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1) Liek na vnútorné použitie. 2) Liek na vonkajšie použitie. 3) Liek na orálne použitie. 4) Liek na podanie do nosa. 5) Liek na podanie do oka. 6) Liek na dentálne použitie. 7) Liek na vaginálne použitie. 8) Liek na rektálne použitie. 9) Liek na 
perorálne použitie. 10) Výživový doplnok. 11) Zdravotnícka pomôcka. 12) Kozmetický výrobok. 13) Biocídny výrobok. 14) Veterinárny prípravok. 15) Veterinárny liek na vonkajšie použitie. 16) Dietetická potravina. 17) Veterinárny liek na vnútorné 

použitie. 18) Čaj. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Používajte biocídy bezpečne. Akcia platí od 1. 9. 2021 do 30. 9. 2021 alebo do vypredania zásob. 
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

POZNÁTE 
Z TV REKLAMY

POZNÁTE 
Z TV REKLAMY

POZNÁTE 
Z YOUTUBE

POZNÁTE 
Z YOUTUBE

Podpora imunity
TOTO VITAMIN C + ZINOK + D3
60 kapsúl 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 VITAMIN C + ZINOK + D3 
30 kapsúl za 5,89 €.

Bolesť hrdla
Dorithricin
20 tvrdých pastiliek 3)

Dorithricin® - jediné lokálne voľnopredajné 
ANTIBIOTIKUM na trhu s trojitým účinkom. Rýchlo tlmí 
bolesť, cielene bojuje s baktériami a lieči zapálené hrdlo. 
Je vhodný aj pre deti od 2 rokov.

Pocit plnosti? Nadúvanie? Bolesť brucha? Kŕče? Bolesť 
žalúdka? Nevoľnosť? Iberogast lieči rôzne tráviace 
ťažkosti a harmonizuje celé trávenie. Iberogast. Expert 
na Vaše tráviace ťažkosti! V ponuke aj Iberogast® 20 ml
za 6,09 € a Iberogast® 100 ml za 14,49 €.

Kašeľ
MUCOSOLVAN® pre dospelých
sirup 100 ml 1)

MUCOSOLVAN® pre dospelých uľahčuje vykašliavanie, 
uvoľňuje zahlienenie, zmierňuje kašeľ, bez cukru 
a alkoholu, jahodová príchuť. 
V ponuke aj MUCOSOLVAN® Junior, 100 ml za 5,59€ 
a MUCOSOLVAN® Long Effect 20 kapsúl za 8,89 €. 
Obsahujú ambroxoliimchlorid. 
Ku každému produktu MUCOSOLVAN dostanete 
Celaskon ochutené tablety, 30 tabliet za 0,01 €. 

POZNÁTE 
Z TV REKLAMY UŠETRÍTE 610€

JC: 11,78 €/l JC: 32,72 €/l 

589€
 11,99 € 

Kašeľ
Stoptussin, 50 ml 1) 
Stoptussin sirup, 180 ml 1)

Stoptussin. Správna voľba proti kašľu vďaka 
2 účinným látkam. Tlmí suchý dráždivý kašeľ 
a uľahčuje vykašliavanie. Pri kúpe Stoptussin, 
50 ml alebo Stoptussin sirup, 180 ml získate Calcium 
chloratum – TEVA, 100 ml za spoločnú výhodnú 
cenu 5,90 €! Calcium chloratum – TEVA, 100 ml1) 
obsahuje účinnú látku dihydrát chloridu vápenatého.
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UŠETRÍTE 170€
 

679€
 8,49 € 

UŠETRÍTE 250€
JC: 199,80 €/l 

999€
 12,49 € 

UŠETRÍTE 070€
 

889€
 9,59 € 

UŠETRÍTE 280€
JC: 59,90 €/l 

599€
 8,79 € 

Poruchy trávenia
Iberogast®
50 ml 1)

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 22,09 €
a ARTERIN 60 tabliet za 14,39 €.

UŠETRÍTE 300€
 

1359€
 16,59 € 

Cholesterol
ARTERIN CHOLESTEROL
30 tabliet 10)

POZNÁTE 
Z YOUTUBE



totoTOTO je pre celú rodinu

TOTO
Vitamín C, Zinok, 

uvoľňovaním
Výživový doplnok.

 ideálna kombinácia zložiek 
 na podporu imunity – vitamín C, 
 D3 a zinok

 optimálne denné dávky aktívnych  
 látok pre dospelého človeka 
 na pravidelné užívanie

 postupné uvoľňovanie, pre čo  
 najefektívnejšie využitie telom

 bez cukru, lepku, laktózy 
 a alergénov

TOTO
Vitamín C 250 mg
Výživový doplnok.

 optimálna denná dávka vitamínu C
 pre dospelých a deti v jednej  
 kapsule - 250 mg

 vhodné aj pre vegánov
 bez cukru, lepku, laktózy  

 

TOTO 
Zinok Forte 25mg 
s postupným 
uvoľňovaním
Výživový doplnok.

 vysoký obsah zinku v 1 kapsule
 zinok prispieva k udržaniu  

 zdravých nechtov, vlasov, pokožky,  
 správnemu fungovaniu imunitného  
 systému

 postupné uvoľňovanie, pre čo  
 najefektívnejšie využitie

 bez cukru, lepku, laktózy 
 a alergénov

TOTO
Vitamín D3 2000 I.U.
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

 bez cukru, lepku, laktózy 
 a alergénov

30 cps 5,89€ 60 cps 8,89€ 120 cps 11,49€

100 cps 6,29€120 cps 5,39€30 cps 2,29€

60 cps 6,49€



totoTOTO je pre celú rodinu

TOTO
Vitamín C, Zinok, 

uvoľňovaním
Výživový doplnok.

 ideálna kombinácia zložiek 
 na podporu imunity – vitamín C, 
 D3 a zinok

 optimálne denné dávky aktívnych  
 látok pre dospelého človeka 
 na pravidelné užívanie

 postupné uvoľňovanie, pre čo  
 najefektívnejšie využitie telom

 bez cukru, lepku, laktózy 
 a alergénov

TOTO
Vitamín C 250 mg
Výživový doplnok.

 optimálna denná dávka vitamínu C
 pre dospelých a deti v jednej  
 kapsule - 250 mg

 vhodné aj pre vegánov
 bez cukru, lepku, laktózy  

 

TOTO 
Zinok Forte 25mg 
s postupným 
uvoľňovaním
Výživový doplnok.

 vysoký obsah zinku v 1 kapsule
 zinok prispieva k udržaniu  

 zdravých nechtov, vlasov, pokožky,  
 správnemu fungovaniu imunitného  
 systému

 postupné uvoľňovanie, pre čo  
 najefektívnejšie využitie

 bez cukru, lepku, laktózy 
 a alergénov

TOTO
Vitamín D3 2000 I.U.
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

 bez cukru, lepku, laktózy 
 a alergénov

30 cps 5,89€ 60 cps 8,89€ 120 cps 11,49€

100 cps 6,29€120 cps 5,39€30 cps 2,29€

60 cps 6,49€

TOTO
Detský Vitamín C
Výživový doplnok.

 kvalitný vitamín C európskeho  
 pôvodu - QUALI® C

 bez alergénov, lepku, laktózy,  
 pridaného cukru

TOTO
Detské Laktobacily
Výživový doplnok.

 obsahuje aktívnu kultúru  
 Lactobacillus rhanosus GG

 minimálne 1 miliarda živých  
 aktívnych kultúr v dennej 
 dávke (9 kvapiek)

 bez alergénov, lepku, laktózy,  
 pridaného cukru

TOTO
BIO ČAJ Detský 
ovocný
Bylinný čaj.

 vhodný na doplnenie pitného  
 režimu detí i dospelých

 BIO bylinný čaj, zložený 
 zo surovín pochádzajúcich 
 z kontrolovaného ekologického  
 poľnohospodárstva

 bez konzervantov, farbív, 
 bez agrochemických látok 
 a pesticídov

 bez laktózy, lepku, cukru

TOTO
BIO ČAJ Detský 
na prechladnutie
Bylinný čaj.

 šípky, lipový kvet a echinacea  
 prispievajú k obranyschopnosti  
 organizmu a správnej funkcii  
 dýchacích ciest

 BIO bylinný čaj, zložený zo surovín  
 pochádzajúcich z kontrolovaného  
 ekologického poľnohospodárstva

 bez konzervantov, farbív, bez  
 agrochemických látok 
 a pesticídov

 bez laktózy, lepku, cukru

TOTO 
Detský Betaglukán, 
Vitamín C, Zinok, D3

 obsahuje vysoko čistý,  
 mikronizovaný bio betaglukán  
 slovenského pôvodu

 obsahuje značkový vitamín C,  
 zinok a D3 pre podporu imunity

 bez alergénov, laktózy, lepku

TOTO 
Detský Vitamín D
Výživový doplnok.

 kvalitný vitamín D európskeho  
 pôvodu - QUALI®-D

 bez alergénov, lepku, laktózy,  
 pridaného cukru

TOTO je pre deti

200 ml 10,79€

30 ml 5,19€

20 x 2 g 2,39€
20 x 2 g 2,39€

10 ml 12,29€

30 ml 6,89€



MIMORIADNA AKCIA
SEPTEMBER 2021

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. 9. 2021 do 30. 9. alebo do vypredania zásob. 
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

Podpora imunity

TOTO VITAMIN C + ZINOK + D3 
60 kapsúl 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 VITAMIN C + ZINOK + D3 
30 kapsúl za 5,89 €.  

UŠETRÍTE 070€
 

889€
 9,59 € 

Podpora imunity

GS Vitamín C 1000 so šípkami 
100 + 20 tabliet ZADARMO 10)
 

Vitamín C podporuje imunitu. Výrazne prispieva k zníženiu 
únavy a vyčerpania. Unikátna tableta TIME-RELEASE 
zaisťuje postupné uvoľňovanie. Navyše obohatený o šípky. 
V ponuke aj GS Vitamín C 1000 so šípkami 
50 + 10 tabliet za 7,09 €.
  

UŠETRÍTE 320€
 

1119€
 14,39 € 

Ochrana pečene

Essentiale® 300 mg 
100 kapsúl 1)
 

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

UŠETRÍTE 480€
 

1449€
 19,29 € 



NAJLEPŠIE CENY 
VO VAŠEJ LEKÁRNI

1) Liek na vnútorné použitie. 2) Liek na vonkajšie použitie. 3) Liek na orálne použitie. 4) Liek na podanie do nosa. 5) Liek na podanie do oka. 6) Liek na dentálne použitie. 7) Liek na vaginálne použitie. 8) Liek na rektálne použitie. 9) Liek na 
perorálne použitie. 10) Výživový doplnok. 11) Zdravotnícka pomôcka. 12) Kozmetický výrobok. 13) Biocídny výrobok. 14) Veterinárny prípravok. 15) Veterinárny liek na vonkajšie použitie. 16) Dietetická potravina. 17) Veterinárny liek na vnútorné 

použitie. 18) Čaj. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Používajte biocídy bezpečne. Akcia platí od 1. 9. 2021 do 30. 9. 2021 alebo do vypredania zásob. 
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

Nádcha

Nasivin® SOFT 0,05% aer nao
10 ml 4)
 

Uvoľní upchatý nos už do 25 sekúnd a skráti trvanie 
nádchy o 2 dni. S protivírusovým účinkom. 
Bez konzervačných látok. Pre deti od 6 rokov 
a dospelých. Obsahuje oxymetazolíniumchlorid.
  

UŠETRÍTE 060€
 

459€
 5,19 € 

Črevná mikroflóra

floraliv® kapsuly
20 kapsúl 10)
 

Špeciálna kombinácia 6 vitamínov B, zinku a 3 kmeňov 
živých črevných baktérií. Prispieva k správnemu fungovaniu 
imunitného systému (B6 , B12, zinok) a je vhodný pre deti 
od 3 rokov a dospelých. 
V ponuke aj floraliv® fľaštičky 7 fľaštičiek 10) za 9,49 €. 
  

UŠETRÍTE 230€
 

949€
 11,79 € 

Syndróm suchého oka

Systane® ULTRA 
bez konzervačných látok 
očné kvapky 10 ml 11)
 

Zvlhčujúce očné kvapky SYSTANE™ ULTRA bez 
konzervačných látok poskytujú rýchlu úľavu od príznakov 
suchého oka ako sú podráždenie, začervenanie alebo 
pálenie očí. Môžu byť tiež aplikované na úľavu 
od príznakov suchého oka spojených s nosením 
kontaktných šošoviek pri dlhodobom i jednorazovom 
používaní. 
V ponuke aj Systane™ Hydration 10 ml za 10,19 €, 
Systane™ Complete 10 ml za 11,19 €, Systane™ Ultra 10 ml 
za 9,09 €, Systane™ Balance 10 ml za 9,49€. 

UŠETRÍTE 260€
 

949€
 12,09 € 



TÉMA MESIACA
NÁVRAT DO ŠKOLY

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. 9. 2021 do 30. 9. 2021 alebo do vypredania zásob. 
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

September sa bezpochyby spája najmä s návratom detí 
do škôl, ktorý so sebou žiaľ často prináša aj rôzne zdravotné 
problémy. Je preto dôležité dbať na dostatočnú hygienu, pestrú 
stravu ale aj dostatočný oddych Vašich detí. 
Do septembrového letáku sme pre Vás vybrali produkty, vďaka 
ktorým si s častými problémami ľahšie poradíte.

Medzi najčastejšie ťažkosti, ktoré začiatok školského roka prináša 
patria zvýšená teplota a horúčka - telo sa nimi zvyčajne bráni 
proti vírusom a baktériám. Pri zvýšenej teplote je dôležitý hlavne 
dostatok tekutín, pri horúčke zvážte podanie paracetamolu 
či ibuprofénu.

Na jeseň sa málokto vyhne plnému nosu či hlienom – sprievodným 
znakom ochorení dýchacích ciest, alergií a ďalších ťažkostí. 
Pri nezávažných problémoch s hlienmi skúste výplachy dýchacích 
ciest morskou vodou, pri upchatom nose použite spreje a kvapky 
do nosa s  dekongestívami – látkami uvoľňujúcimi dýchacie cesty. 
Aj v tomto prípade je dôležitý dostatok tekutín.

Veľmi nepríjemným, no úplne bežným problémom najmä detských 
kolektívov sú aj vši. Dnes tento citlivý problém možno vyriešiť 
použitím šampónov, sprejov či roztokov spolu s mechanickým 
vyčesávaním vší a hníd. Dbajte na zvýšenú hygienu pre zabránenie 
prenosu v rámci domácnosti.

Ak sú Vaše problémy bežné, môžete si pomôcť sami, neváhajte sa 
však poradiť ani s Vašim lekárnikom. 
Ak ide o vážnejšie problémy, konzultujte ich s lekárom.

Liek na akútne infekcie horných dýchacích 
ciest. Účinky Kaloby: Stimulácia nešpecifických 
obranných mechanizmov. Antimikrobiálne účinky. 
Cytoprotektívne vlastnosti. V ponuke aj Kaloba 20 mg 
21 tabliet za 8,69 € a Kaloba gtt por 20 ml za 6,29 €.
Pri nákupe produktov Kaloba dostanete Kaloba sirup 
100 ml za 0,01 €.

Chrípka a prechladnutie
Kaloba
perorálne kvapky 50 ml 1)

Odstránenie vší a hníd
PARANIT Extra Silný Sprej 
100 ml 11)

 

Odstráni vši do 5 minút. Obsahuje faktor na ochranu 
proti všiam (LPF), ktorý vo vlasoch vytvára pre vši 
nepriaznivé podmienky a chráni pred opakovanou 
nákazou až do 72 hodín*. Klinicky preukázaná 100% 
účinnosť*. Dermatologicky testovaný, bez silikonóv.
V ponuke aj iné druhy produktov Paranit. 
Info o cenách v lekárňach Vaša Lekáreň.
* Ochrana faktorom LPF a pedikulicídna aktivita boli preukázané na základe údajov 
ex vivo. Paranit sprej zabíja 100% vší a takmer 100% hníd. Pre úspešné ošetrenie 
proti hnidám odporúčame nechať pôsobiť 10 minút. Použite dostatočné množstvo 
prípravku a z vlasov dôkladne vyčešte všetky hnidy.

UŠETRÍTE 160€
 JC: 154,90 €/l

1549€
 17,09 € 

Bolesť a horúčka
NUROFEN® JUNIOR 
s pomarančovou príchuťou 
100 mg 
12 žuvacích kapsúl 1)

 

Mäkké žuvacie kapsuly poskytujú účinnú úľavu od 
bolesti a horúčky, bez potreby zapíjania tekutinou. 
Jedinečná lieková forma, obľúbená u detí. Určené 
pre deti od 7 rokov. Obsahuje ibuprofén. Pozorne 
si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa 
a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.

UŠETRÍTE 080€
 

529€
 6,09 € 

UŠETRÍTE 830€
JC: 245,80 €/l 

1229€
20,59 € 

+SIRUP KALOBA 100ml 
ZA 0,01€ 



1) Liek na vnútorné použitie. 2) Liek na vonkajšie použitie. 3) Liek na orálne použitie. 4) Liek na podanie do nosa. 5) Liek na podanie do oka. 6) Liek na dentálne použitie. 7) Liek na vaginálne použitie. 8) Liek na rektálne použitie. 9) Liek na 
perorálne použitie. 10) Výživový doplnok. 11) Zdravotnícka pomôcka. 12) Kozmetický výrobok. 13) Biocídny výrobok. 14) Veterinárny prípravok. 15) Veterinárny liek na vonkajšie použitie. 16) Dietetická potravina. 17) Veterinárny liek na vnútorné 

použitie. 18) Čaj. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Používajte biocídy bezpečne. Akcia platí od 1. 9. 2021 do 30. 9. 2021 alebo do vypredania zásob. 
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

Sofia Vám prináša
super zľavy.

Liek na silnú bolesť hrdla. Účinkuje proti baktériám 
a kvasinkám. Pridané anestetikum sa rýchlo vstrebáva 
sliznicou a má znecitlivujúci účinok. V ponuke 
aj STREPSILS Plus Spray, 20 ml za 7,49 €.

Bolesť hrdla
STREPSILS Plus
24 pastiliek 1)

UŠETRÍTE 100€
 

629€
 7,29 € 

Mikrosprej morskej vody obohatený o meď, ktorá ničí 
baktérie a pôsobí protizápalovo. Pre deti od 3 rokov
a dospelých. Bez konzervantov. 

UŠETRÍTE 130€
JC: 181,80 €/l 

909€
 10,39 € 

UŠETRÍTE 250€

1199€
 14,49 € 

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

UŠETRÍTE 130€
 

629€
 7,59 € 

Bolesť a horúčka
PARALEN® RAPID 500 mg
16 šumivých tabliet 1)

Novinka vo forme šumivej tablety. Tlmí bolesť a znižuje 
horúčku. Obsahuje paracetamol. 

 

UŠETRÍTE 030€
 

219€
 2,49 € 

UŠETRÍTE 110€
 

749€
 8,59 € 

Imunita
GripVis
nosový sprej 20 ml 11)

UŠETRÍTE 040€

489€
 5,29 € 

Rýchlo uvoľňuje upchatý nos, zvlhčuje nosovú 
sliznicu vďaka trom zvlhčujúcim látkam, bez obsahu 
konzervačných látok, dlhodobý účinok až 10 hodín. 
Nosová roztoková aerodisperzia Olynth® HA 0,1 % a HA 
0,05% obsahuje xylometazolíniumchlorid. V ponuke 
aj OLYNTH® HA 0,05 %, aer nao 10 ml za 4,89 €, 
OLYNTH® PLUS 1 mg/50 mg/ml, aer nao 10 ml za 5,39 € 
a OLYNTH® PLUS 0,5 mg/50 mg/ml, aer nao 10 ml 
za 5,39 €.

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

UŠETRÍTE 120€
JC: 77,70 €/l

1049€
 11,69 € 

Uvoľní upchatý nos pri nádche a prechladnutí. Nosové 
spreje Physiomer zo 100% prírodnej morskej vody, 
bohatej na minerály. Čistí a zvlhčuje nosovú sliznicu, 
prirodzene regeneruje. V ponuke aj PHYSIOMER® 
Baby 115 ml za 10,49 €, PHYSIOMER® Gentle&Jet 
135 ml za 10,49 €, PHYSIOMER® Kids 115 ml za 10,49 € 
a PHYSIOMER® Baby hypertonický 115 ml za 9,09 €.

Upchatý nos
PHYSIOMER® nosový sprej 
Hypertonický
135 ml 11)

Bolesť hrdla
Junior-angin pastilky pre deti
s jahodovou príchuťou
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 5,69 €, Junior-angin sirup 
pre deti 100 ml s čerešňovou príchuťou bez cukru, 
lepku, konzervantov a farbív pre deti už od 1 roka 
za 7,69 €. Pri kúpe ktoréhokoľvek balenia Junior-angin 
máte Hygienický gél na ruky 50 ml 12) za 0,01€.

+ HYGIENICKÝ GÉL NA 
RUKY 50 ml ZA 0,01€ 

Nádcha
STÉRIMAR™ Cu 
50 ml 11)

UŠETRÍTE 180€

589€
 7,69 € 

Originálny prípravok Preventan s aktívnou telu 
vlastnou látkou Protequine a s vitamínom C, ktorý 
prispieva k normálnej funkcii imunitného systému. 
Vhodný pred nástupom do kolektívu a počas jesennej 
a zimnej sezóny. 1 tableta denne voľne rozpustiť 
v ústach. Vhodný od 3 rokov, odporúča sa dlhodobé 
užívanie. V ponuke aj FARMAX Preventan® Junior 
+ vitamín C 30 tabliet s jahodovou príchuťou za 5,89 €.
 

Imunita
FARMAX Preventan® Clasic 
+ Vitamín C
30 tabliet 10)

+



Pomoc pri bolesti.

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. 9. 2021 do 30. 9. 2021 alebo do vypredania zásob. 
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

UŠETRÍTE 160€
JC: 99,90 €/kg

999€
 11,59 € 

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

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.

UŠETRÍTE 280€

2229€
 25,09 € 

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.
Víťaz d-testu 5/2016.

UŠETRÍTE 330€
JC: 110,60 €/kg

1659€
 19,89 € 

Lokálna bolesť
Voltaren Forte 2,32% gél
150g 2)

Analgetikum vo forme gélu s účinkom proti bolesti 
až na 24h pri aplikácii 2x denne ráno a večer. Uľavuje 
od bolesti chrbta, svalov a kĺbov, pôsobí proti zápalu. 
Obsahuje 23,2 mg diclofenacum diethylaminum / 1g 
gélu. Ľahko otvárateľný uzáver. V ponuke aj Voltaren 
Rapid 25 mg, 20 tabliet 1) za 5,89 €.

UŠETRÍTE 120€

759€
 8,79 € 

Bolesť
ATARALGIN® 
50 tabliet 1)

ATARALGIN je voľnopredajný liek na bolesť hlavy 
a krčnej chrbtice, bolesť zubov a mierne bolesti kĺbov. 
Vďaka unikátnemu zloženiu rýchlo uľaví od bolesti 
a zníži emočné a psychické napätie. Zároveň uvoľní 
svalové napätie okolo krčnej chrbtice, a tým odstráni 
aj možnú príčinu bolesti. ATARALGIN je tiež vhodný 
na liečbu chrípkových ochorení. ATARALGIN 
je indikovaný dospelým a dospievajúcim od 15 rokov.
 

UŠETRÍTE 070€

419€
 3,49 € 

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

UŠETRÍTE 180€

1379€
 15,59 € 

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)!

UŠETRÍTE 060€

459€
 5,19 € 

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.

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

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



Majte pekný deň.

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. 9. 2021 do 30. 9. 2021 alebo do vypredania zásob. 
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

UŠETRÍTE 120€

589€
 7,09 € 

Hemoroidy
PROCTO-GLYVENOL® 5 % + 2 % 
rektálny krém, 30 g 8)

Je rektálny krém na lokálnu liečbu vonkajších 
a vnútorných hemoroidov. 
V ponuke aj PROCTO-GLYVENOL® 400 mg + 40 mg 
čapíky, 10 ks za 5,89 €.

UŠETRÍTE 080€

539€
 6,19 € 

Hemoroidy
Faktu čapíky
10 ks 8)

Používajú sa na liečbu hemoroidov, najmä ak sú 
sprevádzané zápalom a krvácaním. Používajú sa tiež 
pri vyrážkach, svrbení a pri drobných rankách v oblasti 
konečníka. Použitie na liečbu rán po proktologických 
chirurgických zákrokoch je viazané na odporučenie 
lekára. V ponuke aj Faktu masť 20 g za 5,39 €.

UŠETRÍTE 130€
JC: 27,96 €/l 

699€
 8,29 € 

Kĺby, väzy, šľachy
KONSKÁ MASŤ S KONOPOU 
CHLADIVÁ / HREJIVÁ
250 ml 12)

Bylinný balzam na vaše boliestky kolien, svalov
a chrbta. Konská masť S KONOPOU je vhodná 
na masáž pri presilenom chrbte a kĺboch 
a pre zmiernenie svalovej únavy pri športe 
či fyzickej námahe. V ponuke v chladivej 
aj v hrejivej verzii.

UŠETRÍTE 220€

1729€
 19,49 € 

Črevná mikroflóra
HISBIOTIX
60 kapsúl 10)

Probiotiká Hisbiotix obsahujú 10 miliárd živých 
organizmov 5 druhov kmeňov. Sú vhodné aj pre ľudí
s histamínovou intoleranciou. V ponuke aj HISBIOTIX 
30 kapsúl za 10,89 €.

UŠETRÍTE 210€

579€
 7,89 € 

Gastrointestinálny trakt
Gaspan 90 mg/50 mg
14 kapsúl 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 
priepornej a silicu rasce. Užíva sa dvakrát denne 
vcelku, s dostatočným množstvom tekutiny. 

UŠETRÍTE 210€

1639€
 18,49 € 

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. Obsahuje diosmín.

Žily, cievy, hemoroidy
Flebaven 500 mg
90 tabliet 1)

UŠETRÍTE 040€

489€
 5,29 € 

Trávenie
ORENZYM® 
50 tabliet 1)

Pri poruchách trávenia škrobovín, strukovín, ovocia 
a zeleniny. Každá obalená tableta obsahuje 200 m.j. 
(36,6 mg) liečiva takadiastáza. 

UŠETRÍTE 070€

399€
 4,69 € 

Pre symptomatickú liečbu pálenia záhy. 
Pre rýchlu a efektívnu úľavu. 
Overená kombinácia aktívnych látok. V ponuke 
aj Rennie® ICE bez cukru 48 žuvacích tabliet za 6,49 €. 
*IQVIA, predaje z lékáren na SK, trh 03G – Acid Control&Heartburn prod.,
hodnota, 2018, 2019, 2020.

Pálenie záhy
Rennie® ICE bez cukru
24 žuvacích tabliet 11)
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1) Liek na vnútorné použitie. 2) Liek na vonkajšie použitie. 3) Liek na orálne použitie. 4) Liek na podanie do nosa. 5) Liek na podanie do oka. 6) Liek na dentálne použitie. 7) Liek na vaginálne použitie. 8) Liek na rektálne použitie. 9) Liek na 
perorálne použitie. 10) Výživový doplnok. 11) Zdravotnícka pomôcka. 12) Kozmetický výrobok. 13) Biocídny výrobok. 14) Veterinárny prípravok. 15) Veterinárny liek na vonkajšie použitie. 16) Dietetická potravina. 17) Veterinárny liek na vnútorné 

použitie. 18) Čaj. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Používajte biocídy bezpečne. Akcia platí od 1. 9. 2021 do 30. 9. 2021 alebo do vypredania zásob. 
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

Sofia Vám prináša
super zľavy.

UŠETRÍTE 500€
 JC: 53,90 €/l 

539€
 10,39 € 

Chrípka a prechladnutie
BIOTUSSIL®
perorálny roztok 100 ml 1)

Pomocný liek pri akútnych a chronických ochoreniach 
dýchacích ciest, vrátane nádchy a zápalov prínosových 
dutín. Pri kúpe BIOTUSSIL® perorálny roztok 100 ml 
dostanete BIOMEDICA Dezinfekčný Gél na ruky 
100 ml 13) za 0,01 €.

UŠETRÍTE 200€

1509€
 17,09 € 

Imunita
Betaglucan Combi 150+ 
60 kapsúl 10)

Imunomodulátor-Betaglukán, ktorý odporúča 
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 
ako doplnkovú prevenciu pred ochorením COVID – 19. 
*Výživový doplnok je vhodný ako krátkodobá podpora imunitného 
systému vďaka synergickému účinku aktívnych zložiek. Tiež je vhodný 
pri prvých príznakoch únavy a vyčerpania. Prispieva k ochrane buniek 
pred oxidačným stresom a je vhodný pre deti od 3 rokov.
V ponuke aj Betaglucan Combi 300+ Acute 10 kapsúl 
za 8,89 €.

UŠETRÍTE 200€

999€
 11,99 € 

Stres a kŕče
MAGNE B6 ®
100 tabliet 1)

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

UŠETRÍTE 210€

1579€
 17,89 € 

Stres a kŕče
ESPRICO
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).

UŠETRÍTE 120€

1789€
 19, 09 € 

Originálna kombinácia hlivy a 100 % rakytníkového 
oleja, ktorý sa získava lisovaním za studena. 
Rakytník podporuje obranyschopnosť organizmu, 
metabolizmus, činnosť srdca a pomáha udržiavať 
zdravú pokožku. Hliva pochádza od certifikovaných 
pestovateľov s deklarovaným obsahom betaglukánov 
118,2 mg v 1 kapsule. V ponuke aj vo výhodnom 
akciovom balení 100 + 100 kapsúl za 27,69 €.

IMUNITA - VITALITA
Hliva ustricovitá s rakytníkovým 
olejom
60 + 60 kapsúl 10)

+

UŠETRÍTE 190€

1449€
 16,39 € 

Revitalon Forte obsahuje unikátnu kombináciu 
vyváženého množstva rastlinných extraktov, 
vitamínov, minerálnych látok a dôležitých 
aminokyselín, ktoré vyživujú vlasy priamo 
od korienkov. Len 1 kapsula denne. Výhodné 
balenie 60 + 30 kapsúl ZADARMO.

Starostlivosť o vlasy
Revitalon Forte
60 + 30 kapsúl 10)

UŠETRÍTE 280€

799€
 10,79 € 

Vitamín C prispieva k normálnej funkcii imunitného 
systému a k zníženiu miery únavy a vyčerpania. 
Zinok zvyšuje odolnosť voči infekciám a zmierňuje 
priebeh prechladnutia. V ponuke aj Vitamín D3 200IU 
60 tabliet za 8,59 €. 

Imunita
Vitamín C 500 mg + Zinok 10 mg 
60 tabliet 10)

Chrípka a prechladnutie
Celaskon® LONG EFFECT 500 mg
60 kapsúl 1)

Skracuje trvanie a znižuje závažnosť chrípky 
a nachladnutia. Vyššia potreba vitamínu C je aj počas 
dospievania, v tehotenstve, starobe, pri dojčení, 
namáhavej práci, športe, infekčných ochoreniach, po 
úrazoch, u fajčiarov. Postupné uvoľňovanie 8-12 hodín. 
Pri kúpe Celaskon LONG EFFECT 60 kapsúl dostanete 
Celaskon LONG EFFECT 30 kapsúl za 0,01 €. Pri kúpe 
CELASKON® LIMETKA 100 žuvacích tabliet za 7,89 € 
dostanete Celaskon Limeta 30 žuvacích tabliet za 0,01 €.

UŠETRÍTE 650€

969€
 16,19 € 

+

+ DEZINFEKČNÝ GÉL 
NA RUKY 100 ml 

ZA 0,01€ 



1) Liek na vnútorné použitie. 2) Liek na vonkajšie použitie. 3) Liek na orálne použitie. 4) Liek na podanie do nosa. 5) Liek na podanie do oka. 6) Liek na dentálne použitie. 7) Liek na vaginálne použitie. 8) Liek na rektálne použitie. 9) Liek na 
perorálne použitie. 10) Výživový doplnok. 11) Zdravotnícka pomôcka. 12) Kozmetický výrobok. 13) Biocídny výrobok. 14) Veterinárny prípravok. 15) Veterinárny liek na vonkajšie použitie. 16) Dietetická potravina. 17) Veterinárny liek na vnútorné 

použitie. 18) Čaj. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Používajte biocídy bezpečne. Akcia platí od 1. 9. 2021 do 30. 9. 2021 alebo do vypredania zásob. 
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

UŠETRÍTE 680€

2519€
 31,99 € 

Imunita - vitalita
PHARMATON GERIAVIT® 
100 kapsúl 10)

Vyvážená kombinácia vitamínov, minerálov 
a ženšenového výťažku G115®. Výťažok Panax ginseng 
G115® prispieva k telesnej a duševnej pohode, 
k odolnosti organizmu voči stresu a pomáha 
podporovať vitalitu organizmu. V ponuke 
aj PHARMATON GERIAVIT® 30 kapsúl za 2,59 €, 
Pharmaton® MAN Energy 30+ alebo WOMAN Energy 
30+, 30 kapsúl za 8,29 €.

UŠETRÍTE 020€

799€
  8,19 € 

Opary
HERPÍK® SUPER 5%
5 ml 12)

Prírodný produkt, určený na ošetrovanie pier 
náchylných na výskyt herpesov, áft, rán neznámej 
etiológie, alebo praskliniek v kútikoch úst. Obsahuje: 
ethanol 96%, extr. A. sativi. V ponuke aj HERPÍK® 
RAPID 9% 5 ml za 23,19 €. Viac info nájdete na stránke 
www.herpik.sk.

UŠETRÍTE 300€

799€
 10,99 € 

Opary
Acyclovir STADA 5% 
krém 5g 2)

Acyclovir STADA je liek s obsahom liečiva aciklovir. 
Nanáša sa na kožu. Patrí do skupiny liekov určených 
na liečbu vírusových ochorení. Používa sa na 
lokálnu liečbu infekcií kože vyvolaných vírusom 
Herpes simplex. Tlmí bolesť a svrbenie. Je vhodný 
pre dospelých, tehotné ženy, dojčiace matky, 
dospievajúcich aj deti. Pri kúpe Acyclovir STADA 5%, 
krém 5 g získate B komplex PLUS+vit.C 30tbl za 0,01€. 

UŠETRÍTE 330€

919€
 12,49 € 

Imunita
CENTRUM PRE MUŽOV
30 tabliet 10)

Centrum pre mužov je kompletný multivitamín 
vytvorený špeciálne pre potreby moderných mužov. 
Obsahuje vitamíny B1, B2, B6, C a horčík na podporu 
energie, imunity a zdravých svalov.* Bezgluténový, 
bez cukru. *Vitamín C prispieva k správnemu 
fungovaniu imunitného systému. Vitamíny B1, B2, B6, B12 
prispievajú k správnej látkovej premene dôležitej pre 
tvorbu energie. Horčík a vápnik prispieva k normálnej 
činnosti svalov. V ponuke aj ďalšie produkty Centrum. 
Info o cenách v lekárňach Vaša Lekáreň.

UŠETRÍTE 240€

909€
 11,49 € 

Vypadávanie vlasov
Biorga Cystiphane
120 tabliet 10)

Vypadávanie vlasov. Lámavé nechty. 
Pomáha udržiavať zdravé vlasy a nechty. V ponuke 
aj Cystiphane BIORGA Šampón proti vypadávaniu 
vlasov 200 ml 12) za 5,19 €.
 

UŠETRÍTE 310€

2389€
 26,99 € 

Vypadávanie vlasov
Vlasové hnojivo
150 tabliet 10)

Prípravok pre podporu prirodzenej hustoty vlasov
a obmedzenia ich vypadávania1,2,3. Je vhodný
aj pri pomalom raste a zvýšenej lámavosti vlasov1,3. 
Vysoké dávky aminokyselín, vitamínov a minerálov
pre rýchly a výrazný účinok. Vlasová výživa obsahuje 
MSM, zdroj síry, ktorá je považovaná za minerál krásy. 
1zinok, 2vitamín B5, 3biotín. V ponuke 
aj Vlasové hnojivo 60 tabliet 10) za 11,59 €
a Vlasové hnojivo šampón 150 ml 12) za 9,29 €.

UŠETRÍTE 080€
JC: 19,88 €/l 

169€
 2,49 € 

Tradičná receptúra bez konzervačných látok pre 
intenzívnu starostlivosť. Regeneračný, ochranný
a premasťujúci krém na ruky určený pre každodennú 
starostlivosť o vysušenú a popraskanú pokožku. 
Pokožke dodáva pružnosť, pevnosť a prirodzenú 
vláčnosť a udržiava prirodzenú ochrannú vrstvu 
kožného mazu. V ponuke aj INDULONA® ochranná, 
kamilková, olivová, nechtíková, 85 ml za 2,09 €.

UŠETRÍTE 320€

1189€
 15,09 € 

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. Liek obsahuje amorolfin. 
V ponuke aj EXO-NAILNER Lak 2 v 1, 5 ml 11) za 10,49 €.

Starostlivosť o pokožku
INDULONA ORIGINAL
Krém na ruky
85 ml 12)

Nechtová mykóza
EXOROLFIN 5% liečivý lak 
na nechty
2,5 ml 2)

UŠETRÍTE 450€
JC: 144,60 €/l 

2169€
 26,19 € 

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 28,69 €.

Alergia na roztoče
ExAller sprej
150 ml 11)

+



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. 9. 2021 do 30. 9. 2021 alebo do vypredania zásob. 
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

Vaša Lekáreň je tu pre Vás! 

UŠETRÍTE 1820€

8509€
 103,29 € 

Dávka až na 90 dní. Pre správne fungovanie imunitného 
systému, pri rekonvalescencii, na zníženie únavy 
a vyčerpania. Obsahuje 8 enzýmov neživočíšneho 
pôvodu, enzým Serrazimes-I®, rutín, vitamín C a selén.
Pri kúpe ProfiZYM Plus 180 kapsúl získate Megadéčko 
60 toboliek za 0,01 €.

Imunita
ProfiZYM Plus 
180 kapsúl 10)

UŠETRÍTE 080€

629€
7,09 € 

Vysoká dávka vo forme dobre absorbovateľného 
spreju. Prispieva k správnemu fungovaniu imunitného 
systému a k udržaniu zdravých kostí a zubov. 
Walmark Megadéčko obsahuje vysokú dávku dobre 
absorbovateľnej formy vitamínu D na báze oleja. 
Cholekalciferol (Vitamín D3) sa považuje za najlepšie 
využiteľnú formu vitamínu D. Vhodný a pre ľudí 
so zníženým vstrebávaním výživových látok 
v žalúdočno-črevnom trakte.

Imunita
MEGADÉČKO Sprej 2000 IU 
až 160 dávok 10)

UŠETRÍTE 040€

209€
2,49 € 

Zlatobyľ, ibištek, šípky a brusnice prispievajú 
k normálnemu vylučovaniu močovým traktom.
Cistus a lapacho prispievajú k posilneniu 
obranyschopnosti organizmu. V ponuke aj iné čaje 
Herbex. Info o cenách v lekárňach Vaša Lekáreň.

Močové cesty
HERBEX lekáreň Močopohlavný 
aparát
20 vreciek 18)

UŠETRÍTE 060€

199€
2,59 € 

Tenká priehľadná náplasť, chráni ranu pred 
kontamináciou a vodou pri plávaní, kúpaní a počas 
umývania. Vysoko prispôsobivá a flexibilná. 
Absorpčný vysoko priľnavý vankúšik priľne 
na ranu a pomáha predchádzať macerácii. 
Efektný vzhľad,neobsahuje latex. 
20 ks 3 veľkosti: 6x (priemer 24mm - okrúhla), 
8x (19x72 mm), 6x (38x63 mm)
V ponuke aj LEUKOPLAST AQUA PRO 
38x63 mm 10 ks za 1,69 €. 

Ošetrenie rán
LEUKOPLAST AQUA PRO 
3 veľkosti
20 ks 11)

UŠETRÍTE 030€

1229€
 12,59 € 

Výživový doplnok s obsahom vitamínov C, D3 
a zinku, ktoré prispievajú k správnej funkcii imunitného 
systému. Znižujú výčerpanie a únavu a sú dôležité 
k udržaniu zdravých kostí a zubov. Pre deti od 6 rokov 
teraz spolu s darčekom od Fusakle zdarma.

Vitamíny pre deti
Biomin IMUNO PROTECT 
JUNIOR
60 kapsúl 10) + darček Fusakle

UŠETRÍTE 100€

769€
 8,69 € 

Prírodná bariéra proti vírusom a batkériam. Používa 
sa na prevenciu a odstránenie príznakov chrípky 
a ochorení z prechladnutia. Obsahuje jedinečnú 
kombináciu prírodných zložiek, ktoré ho robia účinným 
v prevencii a ochrane pred vírusmi a baktériami, 
v rátane koronavírusu SARS-CoV2. 
V ponuke aj VIROSTOP nosový sprej 20 ml za 7,49 €.

Chrípka prechladnutie
VIROSTOP ústny sprej
30 ml 11)

UŠETRÍTE 160€

829€
 9,89 € 

Kvapky pre deti od narodenia obsahujú živé 
bifidobaktérie a laktobacily na podporu rovnováhy 
črevnej mikroflóry. Boli posúdené a schválené hlavným 
odborníkom Ministerstva zdravotníctva pre pediatriu. 
Správne fungujúce črevá sú nevyhnutnou podmienkou 
celkového zdravia.

Črevná mikroflóra
GENERICA BioLac Baby drop
kvapky 6 ml 10)

UŠETRÍTE 240€

649€
 8,89 € 

Výživový doplnok s melatonínom, extraktom 
z mučenky a sladidlami. S citrónovo-mätovou 
príchuťou. Vegánske. Melatonín prispieva k skráteniu 
času zaspávania. (Pozitívne pôsobenie sa dostaví, 
keď sa krátko pred spaním príjme 1 mg melatonínu). 
Melatonín prispieva k zmierneniu nepríjemných 
subjektívnych pocitov z časového posunu (jetlag).

Spánok a mierne nervové napätie
DR.THEISS MELATONÍN SPREJ 
NA ZASPÁVANIE
30 ml 10)

+ MEGADÉČKO 60 TOB 
ZA 0,01 €

+


