 
VERDE® rýchlo a efektívne odstráni bolesť a zápal 
hrdla. V ponuke aj TANTUM VERDE®, 20 tvrdých 
pastiliek v príchutiach Lemon, Orange & Honey 
a Eucalyptus za 6,49 €. Obsahujú benzydamíniumchlorid.

Vitamín C, zinok a vitamín D3 sa v kombinácii
so SEPISMART® SR uvoľňujú postupne po celý deň.
Vitamín C a zinok a vitamín D3 prispievajú k správnemu
fungovaniu imunitného systému, čo je dôležité hlavne
v kritických ročných obdobiach jeseň-zima.

POZNÁTE 
Z TV REKLAMY UŠETRÍTE 090€

 JC: 40,90 €/l

409€
 4,99 € 

Kalciový sirup
Calcium chloratum - TEVA
100 ml 1)

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

Podpora imunity
TOTO VITAMIN C + ZINOK + D3
60 kapsúl 10)

Magne B6® obsahuje kombináciu horčíka a vitamínu B6, 
vďaka ktorému sa horčík v tele rýchlejšie dopĺňa. Magne 
B6® zlepšuje pri nedostatku horčíka napr. tieto príznaky:  
- nervozitu, miernu úzkosť, dočasnú únavu,

podráždenosť; 
- svalové kŕče, tŕpnutie.

Kŕče, stres, ľahšie poruchy spánku 
a sústredenia
Magne B6®
60 tabliet 1)

UŠETRÍTE 100€
 

649€
 7,49 € 

UŠETRÍTE 200€
 

649€
 8,49 € 

UŠETRÍTE 070€
 

899€
 9,69 € 

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

13,2 ml 3)

Účinkujú rýchlo a túžbu po cigarete uhasia po 
30 sekundách, pri použití dvoch dávok.
V ponuke aj iné lieky Nicorette®. Info o cenách 
v lekarňach Vaša Lékáreň.
Orálné roztokové aerodisperzie Nicorette® Spray 
obsahujú nikotín a sú určené na podanie do úst.

UŠETRÍTE 330€
 

1699€
 20,29 € 

Imunita
floraliv® kapsuly
20 kapsúl 1)

Špeciálna kombinácia 6 vitamínov B, zinku a 3 kmeňov 
živých črevných baktérií. Prispieva k správnemu 
fungovaniu imunitného systému (B6 , B12, zinok) a je 
vhodný pre deti od 3 rokov a dospelých. V ponuke aj 
floraliv® fľaštičky 7 x 10 ml za 9,89 €.

UŠETRÍTE 280€
 

949€
 12,29 € 

MIMORIADNA
AKCIA



 60 cps

1599€
TOTO Na kosti
(60 cps) - výživový doplnok

① obsahuje biovyužiteľnú formu (trans izóméry)
 vitamínu K2, K2VITAL®, pre zdravie kostí

② švajčiarsky vitamín D3 v koncentrácií až 2000 I.U.
③ Aquamin® prírodný bioaktívny multiminerálny

komplex z červenej riasy (vápnik, horčík a.i.)
④ dospelí 1 kapsula denne

TOTO sú novinky!

 30 cps

609€
TOTO Pre budúce mamičky
(30 cps) - výživový doplnok

① obsahuje inovatívnu formu aktívnej kyseliny
listovej Quatrefolic®, čím sa do tela dostáva
aktívna kyselina listová

② denná dávka tých najdôležitejších vitamínov
vybraných špeciálne pre budúce mamičky -
Quali-Blend® (značkové vitamíny európskeho
pôvodu)

③ Aquamin®, unikátny prírodný multiminerálny
komplex, získavaný z červenej morskej riasy
Lithothamnion, poskytujúci bioaktívny vápnik,
horčík a ďalších 72 stopových prvkov

④ ženy plánujúce tehotenstvo a tehotné ženy do
konca 12. týždňa tehotenstva 2 kapsuly denne

Bez
Alergénov
Laktózy
Lepku
Cukru
Vegetarián



TOTO 
Detský vitamín D
30 ml kvapky

Výživový doplnok

Vitamín D3 prispieva k :
správnemu fungovaniu 
imunitného systému
udržaniu zdravých kostí 
a zubov

TOTO Detské Laktobacily
10 ml kvapky

Výživový doplnok

obsahuje 1 miliardu aktívnych
kultúr Lactobacillus rhamnosus
GG v dennej dávke
bez alergénov, lepku, laktózy,
pridaného cukru
vhodné pre deti od narodenia

TOTO 
Detský vitamín C
30 ml kvapky

Výživový doplnok

Vitamín C prispieva k:
udržaniu správneho fungovania 
imunitného systému
správnej látkovej premene dôležitej 
pre tvorbu energie
prispieva k zníženiu vyčerpania 
a únavy

TOTO
BIO ČAJ Detská bylinná 
zmes s ovocím 
od ukončeného 9. mesiaca

20 vrecúšok po 2 g

čajová bylinná zmes je vhodná 
na doplnenie pitného režimu detí 
i dospelých

○

○

○

○

○

○

○
○

○

○

○

TOTO
BIO ČAJ Detská bylinná 
zmes na prechladnutie 
od ukončeného 6. mesiaca 
20 vrecúšok po 2 g

šípky, lipový kvet a echinacea 
prispievajú k obranyschopnos-
ti organizmu a správnej funkcii 
dýchacích ciest

○

 20 vrecúšok

239€

 10 ml

1229€

 20 vrecúšok

239€

 30 ml

689€

TOTO Detský Betaglukán, 
Vitamín C, Zinok, D3
200 ml suspenzia

Výživový doplnok 

obsahuje vysoko čistý,
mikronizovaný bio betaglukán
slovenského pôvodu
obsahuje značkový vitamín C, zinok 
a D3 pre podporu imunity
bez alergénov, laktózy, lepku
obsahuje striekačku pre praktické 
dávkovanie

 30 ml

519€

 200 ml 

1089€
JC: 54,45 €/l

○
○



MIMORIADNA AKCIA
JANUÁR 2022

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. 1. 2022 do 31. 1. 2022 alebo do vypredania zásob. 
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

Živé kultúry

TOTO Laktobacily ATB 
20 kapsúl 10)
 

Obsahujú 9 starostlivo synergicky pôsobiacich
kmeňov prospešných pre tráviaci systém. 1 kapsula
obsahuje 20 miliárd CFU – živých mikroorganizmov.
Obsahuje prebiotikum inulín, pre podporu črevnej
mikroflóry. Odporúčame užívať pri antibiotickej
liečbe a taktiež pri tráviacích problémoch spojených
s cestovaním.

UŠETRÍTE 090€
 

649€
 7,39 € 

Vitamín D

TOTO Vitamín D3 2000 IU 
120 kapsúl 10)
 

Prispieva k správnemu fungovaniu imunitného
systému, udržaniu zdravých kostí a zdravých zubov
a k udržaniu správneho fungovania svalov. 
V ponuke aj TOTO vitamín D3 2000 IU 60 kapsúl 
za 6,99 €. 

UŠETRÍTE 130€
 

1099€
 12,29 € 

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 % obsahuje 
xylometazolínium-chlorid a je určená na podanie do nosa. 
V ponuke aj ostatné lieky Olynth®. Info o cenách 
v lekárňach Vaša Lekáreň.  

UŠETRÍTE 040€
 

369€
 4,09 € 



NAJLEPŠIE CENY 
VO VAŠEJ LEKÁRNI

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. 1. 2022 do 31. 1. 2022 alebo do vypredania zásob. 
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

Kŕče, stres, ľahšie poruchy spánku a sústredenia

Magne B6®
60 tabliet 1)
 

Magne B6® obsahuje kombináciu horčíka a vitamínu B6, vďaka 
ktorému sa horčík v tele rýchlejšie dopĺňa. Magne B6® zlepšuje 
pri nedostatku horčíka napr. tieto príznaky:  
- nervozitu, miernu úzkosť, dočasnú únavu, podráždenosť; 
- svalové kŕče, tŕpnutie.
  

UŠETRÍTE 200€
 

649€
 8,49 € 

Podpora imunity

GS Vitamín C 1000 so šípkami
100 + 20 tabliet ZADARMO 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 so šípkami 
50 + 10 tabliet ZADARMO za 7,09 €. 
  

UŠETRÍTE 290€
 

1149€
 14,39 € 

Kašeľ

ERDOMED® 225 mg 
20 vreciek 1)
 

ERDOMED® je osvedčený liek na ochorenia horných aj 
dolných dýchacích ciest. ERDOMED® 225 mg, 20 vreciek 
s pomarančovou príchuťou je dostupný aj bez lekárskeho 
predpisu. Vhodný pre dospelých a dospievajúcich 
od 12 rokov. Obsahuje erdosteín.

UŠETRÍTE 120€
 

739€
 8,59 € 



TÉMA MESIACA
CHRÍPKA

A PRECHLADNUTIE

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. 1. 2022 do 31. 1. 2022 alebo do vypredania zásob. 
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

Je tu január, prvý mesiac v roku, zima udrela naplno. 
A s ňou aj prechladnutie a chrípka, ktorým sa v tomto ročnom 
období mimoriadne darí. Máme pre vás pár tipov na úľavu od 
najčastejších príznakov týchto respiračných ochorení.

Nosový sprej Muconasal Plus predstavuje rýchlu pomoc pri 
nádche – zmierňuje opuch nosovej sliznice, účinne a dlhodobo 
uvoľňuje upchatý nos. Navyše s vôňou mäty a eukalyptu pre 
zvýraznenie pocitu voľného dýchania.

Ak vás okrem upchatého nosa a dutín trápi aj horúčka, bolesť 
hrdla, hlavy, svalov, kĺbov či „celého“ tela, pomôže vám horúci 
nápoj Theraflu. S unikátnou kombináciou 4 látok, takže nie je 
potrebné užívať žiadne ďalšie lieky.

Cetalgen s obsahom paracetamolu a ibuprofénu tlmí horúčku 
a stredne silnú bolesť spojenú s prechladnutím a chrípkou, 
ďalej menštruačné a reumatické bolesti, bolesti hlavy, chrbta 
či zubov. Dvojitá sila proti horúčke a bolesti – pre prípady, 
kedy nestačí samotný paracetamol alebo ibuprofén.

Prajeme vám všetko dobré v roku 2022, zostaňte zdraví 
a o vhodnom výbere voľnopredajných liekov a výživových 
doplnkov na vaše problémy sa poraďte s odborníkmi vo vašej 
Vašej lekárni.

Dvojitá sila proti bolesti a horúčke. CETALGEN sa 
používa na krátkodobú liečbu stredne silnej bolesti 
spojenej s bolesťou hlavy, chrbta, menštruačnou 
bolesťou, bolesťou zubov, reumatickou a svalovou 
bolesťou, nachladnutím a chrípkou, zapáleným hrdlom 
a horúčkou. Má rýchly nástup účinku a účinkuje až 9 
hodín. CETALGEN je vhodný od 18 rokov. Obsahuje 
ibuprofén a paracetamol.

Bolesť
CETALGEN 500 mg/200 mg
20 tabliet 1)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. 

UŠETRÍTE 060€
 

479€
 5,39 € 

UŠETRÍTE 080€
 

559€
 6,39 € 

UŠETRÍTE 190€
 

989€
 11,79 € 

Chrípka a prechladnutie
Theraflu PRECHLADNUTIE 
A CHRÍPKA 
14 vreciek 1)

Unikátna kombinácia 4 účinných látok - paracetamol 
na tlmenie bolesti a zníženie horúčky, antihistaminikum 
proti príznakom alergie, dekongestívum proti 
upchatému nosu a vitamín C.



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. 1. 2022 do 31. 1. 2022 alebo do vypredania zásob. 
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

Pomoc pri bolesti.

Uľaví rýchlo od príznakov chrípky a prechladnutia. 
Znižuje horúčku, odstraňuje bolesť hlavy, bolesť v 
hrdle a uvoľňuje upchatý nos. Obsahuje paracetamol, 
fenylefrín a vitamín C. V ponuke aj iné druhy liekov 
COLDREX®. Info o cenách v lekárňach Vaša Lekáreň.

Chrípka a prechladnutie
COLDREX® MaxGrip Lemon 
10 vreciek 1)

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

Nová generácia lieku proti bolesti. Kryštalicky čistý 
dexibuprofén. Účinná úľava od bolesti, nižšia záťaž pre 
telo. Pomáha pri bolesti svalov, kĺbov, šliach a kostí, 
ako je napr. bolesť chrbta. Ibolex®. Čisto proti bolesti.

Chrípka a prechladnutie
PARALEN® GRIP chrípka 
a bolesť
24 tabliet 1)

Pomáha zbaviť sa horúčky, upchatého nosa, bolesti 
hlavy, bolesti v hrdle. Vďaka kofeínu pomáha aj proti 
únave a ospalosti. V ponuke aj PARALEN® GRIP, 24 
tabliet ktorý pomáha zbaviť sa horúčky, bolesti hlavy, 
upchatého nosa, bolesti hrdla a suchého kašľa za 5,59 €. 

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

Rýchla a účinná úľava od horúčky a bolesti. Potláča 
horúčku pri chrípke a zápaloch horných ciest dýchacích. 
Obsahuje ibuprofén. V ponuke aj NUROFEN® RAPID 
400 mg Capsules, 20 kapsúl za 4,29 €.

Bolesť
NUROFEN® RAPID 400 mg 
Capsules
30 kapsúl 1)

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

Chrípka a prechladnutie
ACYLPYRIN®
10 tabliet 1)

Bolesť
Voltaren Forte 2,32% gél 
100 g 2)

Analgetikum vo forme gélu s účinkom proti bolesti 
až na 24h pri aplikácii 2x denne ráno a večer. Uľavuje 
od bolesti chrbta, svalov a kĺbov, pôsobí proti zápalu. 
Ľahko otvárateľný uzáver. V ponuke aj Voltaren Rapid 
25 mg 20 mäkkých kapsúl 1) za 5,89 €.

Bolesť
Ibalgin® 400
48 tabliet 1)

VERAL® je určený na liečbu bolesti a na zmiernenie 
zápalu a opuchu pri viacerých bolestivých stavoch 
postihujúcich kĺby a svaly.

Bolesť a opuch
VERAL®, 10 mg/g gél
100 g 2)

UŠETRÍTE 060€
 

459€
 5,19 € 

UŠETRÍTE 060€
 

479€
 5,39 € 

UŠETRÍTE 130€
JC: 63,90 €/kg 

639€
 7,69 € 

UŠETRÍTE 120€
 

559€
 6,79 € 

UŠETRÍTE 240€
JC: 121,90 €/kg 

1219€
 14,59 € 

UŠETRÍTE 120€
 

919€
 10,39 € 

UŠETRÍTE 080€
 

539€
 6,19 € 

UŠETRÍTE 030€
 

149€
 1,79 € 



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. 1. 2022 do 31. 1. 2022 alebo do vypredania zásob. 
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

Nádcha
Otrivin MENTHOL 0,1%
aer nao 10 ml 4)

Nosový sprej s chladivým mentolom a eukalyptolom. 
Pomáha rýchlo uvoľniť upchatý nos a pri zápale dutín. 
Začína uvoľňovať upchatý nos do 2 minút a až na 12 
hodín. Aplikácia ráno a večer zaistí úľavu od upchatého 
nosa až na 24 hodín. Neobsahuje konzervanty.

Kašeľ
ACC® LONG 
20 šumivých tabliet 1)

ACC® LONG šumivé tablety, 20 tabliet, rozpúšťajú hlien 
a uľahčujú vykašliavanie. Majú rýchly nástup účinku. 
Vhodné od 14 rokov, stačí 1 tableta denne. 
Liek obsahuje acetylcysteín. V ponuke aj ACC® LONG 
10 šumivých tabliet 1) za 5,09 € a ACC® LONG Instant 
10 vreciek 1) za 5,49 €.

Nádcha
PHYSIOMER® nosový sprej 
Hypertonický 
135 ml 11)

Čistí nosovú sliznicu a pomáha tak odstraňovať vírusy 
a baktérie. Znižuje opuch nosovej sliznice pri nádche. 
100% prírodná morská voda bohatá na minerály. 
V zľave aj ostatné vybrané druhy Physiomer. 
Info o cenách v lekárňach Vaša Lekáreň. 

Kašeľ
MUCOSOLVAN® pre dospelých, 
sirup
100 ml 1)

MUCOSOLVAN® pre dospelých uľahčuje vykašliavanie, 
uvoľňuje zahlienenie, zmierňuje kašeľ, bez cukru 
a alkoholu, jahodová príchuť. 
V ponuke aj MUCOSOLVAN® Junior, 100 ml za 4,79 € 
a MUCOSOLVAN® Long Effect 20 kapsúl za 7,59 €. 
Obsahujú ambroxoliimchlorid.

Bolesť hrdla
Strepsils® Med a Citrón
24 tvrdých pastiliek 1)

Na bolesť hrdla. Účinkuje proti vírusom, baktériám 
a kvasinkám po 1 minúte. Zníženie bolesti hrdla 
po 5 minútach. V ponuke aj iné druhy liekov Strepsils®. 
Info o cenách v lekárňach Vaša Lekáreň.

Pastilky a sprej Septolete extra komplexne liečia bolesť 
a zápal hrdla, úst a ďasien. Septolete extra účinkujú 
proti pôvodcom infekcií hrdla - vírusom, baktériám 
a kvasinkám. Pôsobia proti bolesti, opuchu, 
začervenaniu a zápalu hrdla. Pastilky Septolete extra 
pastilky uľavia už do 15 min. V ponuke aj iné druhy 
liekov Septolete® extra. Info o cenách v lekárňach 
Vaša Lekáreň.

Imunita
GripVis nosový sprej
20 ml 11)

GripVis je nosový sprej, ktorý sa môže používať na 
prevenciu a podporu liečby ochorení podobných 
chrípke vírusového pôvodu. Vytvára na sliznici 
ochrannú bariéru proti vírusom spôsobujúcim 
prechladnutie. Obsahuje Carragelose®, čo je látka 
získavaná z červených rias, ktorá obaľuje vírusy 
spôsobujúce prechladnutie a zabraňuje ich adhézií 
na sliznicu. V ponuke aj GripVis sprej do hrdla 20 ml 
za 6,29€.

Na všetky druhy kašľa spojené s prechladnutím. 
Zmierňuje suchý dráždivý aj prieduškový kašeľ. Rýchla 
úľava. V ponuke aj TUSSIREX Nočný sirup 120 ml 
podporuje pokojný spánok za 7,39 €, TUSSIREX Pastilky 
proti kašľu 20 ks za 6,29 € a TUSSIREX Junior sirup 
120 ml za 6,19 €.

Kašeľ
Tussirex sirup
120 ml 11)

Bolesť hrdla
Septolete® extra s príchuťou 
citrónu a medu
16 tvrdých pastiliek 3)

UŠETRÍTE 100€
 

509€
 6,09 € 

UŠETRÍTE 150€
 JC: 78,44 €/l

1059€
 12,09 € 

UŠETRÍTE 080€
JC: 51,58 €/l 

619€
 6,99 € 

UŠETRÍTE 110€
 

689€
 7,99 € 

UŠETRÍTE 090€
 

649€
 7,39 € 

UŠETRÍTE 130€
 

629€
 7,59 € 

UŠETRÍTE 220€
 

779€
 9,99 € 

UŠETRÍTE 110€
 JC:53,90 €/l

539€
 6,49 € 



Majte pekný deň.

Chrípka a prechladnutie
BIOTUSSIL® perorálny roztok 
100 ml 1)

Pomocný liek pri akútnych a chronických ochoreniach 
dýchacích ciest, vrátane nádchy a zápalov prinosových 
dutín. Pri kúpe BIOTUSSIL® perorálny roztok 100 ml 
dostanete Vitamín C 250 mg 60 tabliet 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. 1. 2022 do 31. 1. 2022 alebo do vypredania zásob. 
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

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.

Nádcha
Nasivin® SOFT 0,05% 
10 ml 4)

Účinkuje už do 25 sekúnd a skráti trvanie nádchy 
o 2 dni. Nosový sprej proti nádche pre dospelých 
a deti od 6 rokov.

Bolesť hrdla
Junior-angin pastilky pre deti 
24 ks 11)

Pastilky s jahodovou príchuťou pre deti od 4 rokov. 
Vďaka islandskému lišajníku uľavujú od bolesti v krku. 
Upokojujú podráždené sliznice. Pôsobí antisepticky 
v ústnej dutine. V ponuke aj Junior-angin sirup pre 
deti 100 ml s čerešňovou príchuťou pre deti od 1 roka 11) 
za 7,69 € a Junior-angin lízanky pre deti 8 ks 
s jahodovou príchuťou pre deti od 3 rokov 11) za 5,69 €.

Poruchy trávenia
Degasin® 280 mg
32 mäkkých kapsúl 11)

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

Bolesť hrdla
GENERICA hydro pastilky
20 pastiliek 11)

Prvá voľba pre Vaše hrdlo - účinná a šetrná! Zmierňuje 
bolesť hrdla, zachrípnutie, dráždenie na kašeľ. Uľaví 
namáhaným hlasivkám, zvlhčí suché hrdlo. Vhodné 
i pre deti od 6 rokov a tehotné a dojčiace ženy.

Ochrana pečene
Essentiale® 300 mg
100 kapsúl 1)

Na podporu prirodzenej regenerácie pečene. 
Essentiale® forte 300 mg je určený pacientom 
s poškodením pečeňových funkcií v dôsledku toxicko-
metabolického poškodenia pečene a pri zápale 
pečene. Zlepšuje subjektívne ťažkosti ako je strata 
chuti do jedla alebo pocit tlaku pod pravým rebrom. 
V ponuke aj Essentiale® forte 600 mg 30 kapsúl 
za 9,69 €.

Liek odstraňuje kŕče hladkých svalov v žalúdku, 
črevách, žlčovom trakte, močových a pohlavných 
orgánoch. Môže sa použiť pri bolestivej menštruácii, 
kŕčoch tráviacej sústavy rôzneho pôvodu, syndróme 
dráždivého čreva alebo obličkovej a žlčníkovej kolike. 
Má spazmolytické účinky. Liek začína účinkovať do 
15 minút po užití. Pri kúpe Buscopan 20 tabliet 
dostanete Buscopan 10 tabliet za 0,01€.

Kŕče
Buscopan 
20 tabliet 1)

UŠETRÍTE 130€
 

989€
 11,19 € 

UŠETRÍTE 070€
 

469€
 5,39 € 

UŠETRÍTE 100€
 

629€
 7,29 € 

UŠETRÍTE 450€
 

509€
 9,59 € 

UŠETRÍTE 110€
 

729€
 8,39 € 

UŠETRÍTE 100€
 

659€
 7,59 € 

UŠETRÍTE 310€
 

1619€
 19,29 € 

+ BUSCOPAN 
10 TABLIET ZA 0,01€

+ VITAMÍN C 250 MG 
60 TBL ZA 0,01 €

+

+

UŠETRÍTE 610€
JC: 52,90 €/l 

529€
 11,39 € 



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. 1. 2022 do 31. 1. 2022 alebo do vypredania zásob. 
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

Sofia Vám prináša
super zľavy.

Podpora imunity
Vibovit Déčko Vitamín D3 
500 IU
10 ml 10)

NOVINKA pre podporu zdravej imunity detí. Vitamín D 
prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému. 
Rýchla a vysoká vstrebateľnosť vitamínu D3 v spreji. 
Dostupný aj pre dospelých ako Vitamín D3 Teva 
2000 IU 10) za 8,89 €. Neslúži ako náhrada pestrej 
a vyváženej stravy.

Imunita
CETEBE 500 mg vitamín C
30 kapsúl s postupným uvoľňovaním 10)

Jedinečná technológia časových perličiek s postupným 
uvoľňovaním spočíva v takmer kompletnom vstrebaní 
vitamínu C (98,6%) dodaného do organizmu ako aj 
jeho zlepšené využitie tkanivami. V ponuke 
aj CETEBE 500 mg vitamín C 60 kapsúl s postupným 
uvoľňovaním za 8,69 €.

Imunita
DéCé Combo 1500
60 tabliet 10)

Unikátna kombinácia vitamínu D a C v jednej tablete! 
Vitamín D udržiava zdravé kosti a zuby, je nevyhnutný 
pre normálnu činnosť svalov. Vitamín C podporuje 
správnu funkciu imunitného a nervového systému, 
znižuje únavu a vyčerpanie. 

Imunita
WALMARK MEGADÉČKO 
2000 IU
60 kapsúl 10)

Megadéčko obsahuje vysokú dávku dobre 
vstrebatelného vitamínu D. Vitamín D podporuje 
normálnu funkciu imunitného systému a podporuje tiež 
zdravé kosti a zuby. Vyrobené držiteľom certifikátu 
GMP. V zľave aj WALMARK MEGADÉČKO Sprej 2000 IU 
8 ml – 160 dávok za 6,09 €.

RAKYTNÍČEK multivitamínové želatínky sú unikátne 
nielen svojou ovocnou chuťou, obsahujú totiž 20 % 
ovocnej šťavy, ale i vysokým obsahom 9 vitamínov. 
Bez konzervačných látok, umelých sladidiel
a pridaného farbiva. V ponuke aj iné druhy produktov 
RAKYTNÍČEK®. Info o cenách v lekárňach Vaša Lekáreň.

Vitamíny pre deti
RAKYTNÍČEK® multivitamínové 
želatínky s RAKYTNÍKOM
70 ks 10)

Kombinácia vitamínu D3, zinku a selénu. Prípravok 
tiež obsahuje baktérie mliečneho kvasenia 
Limosilactobacillus reuteri. Zinok, selén a vitamín D3 
prispievajú k normálnej funkci imunitného systému. 
Zinok a selén prispievajú k udržaniu normálneho stavu 
vlasov, nechtov a k ochrane buniek pred oxidatívnym 
stresom.

Imunita
Vitamín D3 + Zn + Se + Probio 
Biomedica
30 tabliet 10)

Vitamín D prispieva k udržaniu zdravých kostí, 
správneho fungovania svalov, zdravých zubov, 
správnemu fungovaniu imunitného systému, 
správnemu vstrebávaniu / využitiu vápnika a fosforu 
a k udržaniu normálnej hladine vápnika v krvi. 
V ponuke aj Detrical 2000 IU Vitamín D 20 šumivých 
tabliet za 4,39 €.

Imunita
Detrical 2000 IU Vitamín D
60 tabliet 10)

UŠETRÍTE 110€
 

889€
 9,99 € 

UŠETRÍTE 190€
 

979€
 11,69 € 

UŠETRÍTE 200€
 

549€
 7,49 € 

UŠETRÍTE 130€
 

639€
 7,69 € 

UŠETRÍTE 080€
 

609€
 6,89 € 

UŠETRÍTE 070€
 

539€
 6,09 € 

UŠETRÍTE 200€
 

709€
 9,09 € 

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. Pri kúpe 
2x Celaskon® LONG EFFECT 500 mg 30 cps dostanete 
tretí za 0,01 €.

Chrípka a prechladnutie
2x Celaskon® LONG EFFECT 
500 mg
30 kapsúl 1)

UŠETRÍTE 609€
 

1218€
 18,27 € 

2 + 1 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. 1. 2022 do 31. 1. 2022 alebo do vypredania zásob. 
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

Bolesť a opuch
Reparil® – Gel N, dermálny gél
100 g 2)

Potláča opuch, zápal a bolesť. Používa sa pri 
zraneniach s pomliaždeninami, vyvrtnutiami, 
podliatinami, pri kŕčových žilách. V ponuke aj Reparil® 
– Gel N, dermálny gél 40 g, za 7,49 €. 
Lieky obsahujú: 100 g gélu obsahuje aescinum 1 g; 
diethylamini salicylas 5 g.

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 11,09 €.

Spánok a mierne nervové napätie
Lavekan
28 mäkkých kapsúl 1)

Rastlinný liek na liečbu dočasných úzkostných stavov 
ktoré môžu spôsobiť niekoľko dočasných príznakov 
ako ťažko zvládnuteľné obavy, vnútorný nepokoj, 
pocit napätia, poruchy spánku.
V ponuke aj Lavekan 14 mäkkých kapsúl za 5,79 €.

Prestaňte chudnúť, schudnite!
Lipoxal UltraFit
180 tabliet 10)

Lipoxal UltraFit, výživový doplnok na chudnutie s viac 
ako 15-ročnou tradíciou, uľahčuje spaľovanie tukov2, 
znižuje chuť do jedla4, podporuje znižovanie hmotnosti1 
a napomáha k odstráneniu prebytočnej vody z tela3. 
1zelený čaj, 2teín, 3púpava, 4synefrín 
V ponuke aj Lipoxal Ultra Fit 90 tbl za 22,89 €, Lipoxal 
Radical 90 tbl. za 21,49 € a Lipoxal Radical 180 tbl. za 
36,29 €. 

Barny ś ACTIValoe® Forte prispieva k správnej 
funkcii imunitného systému, má antibakteriálne 
a imunomodulačné vlastnosti, pomáha podporovať 
trávenie, správnu funkciu čriev a pravidelné 
vyprázdňovanie. Je silný antioxidant, má detoxikačné 
vlastnosti a ako antioxidant ochraňuje pred voľnými 
radikálmi. Podporuje hydratáciu a regeneráciu 
pokožky.

Prispieva k prirodzenej obranyschopnosti a podporuje 
správnu funkciu dýchacieho systému. V ponuke aj iné 
druhy čajov Herbex. Info o cenách v lekárňach Vaša 
Lekáreň.

Unikátny komplex 9 odolných kmeňov probiotík. 
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 8,89 €. *Uvedené množstvo zodpovedá okamihu 
výroby.

Compeed diskrétna hojivá náplasť na opary obsahuje 
hydrokolidný gél pre rýchlejšie hojenie a prevenciu 
vzniku strupu. Funguje už pri prvom náznaku oparu 
a pôsobí v priebehu všetkých nasledujúcich fáz proti 
jeho zhoršovaniu. Náplasť vytvára štít proti vírusom, 
čím znižuje možnosť zanesenia nečistôt. Jej diskrétny 
dizajn pomáha opar chrániť a zároveň ho skryje 
pred zrakom okolia. V ponuke aj iné druhy náplastí 
Compeed. Info o cenách v lekárňach Vaša Lekáreň.

Imunita - trávenie
Barny‘s ACTIValoe FORTE
2 x 500 ml 10)

Čaj
HERBEX PLOD ŠÍPKY sypaný čaj 
100 g 18)

Imunita, trávenie
GS SUPERKY PROBIOTIKÁ
60 + 20 kapsúl 10)

Opary
Compeed Náplasť na opary
15 ks 11)

UŠETRÍTE 140€
JC: 110,90 €/kg 

1109€
 12,49 € 

UŠETRÍTE 150€
 JC: 79,93 €/l

1199€
 13,49 € 

UŠETRÍTE 290€
 

989€
 12,79 € 

UŠETRÍTE 490€
 

3869€
 43,59 € 

UŠETRÍTE 240€
JC: 18,79 €/l 

1879€
 21,19 € 

UŠETRÍTE 040€
JC: 21,90 €/kg 

219€
 2,59 € 

UŠETRÍTE 230€
 

1479€
 17,09 € 

UŠETRÍTE 180€
 

869€
 10,49 € 

Trávenie
NATUR PRODUKT 
ŠVÉDSKE KVAPKY
100 ml 10)

Výživový doplnok, alkoholový výluh z liečivých bylín. 
Horčiny obsiahnuté v bylinách sú prospešné pre ľudské 
telo.

UŠETRÍTE 180€
 JC: 50,90 €/l

509€
 6,89 € 



erecept

Platí aj na e-recept!

Na vybrané lieky na recept máte 
zľavy z doplatku.

4)
 

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

ZĽAVA Z DOPLATKU ZA LIEK ČIASTOČNE UHRÁDZANÝ NA ZÁKLADE VEREJNÉHO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA

JE POSKYTOVANÁ V SÚLADE S § 89 ZÁKONA Č. 363/2011 Z. Z.

Zľava z doplatku
až do - 50% z doplatku


