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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. 10. 2021 do 31. 10. 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

Kašeľ
ERDOMED® 225 mg
20 vreciek 1)

ERDOMED® je osvedčený liek na ochorenia horných 
aj dolných dýchacích ciest. ERDOMED® 225 mg, 
s pomarančovou príchuťou, je dostupný aj bez 
lekárskeho predpisu. Vhodný pre dospelých 
a dospievajúcich od 12 rokov. Obsahuje erdosteín.

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

Odstraňuje príznaky chrípky a nachladnutia, ako sú: 
horúčka, upchatý nos, bolesť hlavy, bolesť hrdla. 
Nespôsobuje ospalosť. Bez umelých farbív. V ponuke 
aj PARALEN® GRIP horúci nápoj citrón 650 mg/10 mg, 
12 vreciek, PARALEN® GRIP horúci nápoj Novum 500 
mg/10 mg, 12 vreciek a PARALEN® GRIP horúci nápoj 
echinacea a šípky 500 mg/10 mg, 12 vreciek za 6,49 €. 
Pri kúpe roduktov Paralen Grip získate Celaskon 
30x250 mg len za 0,01 €

Čistí nosovú sliznicu a pomáha tak odstraňovať vírusy 
a baktérie. Znižuje opuch nosovej sliznice pri nádche. 
100% prírodná morská voda bohatá na minerály. 
V ponuke aj PHYSIOMER® Baby nosový sprej 115 ml za 
10,49 €, PHYSIOMER® Kids nosový sprej 115 ml za 10,49 €, 
PHYSIOMER® Gentle Jet nosový sprej 135 ml za 10,49 €, 
PHYSIOMER® Baby hypertonický 60 ml za 9,09 €.

Nádcha
Nasivin® SOFT 0,025% aer nao 
10 ml 4)

Uvoľní upchatý nos už do 25 sekúnd a účinkuje 
až 12 hodín. Nosový sprej proti nádche pre deti 
už od 1 roka. Bez konzervačných látok. Obsahuje 
oxymetazolíniumchlorid.

+ HYLAK FORTE 30 ML 
ZA 0,01€

+ CELASKON 
30 X 250 MG ZA 0,01 €

POZNÁTE 
Z TV REKLAMY UŠETRÍTE 640€

 JC: 68,49 €/l 

889€
 15,29 € 

Trávenie
Hylak forte
100 ml 1)

Hylak forte. Komplexná starostlivosť o vaše trávenie. 
Vhodný aj pre deti od 2 rokov. 
Pri kúpe Hylak forte, 100 ml získate Hylak forte, 30 ml 
len za 0,01 €!

Nádcha
PHYSIOMER® nosový sprej 
Hypertonický
135 ml 11)

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

Kolagén
Colafit®
60 kociek 10)

UŠETRÍTE 410€
 

649€
 10,59 € 

UŠETRÍTE 300€
 

1459€
 17,59 € 

UŠETRÍTE 140€
 

719€
 8,59 € 

UŠETRÍTE 180€
 JC: 73,26 €/l  

989€
 11,69 € 

UŠETRÍTE 090€
 

449€
 5,39 € 

+

POZNÁTE 
Z YOUTUBE

POZNÁTE 
Z YOUTUBE
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TOTO SÚ NOVÉ BIO ČAJE

 TOTO
 BIO ČAJ Prieduškový
 Bylinná čajová zmes obsahuje:
 Vňať mäty piepornej, skorocelový  
 list, pamajoránovú a rebríčkovú  
 vňať. Spoločne podporujú správnu  
 funkciu dýchacích ciest.

 TOTO
 BIO ČAJ Urologický
 Bylinná čajová zmes obsahuje:
 zlatobyľ, vres a kvet ibišteka,
 ktoré prispievajú k správnej
 funkcii močových ciest.

 TOTO
 BIO ČAJ Rumanček
 Rumanček prispieva k správnej  
 funkcii tráviaceho traktu  
 a napomáha aj relaxácii  
 a zdravému spánku.

 TOTO
 BIO List Senny
 Výživový doplnok.
 
 List senny prispieva k správnej
 funkcii tráviaceho traktu.

20 x 1,5 g 2,19€

20 x 1,5 g 2,19€

20 x 2 g 2,19€

20 x 1,5 g 2,19€

 TOTO VITAMÍN D3  
 2000I.U.
 120 cps
 Výživový doplnok. Zvýšený obsah  
 prírodného vitamínu D, vhodný 
 aj pre vegetariánov.

 Vitamín D prispieva k :
 správnemu fungovaniu

 imunitného systému
 udržaniu zdravých kostí a zubov

60 cps 6,59€

120 cps 11,49€

100 cps 6,29€

 TOTO
 ZINOK FORTE 25mg
 100 cps
 Výživový doplnok 
 s postupným uvoľňovaním. 

 Zinok prispieva k:
 k udržaniu zdravých nechtov,  

 vlasov, pokožky
 správnemu fungovaniu  

 imunitného systému
 plodnosti a správnej 

 reprodukčnej funkcii
 zinok s postupným uvoľňovaním

A4 dvojstrana.indd   25 14/09/2021   11:42



MIMORIADNA AKCIA
OKTÓBER 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. 10. 2021 do 31. 10. 2021 alebo do vypredania zásob. 
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

Stres, únava a vyčerpanie

TOTO MAGNÉZIUM B6 FORTE
60 kapsúl s postupným uvoľňovaním 10)
 

Magnézium prispieva k zníženiu únavy a vyčerpania, 
správnemu fungovaniu nervového systému, správnej funkcii 
psychiky. Zvýšený obsah magnézia v organickej forme. 
V ponuke aj TOTO MAGNÉZIUM B6, 60 kapsúl za 6,49 €. 

UŠETRÍTE 090€
 

899€
 9,89 € 

Chrípka a prechladnutie

THERAFLU prechladnutie a chrípka 
14 vreciek 1)
 

Unikátna kombinácia 4 účinných látok - paracetamol 
na tlmenie bolesti a zníženie horúčky, antihistaminikum proti 
príznakom alergie, dekongestívum proti upchatému nosu 
a vitamín C.

  

UŠETRÍTE 280€
 

899€
 11,79 € 

Nádcha

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. Nosová roztoková aerodisperzia OLYNTH® 
HA 0,1 % a OLYNTH® HA 0,05% obsahuje xylometazolíniumchlorid. 
V ponuke aj iné lieky OLYNTH®. Info o cenách v lekárňach Vaša 
Lekáreň.
  

UŠETRÍTE 090€
 

439€
 5,29 € 

POZNÁTE 
Z TV REKLAMY



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. 10. 2021 do 31. 10. 2021 alebo do vypredania zásob. 
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

Bolesť hrdla

Strepsils® Med a Citrón
24 pastiliek 1)
 

Na bolesť hrdla. Účinkuje proti vírusom, baktériám 
a kvasinkám po 1 minúte.* Zníženie bolesti v hrdle po 5 minútach. 
V ponuke aj iné druhy liekov Strepsils®. Info o cenách v lekárňach 
Vaša Lekáreň. 
*Na základe štúdie in-vitro.

  

UŠETRÍTE 150€
 

649€
 7,99 € 

Imunita

VIGANTOLVIT® D3 2000 I.U.
60 kapsúl 10)
 

Malé, ľahko prehĺtateľné kapsuly s vitamínom D3 podporujú 
normálnu funkciu imunitného systému. Bez obsahu gluténu, 
laktózy a bravčovej želatíny. 60 kapsulové balenie 
na 2 mesiace užívania. V ponuke aj VIGANTOLVIT® OSTEO,
30 kapsúl za 6,99 €.

 
  

UŠETRÍTE 090€
 

609€
 6,99 € 

Bolesť chrbta

Capsagamma® 53 mg/100 g krém 
40 g 2)
 

Rastlinný liek z extraktu plodov papriky /kapsaicín/ 
na zmiernenie bolesti svalov ako je bolesť v krížovej oblasti 
chrbta. Pri opakovanej bolesti chrbta ku Milgamme® N 
100 cps vyskúšajte liek Capsagamma® crn 40g – na lokálne 
tlmenie bolesti. Obsahuje štandardizovaný polotuhý extrakt z plodov 

papriky (Capsicum).

 

UŠETRÍTE 290€
 

369€
 6,59 € 



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

použitie. 18) Čaj. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Používajte biocídy bezpečne. Akcia platí od 1. 10. 2021 do 31. 10. 2021 alebo do vypredania zásob. 
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

Kašeľ
RobitussinTM ANTITUSSICUM 
na suchý dráždivý kašeľ 7,5 mg/5 ml 
sirup 
100 ml 1)

STOP suchému kašľu. Účinná úľava od suchého 
dráždivého kašľa, bez cukru, príjemná višňová 
príchuť. Pre dospelých a deti od 6 rokov. Obsahuje 
dextrometorfániumhydrobromid. V ponuke aj 
RobitussinTM EXPECTORANS na vykašliavanie sirup 
100 ml (obsahuje guajfenezín) a RobitussinTM JUNIOR 
na suchý dráždivý kašeľ sirup 100 ml (obsahuje 
dextrometorfániumhydrobromid) za 6,69 €. 

Kašeľ
PROSPAN® sirup
100 ml 1)

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. 

Kašeľ
Solmucol® 200 mg
20 vreciek 3)

Solmucol účinne lieči ochorenia dýchacích ciest spojené 
s nadmerným zahlienením. Rozpúšťa hlieny v dýchacích 
cestách a uľahčuje vykašliavanie. Pôsobí antioxidačne 
a protizápalovo. Neobsahuje cukor, laktózu, ani lepok. 
Solmucol je vhodný pre deti aj dospelých. V ponuke aj 
Solmucol® sirup 90 ml za 4,39 €. Obsahuje acetylcysteín.

Kašeľ
Ambrobene 15 mg/5 ml
100 ml 1)

Ambrobene - pre rýchlu a účinnú úľavu od vlhkého 
kašľa. Lieky obsahujú ambroxóliumchlorid. V ponuke 
Ambrobene 7,5 mg/ml, 100 ml 1) za 4,39 € 
a Ambrobene 30 mg, 20 tabliet 1) za 3,89 €.

Kašeľ
TUSSIREX sirup
120 ml 11)

Sirup na všetky druhy kašľa spojené s prechladnutím. 
Zmierňuje suchý dráždivý aj prieduškový kašeľ. Rýchla 
úľava. V ponuke aj TUSSIREX Junior sirup 120 ml za 6,09 €, 
TUSSIREX Nočný sirup 120 ml za 7,39 € 
a TUSSIREX Pastilky proti kašľu 20 ks za 6,29 €.

TANTUM VERDE®  - Vaše eso na bolesť hrdla! TANTUM 
VERDE® rýchlo a efektívne odstráni bolesť a zápal 
hrdla.  Teraz pri nákupe pastiliek TANTUM VERDE ® 
dezinfekčný gél len za 0,01€. Akcia platí pre všetky 
príchute pastiliek TANTUM VERDE.  Obsahuje 
benzydamínium-chlorid.

Uľavuje od bolesti a škrabania v hrdle, dezinfikuje 
ústnu dutinu, potláča zápal. Pre dospelých a deti 
od 6 rokov. V ponuke aj Neo-angin® ČEREŠŇA 
1,2mg/0,6mg/5,9mg pastilky a Neo-angin® ŠALVIA 
1,2 mg/0,6 mg/5,9 mg pastilky za 6,39 €. 

Bolesť a zápal hrdla
TANTUM VERDE® Mint 
20 pastiliek 3)

Bolesť hrdla
Neo-angin® BEZ CUKRU 
1,2 mg/0,6 mg/5,72 mg pastilky
24 tvrdých pastilek 3)

Tvrdé pastilky Drill sú vďaka svojmu dvojitému účinku 
doplňujúca antibakteriálna a analgetická lokálna liečba 
ľahších infekcií sliznice ústnej dutiny a orofaryngu. 
Liečivo chlórhexidín je účinné antiseptikum a účinkuje 
proti širokému spektru významných patogénov 
v ústnej dutine a v hltane. Tetrakaín je lokálne 
anestetikum, ktoré rýchlo tlmí bolesť v hrdle. V ponuke 
aj Drill bez cukru 24 tvrdých pastiliek a Drill ružový 
med 24 tvrdých pastiliek za 5,49€.

Bolesť hrdla
Drill
24 tvrdých pastiliek 3)

UŠETRÍTE 130€
 JC: 66,90 €/l

669€
 7,99 € 

UŠETRÍTE 060€
 JC: 46,90 €/l 

469€
 5,29 € 

UŠETRÍTE 080€
 JC: 50,75 €/l 

609€
 6,89 € 

UŠETRÍTE 080€
 JC: 62,90 €/l 

629€
 7,09 € 

UŠETRÍTE 100€
 

479€
 5,79 € 

UŠETRÍTE 220€
 

729€
 9,49 € 

UŠETRÍTE 090€
 

639€
 7,29 € 

UŠETRÍTE 070€
 

549€
 6,19 € 

Bolesť hrdla
Orocalm Forte 3 mg/ml orálna 
roztoková aerodisperzia
15 ml 3)

Sprej s čerešňovou príchuťou pôsobí priamo v mieste 
zápalu. Uľavuje od akútnej bolesti v krku, zmenšuje 
opuch, a tým zmierňuje bolestivé prehĺtanie. 
Bez cukru, pre dospelých od 18 rokov. V ponuke aj 
Orocalm 1,5 mg/ml orálna roztoková aerodisperzia, 
30 ml za 6,09 €. Obsahuje benzydamíniumchlorid.

UŠETRÍTE 080€
 

659€
 7,39 € 

+ DEZINFEKČNÝ GÉL 
LEN 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. 10. 2021 do 31. 10. 2021 alebo do vypredania zásob. 
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

Sofia Vám prináša
super zľavy.

Chrípka a prechladnutie
COLDREX® MaxGrip 
Lesné ovocie
10 vreciek 1)

Uľaví rýchlo od príznakov chrípky a prechladnutia. 
Znižuje horúčku, odstraňuje bolesť hlavy, bolesť 
v hrdle a uvoľňuje upchatý nos. Obsahuje paracetamol, 
fenylefrín a vitamín C. V ponuke aj iné druhy liekov 
COLDREX®. Info o cenách v lekárňach Vaša Lekáreň.

Bolesť
Nalgesin® S
20 tabliet 3)

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

Bolesť
Ibuprofen STADA 400 mg
perorálny prášok, 20 vreciek 3)

Jediný ibuprofén vo forme perorálneho prášku, ktorý 
sa nemusí zapíjať. Rýchlo sa rozpustí na vašom jazyku. 
Príjemná citrónová príchuť a rýchly účinok pre úľavu 
od bolesti a horúčky. Balený vo vreckách pre pohodlné 
užitie kdekoľvek. V ponuke aj Ibuprofen STADA 200 mg 
perorálny prášok za 3,79 €. Obsahuje ibuprofén.

Chrípka a prechladnutie
OSCILLOCOCCINUM®
30 dávok 1)

OSCILLOCOCCINUM® je homeopatický liek, tradične 
sa používa pri liečbe chrípkových stavov (horúčka, 
prechladnutie, bolesti). Dávkovanie je rovnaké pre 
všetky vekové kategórie vrátane tehotných žien a detí. 
V ponuke aj OSCILLOCOCCINUM® 6 dávok za 7,79 €.

Bolesť
2 x Panadol Novum 500 mg
24 tabliet 1)

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

ACYLPYRIN® znižuje horúčku, uľavuje od bolesti hlavy, 
kĺbov a svalov pri chrípkových ochoreniach. Obsahuje 
kyselinu acetylsalicylovú.

Účinné analgetikum s protizápalovým účinkom. 
Ľahko rozpustné ružové mäkké kapsuly s tekutou 
účinnou látkou. Pri bolesti hlavy a migréne, bolesti 
zubov, chrbta, svalov a bolestivej menštruácii. 
Pre dospelých a dospievajúcich nad 12 rokov. Obsahuje 
ibuprofén.

Bolesť
Ibalgin® Rapidcaps 400 mg
30 mäkkých kapsúl 1)

Chrípka a prechladnutie
ACYLPYRIN® 500 mg
10 tabliet 1)

Účinná úľava od bolesti a horúčky. Potláča zápal, 
znižuje horúčku, tlmí bolesť hlavy, zubov, krížov 
a menštruačné bolesti. V ponuke aj BRUFEN® 400 mg, 
50 tabliet za 4,79 €. Ibuprofén sa rýchlo absorbuje 
z gastrointestinálneho traktu. Liek obsahuje ibuprofén.

Bolesť
BRUFEN® 400 mg
30 tabliet 1)

UŠETRÍTE 160€
 

829€
 9,89 € 

UŠETRÍTE 330€
 

2559€
 28,89 € 

UŠETRÍTE 101€
 

278€
 3,79 € 

UŠETRÍTE 080€
 

589€
 6,69 € 

UŠETRÍTE 070€
 

399€
 4,69 € 

UŠETRÍTE 070€
 

499€
 5,69 € 

UŠETRÍTE 030€
 

129€
 1,59 € 

UŠETRÍTE 080€
 

379€
 4,59 € 

+ 48 TBL ZA CENU
 36 TBL



TÉMA MESIACA
ZOSTAŇTE ZDRAVÝ 
AJ POČAS JESENE

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. 10. 2021 do 31. 10. 2021 alebo do vypredania zásob. 
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

Príjemné septembrové počasie babieho leta vystriedal 
sychravý október.
Vaša imunita v snahe odolávať vírusom a baktériám 
dostáva zabrať a preto je vhodné ju posilňovať. Okrem 
klasiky v podobe céčka či déčka, siahnite aj po zinku 
(Zinkorot), ktorý je pre správnu funkciu imunitného 
systému nepostrádateľný.

Nezabúdajte na zdravý životný štýl - dôležitý je pravidelný 
pobyt na čerstvom vzduchu, šport, pestrá a vyvážená 
strava, kvalitný pitný režim, dostatok spánku. Vyhýbajte sa 
stresu, snažte sa zostať v psychickej pohode, k čomu Vám 
dopomôže magnézium (Magnerot).

Potrebnú dávku vitamínov doprajte aj svojim deťom 
- napríklad v podobe obľúbených multivitamínových 
želatíniek (Rakytníček). Vďaka obsahu rakytníka 
podporujú imunitu a pomôžu škôlkarom a školákom lepšie 
zvládať únavu.  

Zostaňte zdraví a o vhodnom výbere voľnopredajných 
liekov a výživových doplnkov na Vaše problémy sa poraďte 
s odborníkmi vo Vašej lekárni.

Imunita
Zinkorot® 25 mg
50 tabliet 1)

 

Zinkorot® má dôležitú úlohu v oslabenej imunite, 
ktorá sa môže prejaviť zvýšenou náchylnosťou 
k infekciám v chladnejšom období. Obsahuje dihydrát 
zinkumorotátu. 
Zinkorot® - zinok, ktorý lieči.

UŠETRÍTE 160€
 

809€
 9,69 € 

RAKYTNÍČEK multivitamínové želatínky sú unikátne 
nielen svojou ovocnou chuťou, obsahujú totiž 20 % 
ovocnej šťavy, ale i vysokým obsahom 9 vitamínov. 
Bez konzervačných látok, umelých sladidiel 
a pridaného farbiva. Na výber RAKYTNÍK, MORSKÝ 
SVET 140 ks, DŽUNGĽA, HRUŠKA, VIŠŇA 70 ks 
za 9,49 € a ŠPORT 70 ks za 9,39 €. V akcii aj vegánske 
želé RAKYTNÍČEK Trpaslíci divoké ovocie 
a RAKYTNÍČEK Škriatkovia maracuja 90 ks za 9,49 €.

Vitamíny pre deti
RAKYTNÍČEK® multivitamínové 
želatínky s rakytníkom
70 ks 10)

UŠETRÍTE 190€
 

949€
 11,39 € 

UŠETRÍTE 340€
 

1079€
 14,19 € 

Kŕče, stres, ľahšie poruchy 
spánku a sústredenia
magnerot® 500 mg 
100 tabliet 1)

 

Dopĺňať magnézium je veľmi dôležité v každej životnej 
situácii. Liek magnerot® je jediné magnézium 
s kyselinou orotovou, vďaka ktorej sa lepšie vstrebáva.
Obsahuje dihydrát magnéziumorotátu. 
magnerot®– vaše magnézium v oranžovej krabičke! 

POZNÁTE 
Z TV REKLAMY

POZNÁTE 
Z TV REKLAMY



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. 10. 2021 do 31. 10. 2021 alebo do vypredania zásob. 
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

Majte pekný deň.

Ibalgin® Plus: rýchlejšia a silnejšia úľava od bolesti 
hlavy. DVOJITOU SILOU PROTI BOLESTI.

Bolesť
Ibalgin® Plus
24 tabliet 1)

Flector EP náplasť je švajčiarska liečivá náplasť 
na liečbu bolesti svalov, kĺbov, chrbtice, či športových 
zranení. Účinne zmierňuje zápal a opuch. Stačí 
ju nalepiť priamo na miesto bolesti. Nezaťažuje 
tráviacu sústavu. Úľavu od bolesti poskytuje až na 
24 hodín pri aplikácii 1 alebo 2x denne. V balení 
nájdete aj fixačný obväz zdarma. Obsahuje 
diklofenak epolamín.

Bolesť chrbta
Voltaren Forte 2,32% gél
180 g 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. 
Ľahko otvárateľný uzáver. Obsahuje diclofenacum 
diethylaminum.

Lokálna bolesť   
Flector® EP náplasť
5 ks 2)

Unikátna kombinácia dvoch účinných látok vo forme 
krému. Potláča bolesť, zmierňuje zápal a urýchľuje 
vstrebávanie modrín. Lieči poúrazové stavy a následky 
športových úrazov, krvné podliatiny, podvrtnutie 
kĺbu. Uľavuje od bolesti chrbta. Pre dospelých a 
dospievajúcich od 12 rokov. V ponuke aj Ibalgin® krém, 
100 g a Ibalgin® gél, 100 g za 5,39 €.

Bolesť a opuch
Ibalgin® DUO EFFECT
100 g 2)

Obsahuje kombináciu vitamínov K2 a D3 a koenzýmu 
Q10. Vitamín D3 prispieva k udržaniu normálneho stavu 
kostí, normálnej činnosti svalov, zubov 
a k normálnej fukcii imunitného systému. 
Vitamín K2 prispieva k normálnej zrážanlivosti krvi 
a udržuje normálny stav kostí.

Vitamíny
Vitamín K2+D3+Q10

60 kapsúl 10)Kĺby, väzy, šľachy
Flexofytol®
60 kapsúl 10)

Obsahuje optimalizovaný extrakt z koreňa kurkumy,                                                    
ktorý prispieva k udržaniu ohybnosti a pružnosti kĺbov.
Pri kúpe jedného balenia je druhé za 0,01 €.

+ DRUHÉ BALENIE ZA 
0,01 €

Uľavuje od bolesti pri natiahnutí svalov, podvrtnutí, 
či pomliaždení v oblasti kĺbov. Nepretržitý účinok 
1 náplaste až počas 24h. Diskrétna, flexibilná, 
neobmedzuje pohyb. Jediná liečivá náplasť 
s ibuprofénom. Pôsobí protizápalovo. V ponuke 
aj NUROFEN® 200 mg liečivá náplasť 4 ks za 8,99 €.

Lokálna bolesť   
NUROFEN® 200 mg liečivá 
náplasť 
2 ks 2)

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

Vitamíny
REVITANERV STRONG 500 mg
30 tabliet 10)

UŠETRÍTE 150€
 

789€
 9,39 € 

UŠETRÍTE 080€
 

539€
 6,19 € 

UŠETRÍTE 270€
 

1399€
 16,69 € 

UŠETRÍTE 340€
 JC: 98,83 €/kg 

1779€
 21,19 € 

UŠETRÍTE 1799€
 

1799€
 35,98 € 

UŠETRÍTE 060€
 

439€
  4,99 € 

UŠETRÍTE 210€
 JC: 76,90 €/kg 

769€
 9,79 € 

UŠETRÍTE 530€
 

1189€
 17,19 € 



Vaša Lekáreň je tu pre Vás! 

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. 10. 2021 do 31. 10. 2021 alebo do vypredania zásob. 
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

Starostlivosť o pokožku
Bepanthen® Sensiderm krém 
20 g 11)

Uľavuje od príznakov ekzému, uľavuje od svrbenia 
do 30 minút, vhodný pre deti od narodenia*, tehotné 
i dojčiace ženy. V ponuke aj Bepanthen® Sensiderm 
krém 50 g za 11,69 €. 
*O dlhodobom použití u dojčiat odporúčame poradiť 
sa s lekárom.

Starostlivosť o pokožku
Bepanthen® Baby masť
30 g 12)

Trojaká starostlivosť o bábätká aj mamičky. Pomáha 
chrániť zadoček pred vznikom zaparenín. Prirodzene 
regeneruje a hydratuje aj tú najcitlivejšiu pokožku. 
Vhodný aj k starostlivosti o bradavky po dojčení. 
S pantenolom a mandľovým olejom. 
V ponuke aj Bepanthen® Baby masť 100 g za 11,79 €.

Starostlivosť o pokožku
Rad produktov BIODERMA 
Atoderm a Cicabio 12)

Vyskúšajte produkty na suchú, atopickú a poškodenú 
pokožku. Upokojte a dlhodobo hydratujte pokožku 
celej rodiny. Atoderm je kompletný rad produktov 
na čistenie a starostlivosť o tvár a telo. Zamedzuje 
suchosti a svrbeniu. Cicabio rieši všetky typy 
poškodenia pokožky deti i dospelých. V ponuke celý 
rad produktov BIODERMA Atoderm a Cicabio. 
Info o cenách v lekárňach Vaša Lekáreň.

Starostlivosť o vlasy
BIOSIL PLUS
60 tabliet 10)

Kombinácia vitamínov a minerálov pre krásne a zdravé 
vlasy a nechty.

Priehľadné náplasti na opary Compeed tvoria 
ochrannú bariéru, odpudzujú vodu, redukujú pľuzgiere 
a chrasty. Chráni nervové zakončenia, tlmí bolesť 
a urýchľujú proces hojenia. Dá sa nosiť pod rúškom.

Opary
Vectavir® tónovaný krém 
na opary
2 g 2)

Tlmí bolesť pri oparoch a urýchľuje hojenie. Účinný aj 
v neskorších fázach oparu. Prirodzený vzhľad pokožky 
po aplikácii. Obsahuje penciklovir.

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 €.

Starostlivosť o vlasy
CYSTIPHANE BIORGA
120 tabliet 10)

Opary
Compeed® NÁPLASŤ na opary 
15 ks 11)

UŠETRÍTE 080€
 

589€
 6,69 € 

UŠETRÍTE 070€
 

539€
 6,09 € 

UŽ OD
 

509€

UŠETRÍTE 240€
 

909€
 11,49 € 

UŠETRÍTE 080€
 

379€
 4,59 € 

UŠETRÍTE 180€
 

869€
 10,49 € 

UŠETRÍTE 140€
 

1039€
 11,79 € 
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relizema

OCHRANA PRED VÍRUSMI 
SPÔSOBUJÚCIMI 

PRECHLADNUTIE
Prevencia 

kedykoľvek
 počas roka
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GripVis nosový sprej, GripVis sprej do hrdla sú zdravotnícke pomôcky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis. Pred použitím si pozorne prečítajte 
návod na použitie a poraďte sa so svojím lekárom a lekárnikom. Dátum výroby materiálu: september 2021. Zastúpenie v SR: Berlin-Chemie / A. Menarini 
Distribution Slovakia s.r.o., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava, tel.: 02/5443 0730, fax: 02/5443 0724, e-mail: slovakia@berlin-chemie.com. 
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UŠETRÍTE 030€
 

729€
 7,59 € 

UŠETRÍTE 030€
 

729€
 7,59 € 



stada

Ušná hygiena
AkusTone ušný sprej
15 ml 11)

Zloženie troch prírodných olejov pre správnu ušnú 
hygienu. Pomáha odstráneniu mazových zátok 
a k prevencii ich vzniku. Pre dospelých a deti 
od 3 mesiacov veku.

VITAMÍNY A MINERÁLY

NOVINKA
 

739€
 

739€
 

809€

 

479€
 

1039€

 

1299€

Výživový doplnok.

Výživový doplnok.

Výživový doplnok.

Výživový doplnok.

Výživový doplnok.

* Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom

Jesenná úroda zdravia

Marťankovia multivit. MIX 50+50 Promo
Multivitamíny pre deti so spoločenskou hrou 
Marťadvojka ako darček! Nové tvary gummies 
Jeseň-zima a cmúľacie  
tablety s Imunactivom.

Degasin 280 mg
24+8 TOB 

Pomoc pri nadúvaní 
a plynatosti.  

Stačí 1 kapsula.

Najdôveryhodnejšia značka v starostlivosti o prostatu 2020 
vyrobená držiteľom certifikátu GMP.

Prostenal Control 70+20 TBL
- zdravie prostaty
- zlepšenie kvality života
- podpora potencie

Daosin 60 cps, 10 cps je originálna 
patentovaná diaminooxidáza pri 
príznakoch histamínovej intolerancie. 
10 cps navyše.

Kamistad Senzitiv je liek na liečbu mierneho 
zápalu ďasien a sliznice ústnej dutiny. Obsahuje 
dve liečivá: lidokaín a rumančekový extrakt.  
Liek je určený na orálne a gingiválne použitie.

Kamistad Baby gél je kozmetický 
výrobok, ktorý ochladzuje a upokojuje 
podráždenú sliznicu a ošetruje citlivé 
ďasná jemnou silou rumančeka. 

Elmetacin sprej s chladivým 
účinkom 100 ml. Na vonkajšiu 
podpornú symptomatickú 
liečbu bolesti - akútne pom-
liaždeniny, pri vyvrtnutí a na-
tiahnutí horných a dolných 
končatín následkom tupých 
poranení. Liek na von-
kajšie použitie. Obsahuje 
indometacín.*
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Prostenal Night 70+20 TBL
- starostlivosť o prostatu
- menej nočného vstávania
- prirodzene navodený spánok 

UŠETRÍTE 020€
 

589€
 6,09 € 

UŠETRÍTE 230€
 

1789€
 20,19 € 

UŠETRÍTE 230€
 

1789€
 20,19 € 

UŠETRÍTE 060€
 

519€
 5,79 € 

UŠETRÍTE 060€
 

479€
 5,39 € 

UŠETRÍTE 200€
 

1509€
 17,09 € 

UŠETRÍTE 1220€
 

5169€
 63,89 € 

UŠETRÍTE 120€
JC: 93,90 €/l 

939€
 10,59 € 

TABLETY
NAVYŠE

+ 10 KAPSÚL
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. 10. 2021 do 31. 10. 2021 alebo do vypredania zásob. 
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

Nádcha
NASAL DUO ACTIVE
1,0/50 mg/ml aer nao
10 ml 4)

Nosový sprej s dvojakým účinkom - váš upchatý nos 
nielen uvoľní, ale aj účinne hojí podráždenú sliznicu. 
Vhodný pre dospelých aj pre deti od 6 rokov. V ponuke 
aj NASAL DUO ACTIVE 0,5/50 mg/ml, 10 ml aer nao4) 
za 4,29 €.

Chrípka a prechladnutie
CELASKON® tablety 250 mg
100 tabliet 1)

Podporuje odolnosť organizmu pri chrípke 
a nachladnutí. Zvýšená potreba užívania napr. aj 
v tehotenstve, pri dojčení, športe, namáhavej práci, 
po úrazoch alebo u fajčiarov. Podporte svoju imunitu 
pravidelným užívaním.

Chrípka a prechladnutie
NaturProdukt Sirup 
pre dýchacie cesty
200 ml 10)

Kvet prvosienky, koreň ibiša, vňať skorocelu 
a pľúcnika, vrcholky borovice, prispievajú 
k normálnej funkcii dýchacieho systému.

Nádcha
Otrivin MENTHOL 0,1% aer nao
10 ml 4)

Nosový sprej s chladivým mentolom a eukalyptom. 
Pomáha rýchlo uvoľniť upchatý nos aj pri zápale dutín. 
Začína uvoľňovať upchatý nos do 2 minút 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 liekov 
Otrivin. Info o cenách v lekárňach Vaša Lekáreň.

Imunita
Cetebe Vitamín C 500 mg
60 kapsúl 10)

Vitamín C s postupným uvoľňovaním na správne 
fungovanie imunitného systému. V ponuke aj Cetebe 
Vitamín 500 mg 30 kapsúl za 5,99 €.

Rýchlo, účinne a dlhodobo uvoľní nos pri nádche 
a prechladnutí. Navyše osvieži vôňou mäty 
a eukalyptu, ktoré umocnia zážitok z voľného 
dýchania. Vhodný pre dospelých a deti od 6 rokov. 
Obsahuje tramazolíniumchlorid. 
Pri kúpe MUCONASAL® PLUS aer nao dostanete 
MUCODUAL sirup 100 ml len za 0,01€. 

Vitamín D prispieva k udržaniu zdravých kostí, 
správneho fungovania svalov, zdravých zubov, 
správnemu fungovaniu imunitného systému, 
správnemu vstrebávaniu / využitiu vápnika a fosforu 
a k udržaniu normálnej hladiny vápnika v krvi. 
V ponuke aj Detrical 2000 IU vitamín D 20 šumivých 
tabliet za 4,39 €.

QUIXX® je hypertonický nosový sprej s obsahom 
morskej vody na uvoľnenie a čistenie upchatého nosa 
pri nádche, chrípke a alergiách. Pre deti od 6 mesiacov 
a dospelých. V ponuke aj QUIXX® extra nosový sprej 
30 ml s eukalyptovým olejom za 5,89 €. 
Pre deti od 6 rokov a dospelých. 

Nádcha
MUCONASAL® PLUS aer nao
10 ml 4)

Imunita
Detrical 2000 IU vitamín D
60 tabliet 10)

Nádcha
QUIXX® hypertonický nosový 
sprej
30 ml 11)

UŠETRÍTE 050€
 

429€
 4,79 € 

UŠETRÍTE 210€
JC: 38,45 €/l 

769€
 9,79 € 

UŠETRÍTE 110€
 

859€
 9,69 € 

UŠETRÍTE 100€
 

509€
 6,09 € 

UŠETRÍTE 080€
 

409€
 4,89 € 

UŠETRÍTE 430€
 

479€
 9,09 € 

UŠETRÍTE 200€
 

549€
 7,49 € 

UŠETRÍTE 110€
 

589€
 6,99 € 

Doplnok výživy obsahujúci zinok, selén a vitamíny C 
a E. Prípravok prispieva ku zvýšeniu oslabenej imunity, 
je účinný na rast vlasov a zastavuje vypadávanie 
vlasov. Je vhodný aj pri problémoch ako lámanie 
nechtov, suchá pokožka a zhoršený stav pleti.

Imunita
Zinkosel
30 tabliet 10)

UŠETRÍTE 100€
 

379€
 4,79 € 

+

+ MUCODUAL SIRUP 
100 ML LEN 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. 10. 2021 do 31. 10. 2021 alebo do vypredania zásob. 
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

Močové cesty
Femannose® N D-manóza 
14 vrecúšok 11)

Prvá pomoc pri zápale močového mechúra! Uľavuje od 
pocitu pálenia, štípania pri močení. Obsahuje prírodnú 
látku D-manózu. Rozpustné vrecká s jemnou ovocnou 
príchuťou. Femannose® N je zdravotnícka pomôcka.

Tráviaci trakt
Probicus® Premium
15 kapsúl 10)

Probicus® Premium priaznivo pôsobí na celkové 
zdravie človeka. Obsahuje 5 kmeňov laktobacilov 
a bifidobaktérií na doplnenie normálnej črevnej 
mikroflóry, ďalej vlákninu a vitamín B6, ktorý prispieva 
k správnemu fungovaniu imunitného systému. 
Počet živých baktérií je garantovaný do konca doby 
exspirácie! Je vhodný pre dospelých, deti od 3 rokov, 
tehotné i dojčiace ženy.
V ponuke aj Probicus® Premium, 30 kapsúl za 8,69 €.

Zápcha
Lactecon
200 ml 1)

Liek na liečbu zápchy s prebiotickým účinkom. 
Laktulóza vykazuje prebiotický účinok. Napomáha 
zmäkčovať stolicu, účinkuje v hrubom čreve, a tým 
uľahčuje vyprázdňovanie. Nenavykový a ideálny aj 
k dlhodobému používaniu pre široké spektrum 
pacientov od dojčiat až po seniorov. 
V ponuke aj Lactecon 500 ml za 7,79 €.

Močové cesty
IDELYN® Urinal Akut® FORTE 
10 tabliet 10)

Akútna starostlivosť o močové cesty. Jedinečná 
kombinácia extraktov z kanadských brusníc, zlatobyle 
a vitamínu D. Zlatobyľ obyčajná pomáha udržiavať 
zdravý močový mechúr a dolné močové cesty. Vitamín 
D prispieva k správnej funkcii imunitného systému. 
Iba 1 tableta denne zodpovedá min. 36 mg PAC 
proantokynidínov. V ponuke aj IDELYN® Urinal Akut® 
FORTE 20 tabliet za 17,29 € a Urinal D-manosa Forte 
10 vreciek za 9,99 €.

Živá 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 x 10ml za 9,49 €.

Imunita
HLIVA USTRICOVITÁ 
+ lactobacily so šípkou
60 + 60 kapsúl ZADARMO 10)

Obľúbená kombinácia hlivy s lactobacilmi a šípkami. 
Hliva pochádza od certifikovaných pestovateľov 
s deklarovaným obsahom betaglukánov. Šípky 
podporujú obranyschopnosť a pomáhajú normalizovať 
trávenie. Výrobok obsahuje 3 probiotické kmene 
s deklarovaným obsahom CFU.

Rastlinný liek na zmiernenie ľahkých prechodných 
foriem nervového napätia. Ako denné sedatívum pri 
psychickej záťaži, nepokoji, podráždenosti. 
Pri ťažkostiach so zaspávaním.                                                               

Štandardizovaný výťažok účinných látok z rastliny 
Gymnema Sylvestre, ktorá je v prírodnom lekárstve 
Orientu tradične používaná mnoho storočí pri 
ťažkostiach spojených s diabetom. Účinné látky 
prispievajú k optimálnej hladine glukózy v krvi 
a znižujú chuť na sladkosti, čím napomáhajú 
redukovať nadváhu. 
V ponuke aj DIAMizin Gurmar 50 kapsúl za 9,79 €.

Spánok a mierne nervové napätie
PERSEN® forte 
40 tvrdých kapsúl 1)

Dia
DIAMizin Gurmar
150 kapsúl 10)

HERBADENT bylinný roztok na ďasná je určený 
predovšetkým na starostlivosť v prípade zápalov 
a krvácania ďasien a na prevenciu paradentózy. Jeho 
mierne anestetické účinky uľavujú od bolesti, preto 
sa využíva i pri liečbe áft alebo otlakov slizníc pod 
snímateľnými zubnými náhradami. V ponuke aj ostatné 
produkty značky HERBADENT. Info o cenách 
v lekárňach Vaša Lekáreň.

Dentálna hygiena
HERBADENT BYLINNÝ ROZTOK 
25 ml 12)

UŠETRÍTE 160€
 

1289€
 14,49 € 

UŠETRÍTE 130€
 

999€
 11,29 € 

UŠETRÍTE 130€
 

1869€
 19,99 € 

UŠETRÍTE 180€
 

999€
 11,79 € 

UŠETRÍTE 070€
 

479€
 5,49 € 

UŠETRÍTE 120€
JC: 29,45 €/l 

589€
 7,09 € 

UŠETRÍTE 150€
 

1119€
 12,69 € 

UŠETRÍTE 290€
 

2209€
 24,99 € 

UŠETRÍTE 100€
 

499€
 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. 10. 2021 do 31. 10. 2021 alebo do vypredania zásob. 
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

Test
Veroval „Pomôžu vám 
pri liečení antibiotiká?“ 
(domáci CRP test 1 ks) 11)

Test na stanovenie CRP proteínu určeného 
pre rozlíšenie bakteriálnej alebo vírusovej infekcie 
z kvapky krvi. Samodiagnostický test 
pre profesionálne a domáce použitie.

Kŕče
Herbex ALCHEMILKA
50 g 18)

Alchemilka pomáha udržiavať menštruačný komfort. 
V ponuke aj Herbex Dubová kôra 50 g za 1,29 € 
a Herbex Rumanček pravý 50 g za 1,89 €. Zľava platí aj 
na iné druhy čajov Herbex. Info o cenách v lekárňach 
Vaša Lekáreň.

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. 

Odčervenie
Drontal® Dog Flavour
150/144/50 mg tablety
2 tablety, pre psov 17)

Originálné a pohodlné odčervenie pre vašich mazlíčkov. 
Odčervujte každé 3 mesiace. Veterinárny liečivý 
prípravok je vydávaný bez receptu. 
1 tableta obsahuje: Febantelum 150 mg, Pyrantelum 
50 mg (zodpovedá 144 mg pyranteli embonas), 
Praziquantelum 50 mg. Liečba zmiešaných 
parazitárnych infekcií vyvolaných hlístovcami 
a pásomnicami, pomáha pri potlačení infekcií 
vyvolaných prvokmi Giardia u šteniat a dospelých psov. 
V ponuke aj iné druhy produktov Drontal Dog, Drontal 
Cat a Dronspot. Info o cenách v lekárňach Vaša Lekáreň. 

Tlakomer
Microlife tlakomer BP A2 
ACCURATE 10)

Plnoautomatický tlakomer s manžetou s meraním 
na ramene, vybavený IHB technológiou pre včasné 
rozpoznanie arytmie srdca. Klinicky overená presnosť, 
pamäť na 30 meraní.

Správna činnosť nervovej sústavy
GamaNEURAX®
30 tabliet 10)

Jedinečný vďaka kombinácii uridín monofosfátu 
a bioaktívnych foriem kyseliny listovej (400µg)
a vitamínu B12. Bez lepku, laktózy, cukru.

Prostamol®UNO je liek na liečbu ťažkostí s močením pri 
nezhubnom zväčšení prostaty v I. a II. štádiu. Obsahuje 
320 mg serenoe repens. Liek sa užíva 1 kapsula denne 
v rovnakom čase po jedle a zapije sa dostatočným 
množstvom vody. 

O bábätkách sa hovorí, že majú jemnú pokožku, 
ale mnohým sa tvoria mliečne chrasty, čo sú suché 
alebo lupinaté miesta na pokožke hlavy, najmä 
v období prvého roku. Určite uvítate jemné riešenie, 
ktoré predstavuje Colief® Detský olej na pokožku 
hlavy. Tento upokojujúci olej sa vmasíruje do pokožky 
hlavičky tak, aby odstránil suchú a lupinatú pokožku 
a jemne ju obnovil.

Prostata a potencia
Prostamol® UNO
60 kapsúl 1)

Starostlivosť o detskú pokožku
Colief detský olej na pokožku 
hlavy
30 ml 12)

K úľave od ťažkých nôh napomáha výživový doplnok 
Mobivenal micro, kontrolovaný na úrovni kvality liekov 
(GMP certifikát). Obsahuje diosmín, hesperidín, aescín. 
V ponuke aj Mobivenal micro 60 + 10 tabliet za 9,99 €.

Pocit ťažkých nôh
Mobivenal micro
100 + 20 tabliet 10)

UŠETRÍTE 130€
 

989€
 11,19 € 

UŠETRÍTE 130€
 

619€
 7,49 € 

UŠETRÍTE 240€
 

1209€
 14,49 € 

UŠETRÍTE 660€
 

3129€
 37,89 € 

UŠETRÍTE 040€
JC: 37,80 €/kg 

189€
 2,29 € 

UŠETRÍTE 310€
 

1629€
 19,39 € 

UŠETRÍTE 350€
 

1909€
 22,59 € 

UŠETRÍTE 280€
 

789€
 10,69 € 

UŠETRÍTE 240€
 

1889€
 21,29 € 



doplatky

erecept

Platí aj na erecept!

Na vybrané lieky na recept máte 
zľavy z doplatku.

4)
 

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.

Zľava z doplatku
až do - 50% z doplatku


