www.vasalekaren.sk

pozn áte
z tv rekl amy

UŠETRÍTE

4 60€

1449€

pozn áte
z tv rekl amy

19,09 €

UŠETRÍTE

100€

UŠETRÍTE

290€

3809€

429€
5,29 €

40,99 €

Ochrana pečene

Essentiale® 300 mg
100 kapsúl

Bolesť

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 9,39 €.

pozn áte
z youtube

UŠETRÍTE

090€

599€

Ibalgin® 400
48 tabliet

Imunita

1)

Wobenzym®

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.

pozn áte
z youtube

6,89 €

UŠETRÍTE

320€

959€

200 tabliet

1)

Posilňuje oslabenú imunitu. Pomáha pri opakovaných
zápaloch dýchacích ciest bakteriálneho aj vírusového
pôvodu.

pozn áte
z youtube

12,79 €

UŠETRÍTE

110€

529€
6,39 €

Bolesť
Podporte rast vlasov zvnútra
Hnačka

ENDITRIL®

10 tvrdých kapsúl 1)
ENDITRIL® rýchla pomoc pri akútnej hnačke.
Bráni nadmernému vylučovaniu vody do čriev, a tak
zastavuje akútnu hnačku. Účinkuje už počas 30 minút.
Pôsobí až 8 hodín.

REVALID VLASOVÝ KOMPLEX
60 kapsúl

10)

Výživový doplnok s vitamínmi, minerálmi, aminokyselinami
a rastlinnými extraktmi na podporu rastu vlasov. Vylepšená
receptúra navyše s vitamínom D3 a biotínom.
V ponuke aj stimulačný šampón Revalid Stimulating
Shampoo 200 ml za 10,79 € a vlasové sérum na obnovu
rastu vlasov Revalid Regrowth Serum 50 ml za 22,69 €.

CETALGEN 500 mg/200 mg
20 tabliet

1)

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.

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. 5. 2021 do 31. 5. 2021 alebo do vypredania zásob.
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

mimoriadna akcia
máJ 2021

UŠETRÍTE

Bolesť

Ibalgin® 400
48 tabliet 1)

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.

429€
5,29 €

pozn áte
z tv rekl amy

UŠETRÍTE

Alergická nádcha

Nasometin®
50 mikrogramov/dávku
60 dávok

100€

4 60€

899€
13,59 €

4)

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

UŠETRÍTE

210€

949€
JC: 94,90 €/kg

Lokálna bolesť

Olfen Forte 23,2 mg/g gél
100 g 2)

11,59 €

Novinka! Olfen Forte 23,2 mg/g gél, sila 2x vyššej
koncentrácie účinnej látky.* Uľavuje od intenzívnej,
náhle vzniknutej bolesti chrbta, svalov a kĺbov.
Liek obsahuje dietylamínovú soľ diklofenaku.
* V porovnaní s gélom proti bolesti na lokálne použitie obsahujúcim
1% diklofenak - Olfen gel. Olfen gel2) obsahuje sodnú soľ diklofenaku.

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. 5. 2021 do 31. 5. 2021 alebo do vypredania zásob.
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

Najlepšie ceny
vo Vašej Lekárni.

UŠETRÍTE

Ochrana pečene

Essentiale® 300 mg
100 kapsúl

4 60€

1449€
19,09 €

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 9,39 €.

pozn áte
z tv rekl amy

UŠETRÍTE

Zápcha

Microlax®
4 x 5 ml 8)

Microlax® – liek na symptomatickú liečbu občasnej
zápchy dospelých. Prináša rýchlu úľavu od zápchy
vďaka nástupu účinku za 5 až 20 minút. Jednoduchá
a diskrétna aplikácia. Predvídateľný účinok. Rektálny
roztok Microlax® je určený na rektálne použitie/
klyzma. Jedno balenie Microlax® obsahuje 4 x 5 ml
jednodávkových obalov.

549€
6,69 €

pozn áte
z tv rekl amy

UŠETRÍTE

Hemoroidy

PROCTO-GLYVENOL®
5 % + 2 %, rektálny krém

120€

160€

549€
7,09 €

30 g 8)

PROCTO-GLYVENOL® 5 % + 2 %, rektálny krém na
lokálnu liečbu vonkajších a vnútorných hemoroidov.
V ponuke aj PROCTO-GLYVENOL® 400 mg + 40 mg
čapíky, 10 ks za 5,99 €.

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. 5. 2021 do 31. 5. 2021 alebo do vypredania zásob.
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

téma mesiaca
Máj zdravia čas

Príjemné májové počasie vytiahne do prírody, záhradky,
prípadne za športom snáď každého. Nezabudnite, že pohyb
na čerstvom vzduchu a fyzická aktivita je jedným zo základných
pilierov Vášho fyzického a psychického zdravia. Prinášame Vám
zopár tipov, na čo si dať pozor a ako prípadné problémy vyriešiť:

• Preťažený a bolestivý pohybový aparát.
Pri fyzickej aktivite, práci v záhradke môže dochádzať
k preťaženiu následkom čoho vzniká bolesť svalov a kĺbov.
Na zmiernenie bolesti a zápalu je možné použiť analgetiká
vo forme tabliet prípadne vo forme lokálnych gélov a mastí.

• Drobné poranenia.
Ošetriť drobné nezávažné poranenia dokáže každý, nezabudnite
poranenie vyčistiť, okolie rany vydezinfikovať, zastaviť krvácanie
a následne ranu chrániť prekrytím. Dezinfekcia a náplasti by mali
byť súčasťou každej lekárničky.

• Alergia.
Jar a kvitnúce rastliny sú postrachom každého alergika.
Kýchanie, svrbenie, tečúci nos, rezanie očí patria medzi
najbežnejšie prejavy peľových alergií. Nezabudnite na dôkladnú
hygienu po návrate z prírody a na tlmenie príznakov môžete
využiť antihistaminiká, prípadne nosové spreje s obsahom
kortikoidov.

UŠETRÍTE

510€

UŠETRÍTE

1439€

190€

UŠETRÍTE

269€

959€

JC: 95,93€/kg

JC: 191,80 €/kg

19,49 €

11,49 €

070€

3,39 €

Lokálna bolesť

Voltaren Forte 2,32% gél
150 g 2)

Analgetikum vo forme gélu s účinkom proti bolesti
až na 24 hodín pri aplikácii 2 x denne ráno a večer.
Uľavuje od bolesti chrbta, svalov a kĺbov, pôsobí
proti zápalu. Ľahko otvárateľný uzáver. Obsahuje
diclofenacum diethylaminum. V ponuke aj ostatné lieky
Voltaren a VoltaTherm náplasti 5 ks. Info o cenách
v lekárňach Vaša Lekáreň. Hrejivá náplasť VoltaTherm
je zdravotnícka pomôcka.

Alergické a svrbivé prejavy pokožky

Fenistil 1 mg/g gél
50 g 2)

Rýchla a účinná úľava pre svrbivú podráždenú pokožku
rôzneho pôvodu: svrbiaca vyrážka, uštipnutie hmyzom,
spálenie slnkom, povrchové popáleniny, žihľavka.
Účinkuje priamo v mieste svrbenia a podráždenia.
Forma gélu má chladivý účinok. Obsahuje dimetindeni
maleas

Ošetrenie rán

Cosmos® Ultra jemná náplasť
6 x 10 cm
5 ks

11)

Veľmi mäkká, pružná a jemná náplasť pre extrémne
citlivú a tenkú pokožku, s bezbolestným odstránením.
V ponuke aj Cosmos® ultra jemná náplasť 6 ks
(25 x 72 mm) + 2 ks (40 x 60 mm) za 2,09 €.

1) Liek na vnútorné použitie. 2) Liek na vonkajšie použitie. 3) Liek na orálne použitie. 4) Liek na podanie do nosa. 5) Liek na podanie do oka. 6) Liek na dentálne použitie. 7) Liek na vaginálne použitie. 8) Liek na rektálne použitie. 9) Liek na
perorálne použitie. 10) Výživový doplnok. 11) Zdravotnícka pomôcka. 12) Kozmetický výrobok. 13) Biocídny výrobok. 14) Veterinárny prípravok. 15) Veterinárny liek na vonkajšie použitie. 16) Dietetická potravina. 17) Veterinárny liek na vnútorné
použitie. 18) Čaj. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Používajte biocídy bezpečne. Akcia platí od 1. 5. 2021 do 31. 5. 2021 alebo do vypredania zásob.
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

UŠETRÍTE

040€

UŠETRÍTE

179€

050€

469€

2,19 €

10 tabliet

1)

UŠETRÍTE

100 g

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.

090€

UŠETRÍTE

639€

8,69 €

Aulin® 30 mg/g gél

20 filmom obalených tabliet 1)

ACIFEIN® je určený na liečbu miernej až stredne silnej
bolesti predovšetkým hlavy, zubov a tiež svalov a kĺbov
spojených s akútnymi chrípkovými ochoreniami.

819€

Bolesť

Ibolex® 200 mg

ACIFEIN®

2)

Aulin® 30 mg/g gél. Aby pohyb nebolel.
Rýchlo potláča bolesť pri poraneniach svalov a kĺbov.
Vhodný aj pre deti od 12 rokov. Liek na vonkajšie
použitie, obsahuje nimesulid.
V ponuke aj Aulin® 30 mg/g gél, 50 g za 6,49 €.

130€

UŠETRÍTE

320€

1189€

479€

7,29 €

050€

JC: 81,90 €/kg

5,19 €

Bolesť chrbta

Bolesť

UŠETRÍTE

6,09 €

15,09 €

Nádcha

Otrivin MENTHOL 0,1% aer nao

Ošetrenie rán

10 ml

UniGel® APOTEX
5g

11)

Hydrofilný gél na ošetrenie: povrchové poranenia kože,
odreniny, rezné rany, popáleniny a drobné poranenia
v domácnosti a pri športe. Zabraňuje tvorbe chrást
a vzniku jazvy. Použitie 1x denne.

UŠETRÍTE

519€

1038€
JC: 51,90 €/l

15,57 €

4)

Nosový sprej s chladivým mentolom a eukalyptolom.
Pomáha rýchlo uvoľniť upchatý nos a pri zápale dutín.
Začína uvolňovať 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. Obsahuje
xylometazolíniumchlorid. V ponuke aj iné druhy
produktov Otrivin. Info o cenách v lekárňach Vaša Lekáreň.

UŠETRÍTE

8

Nechtová mykóza

EXOROLFIN 5%

liečivý lak na nechty 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 11) za 10,49 €.

110€

UŠETRÍTE

050€

299€
JC: 59,80 €/l

39€

9,49 €

3,49 €

Pri kúpe
dvoc h bale ní
máte tretie
za 0,01 €.

Alergické a svrbivé prejavy pokožky
Hygiena rúk

NIXX hygienický gél
100 ml

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.
AKCIA 2+1. Pri zakúpení 2 gélov dostanete tretí
za 0,01 €.

URGO Filmogel Insect After Bites
gél po uštipnutí hmyzom 3,25 ml

12)

Gél po uštipnutí hmyzom je tekuté krytie, ktoré po
nanesení vytvára na mieste uštipnutia pružný, priehľadný
a vodeodolný film, ktorý chráni, zabraňuje škriabaniu
a upokojuje pokožku. Po aplikácii produktu možno
pokožku vystaviť slnečnému žiareniu. Vhodný pre deti
a dospelých od 1 roka. Používa sa po uštipnutí hmyzom,
ako sú komáre, osy, včely, ovady, pavúky a mravce.
V ponuke aj URGO Filmogel Praskliny (fľaštička
s aplikátorom) 3,25 ml 11) za 7,89 €.

Hygiena rúk

DERMAGEL - HYGIENA GEL
s vôňou levandule
50 ml

12)

Bezoplachový hygienický gél s obsahom 65% alkoholu,
panthenolu a levanduľového extraktu vhodný na očistu
a ochranu rúk.

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. 5. 2021 do 31. 5. 2021 alebo do vypredania zásob.
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

130€

UŠETRÍTE

UŠETRÍTE

739€

839€
JC: 83,90 €/l

8,69 €

Trávenie

100 mäkkých kapsúl 1)

100 ml

Hylak forte

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.

UŠETRÍTE

9,49 €

Gastrointestinálny trakt

Espumisan®

110€

1)

Hylak forte - Vaše trávenie ako nové.
Pre rýchlu a účinnú obnovu črevnej mikroflóry
pri hnačke, ale aj pri zápche a pri liečbe antibiotikami.
Vhodný aj pre deti od 2 rokov.
V ponuke aj Hylak forte, 30 ml 1) za 4,69 €.

030€

UŠETRÍTE

399€

350€

1829€

4,29 €

21,79 €

Trávenie

Colief dojčenské kvapky
proti kolike

Cestovná nevoľnosť

KINEDRYL®
10 tabliet

1)

Liek na predchádzanie a liečbu cestovnej nevoľnosti
pre dospelých a deti od 2 rokov. Obsahuje moxastín
teoklát a kofeín.

UŠETRÍTE

Pomoc pre zdravé
trávenie.

060€

UŠETRÍTE

939€

489€
5,49 €

Črevná mikroflóra, imunita

Probicus® Premium
15 kapsúl

10)

Priaznivo pôsobí na celkové zdravie. Obsahuje
5 kmeňov laktobacilov a bifidobaktérií na doplnenie
normálnej črevnej mikroflóry, prebiotickú vlákninu
a vitamín B 6 , ktorý prispieva k správnemu fungovaniu
imunitného systému. Počet živých baktérií
je garantovaný do konca doby exspirácie! Vhodný pre
dospelých, deti od 3 rokov, tehotné i dojčiace ženy.
V ponuke aj Probicus® Premium, 30 kapsúl za 8,79 €.

2 40€

15 ml

10)

Colief kvapky pre dojčatá obsahujú prírodný enzým
laktáza, ktorý prináša úľavu od príznakov koliky.
Nečakajte na koliku, predchádzajte jej.
Klinicky testované, vhodné od narodenia.

Výho dné
bale nie

UŠETRÍTE

030€

479€

11,79 €

5,09 €

Gastrointestinálny trakt

ActiLac®
30 kapsúl

10)

ActiLac® je symbiotikum obsahujúce harmonickú
kombináciu 8-ich kmeňov mikroorganizmov vrátane
bifidobaktérií a laktobacilov. Zvyšuje odolnosť proti
ochoreniam tráviaceho traktu, upravuje črevnú mikroflóru
poškodenú napr. užívaním antibiotík. Napomáha
optimalizácii črevného prostredia a tým zvyšuje pozitívny
účinok na oslabený organizmus. Neobsahuje glutén.

Inkontinencia

TENA Lady Slim Ultra Mini PROMO
48 slipových vložiek

11)

Slipové vložky pre ženy s veľmi ľahkým únikom
moču s trojitou ochranou proti pretečeniu, vlhkosti
a zápachu. Maximálne diskrétne a spoľahlivé.

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. 5. 2021 do 31. 5. 2021 alebo do vypredania zásob.
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

UŠETRÍTE

210€

1119€

+ skla dacia fľaša
za 0,01 €

UŠETRÍTE

050€

UŠETRÍTE

1589€

7

JC: 49,93 €/l

49€

13,29 €

190€

17,79 €

7,99 €

Kozmetika po opaľovaní

PANTHENOL Omega
Chladivá pena v spreji 10%
150 ml
Opary

Zovirax DUO, dermálny krém
2 g 2)

Krém na liečbu oparu s dvojitým zložením:
zastavuje množenie vírusu a pomáha liečiť zápal.
Pomáha zastaviť vznik pľuzgierikov.

UŠETRÍTE

12)

Dokonalá regenerácia a hydratácia nielen po opaľovaní.
Prináša úľavu slnkom podráždenej pokožke. Vďaka
zvýšenému obsahu D-panthenolu účinne upokojuje
a napomáha regenerovať pokožku. V ponuke aj
PANTHENOL Omega telové mlieko Aloe Vera 9% 250 ml,
PANTHENOL Omega telové mlieko Rakytník 9% 250 ml,
PANTHENOL Omega Chladivá pena s Aloe Vera 9% 150 ml
a PANTHENOL Omega 40 mg, 60 kapsúl za 7,49 €.

Žily, cievy, hemoroidy

DETRALEX 500 mg
60 filmom obalených tabliet

3)

DETRALEX lieči prejavy chronického žilového
ochorenia ako bolesť, opuch a pocit ťažkých nôh.
Tiež lieči príznaky akútnej hemoroidálnej epizódy.
DETRALEX je liek s účinnou látkou, čistená
mikronizovaná flavonoidná frakcia. V ponuke aj
Detralex 1000 mg perorálna suspenzia vo vrecku,
30 ks 9) za 16,49 €.

160€

UŠETRÍTE

1129€

200€

1119€
JC: 111,90 €/kg

12,89 €

13,19 €

Nechtová mykóza

Excilor® lak na liečbu
plesňových infekcií nechtov
3,3 ml

Žily

Lioton® gel 100 000

11)

Excilor je určený na ošetrenie plesňových infekcií
nechtov. Rýchle preniká do nechtu, a tak pôsobí
v mieste problému. Stačí jedna minúta denne bez
potreby úpravy nechta pilníkom. Nevytvára rezistencie
ani pri dlhodobom používaní. V ponuke aj Excilor® pero
na liečbu plesňových infekcií nechtov 1 ks za 11,29 €.

UŠETRÍTE

14

100 g

Pomoc pre zdravú
pokožku a cievy.

290€

UŠETRÍTE

2)

Lioton® gel 100 000 zmierňuje bolestivé príznaky
kŕčových žíl, opuch aj zápal, lieči úrazy svalov, šliach
a väziva a redukuje modriny. Má chladivý efekt
a príjemnú levanduľovú vôňu. Obsahuje heparín.

110€

UŠETRÍTE

1639€

16 99€
JC: 283,17 €/l

39€

17,29 €

210€

18,09 €

18,49 €

Odstránenie bradavíc

EndWarts FREEZE
plyn na odstránenie bradavíc
7,5 g 11)

EndWarts prípravky účinne odstraňujú bradavice
na rukách, pažiach a chodidlách. Rýchlo a jednoducho
sa používa a sú vhodné pre široké spektrum pacinetov,
deti od 4 rokov, diabetikov a tehotné. Klinicky overená
účinnosť všetkých EndWarts prípravkov. EndWarts
FREEZE obsahuje 7,5 g Oxidu dusného. V ponuke aj
EndWarts ORIGINAL roztok vo fľaške na bradavice
5 ml za 13,09 €, obsahuje 5 ml roztoku kyseliny mravčej
a EndWarts PEN roztok v pere na bradavice 3 ml
za 13,69 €, obsahuje 3 ml kyseliny mravčej.

Starostlivosť o vlasy

Minorga 5% dermálny roztok
60 ml

2)

Stabilizuje vypadávanie vlasov. Podporuje rast vlasov.
Nezanecháva pocit mastnoty, vlasy zostavajú jemné.
V ponuke aj Minorga 2% dermálny roztok 60 ml 2)
za 12,99 €. Obsahuje minoxidil.

Žily, cievy, hemoroidy

Flebaven 500 mg
90 tabliet 1)

Lieči prejavy žilového ochorenia ako bolesť,
opuch, pocit ťažkých nôh, únava nôh, nepokoj
v nohách či nočné kŕče. Tiež lieči príznaky akútneho
hemoroidálneho ochorenia, ako bolesť, krvácanie
a opuch konečníka.

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. 5. 2021 do 31. 5. 2021 alebo do vypredania zásob.
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

UŠETRÍTE

080€

UŠETRÍTE

539€

130€

1999€

6,19 €

90 tabliet 10)

Acutil®

10)

60 kapsúl

10)

Acutil® vďaka svojmu zloženiu prispieva k udržaniu
správnej funkcie mozgu, psychiky a k zníženiu
vyčerpania a únavy. Obsahuje nenasýtené omega-3
mastné kyseliny, Ginkgo biloba extrakt, kyselinu
listovú, vitamín E a B12 . V ponuke aj Acutil® 30 kapsúl
za 11,59 €.

110€

UŠETRÍTE

9,89 €

Vitamíny

Biomin VITAMIN D3 EXTRA
10)

VITAMIN D3 EXTRA, 5600 I.U. s pohodlným dávkovaním
1x týždenne, prispieva k efektívnemu vstrebávaniu
minerálov - vápnika a fosforu v organizme. Prispieva
k správnemu fungovaniu imunitného systému a podporuje
správnu činnosť svalov. Prispieva k udržaniu zdravých
kostí a zubov. Je vhodný pre rastúce deti, tehotné ženy,
aktívnych ľudí, ľudí s autoimunitnými poruchami
a seniorov. Bez lepku, pridaného cukru a laktózy.

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.

150€

UŠETRÍTE

13,89 €

Vitamíny

CannamediQ NEUROREGEN
30 toboliek

10)

Výživový doplnok s obsahom vitamínov C, D3 a zinku,
ktoré prispievajú k správnej funkcii imunitného systému.
Vitamín C prispieva k zníženiu vyčerpania a únavy
a správnej funkcii kostí, zubov, chrupaviek, ďasien
a pokožky. Vitamín D3 prispieva k udržaniu zdravých kostí,
zubov a k správnemu vstrebávaniu a využitiu vápnika
a fosforu. Zinok prispieva k správnej látkovej premene
a k ochrane buniek pred oxidačným stresom.

130€

UŠETRÍTE

8,19 €

Spánok a nervové napätie

Biomin IMUNO PROTECT
60 kapsúl

7,49 €

10)

Unikátny prípravok s aktívnym konopným extraktom,
L-tryptofánom, valeriánou, medovkou a bakopou
modulujúci nervové ťažkosti v 3 smeroch. Valeriána
redukuje stres aj podráždenie a podporuje kvalitný
spánok, bakopa obmedzuje záchvaty bolesti hlavy.
V ponuke aj CannamediQ HYPERTENZIN 60 toboliek
za 10,99 € a CannamediQ CHOLESTMIZIN 30 toboliek
za 10,99 €.

190€

UŠETRÍTE

1469€

6 19€

090€

729€

1239€

879€

UŠETRÍTE

Barny‘s Inovo 5 forte

Únava a vyčerpanie

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.
V ponuke aj Revital PREMIUM SUPER BETA-KAROTÉN
s nechtíkom a sedmokráskou, 80 + 40 tabliet za 9,79 €.

30 kapsúl

25,09 €

Kĺby, väzy, šľachy

Revital PREMIUM SUPER
BETA-KAROTÉN

UŠETRÍTE

280€

2229€

21,29 €

Krásne opálenie

40 + 20 tabliet

UŠETRÍTE

200€

1049€

16,59 €

12,49 €

Odčervenie

Drontal® Dog Flavour
2 tablety 17,15)

Drontal a Dronspot sú produkty pre odčervenie psov
a mačiek všetkých veľkostí. Produkty Drontal a Dronspot
sú Veterinárne lieky. Pred použitím si prečítajte písomnú
informáciu pre používateľov. Len pre zvieratá. Výdaj lieku
nie je viazaný na veterinárny predpis. V ponuke aj Drontal®
Dog Flavour 24 tabliet za 62,89 €, Drontal® Dog Flavour XL
2 tablety za 15,79 €, Drontal® Dog junior 50 ml za 19,19 €,
Drontal® Cat 2 tablety za 5,49 €, Drontal® Cat 24 tabliet
za 59,49 €, Dronspot® 30 mg/7,5 mg spot-on (malé mačky)
2 pipety za 14,19 €, Dronspot® 60 mg/15 mg spot-on (stredné
mačky) 2 pipety za 17,89 € a Dronspot® 96 mg/24 mg spot-on
(veľké mačky) 2 pipety za 22,39 €.

Cholesterol

Spánok a mierne nervové napätie

30 tabliet

30 kapsúl

ARTERIN CHOLESTEROL
10)

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. V ponuke aj ARTERIN
120 tabliet za 21,19 € a ARTERIN 60 tabliet za 13,79 €.

Barny‘s HypnoX MELATONÍN
10)

Barny‘s HypnoX® MELATONÍN je výživový doplnok
obsahujúci melatonín, ktorý prispieva k skráteniu času
potrebného na zaspanie. Výnimočný je obsahom
až 6-tich tradičných bylín - medovka, levanduľa, chmeľ,
valeriána, mučenka a zelený čaj a 5-tich vitamínov
skupiny B - B1 , B2 , B3 , B6 a B12 , ktoré prispievajú k zníženiu
vyčerpania a únavy a prispievajú k správemu fungovaniu
nervového systému a k správnej funkcii psychiky.

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. 5. 2021 do 31. 5. 2021 alebo do vypredania zásob.
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

ZOSTANE PRIATEĽOM

250 ml
UŠETRÍTE

300 ml

4 20€

UŠETRÍTE

3 30€

1209€ 929€
JC: 48,36 €/l

JC: 30,97 €/l

16,29 €

12,59 €

200 ml
UŠETRÍTE

3 30€

929€
JC: 46,54 €/l

12,59 €

150 ml
UŠETRÍTE

290€

829€
JC: 55,27 €/l

11,19 €

150 ml

200 ml
UŠETRÍTE

1 40€

4 19€

UŠETRÍTE

1 60€

489€

JC: 28,95 €/l

JC: 32,60 €/l

5,59 €

6,49 €

Je skvelé mať niekoho,
kto sa o vás stará.
Objavte inovovaný slnečný rad Astrid Sun a užívajte
si bezstarostný pobyt na slnku s celou rodinou.
• UVA+UVB+IR+VL ochrana
• Provitamín D pre vyššiu odolnosť pokožky pred UV žiarením
• Klinicky testované, minimalizuje riziko alergických reakcií

V ponuke aj iné druhy produktov Astrid SUN. Info o cenách v lekárňach Vaša Lekáreň.

UŠETRÍTE

210€

UŠETRÍTE

1659€

210€

UŠETRÍTE

1099€

18,69 €

200€

999€

13,09 €

11,99 €

Srdce, pokožka, trávenie

100 % RAKYTNÍKOVÝ OLEJ
30 ml
Nedostatok železa

SiderAL® FORTE Int.
30 kapsúl

10)

Výživový doplnok s unikátnou formou železa
Sucrosomial®. Trávenie bez problémov - nespôsobuje
hnačku, kŕče, zápchu. Bez lepku.
V ponuke aj SiderAL® Folic 30 mg, 20 vrecúšok
za 15,39 €.

10)

Rakytníkový olej je prírodný koncentrát vitamínov.
Okrem vitamínov obsahuje betakarotén, kyselinu listovú,
organické kyseliny, triesloviny, minerálne soli
a dôležité esenciálne mastné omega kyseliny. Je možné
užívať ako vnútorne, tak aj zvonku na pokožku, na ktorú
má blahodarný vplyv a pomáha ju udržiavať zdravú.
V ponuke aj 100 % RAKYTNÍKOVÝ OLEJ, 50 + 10 kapsúl
za 17,89 €, 100 % RAKYTNÍKOVÝ OLEJ, 10 ml za 4,69 €,
TEREZIA 100 % RAKYTNÍKOVÝ OLEJ BIO, 10 ml za 4,69 €,
a 100 % RAKYTNÍKOVÝ OLEJ, 30 kapsúl za 9,89 €.

Kŕče, stres, ľahšie poruchy spánku
a sústredenia

MAGNE B6®
100 tabliet

1)

MAGNE B6® obsahuje kombináciu horčíka a vitamínu
B 6 , 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

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. 5. 2021 do 31. 5. 2021 alebo do vypredania zásob.
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.
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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.

