AKCIOVÝ LETÁK
MAREC 2021
POZNÁTE Z

EZ
POZNÁT
UŠETR

ÍTE

0 85 €

4

Bolesť chrbta

ÍTE

5 15 €

30 €
5,15 €

Ibolex® 200 mg
20 filmom obalených tabliet

UŠETR

JC: 88,33 €/kg

1590 €
21,05 €

Bolesť chrbta

1)

Nová generácia lieku proti bolesti. Kryštalický 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.

EZ
POZNÁT

Voltaren Forte 2,32 % gél 180 g

2)

Analgetikum vo forme gélu s účinkom proti bolesti až na
24 hodín pri aplikácii 2x denne ráno a večer. Uľavuje od bolesti
chrbta, svalov a kĺbov, pôsobí proti zápalu. Ľahko otvárateľný
uzáver. Liek obsahuje diclofenacum diethylaminum.

POZNÁTE Z

UŠETR

0

UŠETR

ÍTE

ÍTE

3 35 €

80 €

270 €

1320 €

3,50 €

16,55 €

KŔČE, STRES, ĽAHŠIE PORUCHY SPÁNKU A SÚSTREDENIA

Vitamíny

STOP KŔČOM FORTE 20 šumivých tabliet

REVITANERV STRONG 500 mg 30 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.

10)

REVITANERV STRONG obsahuje 500 mg kyseliny alfa-lipoovej a vitamíny
B1, B2, B3, B5 a B6, vitamín E, Ginkgo bilobu a selén. Prispieva k normálnej
činnosti nervovej sústavy. Selén a Vitamín E prispievajú k normálnej činnosti
imunitného systému. Pohodlné dávkovanie 1 tableta denne.

%

mimoriadna
akcia
UŠETR

1

UŠETR

ÍTE

ÍTE

1 10 €

07 €

JC: 52,00 €/l

580 €

520 €

6,27 €

6,90 €

Kašeľ

Nádcha

MUCOSOLVAN® pre dospelých, sirup

Quixx® hypertonický nosový sprej

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 4,60 €
a MUCOSOLVAN® Long Effect 20 kapsúl za 7,30 €.
Obsahujú ambroxoliimchlorid.

30 ml

11)

Quixx® je hypertonický nosový sprej s obsahom morskej vody
na uvoľnenie a čistenie upchatého nosa pri nádche, chrípke
a alergiách. Pre deti od 6 mesiacov a dospelých.
V ponuke aj Quixx® extra nosový sprej 30 ml s eukalyptovým
olejom za 5,80 €. Pre deti od 6 rokov a dospelých.

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. 3. 2021 do 31. 3. 2021 alebo do vypredania zásob.
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

MIMORIADNA AKCIA
UŠETR

ÍTE

1 45 €

800 €

9,45 €

Vitamíny

TOTO VITAMÍN C + ZINOK + D3
60 kapsúl s postupným uvoľňovaním

10)

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.
V ponuke aj TOTO VITAMÍN C + ZINOK + D3, 30 kapsúl
s postupným uvoľňovaním za 5,25 €.

UŠETR

ÍTE

2 35 €

880 €
11,15 €

Poruchy trávenia

BioGaia® ProTectis kvapky 5 ml

16)

Kvapky s Lactobacillus reuteri pre diétny režim pri poruchách
trávenia, ako je napríklad dojčenská kolika.
V ponuke aj BioGaia® ProTectis citrón 10 tabliet a BioGaia®
ProTectis jahoda 10 tabliet za 5,65 €, BioGaia® ProTectis
Plus 7 vreciek za 7,45 €, BioGaia® ProTectis s vitamínom D,
pomarančová príchuť 10 tabliet za 5,95 € a BioGaia® ProDentis,
mentolová príchuť 20 pastiliek za 10,80 €.

UŠETR

ÍTE

0 75 €

4 40 €
5,15 €

Nádcha

Nasivin® SOFT 0,05%
10 ml

4)

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

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.

MAREC 2021
UŠETR

ÍTE

3 00 €

900 €

12,00 €
o naše telo.
životosprávy a starostlivosti
ochranný
signál a impulz ku zmene
Syndróm suchého oka
fyzický pocit. Môžeme ju vnímať ako
Systane™ ULTRA
to
svedčí
aj o tom, že
bolesť nie je len
bez
konzervačných
látok
Áno.
To
uvádzajú
štatistiky.
Ale tiež
10 ml
11)

Zvlhčujúce očné kvapky Systane™ ULTRA
poskytujú rýchlu úľavu od príznakov suchého
ŽIVOTA
AŽ U 67% ĽUDÍ?
oka ako sú podráždenie, začervenanie alebo
JE
PRAVDA,
BOLESŤ
ZNÍŽI
KVALITU
pálenie
očí. Môžu byť
tiež aplikované
na úľavu
od príznakov suchého oka spojených
s nosením kontaktných šošoviek.
V ponuke aj Systane™ COMPLETE zvlhčujúce
očné kvapky 10 ml za 10,35 €.

U NÁS UŠETRÍTE
NAJVIAC!
Najlacnejšia ponuka
na marec len
vo Vašej Lekárni.

UŠETR

0

ÍTE

95 €

605 €

7,00 €

Bolesť

NUROFEN® RAPID 400 mg CAPSULES
30 mäkkých kapsúl

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 kapsúl za 4,20 € a NUROFEN®
Rapid 400 mg CAPSULES, 10 kapsúl za 2,90 €.

UŠETR

ÍTE

2 95 €
IMUNITA, TRÁVENIE

1330 €
16,25 €

GS SUPERKY PROBIOTIKÁ
60 + 20 kapsúl

10)

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 8,75 €.
*Uvedené množstvo zodpovedá okamihu výroby.

Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Používajte biocídy bezpečne. Akcia platí od 1. 3. 2021 do 31. 3. 2021 alebo do vypredania zásob.
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.

www.vasalekaren.sk

Pripravte sa
na obdobie chrípok
a nachladnutí

EZ
POZNÁT

EZ
POZNÁT

s 3 záchranármi

EZ
POZNÁT
UŠETR

0 65 €
ÍTE

UŠETR

UŠETR

ÍTE

1 45 €
Dorithricin

kašeľ

Stoptussin

530 €
6,55 €

20 tvrdých pastiliek 1)

50 ml 1)

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

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

12 + 6
vreciek

+

0 75 €

JC: 106,00 €/l

7,75 €

460 €

ÍTE

1 25 €

630 €

bolesť
hrdla

JC: 46,00 €/l

UŠETR

ÍTE

5,25 €

JC: 40,00 €/l

ZÁPALOVÉ
OCHORENIE

Calcium chloratum
- TEVA, 100 ml

400 €
4,75 €

1)

Kašeľ

Ambrobene 15 mg/5 ml sirup
100 ml

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

1)

Ambrobene - pre rýchlu a účinnú úľavu od
vlhkého kašľa. V ponuke aj Ambrobene 30 mg,
20 tabliet za 3,50 € a Ambrobene 7,5 mg/ml
perorálny roztok, 100 ml za 4,30 €.
Lieky obsahujú ambroxóliumchlorid.

+

UŠETR

2

ÍTE

43 €

UŠETR

1

815 €

ÍTE

705 €

10,58 €

630 €

8,21 €

Chrípka a prechladnutie

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

6 vreciek 1)

Odstraňuje príznaky chrípky a nachladnutia, ako
sú: horúčka, upchatý nos, bolesť hlavy, bolesť hrdla.
Nespôsobuje ospalosť. Bez umelých farbív.
Pri kúpe PARALEN® GRIP horúci nápoj 12 vreciek
dostanete PARALEN® GRIP horúci nápoj Citrón
6 vreciek spolu za 8,15 €. Info o príchutiach na ktoré
platí akcia 12 + 6 vreciek v lekárňach Vaša Lekáreň.

Bolesť hrdla

UŠETR

0 86 €

ÍTE

16 €

7,16 €

Bolesť hrdla

Strepsils® PLUS Spray 20 ml

3)

Na silnú bolesť hrdla. Účinkuje proti vírusom,
baktériám a kvasinkám. Lokálny anestetický
účinok. Rýchla aplikácia.
V ponuke aj Strepsils® PLUS, 24 pastiliek za 7,05 €.

neo-angin® bez cukru 24 tvrdých pastilek
Na bolesť v krku jednoducho Neo-geniálny!
Lieči bolesť v krku, dezinfikuje ústnu dutinu,
potláča zápal. V ponuke aj príchuť čerešňa
a šalvia (všetko bez cukru) za 6,30 €.
Pri kúpe akéhokoľvek balenia neo-angin®
dostanete hygienický gél 12) za 0,01 €.

Akcia
1+1

+

UŠETR

ÍTE

3 72 €

UŠETR

0

510 €
8,82 €

nádcha a prechladnutie

MUCONASAL® PLUS 10 ml
+ MUCODUAL sirup 100 ml

4)
11)

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.
Pri kúpe MUCONASAL® PLUS, 10 ml dostanete
MUCODUAL sirup 100 ml spolu za 5,10 €.

UŠETR

ÍTE

ÍTE

0 91 €

72 €

540 €
6,12 €

Bolesť hrdla

Drill 24 tvrdých pastiliek

3)

Pastilky na bolesť v hrdle s dvojitým účinkom.
Antiseptikum znižuje počet patogénov
spôsobujúcich bolesť v hrdle a lokálne
anestetikum zmierňuje bolesť. Vhodné aj pri
problémoch s aftami. V ponuke aj Drill ružový
med 24 tvrdých pastiliek za 5,40 € a Drill bez
cukru 24 tvrdých pastiliek sladených umelým
sladidlom za 5,40 €.

625 €
7,16 €

Bolesť hrdla

junior-angin pastilky PRE DETI
24 pastiliek

11)

Expert na bolesť v hrdle u detí! Uľavuje od
bolesti v hrdle, upokojuje podráždené sliznice.
Vo forme jahodových pastiliek pre deti od
4 rokov. V ponuke aj junior-angin lízanky
PRE DETI 8 ks od 3 rokov za 5,55 €
a junior-angin SIRUP PRE DETI 100 ml
od 1 roka za 7,55 €.

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.

3)

www.vasalekaren.sk

UŠETR

0

UŠETR

ÍTE

2

27 €

125 €
1)

ZNIŽUJE HORÚČKU, UĽAVUJE OD BOLESTI
hlavy, kĺbov a svalov pri chrípke a prechladnutí.
Obsahuje kyselinu acetylsalicylovú.

515 €

9,76 €

COLDREX® MaxGrip Lesné ovocie
10 vreciek

5,72 €

Nádcha

Chrípka a prechladnutie

ACYLPYRIN®, 500 mg 10 tabliet

ÍTE

0 57 €

760 €

1,52 €

Chrípka a prechladnutie

UŠETR

ÍTE

16 €

1)

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.

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

4)

4v1: Uvoľňuje upchatý nos. Urýchľuje hojenie
poranenej nosovej sliznice. Chráni nosovú sliznicu.
Bez obsahu konzervačných látok.
Nosová roztoková aerodisperzia Olynth® PLUS
1 mg/50 mg/ml, Olynth® PLUS 0,5 mg/50 mg/ml
obsahuje xylometazolíniumchlorid a dexpantenol
je určená na podanie do nosa. V ponuke aj iné
druhy liekov Olynth®. Info o cenách v lekárňach
Vaša Lekáreň.

48 tabliet
za cenu
36 tabliet
UŠETR

0

UŠETR

0

ÍTE

65 €

460 €

JC: 74,82 €/l

1010 €

3,79 €

Bolesť

Bolesť

Ibalgin® 400

Panadol Novum 500 mg

48 tabliet

2 x 24 tabliet

Ružový Ibalgin je len jeden. Bolesť hlavy,
zubov, chrbta, svalov a kĺbov, menštruačné
bolesti. Horúčka pri chrípkových ochoreniach.
Protizápalový účinok.
Pre dospelých a dospievajúcich od 12 rokov.
Obsahuje ibuprofén.

ÍTE

1 51 €

280 €

5,25 €

1)

UŠETR

ÍTE

99 €

11,61 €

Nádcha

PHYSIOMER® GENTLE JET
nosový sprej 135 ml

1)

11)

Panadol Novum 500 mg zmierňuje miernu až
stredne silnú bolesť a horúčku. Vďaka technológii
Optizorb uvoľňuje účinnú látku už za 5 minút
a rýchlejšie sa vstrebáva. Nedráždi žalúdok.
Obsahuje 500 mg paracetamolu.

Čistí nosovú sliznicu a pomáha tak odstraňovať
vírusy a baktérie. 100% prírodná morská voda
bohatá na minerály. Navyše tryska na výplach.
V ponuke aj PHYSIOMER nosový sprej
Hypertonický 135 ml za 10,10 €, PHYSIOMER® Baby
nosový sprej 115 ml za 10,10 € a PHYSIOMER® Kids
nosový sprej 115 ml za 10,10 €.

UŠETR

ÍTE

UŠETR

0

5
Nalgesin® S 20 tabliet

UŠETR

ÍTE

ÍTE

1 32 €

77 €

9

80 €
6,57 €

Bolesť

75 €
11,07 €

Test
1)

Liek Nalgesin® S rýchlo a až na 12 hodín odstraňuje
rôzne typy bolestí – hlavy, zubov, chrbta, svalov,
menštruačné či pooperačné bolesti. Nalgesin® S sa
používa tiež pri liečbe a prevencii migrény. V prípade
infekčných ochorení je indikovaný ako doplnková
liečba na zmiernenie bolesti, zápalu a horúčky.
V ponuke aj Nalgesin® S, 30 tabliet 7,85 €.

1 97 €

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.

JC: 91,00 €/l

910 €
11,07 €

Nádcha

Aliamare® izotonický roztok
s kyselinou hyalurónovou 100 ml

11)

Aliamare® sprej obsahuje 0,2 % kyselinu hyalurónovú
a izotonickú morskú vodu. Kyselina hyalurónová
prirodzene zvlhčuje a pomáha regenerovať sliznicu
nosa poškodenú zápalom. Výplach nosa čistí
sliznicu od baktérií a vírusov. Izotonický roztok
nedráždi sliznicu a môže sa používať dlhodobo.
Vhodný pre deti od 1 mesiaca veku, pre dospelých,
tehotné aj dojčiace ženy. Dostupný s dvoma
aplikátormi na hygienu nosa a ucha.

Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Používajte biocídy bezpečne. Akcia platí od 1. 3. 2021 do 31. 3. 2021 alebo do vypredania zásob.
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.

www.vasalekaren.sk

+

UŠETR

0 90 €
ÍTE

UŠETR

5

ÍTE

89 €

+

610 €

JC: 79,00 €/l

7

Akcia
1+1

90 €

UŠETR

2 04 €
ÍTE

465 €

7,00 €

13,79 €

6,69 €

BOLESŤ / SUCHO V KRKU, ZACHRÍPNUTIE

Nádcha

GENERICA hydro pastilky

vitamíny

Sinupret perorálne kvapky

20 pastiliek

Celaskon® tablety 250 mg 100 tabliet
+ Celaskon® tablety 250 mg 30 tabliet

100 ml 1)

Pri akútnych a chronických zápaloch prinosových
dutín a dýchacích ciest, ako aj podporná liečba
pri antibakteriálnej liečbe. Pri kúpe Sinupret perorálne
kvapky 100 ml, Sinupret 50 tabliet za 7,35 €, Sinupret
forte 20 tabliet za 7,35 € a Sinupret Akut 20 tabliet
za 9,70 € dostanete Sinupret perorálne kvapky 50 ml
za 0,01 €.

+

11)

1)

Zmierňujú bolesť a škriabanie v krku, sucho v krku,
zachrípnutie, dráždenie na kašeľ.
Vhodné i pre namáhané hlasivky. Vďaka obsahu
kyseliny hyalurónovej a pantenolu zvlhčujú
a regenerujú hrdlo a chránia ho pred baktériami
a vírusmi. Sú účinné a pritom šetrné, nenarúšajú
prirodzenú ústnu mikroflóru, je možné ich užívať
aj dlhodobo. Vhodné aj pre tehotné a dojčiace ženy
a deti od 6 rokov.

UŠETR

8

1205 €
20,32 €

Chrípka a prechladnutie

315 €

715 €
Preventan® Akut s novou príchuťou

10)

Vitamín E prispieva k ochrane buniek pred
oxidačným stresom.
V ponuke aj Vitamín E 100, 50 kapsúl za 2,30 €
a Vitamín E 400, 30 kapsúl za 3,20 €.

1

JC: 70,50 €/l

705 €

Preventan® Akut je špeciálne vyvinutý na podporu
imunity najmä pri akútnych ťažkostiach dospelých
a seniorov po celý rok. Obsahuje unikátnu
patentovanú látku ProteQuine® obohatenú navyše
o vitamín C a prídavnú látku betacyklodextrin,
ktorý urýchľuje jeho účinnosť.
V ponuke aj Preventan® Akut 30 tabliet za 7,15 €.

8,58 €

Marťankovia® PROimun®
30 cmúľacích tabliet

UŠETR

ÍTE

Multivitamíny pre deti
1)

10)

ÍTE

3 13 €

03 €

755 €

13,40 €

Bronchipret sirup je liek používaný na liečbu
akútnej bronchitídy, kašľa a prechladnutia,
charakterizovaných zvýšeným zahlienením.
Pri kúpe Bronchipret sirup 100 ml alebo
Bronchipret sirup 50 ml za 4,85 € dostanete
Mucopret 60 mg/160 mg 20 tablliet za 0,01 €.

30 tabliet

UŠETR

ÍTE

35 €

Kašeľ

8,14 €

Imunita

UŠETR

6

ÍTE

3,58 €

Vitamín E 200 60 kapsúl

1)

Liek na akútne infekcie horných dýchacích
ciest. Účinky Kaloby: Stimulácia nešpecifických
obranných mechanizmov. Antimikrobiálne účinky.
Cytoprotektívne vlastnosti.
Pri kúpe Kaloba perorálne kvapky 20 ml
za 6,15 € alebo Kaloba 20 mg, 21 tabliet za 8,50 €
dostanete Kaloba sirup 100 ml za 0,01 €.

UŠETR

ÍTE

43 €

Vitamíny

Kaloba perorálne kvapky 50 ml

Bronchipret sirup 100 ml

0 99 €

0

JC: 241,00 €/l

+

UŠETR

ÍTE

27 €

1)

Podporuje odolnosť organizmu pri chrípke
a nachladnutí. Zvýšená potreba užívania napr.
aj v tehotenstve, pri dojčení, športe, namáhavej
práci, po úrazoch alebo u fajčiarov. Podporte svoju
imunitu pravidelným užívaním. Pri kúpe Celaskon®
tablety 250 mg, 100 tabliet dostanete Celaskon®
tablety 250 mg, 30 tabliet spolu za 4,65 €.

10)

Zmes bylinných extraktov s výťažkami z bazy
čiernej a šípok a s vitamínom C na podporu
funkcie imunitného systému.
V ponuke aj Marťankovia® PROimun® AKUT,
5 vrecúšok za 7,55 €, Marťankovia® PROimun® sirup,
150 ml za 7,55 € a Marťankovia® s Imunactivom
príchuť mix, 90 cmúľacích tabliet za 11,45 €.

Podpora imunity

1120 €
14,33 €

Barny‘s Kolostrum
s BETA-GLUKÁNMI forte 30 kapsúl

10)

Komplex až 5-tich aktívnych látok vysokej kvality.
Vylepšené zloženie obsahuje v dennej dávke
až 900 mg bovinného kolostra vysokej akosti
štandardizovaného na 30 % protilátok IgG,
patentované bioaktívne Yestimun® beta-glukány
štandardizované na 80 % prírodných polysacharidov,
značkovú formu vitamínu C a minerálne látky selén
a zinok, ktoré prispievajú k správnemu fungovaniu
imunitného systému. Vhodné od 3 rokov.

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

www.vasalekaren.sk

UŠETR
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UŠETR

0

ÍTE

96 €

950 €
11,46 €

Ochrana pečene

LIPOVITAN® DUO 30 tabliet

Talcid® 50 žuvacích tabliet

Obsahuje cholín, ktorý prispieva k udržaniu
normálnej funkcie pečene a silymarín, ktorý
prispieva k detoxikácii pečene.

ÍTE

1 40 €

680 €

720 €

7,75 €

L.SK.MKT.CC.07.2019.0910

Pálenie záhy
10)

UŠETR

ÍTE

95 €

8,60 €

Gastrointestinálny trakt

Espumisan® 100 kapsúl

1)

Dômyselná pomoc pri pálení záhy!
Rýchlo uľaví od pálenia záhy, neutralizuje
kyselinu v žalúdku podľa jej množstva, chráni
žalúdok a jeho sliznice, má predĺžený účinok.
Teraz výhodné 50 tabletové balenie!

1)

Espumisan je liek na liečbu príznakov žalúdočnočrevných ťažkostí súvisiacich s hromadením
plynov v tráviacom trakte, napríklad plynatosť
alebo nadúvanie a pocit plnosti. Pre deti od
6 rokov a dospelých. Obsahuje simetikón.

Viac ako
15% zľava na
celú radu

UŠETR

1

UŠETR

ÍTE

1

03 €

UŠETR

ÍTE

ÍTE

1 17 €

88 €

JC: 72,86 €/kg

490 €

510 €

5,93 €

840 €

6,98 €

9,57 €

Dentálna hygiena

Starostlivosť o zubné náhrady

Trávenie

HERBADENT BYLINNÝ ROZTOK

COREGA Original extra silný XL

Pancreolan® FORTE

70 g

60 tabliet

25 ml 12)

HERBADENT bylinný roztok na ďasná sa používa
ako podporná starostlivosť pri zápaloch a krvácaní
ďasien, parodontóze alebo aftách. Je vhodný
k výplachom po chirurgických zákrokoch alebo
pri problémoch z otlakmi pod snímateľnými
náhradami a zubnými strojčekmi. V ponuke aj
ostatné produkty značky HERBADENT.
Info o cenách v lekárňach Vaša Lekáreň.

Pre extra silnú fixáciu až 12 hodín, s jemnou
mätovou príchuťou. Pomáha zabraňovať
zachytávaniu zvyškov jedla pod náhradou.
Bez zinku, balenie 70 g.
V ponuke aj iné druhy produktov COREGA.
Info o cenách v lekárňach Vaša Lekáreň.

UŠETR

0

3

11)

Inkontinenčné vložky TENA Lady MAXI NIGHT
poskytujú spoľahlivú ochranu pri strednom
úniku moču. Určené na nočné použitie. A ďalej
ponúkajú TROJITÚ OCHRANU proti pretečeniu,
vlhkosti a zápachu. Rozšírený tvar zaistí zvýšenú
ochranu proti pretečeniu počas spánku.

UŠETR

0 59 €

ÍTE

ÍTE

01 €

745 €

24,76 €

DIAMizin Gurmar 150 kapsúl

8,04 €

Multivitamíny pre deti

DIA

TENA lady MAXI NIGHT

Pancreolan® FORTE, 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.

2175 €

2,78 €

INKONTINENCIA

1)

UŠETR

ÍTE

62 €

216 €
6 absorpčných vložiek

11)

10)

Štandardizovaný výťažok účinných látok z rastliny
Gymnema Sylvestre, ktorá je v prírodnom lekárstve
Orientu tradične používaná mnoho storočí pri
ťažkostiach spojených s diabetom. Účinné látky
prispievajú k optimálnej hladine glukózy v krvi
a znižujú chuť na sladkosti, čím napomáhajú
redukovať nadváhu.
V ponuke aj DIAMizin Gurmar 50 kapsúl za 9,60 €.

TEREZIA RAKYTNÍČEK+
multivitamínové želatínky veľkonočné
vajce 50 ks
10)

Limitovaná edícia RAKYTNÍČEK+ multivitamínové
želatínky vo veľkonočnom vajíčku. Sú unikátne
nielen svojou ovocnou chuťou, obsahujú totiž
20 % ovocnej šťavy, ale i vysokým obsahom
9 vitamínov. Na výber biele, fialové, žlté, tyrkysové
a červené vajíčko.

Pozorne
Pozornesisiprečítajte
prečítajtepísomnú
písomnúinformáciu
informáciupre
prepoužívateľov
používateľovaaporaďte
poraďtesasasslekárom
lekáromalebo
alebolekárnikom.
lekárnikom.Používajte
Používajtebiocídy
biocídybezpečne.
bezpečne.Akcia
Akciaplatí
platíod
od1.1.2.3.2020
2021 do
do 29.
31. 3.
2. 2021
2020alebo
alebodo
dovypredania
vypredaniazásob.
zásob.
Bežná cena je priemerná aktuálna cena produktu v lekárňachVydavateľ
alebo cena
Vaša
podľa
Lekáreň,
informácie
družstvo,
od výrobcu
neručí za
alebo
chyby
dodávateľa.
a zmeny cien,
Vydavateľ
ktoré vznikli
Vaša Lekáreň,
pri tlači.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.

www.vasalekaren.sk

UŠETR
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UŠETR

ÍTE

3

32 €

1570 €
CEMIO Kamzík 60 kapsúl

10)

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

CEMIO RED 3 60 kapsúl

GS Anxiolan 30 tabliet

10)

2x silnejšie zloženie pre starostlivosť o prostatu,
potenciu a vitalitu. Tri účinky v jednej kapsule
denne. Slivka africká a ľan siaty podporujú
zdravie prostaty, maca podporuje sexuálne
zdravie a fyzickú kondíciu, sibírsky ženšen
podporuje vitalitu.
V ponuke aj CEMIO RED 3, 30 kapsúl za 11,30 €.

1

GS Koenzým Q10 60 mg

60 + 60 tabliet

30 + 30 kapsúl

10)

Komplexné a vyvážené zloženie vitamínov,
minerálov a ďalších aktívnych látok.
STRONG KOMPLEX – extra dávka vitamínu C,
luteín, activin, echinacea. Extra silný, extra účinný
multivitamín vo výhodnom balení.
V ponuke aj GS Extra Strong Multivitamin 50+,
90 + 30 tabliet za 17,00 €.

10)

Optimálna dávka 60 mg koenzýmu Q10
s vysokou vstrebateľnosťou. Biotín pre normálny
energetický metabolizmus, psychickú a nervovú
činnosť. V ponuke aj GS Koenzým Q10 30 mg,
30 + 30 kapsúl za 9,00 €.

UŠETR

1

UŠETR

4 06 €

ÍTE

ÍTE

54 €

2220 €

1230 €

600 €
7,16 €

10)

14,16 €

GS Extra Strong Multivitamín

ÍTE

GS Vitamín D3 kvapky pre imunitu celej rodiny,
silné kosti a zdravé zuby. Obsahujú 400 IU
vitamínu D3 v jedinej kvapke. Navyše s olejem
pre vyššiu vstrebateľnosť vitamínu D3.

1240 €
Energia

16 €

GS Vitamin D3 kvapky 10,8 ml

ÍTE

1 76 €

15,96 €

UŠETR

Imunita, kosti a zuby

UŠETR

ÍTE

96 €

vitamíny

1

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

1400 €

25,48 €

10)

10)

UŠETR

2200 €
Dvojnásobná sila GS Condro® DIAMANT:
to najlepšie z profesionálnej starostlivosti
o kĺby. Jedinečná kombinácia glukozamín sulfátu
s aescinom. Vitamín C ako podpora tvorby
vlastného kolagénu pre správnu
funkciu kĺbových chrupaviek.

6,19 €

Stres a napätie

ÍTE

GS Condro DIAMANT 120 tabliet

540 €

Prostata, potencia, vitalita

48 €

zdravé kĺby

ÍTE

20,19 €

UŠETR

3

0 79 €

1690 €

18,02 €

kĺby, väzy, šľachy

UŠETR

ÍTE

29 €

13,84 €

26,26 €

Zníženie únavy, imunita

Klimaktérium

GS Vitamín C 1000+ šípky

GS Merilin HARMONY

100 + 20 tabliet

60 + 30 tabliet

10)

Vitamín C podporuje imunitu a prispieva
k zníženiu miery únavy a vyčerpania.
Navyše obohatený o prírodnú silu šípok.
Unikátna tableta TIME-RELEASE zaisťujúca
postupné uvoľňovanie. V ponuke aj GS Vitamín C
1000+ šípky, 50 + 10 tabliet za 6,90 €.

10)

Účinný v období klimaktéria.
Prírodný a nehormonálny. Klinicky overená
účinnosť extraktu z ploštičníka hroznatého
na všetky fyziologické prejavy klimaktéria
(návaly tepla, potenie, výkyvy nálad).
Obohatené o vápnik a vitamín D3 pre pevnosť kostí.

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

www.vasalekaren.sk
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1

92 €

JC: 45,00 €/l

2120 €

11,79 €

Starostlivosť o pokožku

Bolesť a opuch

Rybilka Neo® 100 ml

Reparil® – Gel N 100 g

Špeciálna masť s obsahom mandľového a rybieho
oleja, určená na ochranu a ošetrenie jemnej pokožky
dojčiat a batoliat. Upokojuje pokožku, nanáša sa na
miesta so sklonom k zapareninám. Udržuje pokožku
hladkú a vláčnu.

ÍTE

980 €

5,42 €

Detská masť pre starostlivosť o pokožku so sklonom
k zapareninám

2 90 €

JC: 98,00 €/kg

450 €
12)

UŠETR

ÍTE

99 €

24,10 €

Kĺby, väzy, šľachy

proenzi ArthroStop RAPID+

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 6,70 €. Lieky obsahujú aescín.

Akcia
2+1
UŠETR

0

5

UŠETR

ÍTE

ÍTE

1 02 €

05 €

JC: 101,00 €/l

JC: 38,00 €/kg

1010 €

190 €

2,20 €

745 €

15,15 €

8,47 €

DEZINFEKCIA

Herbex ALCHEMILKA 50 g

Kosti, svaly

NIXX hygienický gél na ruky 100 ml

18)

Alchemilka pomáha udržiavať menštruačný
komfort.
V ponuke aj iné druhy čajov Herbex.
Info o cenách v lekárňach Vaša Lekáreň.

10)

Komplexná kĺbová výživa so silou 3 látok.
Špičková starostlivosť o vaše kĺby s dlhodobým
účinkom až 2-3 mesiace po ukončení užívania.
Vyvážené zloženie 3 látok obohatené o ExPur komplex.
Obsahuje glukozamín, chondroitín a kolagén.
S extraktom z Boswellia serrata, ktorý pomáha
udržiavať zdravé a pružné kĺby. S vitamínom C,
ktorý prispieva k normálnej tvorbe kolagénu.

UŠETR

ÍTE

30 €

Kŕče

180 + 60 tabliet

12)

NIXX hygienický gél na ruky je kvalitný
kozmetický prípravok. Ruky očistí a pritom vonia,
nepáchne a nelepí. Vďaka vhodne volenému
zloženiu, ruky príliš nevysušuje, po použití
zostávajú hebké a voňavé.
Obsahuje 60 % alkoholu v kozmetickej kvalite.
Pri zakúpení 2 gélov tretí za 0,01 €.

VIGANTOLVIT® OSTEO 30 tabliet

10)

Kombinuje 3 základné látky podporujúce
zdravé kosti a svaly: vitamín D3, vitamín K2
(vo forme MK-7) a vápnik.

UŠETR

0 09 €
ÍTE

Odčervenie

5

Drontal® Cat tablety 2 tablety

UŠETR

40 €

1

5,49 €

ÍTE

1 87 €

1355 €

1110 €

17)

Pravidelné odčervovanie aspoň 4x ročne ochráni
zdravie nielen maznáčikov, ale aj vaše zdravie a zdravie
vašich blízkych. Prípravky Drontal a Dronspot ponúkajú
chutné a pohodlné odčervenie pre psov a mačky
všetkých veľkostí.
V ponuke aj Drontal® Dog Flavour 2 tablety za 6,05 €,
Drontal® Dog Flavour 24 tabliet za 61,80 €, Drontal®
Dog Flavour XL 2 tablety za 15,45 €, Drontal® Dog
Junior perorálna suspenzia pre psov 50 ml za 18,80 €,
Drontal® Cat tablety 24 tabliet za 58,45 €, Dronspot®
Cat spot on 2 x 0,35 ml za 13,95 €, Dronspot® Cat
spot on 2 x 0,7 ml za 17,60 € a Dronspot® Cat spot on
2 x 1,12 ml za 22,00 €.

UŠETR

ÍTE

65 €

12,75 €

Nechtová mykóza

Excilor® pero na liečbu plesňových
infekcií nechtov 1 ks
11)

Excilor je určený na ošetrenie plesňových infekcií
nechtov. Rýchlo preniká do nechtu a pôsobí tak
v mieste problému. Stačí jedna minúta denne
bez potreby upravovania nechta pilníkom.
Vo forme pera na jednoduchú a presnú aplikáciu.
V ponuke aj Excilor® lak na liečbu plesňových
infekcií nechtov 3,3 ml za 11,10 €.

15,42 €

Kĺby, väzy, šľachy

GELACTIV 3-Collagen Forte
60 + 60 kapsúl ZADARMO

10)

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