www.vasalekaren.sk

NAJV ÝHO DNEJ ŠIA
CENA

UŠETRÍTE

4 80€

NAJV ÝHO DNEJ ŠIA
CENA

UŠETRÍTE

110€

8,99 €

Kolagénové peptidy

NAJV ÝHO DNEJ ŠIA
CENA

UŠETRÍTE

Chrípka, COVID-19, prechladnutie,
nádcha

VIROSTOP

Podpora imunity

TOTO ZINOK FORTE 25 mg

Kolagén VITAL PROTEINS MARINE COLLAGEN
podporí mladistvý vzhľad, obsahuje 12 g vysoko
kvalitného kolagénu na porciu, je bez chuti a vône
a výborne sa rozpúšťa v akomkoľvek teplom aj
studenom nápoji. V ponuke aj VITAL PROTEINS
COLLAGEN PEPTIDES, 284 g za 23,99 €.

130€

100 kapsúl s postupným uvoľňovaním

nosový sprej, 20 ml
10)

Vysoký obsah zinku v 1 kapsule, postupné uvoľňovanie
pre čo najefektívnejšie využitie. Zinok prispieva
k udržaniu zdravých nechtov, vlasov, pokožky
a k správnemu fungovaniu imunitného systému.

NAJV ÝHO DNEJ ŠIA
CENA

669€

UŠETRÍTE

360€

7,99 €

11)

Virostop spreje - efektívna ochrana pred COVID-19,
chrípkou a prechladnutím. V prípade choroby účinne
zmierňujú prejavy COVID-19, chrípky a ďalších
ochorení horných dýchacích ciest. Niekoľkonásobne
nižšie riziko infekcie horných dýchacích ciest.
V ponuke aj VIROSTOP ústny sprej, 30 ml za 7,29 €.

NAJV ÝHO DNEJ ŠIA
CENA

809€

JC: 66,90 €/l

170€

729€

8,19 €

34,79 €

221 g 10)

UŠETRÍTE

709€

2999€
JC: 135,70 €/kg

VITAL PROTEINS MARINE
COLLAGEN

NAJV ÝHO DNEJ ŠIA
CENA

UŠETRÍTE

250€

1199€

11,69 €

14,49 €

Syndróm suchého oka

Systane® ULTRA očné kvapky
Kašeľ

PROSPAN®

sirup, 100 ml 3)
Sirup sa používa na liečbu akútnych zápalov dýchacích
ciest sprevádzaných kašľom. Liek uvoľňuje hlieny v
dýchacích cestách, uľahčuje vykašliavanie a zmierňuje
kašeľ. Rastlinný liek sa môže užívať od narodenia.
Obsahuje Brečtan popínavý.

10 ml 11)

Zvlhčujúce očné kvapky Systane® ULTRA poskytujú
rýchlu úľavu od príznakov suchého oka ako sú
podráždenie, začervenanie alebo pálenie očí. Vhodné
aj na použitie s kontaktnými šošovkami. V ponuke aj
Systane™ ULTRA bez konzervačných látok, 10 ml za
9,39 €, Systane™ Complete zvlhčujúce očné kvapky,
10 ml za 11,09 €, Systane™ Hydration bez
konzervačných látok, 10 ml za 9,59 € a Systane®
BALANCE, 10 ml za 9,09 €.

Podpora imunity

GS Vitamín C 1000 so šípkami
100 + 20 tabliet ZADARMO

10)

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

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. 2022 do 30. 9. 2022 alebo do vypredania zásob.
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

VÝHODNÁ SEPTEMBROVÁ
PONUKA

UŠETRÍTE

190€

UŠETRÍTE

689€

090€

459€

8,79 €

5,49 €

Bolesť

ATARALGIN®

Nádcha

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

OLYNTH® HA 0,1 %

nosová roztoková aerodisperzia, 10 ml 4)
Rýchlo uvoľňuje upchatý nos, zvlhčuje nosovú sliznicu
vďaka trom zvlhčujúcim látkam, bez obsahu konzervačných
látok, dlhodobý účinok až 10 hodín. Obsahuje
xylometazolínium-chlorid. V ponuke aj OLYNTH® PLUS
0,5 mg/50 mg/ml nosová roztoková aerodisperzia, 10 ml za
5,19 €.

180€

UŠETRÍTE

799€

190€

749€

9,79 €

9,39 €

Bolesť hrdla

STREPFEN® Med a Citrón
24 tvrdých pastiliek 1)

Rýchlo a dlhodobo uľaví od bolesti hrdla. Tlmí bolesť hrdla
až na 6 hodín. Poskytuje upokojujúci efekt po 2 minútach
(daný liekovou formou pastilky). Obsahuje flurbiprofén,
ktorý pôsobí proti zápalu. V ponuke aj STREPFEN®
s pomarančovou príchuťou bez cukru, 24 pastiliek 1)
za 8,39 € a STREPFEN® Sprej 8,75 mg orálna roztoková
aerodisperzia, 15 ml 1) za 8,39 €.

Trávenie, gastrointestinálny trakt

Espumisan®
100 kapsúl

1)

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.

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

NAJLEPŠIE CENY
VO VAŠEJ LEKÁRNI

UŠETRÍTE

040€

UŠETRÍTE

1279€

110€

709€

13,19 €

8,19 €

Vitamíny

TOTO VITAMÍN C + ŠÍPKY
1000 mg

100 tabliet s postupným uvoľňovaním 10)
Prípravok obsahuje 1000 mg vitamínu C v špeciálnej
tablete, ktorá zaisťuje jeho postupné uvoľňovanie pre čo
najefektívnejšie využitie telom. Navyše je obohatený o
extrakt z plodov šípok Rosa Rugosa Thumb., ako zdroj
flavonoidov. Zvýšená denná dávka vitamínu C pre deti,
dorast od 12 rokov a dospelých v jednej tablete - 1000 mg.
Bez alergénov a vhodná aj pre vegánov. Skvelý pomer X
zloženie.

UŠETRÍTE

Podpora imunity

TOTO ZINOK FORTE 25 mg

100 kapsúl s postupným uvoľňovaním 10)
Vysoký obsah zinku vo vysokovyužiteľnej chelátovej väzbe
glycinátu 1 kapsule, postupné uvoľňovanie pre čo
najefektívnejšie využitie. Zinok prispieva k udržaniu
zdravých nechtov, vlasov, pokožky a k správnemu
fungovaniu imunitného systému.

120€

UŠETRÍTE

549€

090€

449€

6,69 €

5,39 €

Bolesť

Nalgesin® S

20 filmom obalených tabliet 3)
Liek Nalgesin® S rýchlo a až na 12 hodín odstraňuje rôzne
typy bolesti – hlavy, zubov, chrbta, svalov, menštruačné či
pooperačné bolesti. Nalgesin® S sa používa tiež pri liečbe
a prevencii migrény. V prípade infekčných ochorení je
indikovaný ako doplnková liečba na zmiernenie bolesti,
zápalu a horúčky. Obsahuje sodnú soľ naproxénu. V ponuke
aj Nalgesin® S, 30 tabliet za 7,99 €.

Nádcha

Nasivin® SOFT 0,05%

nosová roztoková aerodisperzia, 10 ml 4)
Účinkuje už do 25 sekúnd a kráti trvanie nádchy o 2 dni.
Nosový sprej proti nádche pre dospelých a deti od 6 rokov.
Obsahuje oxymetazolíniumchlorid.

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. 2022 do 30. 9. 2022 alebo do vypredania zásob.
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

OVOCNÉ
CHUTNÉ
BEZKONKURENČNÉ
Nové TOTO Detské ovocné bonbóny sú vyrobené iba z pravého ovocia,
vitamínov, minerálov a probiotík, bez pridania želatíny a cukru.

TOTO Detské ovocné Céčko
citrón
60 ks bonbónov
Výživový doplnok

60 ks bonbónov

879€

○
○
○
○
○

91,5% ovocný podiel
80 mg vitamínu C v dennej dávke (2 bonbóny)
skvelá chuť
pre deti od 3 rokov
bez lepku, laktózy, alergénov, vegan

TOTO Detské ovocné Multivitamíny
višňa
60 ks bonbónov
Výživový doplnok

60 ks bonbónov

1039€

○
○
○
○
○

82,5% ovocný podiel
zmes vitamínov a minerálov pre deti
skvelá chuť
pre deti od 3 rokov
bez lepku, laktózy, alergénov, vegan

TOTO Detské ovocné Probio
lesné ovocie
60 ks bonbónov
Výživový doplnok

60 ks bonbónov

1039€

○
○
○
○
○

96,5% ovocný podiel
2 miliardy Bacillus subtilis v dennej dávke (2 bonbóny)
pre deti od 3 rokov
skvelá chuť
bez lepku, laktózy, alergénov, vegan

TOTO DETSKÉ
LAKTOBACILY

TOTO DETSKÝ
BETAGLUKÁN

○ obsahuje aktívnu kultúru BIFOLAC®
Lactobacillus rhamnosus GG
minimálne 1 miliarda živých
aktívnych kultúr v dennej dávke (9
kvapiek)
○ bez alergénov, lepku, laktózy,
pridaného cukru
○ vhodné pre deti od narodenia

○ obsahuje vysoko čistý
mikronizovaný BIO betaglukán
○ obsahuje značkový vitamín C,
zinok a D3 pre podporu imunity
○ pribalená dávkovacia striekačka
na presné a pohodlné podávanie
deťom
○ bez alergénov, laktózy, lepku

10 ml kvapky
Výživový doplnok

200 ml
Výživový doplnok

10 ml kvapky

12

200 ml

11 99€

79€

13,19 €

12,29 €

JC: 59,95 €/l

TOTO NA OČI PREMIUM

TOTO NA IMUNITU
PREMIUM

60 kapsúl
Výživový doplnok

60/40 kapsúl
Výživový doplnok

○ špeciálna zmes k udržaniu
dobrého zraku
○ obsahuje luteín a zeaxantín
v špeciálnej forme Actilease®
○ obsahuje extrakt z Čílskej višne
○ obsahuje vitamín C a vitamín E
○ obsahuje zinok, meď a selén

60 kapsúl

19

○ komplexné zloženie pre
podporu imunity – BIO
betaglukán, vitamín C, zmes
laktobacilov a zinok, kvalitné
suroviny európskeho pôvodu
○ obsahuje komplex 9 kmeňov
baktérií mliečneho kvasenia
(Laktobacily a Bifidobaktérie)
○ stačí 1 kapsula denne

60 kapsúl

21

19€

19€

19,69 €

TOTO VITAMÍN C 250 mg

6

6,49 €

30 kapsúl

2

69€

2,79 €

15,59 €

100/20 kapsúl
Výživový doplnok

○ optimálna denná dávka vitamínu
C pre dospelých a deti v jednej
kapsule - 250 mg
○ vhodné aj pre vegánov,
○ skvelý pomer X zloženie

29€

1519€

TOTO B-KOMPLEX
FORTE

120/30 kapsúl
Výživový doplnok

120 kapsúl

21,79 €

40 kapsúl

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

100 kapsúl

8

79€
9,09 €

20 kapsúl

319€

3,29 €

TÉMA MESIACA
NÁSTRAHY JESENE:
BOLESŤ HRDLA, KAŠEĽ

A je to tu. Po bezstarostnom lete prichádza september a jeseň, ktoré
sú spojené aj s častým výskytom akútnych ochorení dýchacích
ciest. Nádcha, kašeľ, bolesť hrdla či horúčka sú všadeprítomné a
týkajú sa dospelých aj detí. Buďte preto pripravení a majte v zásobe
lieky, ktoré si s týmito ťažkosťami poradia.
•
•
•

Horúčku znižuje a bolesť rôzneho pôvodu tlmí paracetamol
(PARALEN® RAPID 500 mg).
Bolesť hrdla zmiernia lokálne účinkujúce prípravky (Dorithricin
pastilky).
V prípade kašľa je nutné rozlíšiť jeho typ – suchý, dráždivý
kašeľ tlmia antitusiká a na liečbu vlhkého kašľa sa používajú
mukolytiká a expektoranciá, ktoré riedia hlieny a uľahčujú
ich vykašliavanie (MUCOSOLVAN® sirup pre dospelých,
MUCOSOLVAN® Junior sirup pre deti).

Keďže vírusom a baktériám sa v jesennom období mimoriadne
darí, nezabúdajte na príjem dostatočného množstva vitamínov
a minerálov potrebných na posilnenie imunity. Doprajte si
pravidelný oddych a pobyt na čerstvom vzduchu, konzumujte
veľa ovocia a zeleniny. Dbajte tiež na hygienu rúk a vyhýbajte sa
preplneným miestnostiam. Zostaňte zdraví a o vhodnom výbere
voľnopredajných liekov a výživových doplnkov na vaše problémy
sa poraďte s odborníkmi vo Vašej Lekárni.

UŠETRÍTE

040€

UŠETRÍTE

259€

120€

UŠETRÍTE

789€

2,99 €

120€

609€
JC: 60,90 €/l

9,09 €

7,29 €

Kašeľ

MUCOSOLVAN® pre dospelých

Bolesť

PARALEN® RAPID 500 mg
16 šumivých tabliet

1)

Vo forme šumivej tablety. Tlmí bolesť. Znižuje horúčku.
V ponuke aj PARALEN® 125 mg, 20 tabliet za 0,89 €.
Obsahuje paracetamol.

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.

sirup, 100 ml

1)

MUCOSOLVAN® pre dospelých uľahčuje vykašliavanie,
uvoľňuje zahlienenie, zmierňuje kašeľ, bez cukru
a alkoholu, jahodová príchuť. V ponuke aj
MUCOSOLVAN® Junior, sirup 100 ml za 5,29 €
a MUCOSOLVAN® Long Effect, 20 kapsúl za 8,49 €.
Obsahujú ambroxoliimchlorid.

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. 2022 do 30. 9. 2022 alebo do vypredania zásob.
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

UŠETRÍTE

190€

UŠETRÍTE

879€

1029€

080€

549€

12,59 €

6,29 €

Nádcha

COLDREX® MaxGrip
Lesné ovocie
10 vreciek

UŠETRÍTE

JC: 76,22 €/l

10,69 €

Chrípka a prechladnutie

2 30€

PHYSIOMER® Hypertonický
nosový sprej, 135 ml 11)

1)

Uľaví rýchlo od príznakov chrípky a prechladnutia.
Vďaka paracetamolu znižuje horúčku, odstraňuje
bolesť hlavy a bolesť v hrdle. S liečivou látkou na
uvoľnenie upchatého nosa a s vitamínom C. V ponuke
aj iné produkty COLDREX®. Info o cenách v lekárňach
Vaša Lekáreň.

UŠETRÍTE

Bolesť

Ibalgin® Rapidcaps 400 mg

Čistí nosovú sliznicu a pomáha tak odstraňovať vírusy
a baktérie. Znižuje opuch nosovej sliznice pri nádche.
100% prírodná morská voda bohatá na minerály.
Bezpečná pre dlhodobé použitie. V ponuke aj iné
produkty PHYSIOMER®. Info o cenách v lekárňach Vaša
Lekáreň.

30 mäkkých kapsúl 1)

Ibalgin® Rapidcaps 400 mg ľahko rozpustné mäkké
kapsuly. Rýchlo sa dostane k miestu bolesti. Pri
bolesti hlavy, zubov, chrbta, svalov a kĺbov, bolestivej
menštruácii. Obsahuje ibuprofén.

130€

UŠETRÍTE

6 19€

1779€
JC: 118,60 €/kg

7,49 €

21,49 €

€

Bolesť

Flector® EP 25 mg

Lokálna bolesť

Voltaren Forte 2,32% gél
150 g 2)

20 mäkkých kapsúl 1)

Flector® EP 25 mg sú mäkké kapsuly s účinnou látkou
v tekutej forme. Tekutý obsah sa rýchlo vstrebáva
a už do 30 minút uľavuje od bolesti chrbta, zubov,
menštruačných a reumatických ťažkostí. Obsahuje
diklofenak epolamín.

UŠETRÍTE

Výhodné ceny vo Vašej
Lekárni.

070€

UŠETRÍTE

509€

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.

120€

UŠETRÍTE

849€

5,79 €

160€

569€
JC: 56,90 €/kg

9,69 €

7,29 €

Lokálna bolesť

Bolesť chrbta

Dolgit® krém

Lokálna bolesť

Ibolex® 200 mg

20 filmom obalených tabliet

370€

1)

Nová generácia lieku proti bolesti. Obsahuje 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.

Olfen 140 mg

5 liečivých náplastí

100 g 2)
2)

Olfen 140 mg, liečivé náplasti s diklofenakom, pre
dlhotrvajúcu úľavu od bolesti svalov a kĺbov končatín
až na 12 hodín. V ponuke aj Olfen 140 mg, 10 liečivých
náplastí za 15,49 €.

Liek určený na lokálnu liečbu reumatických i
nereumatických bolestí a zápalov pohybového
systému. Vhodný aj na aplikáciu formou lokálneho
zábalu. Vhodný od 14 rokov. Obsahuje ibuprofén 5 g
v 100 g krému. V ponuke aj Dolgit® krém, 50 g za 3,69 €
a Dolgit® krém, 150 g za 7,69 €.

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. 2022 do 30. 9. 2022 alebo do vypredania zásob.
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

UŠETRÍTE

250€

UŠETRÍTE

849€

050€

1 + 1 ZA 0,01 €

2149€

10,99 €

UŠETRÍTE

2419€

2419€

21,99 €

48,38 €

Vitamíny

Centrum PRE ŽENY
60 + 30 tabliet 10)
Močové cesty

Canephron® obalené tablety
60 tabliet

1)

Canephron je tradičný liek na podpornú liečbu
v prípade miernych problémov spôsobených
zápalovými ochoreniami močových ciest pre
dospelých a dospievajúcich od 12 rokov.

+ 30 KAPSÚL ZA
0,01 €

UŠETRÍTE

Bolesť chrbta

Centrum pre ženy je kompletný multivitamín vytvorený
špeciálne pre potreby moderných žien. Obsahuje
vitamíny A, C a E, vápnik na podporu imunity
a zdravia kostí a kože.* Bez lepku, bez cukru.
V ponuke aj Centrum SILVER, 100 + 30 tabliet
za 31,09 € , Centrum PRE MUŽOV, 60 + 30 tabliet za
21,49 € a Centrum AZ 100 + 30, tabliet za 28,89 €.
*Vitamín C prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému. Vápnik je
potrebný na udržanie zdravých kostí. Vitamín A prispieva k udržaniu zdravej
pokožky.

6 49€

UŠETRÍTE

1089€

Cemio AU!Block
30 kapsúl

16)

Na diétny režim pri bolesti nervového pôvodu:
bolesť chrbtice, syndróm karpálneho tunela, brnenie
končatín. Iba 1 kapsula denne. AU!Block, už žiadne AU!
Pri kúpe jedného balenie Cemio AU!Block, 30 kapsúl
získate druhé za 0,01 €.

070€

UŠETRÍTE

509€

17,38 €

2 20€

759€

5,79 €

9,79 €

Kosti, zuby, svaly, imunita

Vitamin D3 400 I.U.

Vitamíny

Celaskon® LONG EFFECT 500 mg
60 kapsúl

1)

S postupným uvoľňovaním vitamínu C až 12 hodín pre
jeho lepšie vstrebávanie. Urýchľuje liečbu a znižuje
závažnosť chrípky a nachladnutia. Podporte svoju
imunitu pravidelným užívaním. Zvýšená potreba
užívania napr. aj v tehotenstve, pri dojčení, športe,
namáhavej práci, po úrazoch alebo u fajčiarov. Pri kúpe
Celaskon® LONG EFFECT 500 mg, 60 kapsúl dostanete
Celaskon® LONG EFFECT 500 mg, 30 kapsúl za 0,01 €.

UŠETRÍTE

kvapky, 10 ml 10)

Kvapky pre deti od 1. mesiaca obsahujú čistý vitamín
D3 značky Quali®-D z prírodného zdroja. Sú na báze
olivového oleja, ktorý nezaťažuje žalúdok. Boli
posúdené a schválené hlavným odborníkom MZ SR
pre pediatriu. Vitamín D je potrebný na normálny rast
a vývoj kostí detí, prispieva k správnemu fungovaniu
imunitného systému, k udržaniu zdravých kostí
a zubov, k udržaniu správneho fungovania svalov.
V ponuke aj Vitamin D3 2000 I.U., 60 kapsúl za 5,99 €
a Vitamin D3 1000 I.U., 90 kapsúl za 4,19 €.

350€

UŠETRÍTE

1669€

Imunita

MedPharma Vitamín C 1000 mg
so šípkami
107 tabliet 10)

Prispieva k správnemu fungovaniu imunitného
systému, k správnej látkovej premene dôležitej pre
tvorbu energie a k zníženiu vyčerpania a únavy.

130€

UŠETRÍTE

469€

20,19 €

290€

6 19€

5,99 €

9,09 €

Imunita

Ascorvita MAX
30 tabliet

Výživa očí

Ocuvite LUTEIN forte
60 tabliet

10)

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

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 správneho fungovania svalov.

Imunita - trávenie

Vitamín D3 + Zn + Se + Probio
30 tabliet

10)

Najnovší komplex na trhu obsahuje 10 mld. probiotík L.
Reuteri a prebiotikum inulín. Produkt obsahuje vitamín
D3, zinok a selén, ktoré prispievajú k normálnej funkci
imunitného systému.

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. 2022 do 30. 9. 2022 alebo do vypredania zásob.
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

UŠETRÍTE

2 40€

UŠETRÍTE

1669€

969€

60 kapsúl

10)

ESPRICO® je prípravok určený na riešenie problémov
s nedostatkom pozornosti alebo hyperaktivity. Vďaka
zloženiu podporuje koncentráciu, pamäť pri učení
a je vhodný pre deti od 5 rokov. Vyvážená kombinácia
oleja z morských rýb a pupalkového oleja zaručuje
bohatú prítomnosť mastných kyselín omega-3/6
a zodpovedá tak nárokom osôb s nedostatkom
pozornosti, hyperaktivitou a pod.

UŠETRÍTE

2 30€

16 19€
JC: 161,90 €/l

11,69 €

18,49 €

Odstránenie vší a hníd

Imunita detí od 1 roka

ESPRICO®

UŠETRÍTE

JC: 96,90 €/l

19,09 €

Kŕče, stres, koncentrácia

200€

PARANIT EXTRA SILNÝ

BABYIMUN sirup s hlivou
a rakytníkom hruška

sprej, 100 ml 11)

100 ml 10)

Sirup s hlivou a rakytníkom na podporu imunity
detí už od 1 roku (posúdené Českou pediatrickou
spoločnosťou). Každá lyžička obsahuje 118,2 mg
betaglukánu. Bez pridaných farbív, konzervantov
a sladidiel. V ponuke aj BABYIMUN sirup s hlivou
a rakytníkom malina/jablko/višňa, 100 ml za 9,69 €.

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. Dermatologicky testovaný,
bez silikónov. Paranit sprej zabíja 100 % vší a takmer
100 % hníd. Pred použitím si prečítajte informácie pre
používateľa. V ponuke aj iné produkty PARANIT. Info o
cenách v lekárňach Vaša Lekáreň.

2 40€

UŠETRÍTE

639€

110€

669€

JC: 31,95 €/l

8,79 €

7,79 €

Podpora imunity

Naturprodukt® Sirup
pre dýchacie cesty

Bolesť hrdla

Junior-angin pastilky pre deti
24 ks 11)

200 ml 10)

Výživový doplnok, prípravok z bylín. Kvet prvosienky,
koreň ibiša, vňať skorocelu a pľúcnika, vrcholky
borovice prispievajú k normálnej funkcii dýchacieho
systému. Vhodné pre deti od 1 roku! V ponuke aj
Naturprodukt® Sirup pre dýchacie cesty a pokojnú noc,
200 ml za 6,39 €.

UŠETRÍTE

Vaša Lekáreň je tu pre Vás!

130€

UŠETRÍTE

629€

200€

Pastilky s jahodovou príchuťou pre deti od 4 rokov.
Vďaka islandskému lišajníku uľavujú od bolesti v krku.
Upokojujú podráždené sliznice. Pôsobí antisepticky
v ústnej dutine. V ponuke aj Junior-angin sirup pre
deti, 100 ml za 7,79 € a Junior-angin lízanky pre deti
jahoda, 8 ks za 5,99 €.

+VITAMÍN C 250 mg
60 TABLIET ZA 0,01 €

UŠETRÍTE

6 99€

529€

JC: 58,25 €/l

7,59 €

710€

JC: 52,90 €/l

8,99 €

12,39 €

+
Vírusy

Imunita

GripVis

nosový sprej, 20 ml

11)

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

Sambucus Imunno kids
sirup, 120 ml 10)

Sambucus Imunno kids sirup s malinovou príchuťou
na podporu imunity. Výživový doplnok so
štandardizovaným extraktom z plodov bazy čiernej,
ktorý podporuje prirodzenú obranyschopnosť
organizmu, prispieva k normálnej funkcii dýchacieho
systému. Neobsahuje glukózovo-fruktózový sirup,
umelé farbivá ani konzervačné látky. Sladené
agávovým sirupom. Je určený pre deti od 3 rokov.

Chrípka a prechladnutie

BIOTUSSIL®

perorálne kvapky, 100 ml

1)

Pomocný liek pri akútnych a chronických ochoreniach
dýchacích ciest, vrátane nádchy a zápalov prínosových
dutín. Pri kúpe BIOTUSSIL®, perorálne kvapky 100 ml
dostanete Vitamín C 250 mg, 60 tabliet za 0,01 €.

1) Liek na vnútorné použitie. 2) Liek na vonkajšie použitie. 3) Liek na orálne použitie. 4) Liek na podanie do nosa. 5) Liek na podanie do oka. 6) Liek na dentálne použitie. 7) Liek na vaginálne použitie. 8) Liek na rektálne použitie. 9) Liek na
perorálne použitie. 10) Výživový doplnok. 11) Zdravotnícka pomôcka. 12) Kozmetický výrobok. 13) Biocídny výrobok. 14) Veterinárny prípravok. 15) Veterinárny liek na vonkajšie použitie. 16) Dietetická potravina. 17) Veterinárny liek na vnútorné
použitie. 18) Čaj. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Používajte biocídy bezpečne. Akcia platí od 1. 9. 2022 do 30. 9. 2022 alebo do vypredania zásob.
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

090€
xxx€
59€
xx€

130€
xxx€
69€
xx€

UŠETRÍTE

5
x

JC: 37,27 €/l
UŠETRÍTE

Marťankovia PROimun 30 tabliet

Multivitammíny s výťažkami z bazy čiernej
xxx

a šípok a s vitamínom C na podporu funkcie
Elmetacin

x)
imunitného
systému obohatené o betaglukány
xxx

z prírodných zdrojov. Vhodné pre deti od 3 rokov.
xxxx
Výživový doplnok so sladidlami.
Výhodne aj Marťankovia PROimun sirup 150 ml
a PROimun Akut, Marťankovia s Imunactivom
90 tabliet, Marťankovia s inulínom 30 tabliet.
Info o cenách v lekárňach Vaša Lekáreň.*

120€
xx€
x
19€
xx€

UŠETRÍTE

UŠETRÍTE

x

xxx €

Betaglucan Combi 150+
60 kapsúl

Betaglukán je imunomodulátor a nájdete ho vo
xxx

výživovom doplnku, ktorý je vhodný na dlhodobú
Acyclovir

podporu
imunitného systému a tiež slúži ako
x)
podpora pri psychickom a fyzickom vyčerpaní.
xxxx
Prispieva k správnej látkovej premene dôležitej
na tvorbu energie a tiež prispieva k ochrane
buniek pred oxidačným stresom. Vhodný pre deti
od 3 rokov. V ponuke aj Betaglucan Combi 300+
Acute, 10 kapsúl za 8,89 €.*
xxx

110€

Zinok 25 mg FORTE je výživový doplnok s vysokou dávkou zinku v jednej tablete. Zinok
prispieva k udržaniu zdravých vlasov, nechtov
a pokožky a podporuje normálnu funkciu imunitného systému. Zinok je minerálna látka potrebná
pre celý rad biologických funkcií a je zložkou
mnohých enzýmov v ľudskom tele.
Vyrobené držiteľom certifikátu GMP, vďaka
čomu si môžete byť istý zložením a kvalitou.
V ponuke aj Zinok 15 mg, 30 tabliet za 2,69 €
a Zinok 15 mg, 90 tabliet za 5,39 €.*
UŠETRÍTE

xxx€

170€

989€
JC: 98,90 €/l

xx€

11,59 €

xxx €

Elmetacin® 100 ml

Upokojujúci sprej s chladivým účinkom na rýchle zmiernenie
bolesti. Na vonkajšiu podpornú symptomatickú liečbu bolesti
- akútne pomliaždeniny, pri vyvrtnutí a natiahnutí horných a dolných končatín následkom tupých poranení a športových zranení
a taktiež v prípade reumatických zápalových ochorení. Liek na
vonkajšie použitie. Obsahuje indometacín.**

UŠETRÍTE

70€
0
xxx€
29€
xx€

UŠETRÍTE
UŠETRÍTE

4
x

7,89 €

Zinok Forte 25 mg, 90 tabliet

Vysoká
dávka vitamínu D3 v biologicky dobre vstreMegadéčko
bateľnej
xxx x) forme. Táto forma vitamínu D je preferovaná
organizmom. Stačí len 1 kapsula denne. Ľahko
prehĺtateľné kapsule odporúčané osobám, ktoré majú
xxxx podporiť imunitu a tiež osobám málo vystavezáujem
ným slnečnému žiareniu, seniorom, tehotným ženám
a osobám s vyššou telesnou hmotnosťou.
Vyrobené držiteľom certifikátu GMP, vďaka čomu si
môžete byť istý zložením a kvalitou.
V ponuke aj MEGADÉČKO Sprej 2000 IU za 6,29 €.*

17,59 €

679€

8,39 €
xxx €

MEGADÉČKO 2000 IU,
65
xxx+ 15 kapsúl navyše

15
x

xxx €

UŠETRÍTE
UŠETRÍTE

7
x

7
x

UŠETRÍTE

8,99 €

xxx €

Výživový doplnok s obsahom vápnika, vitamínu D3 a C
na podporu imunity. Vitamín D zabezpečuje rýchlejšie
vstrebávanie
Bolesť vápnika. Sirup môžete užívať aj pridaním
doIbuprofen
mlieka, cereálií,STADA®
jogurtu alebo
na palacinky.
400
mg Doktor
ČOKO
je
vhodný
1)pre deti od 3 rokov. Vitamín D zabez20 vreciek
pečuje rýchlejšie vstrebávanie vápnika. V ponuke aj
xxxx
Kalciový
sirup Vanilka 150 ml za 5,59 €.*

UŠETRÍTE

UŠETRÍTE

6,49 €

Doktor ČOKO 150 ml

250€
xxx€
09€
xx€

UŠETRÍTE

4,99 €
xxx €

Ibuprofen STADA 400 mg,
20 vreciek

xxx
Perorálny prášok s citrónovou príchuťou s do-

brou rozpustnosťou v ústach. Ibuprofen STADA
Betaglukán
400x)mg perorálny prášok je liek na liečbu
xxx
slabej
xxxx

až stredne silnej bolesti a horúčky. Liek
vo forme prášku s citrónovou príchuťou je
vhodný na liečbu bolesti hlavy, krku a príznakov
chrípky, prechladnutia. Liek nie je potrebné
zapíjať vodou, preto je vhodný aj v situáciách
keď nemáme k dispozícii vodu. V ponuke aj
Ibuprofen STADA 200 mg, 20 vreciek za 3,89 €.
Obsahujú ibuprofén.**

130€
xxx€
69€
xx€

UŠETRÍTE

xxx€

UŠETRÍTE

7x

xxx€

8,99 €
xxx €

xxx €

Acyclovir STADA 50 mg/g dermálny krém 5 g

Acyclovir je liek obsahujúci liečivo aciclovir. Patrí do skupiny
liekov proti vírusom. Používa sa na lokálnu liečbu infekcií kože
vyvolaných vírusom Herpes simplex. Liek tlmí bolesť a svrbenie.
Je vhodný pre dospelých, tehotné ženy, dojčiace matky, dospievajúcich aj deti. V ponuke aj Acyclovir STADA 50 mg/g dermálny
krém 2 g. za 5,89 € .**

xxx

Doktor čoko

xxx

Marťankovia

xxx

x)

STARÁME SA
O VAŠE ZDRAVIE

xxx
xxxx

x)

xxxx

xxx

Zinok Forte
xxx

x)

xxxx

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. 2022 do 30. 9. 2022 alebo do vypredania zásob.
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

STADA PHARMA Slovakia, s.r.o., Digital Park III, Einsteinova 19, 851 01 Bratislava, Slovenská republika

* Výživové doplnky, ** Lieky. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.

UŠETRÍTE

200€

UŠETRÍTE

1469€

Upchatý nos

30 tabliet

nosový sprej, 30 ml

Znižuje cholesterol.* Prispieva k normálnej tvorbe
kolagénu pre normálnu funkciu krvných ciev.** Nové
zdokonalené zloženie. *Bolo preukázané, že rastlinné steroly znižujú

hladinu cholesterolu v krvi. Vysoký cholesterol je rizikovým faktorom pri vzniku
koronárnych srdcových chorôb. **Vitamín C prispieva k normálnej tvorbe kolagénu
a k správnej funkcii krvných ciev.

UŠETRÍTE

LIPOVITAN® DUO

11)

30 tabliet

Quixx® je hypertonický nosový sprej s obsahom
morskej vody na uvoľnenie a čistenie upchatého nosa
pri nádche, chrípke a alergiách. Pre deti od 6 mesiacov
a dospelých. V ponuke aj Quixx® extra, nosový sprej
30 ml za 6,19 €. Pre deti od 6 rokov a dospelých.

UŠETRÍTE

1299€

14,19 €

Ochrana pečene

Quixx®

370€

10)

LIPOVITAN® DUO obsahuje cholín, ktorý prispieva
k udržaniu normálnej funkcie pečene a k správnej
látkovej premene lipidov. Silymarín, extrakt z pestreca
mariánskeho, ktorý podporuje normálnu činnosť
pečene a jej detoxikáciu.

140€

UŠETRÍTE

1839€

16,69 €

250€

1169€

7,39 €

Cholesterol

10)

UŠETRÍTE

6 19€

16,69 €

ARTERIN® CHOLESTEROL

120€

350€

2539€

19,79 €

28,89 €

Imunita, vitalita

HLIVA USTRICOVITÁ
S RAKYTNÍKOVÝM OLEJOM

Nechtová mykóza

Exoterin 78,22 mg/ml

liečivý lak na nechty, 3,3 ml

2)

Na liečbu hubových infekcií nechtov u dospelých.
Je účinný proti dermatofytom, bez pilníkovania.
Prvé 4 týždne sa liečivý lak nanáša 1x denne, následne
1x týždenne na postihnutý necht na nohe alebo na
ruke. Liek obsahuje terbinafín. V ponuke aj Exo-Nailner
lak 2 v 1, 5 ml 11) za 10,49 € a EXOROLFIN 5% liečivý lak
na nechty 2,5 ml 2) za 11,89 €.

UŠETRÍTE

Starostlivosť o vlasy

60 + 60 kapsúl ZADARMO 10)

Vlasové hnojivo

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. Vo výhodných akciových
baleniach. V ponuke aj v balení 30 + 30 kapsúl
za 10,19 € a 100 + 100 kapsúl za 28,49 €.

Prípravok pre podporu prirodzenej hustoty vlasov
a obmedzenie ich vypadávania. Je vhodný aj pri
pomalom raste a zvýšenej lámavosti vlasov. Vysoké
dávky aminokyselín, vitamínov a minerálov pre rýchly
a výrazný účinok. Vlasová výživa obsahuje MSM, zdroj
síry, ktorá je považovaná za minerál krásy. V ponuke
aj Vlasové hnojivo, 60 tabliet 10) za 12,19 € a Vlasové
hnojivo šampón, 150 ml 12) za 9,79 €.

2 40€

UŠETRÍTE

1559€

150 tabliet

10)

210€

UŠETRÍTE

1529€

17,99 €

700€

5089€

17,39 €

57,89 €

Nechtová mykóza

Excilor® FORTE na ošetrenie
nechtových plesní

Kĺby a zdravý pohyb

Inca Collagen

30 ml 11)

Nové koncentrovanejšie zloženie Excilor® FORTE,
je určený na ošetrenie plesňových infekcií nechtov.
Upravuje pH vo vnútri nechtu a tým zabraňuje rastu
plesne. Vďaka TransActive technológii, malej molekule
prípravku Excilor®, ľahko a rýchlo preniká do nechtu a
pôsobí priamo v mieste poškodenia, nielen na povrchu.
Nevytvára rezistenciu. Jednoduchá aplikácia 1x denne,
bez potreby úpravy nechta pilníkom. V ponuke aj
Excilor® lak na liečbu plesňových infekcií nechtov, 3,3 ml
za 12,09 €.

30 vrecúšok
Kĺby, väzy, šlachy

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)!

10)

Inca Collagen sa stará o krásu vašej pleti, je svieža
a hydratovaná. Vlasom dodáva lesk a pružnosť, nechty
sa menej lámu. Účinky kolagénu ocenia aj starší ľudia
a športovci, zlepšuje pohyb a chráni kĺby, šľachy
a kosti pred opotrebením a zraneniami. Pomáha tiež
mamičkám po pôrode dostať sa do správnej kondície
a zabraňuje nadmernému padaniu vlasov. Pôsobí
aj na pigmentové škvrny a celulitídu. V ponuke aj
veterinárny prípravok Incapet Collagen, 30 vrecúšok 14)
za 50,39 €.

1) Liek na vnútorné použitie. 2) Liek na vonkajšie použitie. 3) Liek na orálne použitie. 4) Liek na podanie do nosa. 5) Liek na podanie do oka. 6) Liek na dentálne použitie. 7) Liek na vaginálne použitie. 8) Liek na rektálne použitie. 9) Liek na
perorálne použitie. 10) Výživový doplnok. 11) Zdravotnícka pomôcka. 12) Kozmetický výrobok. 13) Biocídny výrobok. 14) Veterinárny prípravok. 15) Veterinárny liek na vonkajšie použitie. 16) Dietetická potravina. 17) Veterinárny liek na vnútorné
použitie. 18) Čaj. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Používajte biocídy bezpečne. Akcia platí od 1. 9. 2022 do 30. 9. 2022 alebo do vypredania zásob.
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

UŠETRÍTE

2 60€

UŠETRÍTE

1889€

180€

UŠETRÍTE

1309€

JC: 18,89 €/l

21,49 €

090€

599€

14,89 €

6,89 €

Trávenie, imunita, detox

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.

UŠETRÍTE

Imunita

Imunita

Barny‘s HerpeNormTM

Barny‘s Kolostrum
s BETA-GLUKÁNMI forte
30 kapsúl

10 kapsúl

10)

HerpeNorm plus obsahuje esenciálnu aminokyselinu
L-lyzín a minerálnu látku zinok, ktorý prispieva k
správnemu posilneniu imunitného systému a zohráva
úlohu v procese delenia buniek. Navyše je obalený do
patentovaných kapsúl Capsugel® pre ešte efektívnejší
účinok.
TM

10)

Kolostrum s garantovaným množstvom protilátok typu
G (30% IgG), značkovými beta-glukánmi, organickým
selénom a zinkom a vitamínom C, ktorý prispieva
k správnej funkcii imunitného systému.

320€

UŠETRÍTE

2299€

180€

1299€
JC: 25,98 €/l

26,19 €

14,79 €

€
Chrupavky a kosti

Barny‘s Inovo 5 forte
90 kapsúl

Močové cesty

Barny‘s Cran-UrinTM FORTE

10)

Inovo 5 forte obsahuje kombináciu až 6 aktívnych
látok. Glukózamín a chondroitín sulfát, MSM, kolagén
II. typu, kyselina hyalurónová a vitamín C, ktorý
prispieva k správnej tvorbe kolagénu a správnej funkcii
chrupaviek a kostí. Víťaz d-testu kĺbových výživ 2016.
Odporúčaná doba užívania minimálne 3 mesiace.

UŠETRÍTE

500 ml 10)

Vo Vašej Lekárni ušetríte.

2 20€

UŠETRÍTE

1539€

290€

60 + 30 kapsúl

10)

Klokan obsahuje až 3 druhy kolagénu, glukózamín
a chondroitín sulfát, kyselinu hyalurónovú a vitamín C,
ktorý prispieva k normálnej tvorbe kolagénu
a k prirodzenej funkcii chrupaviek a kostí.

ALAVIS™ MAXIMA
Spaľovač tukov
40 kapsúl

10)

ALAVIS™ MAXIMA Spaľovač tukov obsahuje
aminokyselinu karnitín, mikroenkapsulovaný kofeín
s postupným uvoľňovaním a extra silne koncentrovaný
rastlinný extrakt z papriky ročnej so štandardizovaným
obsahom kapsaicinoidov (kapsaicín). Paprika
ročná (Capsicum annuum L.) prispieva ku kontrole
telesnej hmotnosti.

2 20€

1069€

23,99 €

Chudnutie

Barny‘s KlokanTM

UŠETRÍTE

2109€

17,59 €

Chrupavky a kosti

Barny‘s Cran-Urin FORTETM obsahuje 800 mg čistého
extraktu z kanadských brusníc štandardizovaný na
obsah 16 mg dôležitých proanthokyanidínov (PAC)
v dennej dávke. Vhodné pre deti od 3 rokov a pre
diabetikov.

12,89 €

Spánok

Barny‘s HypnoX® MELATONÍN
30 kapsúl

10)

Barny‘s HypnoX® MELATONÍN obsahuje až 12 aktívnych
látok v 1 kapsule. Melatonín, ktorý prispieva k skráteniu
času potrebného na zaspanie, vitamíny skupiny B,
ktoré prispievajú k správnej funkcii nervovej sústavy
a psychiky a 6 tradičných bylín ľudového liečiteľstva
vrátane zeleného čaju. Levanduľa úzkolistá, medovka
lekárska, chmeľ otáčavý a mučenka opletavá
prispievajú k dobrému spánku. Vyrobené na Slovensku.

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. 2022 do 30. 9. 2022 alebo do vypredania zásob.
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

