www.vasalekaren.sk

POZN ÁTE
Z TV REKL AMY

UŠETRÍTE

060€

POZN ÁTE
Z TV REKL AMY

UŠETRÍTE

430€

POZN ÁTE
Z TV REKL AMY

UŠETRÍTE

1599€

299€

849€

20,29 €

3,59 €

150€

9,99 €

Ochrana pečene

ESSENTIALE® 300 mg
Ibalgin® 400 mg
24 tabliet

Podpora trávenia

100 tvrdých kapsúl 1)

Bolesť

1)

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

MIMO RIAD NA
AKCIA

UŠETRÍTE

170€

TOTO Na trávenie

Na podporu prirodzenej regenerácie pečene.
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 10,09 €.

POZN ÁTE
Z YOUTUBE

649€

UŠETRÍTE

270€

10)

Obsahuje ZyMate Panzyme Forte® (amyláza, lipáza,
proteáza), Gingever™ - Extrakt podzemku zázvoru
a Aquamin® - prírodný bioaktívny multiminerálny
komplex. Stačí 1 kapsula denne. V ponuke aj TOTO Na
trávenie, 30 kapsúl za 6,09 €.

MIMO RIAD NA
AKCIA

UŠETRÍTE

1049€
13,19 €

Pľuzgiere

130€

899€

JC: 209,80 €/l

8,19 €

Compeed NÁPLASŤ
na pľuzgiere stredná gélová

60 kapsúl

10,29 €

Únava, vyčerpanie, kŕče
Poruchy trávenia

10 ks 11)

Iberogast®

Ultra priľnavá, vodeodolná náplasť COMPEED na
pľuzgiere, ktorá okamžite uľavuje od bolesti, chráni
proti treniu a tlaku a zostáva na mieste niekoľko dní.
Udržuje prirodzenú vlhkosť vo vnútri a baktérie vonku
pre rýchlejšie prirodzené hojenie. V ponuke aj ostatné
produkty značky Compeed. Info o cenách v lekárňach
Vaša Lekáreň.

Pocit plnosti? Nadúvanie? Bolesť brucha? Kŕče? Bolesť
žalúdka? Nevoľnosť? 6 problémov - 1 liek.
Iberogast. Expert na Vaše tráviace ťažkosti! V ponuke
aj Iberogast® 20 ml za 6,29 € a Iberogast® 100 ml
za 15,79 €.

50 ml 1)

TOTO MAGNÉZIUM B6 FORTE
s postupným uvoľňovaním
60 kapsúl

10)

Magnézium vo forme chelátu pre zlepšenie
vstrebateľnosti a zníženie možných problémov
s trávením. Zvýšený obsah magnézia v jednej kapsule 500 mg magnézium bisglycinátu.
Postupné uvoľňovanie, pre čo najefektívnejšie využitie.
v ponuke aj TOTO Magnézium B6 60 kapsúl za 6,59 €.

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. 4. 2022 do 30. 4. 2022 alebo do vypredania zásob.
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

TOTO JE NÁŠ TIP NA VEĽKÚ NOC

TOTO Na trávenie
30/60 kapsúl
Výživový doplnok
• obsahuje ZyMate Panzyme Forte®
(amyláza, lipáza, proteáza)
Gingever™ - Extrakt podzemku
zázvoru a Aquamin® - prírodný
bioaktívny multiminerálny komplex,
• stačí 1 kapsula denne
• vhodný pre deti už od 9 rokov
30 kapsúl

6

09€
6,59 €

60 kapsúl

849€
9,99 €

Bez
Alergénov
Laktózy
Lepku
Cukru
Vegetarián

60 kapsúl

TOTO NA SPÁNOK
A UPOKOJENIE

Výživový doplnok

30/60 kapsúl

TOTO NA KOSTI

○ obsahuje biovyužiteľnú formu
vitamínu K2, K2VITAL® pre zdravie
kostí,
○ švajčiarsky vitamín D3 v koncentrácii až 2000 I.U.,
○ Aquamin® - prírodný bioaktívny
multiminerálny komplex z červenej
riasy (vápnik, horčík a.i.).

60 kapsúl

15

○ obsahuje extrakty európskeho pôvodu z koreňa Valeriány
lekárskej, z listu Medovky lekárskej
a z listu Mäty priepornej,
○ komplex 8 baktérií mliečneho
kvasenia (5 miliárd CFU),
○ európsky vitamín B6 (pyridoxín)
prispievajúci k správnej funkcii
psychiky.
30 kapsúl xxx

60 kapsúl

8 0 13

99€

39€ 00€ 49€

16,39 €

8,59 €0,00 €

TOTO ZINOK FORTE 25 mg
100 kapsúl
Výživový doplnok
○ vysoký obsah zinku v 1 kapsule,
postupné uvoľňovanie, pre čo
najefektívnejšie využitie,
○ zinok prispieva k udržaniu zdravých
nechtov, vlasov, pokožky, správnemu
fungovaniu imunitného systému.

100 kapsúl

7

Výživový doplnok

13,79 €

TOTO MAGNÉZIUM B6
FORTE
60 kapsúl
Výživový doplnok
○ magnézium vo forme chelátu
pre zlepšenie vstrebateľnosti
a zníženie možných problémov
s trávením
○ zvýšený obsah magnézia v jednej
kapsule
○ postupné uvoľňovanie, pre čo
najefektívnejšie využitie,
○ v ponuke aj TOTO Magnézium B6
60 kapsúl za 6,59 €.

60 kapsúl

8 99€

39€
7,59 €

10,29 €

TOTO VITAMÍN
D3 2000 I.U.

TOTO B-KOMPLEX FORTE

60/120 kapsúl

Výživový doplnok

Výživový doplnok
○ vitamín D3 prispieva k správnemu
fungovaniu imunitného systému
a k udržaniu zdravých kostí a zubov,
○ optimálna denná dávka aktívnej
látky pre dospelého človeka,
○ vhodný aj pre vegetariánov.

60 kapsúl xxx

120 kapsúl

7 0 12

39€ 00€ 19€

7,59 €

0,00 €

12,49 €

20/100 kapsúl

○ vysoký obsah vitamínov skupiny B,
komplexné zloženie = 8 aktívnych
látok,
○ postupné uvoľňovanie, pre čo
najefektívnejšie využitie.

20 kapsúl xxx

100 kapsúl

2 0 7

99€ 00€ 89€
3,19 €

0,00 €

8,49 €

MIMORIADNA AKCIA
APRÍL 2022

UŠETRÍTE

Ochrana pečene

ESSENTIALE® 300 mg
100 kapsúl tvrdých 1)

430€

1599€
20,29 €

Na podporu prirodzenej regenerácie pečene.
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 10,09 €.

UŠETRÍTE

Gastrointestinálny trakt

Espumisan®

100 mäkkých kapsúl 1)

190€

749€
9,39 €

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

UŠETRÍTE

700€

1949€
JC: 129,93 €/l

Alergia na roztoče

ExAller sprej
150 ml 11)

26,49 €

100 % prírodný, netoxický ExAller® roztok vo forme
spreja dokáže vďaka svojmu zloženiu pôsobiť na
čuchové vnemy roztočov. Bezpečne a účinne odstráni
99 % roztočov domáceho prachu z matracov, kobercov
či čalúnenia. V ponuke aj ExAller sprej 75 ml za 14,49 €
a NOVINKA ExAller sprej 300 ml za 31,89 €.

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. 4. 2022 do 30. 4. 2022 alebo do vypredania zásob.
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

NAJLEPŠIE CENY
VO VAŠEJ LEKÁRNI

UŠETRÍTE

Bolesť

Ibalgin® 400 mg
24 tabliet 1)

060€

299€
3,59 €

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

UŠETRÍTE

Nechtová mykóza

EXOROLFIN 5%
liečivý lak na nechty

420€

10 99€
15,19 €

2,5 ml 2)

Na liečbu hubových infekcií nechtov u dospelých. Je účinný
proti kvasinkám, kožným hubám aj plesniam. Nanáša sa na
postihnutý necht na ruke alebo nohe jedenkrát týždenne.
Obsahuje amorolfín. V ponuke aj EXO-NAILNER Lak 2 v 1
5 ml za 10,49 €.

UŠETRÍTE

Cholesterol, srdce, antioxidant

TEREZIA ČIERNY CESNAK
60 kapsúl

10)

6 10€

15 99€
22,09 €

Cesnak prispieva k regulácii hladiny cholesterolu a lipidov
v krvi. Podporuje imunitu a činnosť srdca. Bez zápachu
a ostrej chuti. Nedráždi sliznice tráviaceho ústrojenstva.

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. 4. 2022 do 30. 4. 2022 alebo do vypredania zásob.
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

TÉMA MESIACA
ALERGIA

Je tu apríl, jar je v plnom prúde a s ňou aj peľová sezóna, ktorá
znamená už každoročne zvýšený výskyt alergií. Najčastejšími
alergénmi sú pele tráv, bylín a drevín. V tomto období je to napríklad
breza, topoľ, vŕba, ale aj mnohé ďalšie.
Alergická (alebo senná) nádcha trápi veľké množstvo ľudí. Medzi
jej typické príznaky patrí kýchanie, svrbenie v nose a na podnebí,
upchatý nos, začervenanie a podráždenie očí spojené so slzením
a pálením.
Prvú pomoc a úľavu od týchto ťažkostí vám poskytnú voľnopredajné
lieky s obsahom antihistaminík – lokálne pôsobiace nosové spreje
(Allergodil, Livostin) a kvapky do očí (Livostin). Ak sú prejavy alergie
výraznejšie, siahnite po celkovo účinkujúcom lieku Dasseltino.
V prípade pretrvávajúcich problémov alebo nedostatočného
tlmenia príznakov voľnopredajnými liekmi je potrebné komplexné
imuno-alergologické vyšetrenie.
Veríme, že aj napriek nepríjemnostiam, ktoré vám môže senná
nádcha spôsobiť, si užijete príjemné jarné počasie. Zostaňte zdraví
a o vhodnom výbere voľnopredajných liekov a výživových doplnkov
na vaše problémy sa poraďte s odborníkmi vo Vašej lekárni.

UŠETRÍTE

080€

UŠETRÍTE

549€

Allergodil

nosová aerodisperzia 5 ml 4)
Nosový sprej na liečbu celoročnej a sezónnej alergickej
rinitídy (senná nádcha). Poskytuje úľavu od príznakov
alergickej nádchy akými sú: kýchanie, svrbenie
v nose, vodnatá nádcha a upchatý nos. Rýchly a cielený
nástup účinku od príznakov alergickej nádchy.
Vhodný pre dospelých, dospievajúcich a deti od 6
rokov. Liek obsahuje 0,1% azelastíniumchlorid.

UŠETRÍTE

709€

6,29 €

Alergická nádcha

060€

519€

7,69 €

5,89 €

Alergia

Alergia

Dasseltino

LIVOSTIN® 0,5 mg/ml

očné suspenzné kvapky 4 ml

070€

5)

Liečba príznakov alergickej konjunktivitídy (klasickej aj
jarnej). Rýchla úľava. Cielený účinok v mieste ťažkostí.
V ponuke aj LIVOSTIN® 0,5 mg/ml nosová suspenzná
aerodisperzia 10 ml 4) za 7,09 €. Očné suspenzné
kvapky LIVOSTIN® 0,5 mg/ml a nosová suspenzná
aerodisperzia LIVOSTIN® 0,5 mg/ml 4) obsahujú
levokabastínium-chlorid.

10 tabliet

1)

Dasseltino je liek proti alergii, ktorý nespôsobuje
ospalosť.
Zmierňuje príznaky spojené s alergickou nádchou
a žihľavkou, čo je kožná forma alergickej reakcie.
Alergické príznaky zahŕňajú napr. kýchanie, výtok
z nosa, sčervenanie alebo slzenie očí, svrbenie nosa,
očí, pokožky. Obsahuje desloratadín.

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. 4. 2022 do 30. 4. 2022 alebo do vypredania zásob.
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

UŠETRÍTE

130€

UŠETRÍTE

609€

Chrípka a prechladnutie

30 ml 11)

30 dávok

100€

759€

30,39 €

Alergická nádcha

8,59 €

OSCILLOCOCCINUM®

Quixx® soft je izotonický nosový sprej s obsahom
morskej vody na čistenie a zvlhčenie upchatého nosa
pri nádche, chrípke a alergiách. V ponuke aj QUIXX®hypertonický nosový sprej 30 ml s obsahom morskej
vody na čistenie a zvlhčenie upchatého nosa pri
nádche, chrípke a alergiách za 6,09 €. Oba vhodné pre
deti od 6 mesiacov a dospelých.

UŠETRÍTE

UŠETRÍTE

2519€

7,39 €

QUIXX® soft nosový sprej

520€

1)

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 čase zvýšeného výskytu chrípkových
ochorení: 1 dávka 1 krát týždenne. V ponuke aj
OSCILLOCOCCINUM 6 dávok za 7,99 €.

150€

Bolesť hrdla

Dorithricin

20 tvrdých pastiliek 3)
Dorithricin - jediný voľnopredajný liek na trhu s
obsahom lokálneho antibiotika. Rýchlo tlmí bolesť,
cielene bojuje s baktériami a lieči zapálené hrdlo.

1 + 1 ZA 0,01€

UŠETRÍTE

949€

679€

679€

JC: 189,80 €/l

JC: 34,00 €/l

10,99 €

13,58 €

Alergická nádcha

Stérimar™ Mn nosový sprej

Chrípka a prechladnutie

BIOTUSSIL® perorálny roztok

50 ml 11)

UŠETRÍTE

300€

UŠETRÍTE

1069€

Nasometin®
50 mikrogramov/dávku
60 dávok

4)

Na liečbu príznakov sezónnej alergickej nádchy
s klinicky potvrdeným účinkom. Neovplyvňuje
pozornosť. Pre dospelých. Podávanie jedenkrát denne.
Obsahuje mometazónfuroát.

Pomocný liek pri akútnych a chronických ochoreniach
dýchacích ciest, vrátane nádchy a zápalov prinosových
dutín. Pri kúpe BIOTUSSIL® perorálny roztok 100 ml
dostanete druhé balenie za 0,01 €.

140€

UŠETRÍTE

669€
8,09 €

Kašeľ

STODAL® sirup

050€

419€

JC: 33,45 €/l

13,69 €

Alergická nádcha

100 ml 1)

Sofia Vám prináša
super zľavy.

Potláča vylučovanie histamínu a zmierňuje príznaky
alergickej nádchy ako kýchanie, svrbenie v nose, slzenie
očí. Bez konzervačných látok. Vhodný pre všetky
vekové skupiny, tehotné a dojčiace ženy.
V ponuke aj Stérimar™ Cu nosový sprej 50 ml za 9,49 €.

4,69 €

Bolesť

200 ml 1)

BRUFEN® 400 mg

STODAL je homeopatický liek, ktorý sa tradične
používa na symptomatickú liečbu kašľa rôzneho
pôvodu. Stodal sirup má prírodné zloženie, obsahuje
až 9 účinných látok. Žiadne interakcie (vzájomné
pôsobenie s inými liekmi) nie sú známe. Neutlmuje
a nevyvoláva tráviace ťažkosti.

Účinná úľava od bolesti a horúčky. Potláča zápal,
znižuje horúčku, tlmí bolesť hlavy, zubov, krížov
a menštruačné bolesti. V ponuke aj BRUFEN® 400 mg,
50 tabliet za 5,19 €. Ibuprofén sa rýchlo absorbuje
z gastrointestinálneho traktu. Liek obsahuje ibuprofén.

30 tabliet

1)

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. 4. 2022 do 30. 4. 2022 alebo do vypredania zásob.
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

UŠETRÍTE

120€

UŠETRÍTE

889€

070€

UŠETRÍTE

469€

JC: 88,90 €/l

10,09 €

2 20€

579€

5,39 €

7,99 €

Gastrointestinálny trakt

Gaspan 90 mg/50 mg

Gastrointestinálny trakt

14 kapsúl

Buscopan 10 mg

Trávenie

20 tabliet 1)

Hylak forte
100 ml 1)

Hylak forte. Komplexná starostlivosť o vaše trávenie.
Vhodný aj pre deti od 2 rokov.
V ponuke aj Hylak forte, 30ml za 4,69 €.

UŠETRÍTE

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.

040€

UŠETRÍTE

389€

1)

Rastlinný liek na liečbu gastrointestinálnych ťažkostí,
hlavne miernych kŕčov, plynatosti, pocitu plnosti a
bolesti brucha. Gaspan má na hladké črevné svalstvo
relaxačný účinok a znižujú pohyblivosť čriev, má
analgetické vlastnosti, znižuje tvorbu plynov.
Gastrorezistentná kapsula obsahuje silicu mäty
piepornej a silicu rasce. Užíva sa dvakrát denne vcelku,
s dostatočným množstvom tekutiny.

130€

UŠETRÍTE

929€

4,29 €

100€

649€
JC: 32,45 €/l

10,59 €

7,49 €

Hnačka

Imodium® Instant 2 mg
orodispergovateľné tablety
6 ks

1)

Okamžite sa rozpúšťa na jazyku a prináša rýchlu
úľavu od hnačky. Nie je potrebné zapíjať vodou.
Má príjemnú mätovú príchuť. Na liečbu akútnej
a chronickej hnačky. Na liečbu dospelých a detí
od 6 rokov. Orodispergovateľné tablety Imodium®
Instant obsahujú loperamídium-chlorid. V ponuke aj
Imodium® 2 mg tvrdé kapsuly, 8 tvrdých kapsúl za 4,19 €
a 20 tvrdých kapsúl za 6,99 €.

UŠETRÍTE

Trávenie

Zápcha

PANCREOLAN® FORTE

60 gastrorezistentných tabliet

Lactecon
200 ml 1)

1)

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.

130€

UŠETRÍTE

769€

120€

8,99 €

Rýchla dvojitá úľava od pálenia záhy a tráviacich
ťažkostí. Pôsobí po dobu až 4 hodín. Vhodné pre
tehotné a dojčiace ženy a pacientov, ktorí nechcú
alebo nemôžu prehĺtať tablety. V ponuke aj GAVISCON
DUO EFEKT Žuvacie tablety 24 tabliet za 5,29 €
a GAVISCON DUO EFEKT Žuvacie tablety 48 tabliet
za 7,89 €.

370€

1769€
JC: 17,69 €/l

9,99 €

Trávenie

300 ml 1)

UŠETRÍTE

879€

JC: 25,63 €/l

GAVISCON Duo Efekt Perorálna
suspenzia

Liek na liečbu zápchy s prebiotickým účinkom.
Laktulóza vykazuje prebiotický účinok. Napomáha
zmäkčovať stolicu, účinkuje v hrubom čreve, a tým
uľahčuje vyprázdňovanie. Nenávykový a ideálny
aj k dlhodobému používaniu pre široké spektrum
pacientov od dojčiat až po seniorov. V ponuke aj
Lactecon 500 ml za 8,69 €.

21,39 €

Imunita - trávenie
Spokojné bruško, črevná mikroflóra

BioLac Baby drops
6 ml 10)

Rokmi osvedčené kvapky pre spokojné brušká detí od
narodenia obsahujú živé bifidobaktérie a laktobacily
na doplnenie normálnej črevnej mikfroflóry. Boli
posúdené a schválené hlavným odborníkom MZ SR pre
pediatriu. Neobsahujú mliečnu bielkovinu.

Barny‘s ACTIValoe forte
2 x 500 ml

10)

Barny´s 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.

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. 4. 2022 do 30. 4. 2022 alebo do vypredania zásob.
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

UŠETRÍTE

100€

UŠETRÍTE

479€

UŠETRÍTE

839€

210€

1559€

JC: 167,80 €/kg

5,79 €

10,09 €

17,69 €

Bolesť

Kašeľ

Voltaren Forte 2,32% gel

Solmucol 200 mg
granulát 20 vreciek

170€

Kolagén

50g 2)

1)

Solmucol účinne lieči zápalové ochorenia dýchacích
ciest. Rozpúšťa hlieny v dýchacích cestách a uľahčuje
vykašliavanie. Pôsobí antioxidačne a protizápalovo.
Neobsahuje cukor, laktózu, ani lepok. Obsahuje
N-acetylcysteín.

UŠETRÍTE

Analgetikum vo forme gélu s účinkom proti bolesti
až 24h pri aplikácii 2x denne ráno a večer. Uľavuje od
bolesti chrbta, svalov a kĺbov, pôsobí proti zápalu.
Ľahko otvárateľný uzáver. V ponuke aj iné produkty
Voltaren a VoltaTherm. Info o cenách v lekárňach Vaša
Lekáreň.

Colafit®

60 kociek

10)

Čistý kryštalický kolagén vo forme mäkkých, ľahko
prehltnuteľných kociek. Balenie na 2 mesiace užívania stačí len 1 kocka denne. Bez farbív a prídavných látok.

2 40€

UŠETRÍTE

130€

599€

849€

JC: 59,90 €/kg

JC: 84,90 €/kg

7,29 €

10,89 €

Bolesť a opuch

Ibalgin® DUO EFFECT

Lokálna bolesť

Unikátna kombinácia dvoch účinných látok vo forme
krému. Potláča bolesť, zmierňuje zápal a urýchľuje
vstrebávanie modrín. Lieči poúrazové stavy a následky
športových úrazov, krvné podliatiny, podvrtnutie
kĺbu. Uľavuje od bolesti chrbta. Pre dospelých a
dospievajúcich od 12 rokov. V ponuke aj Ibalgin® krém,
100 g a Ibalgin® gél, 100 g za 5,59 €.

100 g 2)

Dolgit krém

100 g 2)

UŠETRÍTE

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: Ibuprofén 5 g
v 100 g krému.

Pomoc pri bolesti.

140€

UŠETRÍTE

639€

130€

979€

JC: 63,90 €/kg

11,09 €

Bolesť kĺbov

VERAL® 10 mg/g gél
100 g 2)

VERAL® je určený na liečbu bolesti a na zmiernenie
zápalu a opuchu pri viacerých bolestivých stavoch
postihujúcich kĺby a svaly. 1 g gélu obsahuje 10 mg
sodnej soli diklofenaku.

ELMETACIN sprej

160€

789€

JC: 97,90 €/l

7,79 €

Bolesť a opuch

UŠETRÍTE

9,49 €

Lokálna bolesť

100 ml 2)

Flector EP

ELMETACIN sprej 100 ml sa používa na vonkajšiu
podpornú symptomatickú liečbu bolesti ako sú akútne
pomliaždeniny, pri vyvrtnutí a natiahnutí horných a
dolných končatín následkom tupých poranení, napr.
športových poranení alebo reumatických zápalových
ochorení mäkkých tkanív. Obsahuje indometacín.

Liečivá náplasť uľavuje od bolesti svalov, šliach,
kĺbov či chrbtice až na 24 hodín pri aplikácii 1 až
2x denne. Účinne zmierňuje zápal a opuch. Stačí ju
nalepiť priamo na miesto bolesti. Obsahuje diklofenak
epolamín. Nezaťažuje žalúdok.

náplasť 5 ks 2)

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. 4. 2022 do 30. 4. 2022 alebo do vypredania zásob.
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

UŠETRÍTE

110€

UŠETRÍTE

529€

350€

UŠETRÍTE

1669€

6,39 €

800€

1709€

20,19 €

25,09 €

Bolesť uší

DOLORgit med ušné kvapky
10 ml 11)

Zmierňujú bolesť, začervenanie a svrbenie. Ušné
kvapky slúžia na podporné ošetrenie pri ťažkostiach
vonkajšieho ucha. Účinná látka glycerín pôsobí proti
opuchom, zmierňuje bolesti a vytvára film. V ponuke aj
DOLORgit med ušný sprej proti bolesti 20 ml za 5,89 €.

UŠETRÍTE

Výživa očí

Bolesť nervového pôvodu

60 tabliet 10)

30 kapsúl

Ocuvite LUTEIN forte je výživový doplnok, ktorý
obsahuje vyváženú kombináciu vitamínov, minerálov
a karotenoidov dôležitých pre výživu očí.

4 40€

UŠETRÍTE

2169€

30 tabliet

10)

Prípravky produktovej rady Avilut® sú komplexným
riešením na suché, unavené a podráždené oči.
Výživový doplnok Avilut® Ginkgo Recordati obsahuje
ginkgo bilobu, rutín, aescín, vitamín E, luteín,
zeaxantín, med’ a zinok, ktorý prispieva k udržaniu
dobrého zraku.

UŠETRÍTE

60 kapsúl

10)

+ darček v balení OCUTEIN®
SENSITIVE PLUS očné kvapky 15 ml

Vysoko účinné zloženie – obsahuje až 25 mg luteínu!
Najviac luteínu pre rýchlejší nástup ochranného
účinku. Prispieva k udržaniu ostrého zraku, vyživuje
a regeneruje unavené oči. V ponuke aj Ocutein Brillant
- DA VINCI 90 + 30 kapsúl + darček za 34,29 €.

19,09 €

60 kapsúl

10)

Výživový doplnok s obsahom omega-3 a omega-6
mastných kyselín, horčíka a zinku. Kyselina
dokozahexaénová (DHA) prispieva k udržaniu správnej
funkcie mozgu. Horčík prispieva k správnej funkcii
psychiky (kognitívne a afektívne oblasti). Zinok
prispieva k správnej kognitívnej funkcii (koncentrácia,
učenie, vybavovanie si, rozpoznávanie a odolnosť proti
stresu).

320€

NOVINKA

2259€

1199€

UŠETRÍTE

27,99 €

Ocutein Brillant - DA VINCI

1679€

ESPRICO

Účinný a dobre tolerovaný prípravok na kontrolu
cholesterolu. Obsahuje prémiové štandardizované
prírodné extrakty bergamotu a artičoku, fytosteroly,
ako aj vitamín C, ktoré synergicky pôsobia na
dosiahnutie optimálneho účinku. Znižuje cholesterol,
prispieva k normálnej tvorbe kolagénu pre normálnu
funkciu krvných ciev, má antioxidačný účinok.

2459€

2 30€

Kŕče, stres, ľahšie poruchy
spánku a sústredenia

10)

340€

Výživa očí

UŠETRÍTE

16,69 €

ARTERIN CHOLESTEROL

Avilut® Ginkgo Recordati

Na diétny režim pri bolesti nervového pôvodu:
bolesť chrbtice, syndróm karpálneho tunela, brnenie
končatín. Iba 1 kapsula denne. AU!Block, už žiadne AU!

200€

Cholesterol

Výživa očí

16)

1469€

26,09 €

90 kapsúl

Cemio AU!Block

Ocuvite LUTEIN forte

25,79 €

Kĺby, väzy, šľachy

BARNY‘S Inovo 5 forte
90 tabliet 10)

Profesionálny výživový doplnok obsahujúci
6 vysokokvalitných zložiek – glukózamín a chondroitín
sulfát, MSM, kolagén II. typu, kyselinu hyalurónovú
a vitamín C, ktorý prispieva k správnej tvorbe kolagénu
a k správnej funkcii chrupaviek a kostí. Najlepšie
hodnotený preparát (víťaz testu) v nezávislom teste
kĺbovej výživy dTest 5/2016. Odporúčaná dĺžka
užívania minimálne 3 mesiace = 2 balenia.

Spánok

ZzzQuil® NATURA
30 želé

10)

Pomôže Vám rýchlo zaspať vďaka melatonínu, ktorý
prispieva k zníženiu času zaspávania.
Inovatívna forma želé. Prírodná aróma lesných plodov.
Bez umelých príchutí, farbív, sladidiel, konzervačných
látok. 1 želé 30 minút pred spánkom.

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. 4. 2022 do 30. 4. 2022 alebo do vypredania zásob.
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

UŠETRÍTE

340€

UŠETRÍTE

909€

2 40€

1559€

12,49 €

17,99 €

Bradavice

URGO Pero na odolné bradavice
1 ks 11)
Žily, cievy

BIVENOL micro
60 + 10 tabliet 12)

Prípravok je obohatený o extrakt pagaštanu konského
(20% aescinu) a resveratrol, ktorý prispieva k
normálnej činnosti kardiovaskulárneho systému.

UŠETRÍTE

Urgo Pero je gél s obsahom TCA-Active na ošetrenie
odolných bežných a plantárnych bradavíc na rukách a
nohách. Prípravok pôsobí na princípe exfoliácie, ktorá
spôsobí olupovanie pokožky, vďaka čomu dochádza k
odstráneniu vírusu. Transparentná špička pera a modro
sfarbený gél umožňuje presnú aplikáciu. Výsledky
viditeľné už po 1 týždni. Vhodný pre dospelých
a deti od 4 rokov. V ponuke aj URGO Bradavice
Kryoterapeutický prípravok na zmrazenie bradavíc
38 ml za 18,39 €.

130€

UŠETRÍTE

469€

1259€

5,99 €

14,39 €

Srdce, Mozog, Zrak

Imunita

WALMARK® Omega 3 Forte

Ascorvita MAX
30 tabliet

180€

180 kapsúl

10)

Výživový doplnok s vysokou dávkou vitamínu C, D
a zinku. Tablety s riadeným predĺženým uvoľňovaním
vitamínu C. Vhodné pre vegetariánov, bez lepku,
bez laktózy. Prispieva k normálnemu fungovaniu
imunitného systému, pomáha chrániť bunky pred
oxidačným stresom, prispieva k udržaniu zdravých
kostí a správnemu fungovaniu svalov.

UŠETRÍTE

Vaša Lekáreň je tu pre Vás!

740€

UŠETRÍTE

2669€

Vysoká dávka omega-3 mastných kyselín prémiovej
kvality pre zdravé srdce, mozog a zrak. Olej získaný
z rýb žijúcich v ekologicky čistých oblastiach okolo
Peru. Walmark je víťaz BestBuy Award v kategórii
„Doplnky výživy na srdce a cievy“ . Najlepší pomer
ceny a kvality. Walmark je tiež držiteľom certifikátu
GMP. V ponuke aj WALMARK® Omega 3 Forte,
130 + 65 kapsúl za 13,69 €.

2 20€

UŠETRÍTE

759€

34,09 €

050€

2099€

9,79 €

21,49 €

Vitamíny

Dentálna hygiena

Oral-B VITALITY 100
elektrická zubná kefka

10)

11)

Každodenné čistenie pre zdravé zuby - čistí zuby lepšie
než manuálna zubná kefka. Odstráni až o 100% viac
zubného povlaku v porovnaní s bežnou manuálnou
kefkou. Profesionálny časovač: 2-minútový profesionálny
časovač každých 30 sekúnd upozorňuje, že je čas
presunúť sa na ďalší kvadrant ústnej dutiny.
V ponuke aj iné druhy elektrických zubných kefiek Oral-B
VITALITY. Info o cenách v lekárňach Vaša Lekáreň.

CENTRUM WOMAN
Imunita

MedPharma Vitamín C 1000 Mg
so šípkami

100+7 tabliet s postupným uvoľňovaním 10)
Prispieva k správnemu fungovaniu imunitného
systému, k správnej látkovej premene dôležitej pre
tvorbu energie a k zníženiu vyčerpania a únavy.

60 + 30 tabliet 10)

Centrum pre ženy je kompletný multivitamín vytvorený
špeciálne pre potreby moderných žien. Obsahuje
vitamíny A, C a E, vápnik na podporu imunity
a zdravie kostí a kože.* Bez lepku, bez cukru.
*Vitamín C prispieva k správnemu fungovaniu
imunitného systému. Vápnik je potrebný na udržanie
zdravých kostí. Vitamín A prispieva k udržaniu zdravej
pokožky. V ponuke aj iné produkty Centrum.
Info o cenách v lekárňach Vaša Lekáreň.

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. 4. 2022 do 30. 4. 2022 alebo do vypredania zásob.
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

UŠETRÍTE

130€

UŠETRÍTE

649€

040€

459€

JC: 16,23 €/l

7,79 €

4,99 €

Dentálna hygiena

HERBADENT ústna voda z bylín
400 ml 12)

•
šetrná bylinná starostlivosť o ústnu dutinu
•
vhodné pri zápaloch ďasien či parodontóze
•
antibakteriálne účinky vďaka extraktu
•
zo 7 bylín, bez chemických látok
•
jedinečná bylinná chuť a vôňa
•
udržuje svieži dych
V ponuke aj ostatné produkty značky HERBADENT.
Info o cenách v lekárňach Vaša Lekáreň.

UŠETRÍTE

Pitný režim

TOTO ŠUMÁK MULTIVITAMÍN
20 šumivých tabliet

10)

Obsahuje 12 druhov vitamínov v odporúčnej dennej
dávke. Vhodný na doplnenie pitného režimu,
výborná chuť. V ponuke aj TOTO ŠUMÁK MAGNÉZIUM
+ B6 za 3,89 € a TOTO ŠUMÁK VITAMÍN C 1000 mg
za 4,59 €.

080€

UŠETRÍTE

519€

010€

229€

od

5,99 €

2,39 €

Ťažkosti spojené s prerezávaním
zúbkov

BIO čaje

10 g

Zlatobyľ, vres a kvet ibišteka prispievajú k správnej
funkcii močových ciest. BIO bylinný čaj, zložený
zo surovín pochádzajúcich z kontrolovaného
ekologického poľnohospodárstva. Bez konzervantov,
farbív, bez agrochemických látok a pesticídov.
V ponuke aj ostatné čaje TOTO Pharma. Info o cenách
v lekárňach Vaša Lekáreň.

TOTO BIO ČAJ UROLOGICKÝ
20 x 1,5g záparové vrecká 18)

Kamistad senzitiv gél
6)

Liek na liečbu mierneho zápalu ďasien a sliznice ústnej
dutiny. Obsahuje dve liečivá: lidokaín a rumančekový
extrakt. Liek je určený na orálne použitie. Vhodný pre
dojčatá, deti a dospelých. V ponuke aj Kamistad baby
gél 10ml za 4,99 €.

UŠETRÍTE

Majte pekný deň.

110€

UŠETRÍTE

689€

200€

UŠETRÍTE

1509€

1769€

JC: 150,90 €/l

7,99 €

17,09 €

27,09 €

Vaginálne infekcie

Kliešte a blchy

10 ks 11)

3 x 0,67 ml 15)

FRONTLINE COMBO pre psy S
(2-10 kg) - 3 pipety

Fytofontana Gyntima Probiotica
Forte vaginálne čapíky
Prírodné vaginálne čapíky s výťažkom z Tea tree,
ktorý výrazne účinkuje proti baktériam a plesniam
spôsobojúcich infekcie. Zabezpečuje prirodzenú
rovnováhu pošvy. Podporuje liečbu vaginálnych
výtokov. Odstraňuje pálenie a zmierňuje svrbenie.
Vďaka obsahu šalvie lekárskej majú antibakteriálne,
antimykotické, protizápalové, dezinfekčné
a hydratačné účinky. Ďalšie účinné látky: kyselina
mliečna, kyselina listová, laktóza. V ponuke aj
Fytofontana Gyntima Hyaluronic vaginálne čapíky
10 ks za 6,89 €.

940€

Kĺby, väzy, šľachy

Wobecare Active CBD krém
100 ml 12)

Vhodný na masáž pokožky napr. v oblasti namáhaného
chrbta, kĺbov a svalov. Okamžitý chladivý
a upokojujúci účinok na pokožku. Vysoký obsah
CBD – 500 mg/100 ml (koncentrácia 0,5 %).
Rýchlo sa vstrebáva. Dermatologicky testovaný.
Vhodný pre vegánov. Vyrobené vo Švajčiarsku.

FRONTLINE COMBO pre mačky a psy. S dvojitým
účinkom proti parazitom. Zabíja blchy a kliešte.
Likviduje vajíčka a larvy a bráni novému zamoreniu
domácnosti. Teraz NOVINKA výhodné 3 pipetové
balenie za akčnú cenu! V ponuke aj FRONTLINE
COMBO pre mačky - 3 pipety - 3 x 0,67 ml za 17,69 €,
FRONTLINE COMBO pre psy M (10-20 kg) - 3 pipety - 3
x 1,34 ml za 19,59 €, FRONTLINE COMBO pre psy L (2040 kg) - 3 pipety - 3 x 2,68 ml za 23,19 €, FRONTLINE
COMBO pre psy XL (40-60 kg) - 3 pipety - 3 x 4,02 ml
26,89 €.

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. 4. 2022 do 30. 4. 2022 alebo do vypredania zásob.
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

To najlepšie od značky

UŠETRÍTE

530€

UŠETRÍTE

1129€

280€

629€

JC 23,77 €/l

JC: 20,97 €/l

16,59 €

9,09 €

Vitamíny

BIOMEDICA HCY-Vitalist
nápojový koncentrát
s príchuťou pomaranča

Kĺby, svaly

BIOMEDICA BIOARTHRO GEL®
300 ml 12)

475 ml 10)

Nápojový koncentrát HCY - Vitalist obsahuje vitamíny
skupiny B (B1, B2, B6, B9 a B12), ktoré prispievajú
k udržaniu normálnych funkcií imunitného systému
a metabolických procesov. Pomarančová príchuť,
vhodná pre dospelých a deti od 3 rokov.

UŠETRÍTE
UŠETRÍTE

xx€
2
x80€

UŠETRÍTE

29€
6
xxx€

300 ml 12)

BIOMENT GEL ® zaisťuje starostlivosť o pokožku po
fyzickej námahe, pri rehabilitáciách, alebo u dlhodobo
ležiacich osôb, unavených a natiahnutých svalov.
Vhodný na masáž pokožky v oblasti svalov po fyzickej
alebo športovej aktivite.

UŠETRÍTE

xx€
x
160€

xx€
3
x69€

JC: 31,45 €/l

9,09
xxx €€

BIOMEDICA BIOMENT GEL®

280€

629€

JC: 20,97
JC €/l

Rehabilitácia

BIOARTHRO GEL ® obsahuje zmes účinných
prehrievacích a regeneračných rastlinných látok.
Pravidelná masáž prispieva k zmierneniu stuhnutosti
kĺbov, a tým k zlepšeniu ich pohyblivosti. Vhodné aj na
regeneráciu nielen po športových výkonoch.

Majte pekný deň.

JC 49,20 €/l

9,09 €

5,29
xxx €€

Unavené nohy

BIOVENOL® krém 200 ml 12)
+ darček BIVENOL micro

Starostlivosť o pokožku

20 tabliet

75 ml 12)

10)

Príjemne chladí a je vhodný na starostlivosť o pokožku
unavených nôh so sklonom k opuchom. Vhodný na
prekrvenie nôh + darček BIVENOL micro 20 tabliet.

BIOVENOL® HEMO gél
Kozmetický prípravok vo forme gélu je určený pre
pokožku v okolí konečníka, ktorá má sklony
k začervenaniu, svrbeniu a podráždeniu.

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. 4. 2022 do 30. 4. 2022 alebo do vypredania zásob.
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

UŠETRÍTE

110€

UŠETRÍTE

489€

2 30€

1159€

5,99 €

HLIVA USTRICOVITÁ
S RAKYTNÍKOVÝM OLEJOM

kvapky 10 ml 10)

100 % olej z rakytníka získavaný lisovaním za studena.
Rakytník podporuje činnosť srdca, obranyschopnosť
organizmu a prispieva k zdraviu pokožky. Kvapky je
možné užívať ako vnútorne, tak aj zvonku. V ponuke
aj RAKYTNÍKOVÝ OLEJ 30 ml za 11,59 €, 60 kapsúl
za 18,79 € a 30 kapsúl za 10,29 €.

Rastlinný kvintet na podporu krvotvorby. Vďaka
obsahu vitamínov B2, B6, B9 a B12 prispieva k tvorbe
červených krviniek a hemoglobínu a vďaka obsahu
železa prispieva k prenosu kyslíka. Produkt je vhodný
aj pre tehotné a dojčiace ženy.

UŠETRÍTE

60 kapsúl

60 + 60 kapsúl 10)

10)

210€

UŠETRÍTE

979€

19,79 €

Imunita

HEMO PLUS + KYSELINA
LISTOVÁ

100 % RAKYTNÍKOVÝ OLEJ

Hliva v kombinácii s rakytníkovým olejom. Hliva
obsahuje deklarované množstvo betaglukánov - 118,2
mg v 1 cps. Rakytník podporuje obranyschopnosť
organizmu a činnosť srdca. 100 % z prírodných zdrojov.
V ponuke aj HLIVA USTRICOVITÁ S RAKYTNÍKOVÝM
OLEJOM 100 + 100 kapsúl za 27,09 €.

410€

UŠETRÍTE

1959€

11,89 €

2 40€

1739€

13,89 €

Krvotvorba

Srdce, pokožka, imunita

UŠETRÍTE

250€

1829€

23,69 €

20,79 €

Multivitamíny pre deti

RAKYTNÍČEK multivitamínové
želatínky s rakytníkom MORSKÝ
SVET
140 ks 10)

Rakytníček obsahuje ovocnú šťavu, vďaka ktorej
má lahodnú chuť. Obsahuje vitamíny a rakytník na
podporu imunity. Bez konzervantov, sladidiel a farbív.
V ponuke ORIGINÁL 70 ks, DŽUNGĽA 70 ks, VIŠŇA
70 ks, HRUŠKA 70 ks, Želatínky so zemolezom, kníky,
príchuť madarínka, 50 ks, Vegánske želé s rakytníkom
ŠKRIATKOVIA marakuja 90 ks a Vegánske želé s
rakytníkom TRPASLÍCI divoké ovocie 90 ks za 9,79 €.

UŠETRÍTE

60 kapsúl

10)

Reishi podporuje obranyschopnosť organizmu
a obehovú sústavu. S deklarovaným obsahom
betaglukánov. 100 % reishi v BIO kvalite bez
prídavných látok. V ponuke aj TEREZIA REISHI BIO
120 kapsúl za 32,99 €.

UŠETRÍTE

1959€

60 kapsúl

10)

Čaga v spojení s reishi a rakytníkom na podporu
obranyschopnosti organizmu. Obsahuje deklarované
množstvo významného enzýmu superoxiddismutázy,
betaglukánov a vitamínu E, ktorý prispieva k ochrane
buniek a je silným antioxidantom.

60 + 60 kapsúl 10)

Kombinácia hlivy s lactobacilmi a šípkami. Hliva
s deklarovaným obsahom betaglukánov. Šípky
podporujú obranyschopnosť a pomáhajú pri trávení.
Obsahuje 3 probiotické kmene.

300€

UŠETRÍTE

1489€

23,69 €

TEREZIA ČAGA + REISHI
a RAKYTNÍK

HLIVA USTRICOVITÁ
+ LACTOBACILY

TEREZIA REISHI BIO

410€

Antioxidant

Imunita, trávenie

Cievy imunita

250€

1199€

17,89 €

14,49 €

Imunita

B17 APRICARC s marhuľovým
olejom
60 kapsúl

10)

4 účinné zložky vrátane marhuľových jadier v
jednej kapsule. Hliva s deklarovaným obsahom
betaglukánov. Reishi a rakytník podporujú prirodzenú
obranyschopnosť organizmu. 100 % z prírodných
zdrojov bez konzervantov. V ponuke aj B17 APRICARC
s marhuľovým olejom 180 kapsúl za 36,99 €.

Detoxikácia

PESTREC + REISHI Forte
60 kaspúl

10)

Účinná kombinácia na regeneráciu a ochranu pečene.
Pestrec podporuje funkciu pečene. Obsahuje čiernu
bazu a reishi na podporu celkovej obranyschopnosti.

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. 4. 2022 do 30. 4. 2022 alebo do vypredania zásob.
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

To najlepšie od značky

UŠETRÍTE

250€

UŠETRÍTE

1289€

450€

1249€

15,39 €

Revital Vitamín C 1000 mg
s rakytníkom
80 + 40 tabliet zadarmo

10)

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

UŠETRÍTE

VITAR KOENZÝM Q10 60 mg
+ vitamín E + selén + tiamín
60 kapsúl

10)

Kapsuly s obsahom koenzýmu Q10 získaného
procesom bakteriálnej fermentácie, vitamínu E, selénu
a tiamínu. Koenzým Q10 je pre ľudský organizmus
veľmi dôležitý. Vitamín E a selén prispievajú k ochrane
buniek pred oxidačným stresom. Tiamín napomáha
k správnej činnosti srdca.

2 30€

UŠETRÍTE

689€

Multivitamíny pre deti

VITAR MUDráčik multivitamín
želé
50 ks 10)

Vyskúšajte multivitamíny vo forme želé v piatich
vynikajúcich ovocných príchutiach- grep, jahoda
s malinou, pomaranč, citrón a jablko. S obsahom
vitamínu D3. Bez umelých farbív. Pre deti od 3 rokov.

6,89 €

Stres a vyčerpanie

VITAR MAGNÉZIUM
CITRATE + vitamín B6

60 tabliet

10)

NOVINKA! Vitar Magnézium Organic obsahuje
organicky viazaný horčík vo forme citranu
horečnatého, ktorý je veľmi dobre vstrebateľný
organizmom. 375 mg magnézia rozdeleného do troch
dávok pre lepšiu vstrebateľnosť. S vitamínom B6.

180€

UŠETRÍTE

4 99€

9,19 €

200€

489€

16,99 €

Zdravé srdce
Vitalita-imunita

UŠETRÍTE

300€

14 99€

6,79 €

17,99 €

Zdravé opálenie

VITAR Super Beta-Karotén
40+ 20 tabliet 10)

Opáľte sa do krásnej bronzovej s VITAR Super BetaKaroténom! Tento výživový doplnok ponúka unikátnu
kombináciu beta-karoténu, prírodného extraktu z
nechtíka lekárskeho (zdroj prírodných karoténoidov
– luteínu a zeaxantínu) a je obohatený o extrakt zo
sedmokrásky obyčajnej. Taktiež obsahuje vitamíny E
a C, selén a účinnú látku biotín.

Starostlivosť o vlasy

Revitalon FORTE
60 + 30 kapsúl 10)

Obsahuje unikátnu kombináciu vyváženého množstva
rastlinných extraktov, vitamínov, minerálnych látok a
dôležitých aminokyselín, ktoré vyživujú vlasy priamo
od korienkov. Extra silná receptúra- 18 účinných látok
v každej kapsule. Stačí 1 kapsula denne.

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. 4. 2022 do 30. 4. 2022 alebo do vypredania zásob.
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

Vo Vašej Lekárni
vybrané lieky
pre dôchodcov
bez doplatku

0€

4)

Platí aj na erecept!
Vybrané lieky na recept majú konkrétne
skupiny osôb bez doplatku.

erecept

Za dôchodcu sa na účely tejto reklamy považujú osoby podľa ust. § 87c, ods. 1, písm. a) až e) zákona c. 363/2011 Z. z.,
na ktoré sa aplikuje limit spoluúčasti vo výške 0 eur. Zároveň sú v čase nákupu vedené v zozname poistencov podľa
ust. § 87d zákona c. 363/2011 Z. z. Pod slovným spojením „bez doplatku“ sa má na mysli nulová konečná priama finančná
spoluúčasť pacienta/dôchodcu na úhrade doplatku za liek uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia.

