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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. 2022 do 31. 10. 2022 alebo do vypredania zásob. 
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

Bolesť
Ibalgin® 400
48 tabliet 1)

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

Vitamíny
REVITANERV STRONG
30 tabliet 10)

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.

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 €.

Bolesť chrbta
Capsagamma® 40 g
53 mg/100 g, krém 2)

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

UŠETRÍTE 080€
 

499€
 5,79 € 

Nádcha
Nasivin SOFT 0,025 %
nosová roztoková aerodisperzia, 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.

Lokálna bolesť
Dolgit® krém
100 g 2)

Zinok má dôležitú úlohu v oslabenej imunite, ktorá 
sa môže prejaviť zvýšenou náchylnosťou k infekciám 
v chladnejšom období. Obsahuje dihydrát 
zinkumorotátu.

Imunita
Zinkorot® 25 mg
50 tabliet 1)

UŠETRÍTE 430€
 

1249€
 16,79 € 

UŠETRÍTE 200€
 

799€
 9,99 € 

UŠETRÍTE 130€
 

449€
 5,79 € 

UŠETRÍTE 180€
 JC: 54,90 €/kg

549€
 7,29 € 

UŠETRÍTE 260€
 

399€
 6,59 € 

NAJVÝHODNEJŠIA
CENA

NAJVÝHODNEJŠIA
CENA

NAJVÝHODNEJŠIA
CENA

NAJVÝHODNEJŠIA
CENA

NAJVÝHODNEJŠIA
CENA

NAJVÝHODNEJŠIA
CENA



Chrípka a prechladnutie

PARALEN® GRIP horúci nápoj 
citrón 650 mg/10 mg
12 vreciek 1)
 

V ponuke aj PARALEN® GRIP horúci nápoj pomaranč 
a zázvor 500 mg/10 mg, 12 vreciek a PARALEN® GRIP 
horúci nápoj echinacea a šípky 500 mg/10 mg, 
12 vreciek za 7,49 €.

Chrípka a prechladnutie

COLDREX® Horúci nápoj CITRÓN  
14 vreciek 1)
 

V ponuke aj iné druhy COLDREX®. Info o cenách v lekárňach 
Vaša Lekáreň.

Bolesť hrdla

TANTUM VERDE® SPRAY FORTE 
orálna aerodisperzia, 15 ml 3)

V ponuke aj ostatné druhy TANTUM VERDE®. Info o cenách 
v lekárňach Vaša Lekáreň.

Bolesť hrdla

Strepsils® Med a Citrón 
24 pastiliek 1)

V ponuke aj Strepsils® Jahoda bez cukru, 24 pastiliek 
za 7,19 €. 

UŠETRÍTE

 

699€
8,39€

1,40€

UŠETRÍTE

 

849€
11,89€

3,40€

UŠETRÍTE

 

749€
9,79€

2,30€

UŠETRÍTE

 

699€
7,89€

0,90€



Starostlivosť o vlasy

Revitalon FORTE 
60 + 30 kapsúl 10)

Chrípka a prechladnutie

THERAFLU PRECHLADNUTIE 
A CHRÍPKA
14 vreciek 1)
 

Vitamíny 

TOTO VITAMÍN C + ŠÍPKY 1000 mg 
100 tabliet 10)

Najvýhodnejšie ceny 
vo Vašej Lekárni

UŠETRÍTE

 

1299€
17,99€

5,00€

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. 2022 do 31. 10. 2022 alebo do vypredania zásob. 
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

UŠETRÍTE

 

949€
12,69€

3,20€

UŠETRÍTE

 

1199€
13,29€

1,30€

Kĺby, väzy, šľachy

Colafit®
60 kociek 10)

UŠETRÍTE

 

1499€
19,19€

4,20€



TOTO KOENZÝM Q10 PREMIUM
60 kapsúl
Výživový doplnok

TOTO Koenzým Q10 premium sa získava 
biologickým procesom fermentácie 
z fermentovaných kvasníc z prírodného zdroja, 
vďaka ktorému je identický s prirodzene telu 
vlastným a okamžite využiteľným koenzýmom 
Q10.

 ○ výživový doplnok s obsahom koenzýmu Q10  
v dávke až 90 mg v jednej kapsule

 ○ obsahuje tiež vitamín E a selén, ktoré chránia 
bunky pred oxidačným stresom

 ○ vitamín B1, ktorý prispieva k správnemu 
fungovaniu nervového systému, psychiky  
a správnej funkcii srdca

 ○ pohodlné dávkovanie, len 1 kapsula denne

NOVÝ KOENZÝM Q10 PREMIUM

Bez
Alergénov
Laktózy
Lepku
Cukru
Vegan

 60 kapsúl 

949€



GARANTUJEME VÁM 
KVALITNÉ PRODUKTY 
ZA VÝHODNÉ CENY

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 používatelov a poradte sa s lekárom alebo lekárnikom. Používajte biocídy bezpečne. Akcia platí od 1. 10. 2022 do 31. 10. 2022, alebo do vypredania 
zásob. Vydavatel Vaša Lekáren, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

TOTO VITAMÍN D3 2000 I.U. 
120/60 kapsúl
Výživový doplnok

TOTO VITAMÍN C + ZINOK + D3
90/60 kapsúl
Výživový doplnok

TOTO LAKTOBACILY ATB 
20 kapsúl
Výživový doplnok

TOTO LAKTOBACILY PREMIUM
60/40 kapsúl
Výživový doplnok

 20 kapsúl 

 799€

TOTO DETSKÝ VITAMÍN D
20 ml kvapky s dávkovačom
Výživový doplnok

 20 ml kvapky 

 579€
 20 ml kvapky 

 749€

TOTO DETSKÝ VITAMÍN C
20 ml kvapky s dávkovačom
Výživový doplnok

 90 kapsúl 

1519€
 60 kapsúl 

1039€
 120 kapsúl 

1279€
 60 kapsúl 

789€

 60 kapsúl 

1439€
 40 kapsúl 

1039€



TÉMA MESIACA
CHRÍPKA 

A PRECHLADNUTIE

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. 2022 do 31. 10. 2022 alebo do vypredania zásob. 
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

Chrípka a prechladnutie patria medzi najčastejšie skloňované slová 
v jesennom a zimnom období. Ide o akútne vírusové ochorenia 
dýchacích ciest. Viete však, aký je medzi nimi rozdiel? Kým
prechladnutie začína pozvoľne a má väčšinou mierny priebeh, 
chrípka zaútočí náhle a jej príznaky sú výrazné – „zloží“ Vás z minúty 
na minútu. V oboch prípadoch sa spoľahnite na troch osvedčených 
záchranárov, ktorí Vám pomôžu zmierniť nepríjemné príznaky.

1. Calcium chloratum-TEVA  – generáciami overený liek na podporu 
liečby zápalového procesu.

2. Dorithricin pastilky – cielene bojujú s baktériami, poskytujú 
rýchlu úľavu od bolesti a liečia zapálené hrdlo.

3. Stoptussin – liek proti kašľu s unikátnym zložením. Vďaka obsahu 
dvoch účinných látok tlmí suchý dráždivý kašeľ a zároveň uľahčuje 
vykašliavanie.

K týmto záchranárom si pribaľte aj nosový sprej  
MUCONASAL® plus, ktorý rýchlo a účinne uvoľní upchatý nos pri 
nádche. S osviežujúcou vôňou mäty a eukalyptu. Nezabúdajte,   že   
chrípku   a   prechladnutie   je   potrebné   vyležať,   pravidelne   
vetrajte,   prijímajte dostatočné množstvo tekutín a tiež vitamínov  
a minerálov na podporu imunity.
Zostaňte zdraví a o vhodnom výbere voľnopredajných liekov 
a výživových doplnkov na vaše problémy sa poraďte s odborníkmi 
vo Vašej Lekárni.

UŠETRÍTE 110€
 JC: 44,90 €/l

449€
 5,59 € 

NAJVÝHODNEJŠIA 
CENA

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. 

Kašeľ
Stoptussin
kvapky, 50 ml 1)

Stoptussin. Správna voľba proti 
kašľu vďaka 2 účinným látkam. 
Tlmí suchý dráždivý kašeľ 
a uľahčuje vykašliavanie.

Zápal
Calcium chloratum - 
TEVA
sirup, 100 ml 1)

Calcium Chloratum - TEVA - jedinečný 
a generáciami overený liek, ktorý 
podporuje liečbu zápalového 
procesu. Obsahuje dihydrát chloridu 
vápenatého.

Nádcha
MUCONASAL® plus
10 ml 4)

Rýchlo, účinne a dlhodobo uvoľní nos pri nádche 
a prechladnutí. Osvieži vôňou mäty a eukalyptu. 
Vhodný pre dospelých a deti od 6 rokov. Obsahuje 
tramazolíniumchlorid.

UŠETRÍTE 070€
 

539€
 6,09 € 

UŠETRÍTE 210€
 

699€
 9,09 € 

UŠETRÍTE 160€
JC: 129,80 €/l 

649€
 8,09 € 



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. 10. 2022 do 31. 10. 2022 alebo do vypredania zásob. 
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

RÝCHLA ÚĽAVA OD NÁDCHY: uvoľnenie upchatého 
nosa, uvoľnenie prínosových dutín, nástup účinku už 
za 5 minút. Nosová roztoková aerodisperzia OLYNTH® 
0,1% obsahuje xylometazolínium-chlorid a je určená na 
podanie do nosa. V ponuke aj Olynth® HA 0,1%, nosová 
roztoková aerodisperzia, 10 ml za 5,09 € 
a OLYNTH® PLUS 0,5 mg/50 mg/ml nosová roztoková 
aerodisperzia, 10 ml za 5,39 €.

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

Rýchla a účinná úľava od horúčky a bolesti. Potláča 
horúčku pri chrípke a zápaloch horných dýchacích 
ciest. Obsahuje ibuprofén. V ponuke aj NUROFEN® 
Rapid 400 mg Capsules, 20 mäkkých kapsúl za 4,29 €.

Bolesť
NUROFEN® Rapid 400 mg 
Capsules
30 mäkkých kapsúl 1)

Chrípka a prechladnutie
ACYLPYRIN® 500 mg tablety 
10 tabliet 1)

 

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

Pastilky Drill na bolesť v hrdle s dvojitým účinkom. 
Antiseptikum znižuje počet patogénov spôsobujúcich 
bolesť v hrdle a lokálne anestetikum zmierňuje bolesť. 
Vhodné aj pri problémoch s aftami. V ponuke aj 
Drill bez cukru, 24 tvrdých pastiliek a Drill ružový med, 
24 tvrdých pastiliek za 6,29 €.
Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa 
a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Drill tvrdé pastilky je liek na orálne 
použitie.

Bolesť hrdla
Drill 
24 tvrdých pastiliek 3)

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.

Bolesť
Panadol Novum 500 mg
24 filmom obalených tabliet 1)

UŠETRÍTE 120€
 

298€
 4,18 € 

UŠETRÍTE 050€
 

389€
 4,39 € 

UŠETRÍTE 090€
 

539€
 6,29 € 

UŠETRÍTE 090€
 

629€
 7,19 € 

CENA PLATÍ PRI KÚPE 
DVOCH BALENÍ

100% prírodný nosový sprej izotonického roztoku 
morskej vody. Vhodný na každodenné použitie. 
Jemne čistí nosovú dutinu, keď je nos upchatý, napr. 
pri prechladnutí alebo v prípade alergie. Zvlhčuje 
podráždenú alebo suchú nosovú sliznicu. Riedi 
a uvoľňuje hlien a napomáha k jeho odstraňovaniu. 
V ponuke aj Otrivin BREATHE CLEAN Aloe Vera, 
sprej nosový, 100 ml 11) za 9,69 €. Aloe Vera upokojuje 
podráždenú nosovú sliznicu.

Nádcha
Otrivin BREATHE CLEAN
sprej nosový, 100 ml 11)

UŠETRÍTE 190€
 JC: 83,90 €/l

839€
 10,29 € 

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.

Nádcha
PHYSIOMER® Hypertonický 
nosový sprej
135 ml 11)

Kašeľ
Solmucol® 200 mg
20 vreciek granulát 3)

Solmucol® lieči ochorenia horných a dolných 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. Obsahuje acetylcysteín. V ponuke aj 
Solmucol®, sirup 90 ml za 5,19 €.

UŠETRÍTE 100€
 

479€
 5,79 € 

UŠETRÍTE 150€
 JC: 75,90 €/l

759€
 9,09 € 

Efektívne uľavuje od suchého, dráždivého kašľa 
u dospelých a detí od 6 rokov. S príjemnou 
višňovou príchuťou. Obsahuje dextrometorfánium-
hydrobromid.  V ponuke aj Robitussin Junior na 
suchý dráždivý kašeľ 3,75 mg/5 ml sirup, 100 ml 1) 
(dextrometorfánium-hydrobromid) a Robitussin 
Expectorans na vykašliavanie 100 mg/5 ml sirup, 100 
ml 1) (guajfenezín) za 7,59 €.

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

UŠETRÍTE 030€
 

149€
 1,79 € 

UŠETRÍTE 240€
JC: 79,19 €/l 

1069€
 13,09 € 



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. 10. 2022 do 31. 10. 2022 alebo do vypredania zásob. 
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

Sofia Vám prináša
super zľavy.

Kašeľ
PROSPAN®
sirup, 100 ml 3)

Prospan 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.

STOPKAŠEĽ® sirupy obsahujú unikátne účinné zloženie 
5 bylinných extraktov (okrem iných extrakt skorocelu) 
a selén s násobným efektom na všetky druhy kašľa 
a posilnenie imunitného systému. V ponuke aj 
STOPKAŠEĽ® MEDICAL SIRUP OD 1 ROKU, 
200 ml + 100 ml NAVYŠE za 6,39 € a STOPKAŠEĽ® 
MEDICAL PASTILKY Dr. Weiss, 24 pastiliek za 5,99 €.

Kašeľ
STOPKAŠEĽ® MEDICAL SIRUP 
Dr. Weiss
200 ml + 100 ml NAVYŠE 11)

UŠETRÍTE 090€
 JC: 21,30 €/l

639€
 7,29 € 

UŠETRÍTE 100€
JC: 69,90 €/l 

699€
 7,99 € 

Analgetikum vo forme gélu s účinkom proti bolesti až 
na 24 hodín pri aplikácii 2x denne ráno a večer. Uľavuje 
od bolesti chrbta, svalov a kĺbov, pôsobí proti zápalu. 
Ľahko otvárateľný uzáver. Obsahuje diclofenacum 
diethylaminum. Pri kúpe Voltaren Forte 2,32 % gél, 
180 g dostanete rýchloschnúci uterák za 0,01 €.

Lokálna bolesť
Voltaren Forte 2,32 % 
gél 180 g 2)

UŠETRÍTE 270€
JC: 109,39 €/kg 

1969€
 22,39 € 

+ UTERÁK ZA 0,01 €

Bolesť
Ibalgin® Plus
24 tabliet 1)

Ibalgin® Plus: rýchlejšia a silnejšia úľava od bolesti 
hlavy. DVOJITÁ SILA PROTI BOLESTI HLAVY.

UŠETRÍTE 080€
 

489€
 5,69 € 

Účinná úľava od bolesti a horúčky. Potláča zápal, 
znižuje horúčku, tlmí bolesť hlavy, zubov, krížov 
a menštruačné bolesti. Ibuprofen sa rýchlo absorbuje 
z gastrointestinálneho traktu. Liek obsahuje ibuprofen. 
V ponuke aj BRUFEN® 400, 50 tabliet za 5,49 €.

Bolesť
BRUFEN® 400
30 tabliet 1)

UŠETRÍTE 070€
 

439€
 5,09 € 

UŠETRÍTE 130€
 JC: 50,75 €/l

609€
 7,39 € 

Kašeľ
TUSSIREX® sirup 
120 ml 11)

 

Na všetky druhy kašľa spojené s prechladnutím. 
Zmierňuje suchý dráždivý aj prieduškový kašeľ. Rýchla 
úľava. V ponuke aj TUSSIREX® Junior sirup, 120 ml za 
6,49 €, TUSSIREX® Nočný sirup, 120 ml za 7,39 € 
a TUSSIREX® Pastilky proti kašľu, 20 ks za 6,29 €.

MIG-400® rýchly proti bolesti a horúčke. Liek určený 
na liečbu miernej a stredne silnej bolesti a horúčky. 
Biela politeľná tableta bez laktózy. Pre deti od 6 rokov 
a dospelých. Obsahuje ibuprofén. V ponuke aj MIG® 
Junior 2%, 100 ml za 2,89 €. 

Bolesť
MIG-400® 
30 tabliet 1)

UŠETRÍTE 060€
 

349€
 4,09 € 

Lokálna bolesť
Flector® EP náplasť
5 ks 2)

Švajčiarska liečivá náplasť uľavuje od bolesti svalov, 
šliach, kĺbov či chrbtice až na 24 hodín pri aplikácii 
1 až 2x denne. Účinne zmierňuje zápal a opuch. 
Samolepiaca náplasť bez prídavku lepidla pôsobí 
tam, kde je to potrebné - priamo v mieste bolesti. 
Nezaťažuje žalúdok. Obsahuje diklofenak epolamín.

UŠETRÍTE 160€
 

789€
 9,49 € 

-%



Kašeľ
STODAL®
sirup, 200 ml 1)

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

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. 

Upchatý nos
Quixx® nosový sprej
30 ml 11)

UŠETRÍTE 140€
JC: 33,45 €/l

669€
 8,09 € 

UŠETRÍTE 120€
 

619€
 7,39 € 

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. 10. 2022 do 31. 10. 2022 alebo do vypredania zásob. 
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

Vitamíny
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. Obsahuje kyselinu askorbovú.

UŠETRÍTE 070€
 

489€
 5,59 € 

Imunita
Detrical 2000 IU Vitamín D
60 tabliet 10)

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 hladine vápnika v krvi. 
V ponuke aj Detrical 2000 IU Vitamín D, 20 šumivých 
tabliet za 4,09 €.

UŠETRÍTE 250€
 

529€
 7,79 € 

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.

Imunita, trávenie
HLIVA USTRICOVITÁ 
+ LACTOBACILY so šípkou
60 + 60 kapsúl 10)

UŠETRÍTE 150€
 

1929€
 20,79 € 

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 tabliet za 7,79 €.

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

UŠETRÍTE 100€
 

699€
 7,99 € 

Imunita
Vitamín D3 Oliva 2000 IU Plus
60 kapsúl 10)

Kapsula z rybacej želatíny s extra panenským olivovým 
olejom pre optimálne vstrebávanie vitamínu D3. 
Vitamín D3 prispieva k normálnej funkcii imunitného 
systému, pomáha zachovať zdravé kosti a zuby 
a prispieva k správnej činnosti svalov. Pohodlné 
dávkovanie len 1 kapsula denne. Balenie na 2 mesiace.

UŠETRÍTE 080€
 

549€
 6,29 € 

Imunita, trávenie
GS SUPERKY PROBIOTIKÁ 
60 + 20 kapsúl 10)

Unikátny komplex 9 odolných kmeňov probiotík. 
21 miliárd životaschopných mikroorganizmov* v dennej 
dávke (2 kapsuly). Navyše selén pre podporu imunity 
a prebiotiká. V ponuke aj GS SUPERKY PROBIOTIKÁ, 
30 + 10 kapsúl za 9,49 €.  
*Uvedené množstvo zodpovedá okamihu výroby.

Novinka obsahuje 500 mg aktivovanej formy vitamínu 
C, ktorá sa vyrába pomocou špeciálneho výrobného 
procesu. Výhodou tejto aktivovanej formy vitamínu C 
je, že účinkuje 24 hodín, má vysokú vstrebateľnosť a 
je vhodná i pre citlivý žalúdok. Prípravok je obohatený 
o organický selén a prírodné nukleotidy. Vitamín C 
a selén prispievajú k správnemu fungovaniu imunity. 
Bez lepku, laktózy a cukru. V ponuke aj iné druhy 
GENERICA Vitamín  C. Info o cenách v lekárňach Vaša 
Lekáreň.

UŠETRÍTE 110€
 

799€
 9,09 € 

UŠETRÍTE 250€
 

1539€
 17,89 € 

Imunita
GENERICA Vitamin C 500 
aktivovaná forma
30 tabliet 10)



Výhodné ceny vo Vašej 
Lekárni.

€

Vitamíny
Vitamín K2+D3+Q10 
60 kapsúl 10)

Obsahuje kombináciu vitamínov K2 a D3 a koenzýmu 
Q10. Vitamín D3 prispieva k udržaniu normálneho stavu 
kostí, k normálnej fukcii imunitného systému. Vitamín 
K2 prispieva k normálnej zrážanlivosti krvi 
a udržuje normálny stav kostí. Pri kúpe 1 balenia 
Vitamín K2+D3+Q10 60 kapsúl dostanete Vitamín C 
250 mg, 60 tabliet za 0,01 €.

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

Imunita
MedPharma Vitamín C 1000 mg 
so šípkami
107 tabliet s postupným uvoľňovaním 10)

UŠETRÍTE 550€
 

1189€
 17,39 € 

UŠETRÍTE 220€
 

759€
 9,79 € 

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. 2022 do 31. 10. 2022 alebo do vypredania zásob. 
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

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

Močové cesty
FEMANNOSE ® N D-manóza
14 vreciek 11)

UŠETRÍTE 180€
 

1289€
 14,69 € 

Zápcha
LACTECON
200 ml 1)

Liek na liečbu zápchy s prebiotickým účinkom. 
Obsahuje laktulózu, ktorá vykazuje prebiotický účinok. 
Napomáha zmäkčovať stolicu, účinkuje v hrubom 
čreve a tým uľahčuje vyprázdňovanie. Nenávykový 
a ideálny aj k dlhodobému používaniu pre široké 
spekrum pacientov od dojčiat  až po seniorov. 
V ponuke aj LACTECON, 500 ml za 8,89 €.

Vaginálny diskomfort
LOMEXIN 600 mg
1 mäkká vaginálna kapsula 7)

Liek sa používa na liečbu vaginálnej infekcie (infekcie 
pošvy) ako sú vaginálne kandidózy u dospievajúcich 
dievčat starších ako 16 rokov a u dospelých žien. 
Obsahuje fentikontazol nitrát. LOMEXIN 600 mg – voľnopredajný 
liek na vaginálne podanie. Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu pre 
používateľa predtým, ako začnete užívať tento liek a poraďte sa so svojím lekárom 
alebo lekárnikom.

UŠETRÍTE 130€
 

949€
 10,79 € 

UŠETRÍTE 100€
JC: 33,95 €/l 

679€
 7,79 € 

Essentiale® 300 mg vďaka obsahu esenciálnych 
fosfolipidov podporuje prirodzenú regeneráciu pečene. 
V ponuke aj Essentiale® forte 600 mg, 30 kapsúl za 
10,09 €. Obsahujú esenciálne fosfolipidy. 

Ochrana pečene
Essentiale® 300 mg
100 kapsúl 1)

UŠETRÍTE 350€
 

1679€
 20,29 € 

Liek Nolpaza 20 mg lieči pálenie záhy u dospelých 
reguláciou tvorby žalúdočnej kyseliny. Jedna malá 
tabletka lieči veľké problémy s pálením záhy počas 
celých 24 hodín. Nolpazu možno užiť kedykoľvek počas 
dňa, nezávisle od konzumácie jedla.

Gastrointestinálny trakt
Nolpaza 20 mg
14 tabliet 1)

UŠETRÍTE 090€
 

639€
 7,29 € 

+ 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. 10. 2022 do 31. 10. 2022 alebo do vypredania zásob. 
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

Vaša Lekáreň je tu pre Vás! 

Alergia na roztoče
ExAller®
sprej, 150 ml 11)

100 % prírodný 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 ExAller® sprej, 300 ml 
za 31,89 €.

Starostlivosť o pokožku
INDULONA original
krém na ruky, 85 ml 12)

Regeneračný, ochranný a premasťujúci krém na ruky 
určený pre každodennú starostlivosť o vysušenú 
a popraskanú pokožku. Pokožke dodáva pružnosť, 
pevnosť, prirodzenú vláčnosť a obnovuje bariérové 
funkcie kože. Dermatologicky testované. V ponuke aj 
INDULONA krém na ruky, 85 ml olivová, nechtíková, 
ochranná, kamilková a intensive care pre mužov za 1,89 €.

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. 

UŠETRÍTE 610€
JC: 135,93 €/l 

2039€
 26,49 € 

UŠETRÍTE 060€
 JC: 22,24 €/l

189€
 2,49 € 

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

Starostlivosť o vlasy
BIOSIL PLUS
60 tabliet 10)

UŠETRÍTE 090€
 

399€
 4,89 € 

UŠETRÍTE 320€
 

2329€
 26,49 € 

Produkt pre každodennú hygienu s 24-hodinovou 
hydratáciou a okamžitým komfortom priamo zo 
sprchy, vhodný aj pre atopikov. Pokožku jemne čistí 
a vďaka patentu Skin barrier TherapyTM ju chráni 
pred podráždením. Obsahuje jemný parfum a má 
vynikajúcu kožnú i očnú toleranciu. Je vhodný pre celú 
rodinu vrátane novorodencov (s výnimkou predčasne 
narodených detí). 

Starostlivosť o pokožku
BIODERMA Atoderm 
Sprchový olej
1000 ml 12)

UŠETRÍTE 480€
JC: 23,09 €/l 

2309€
 27,89 € 

Spánok a mierne nervové napätie
Lavekan® 
14 mäkkých kapsúl 1)

Rastlinný liek na liečbu dočasných úzkostných stavov, 
ktoré môžu spôsobiť niekoľko dočasných príznakov 
ako ťažko zvládnuteľné obavy, vnútorný nepokoj, pocit 
napätia, poruchy spánku. Obsahuje levanduľu lekársku. 
V ponuke aj Lavekan®, 28 mäkkých kapsúl za 10,89 €.

UŠETRÍTE 170€
 

619€
 7,89 € 

Na zlepšenie príznakov deficitu horčíka ako sú 
napríklad nervozita, mierna úzkosť, podráždenosť, 
dočasná únava alebo svalové kŕče.

Minerály
Magne B6® tbl obd
100 obalených tabliet 1)

UŠETRÍTE 280€
 

999€
 12,79 € 

Liek na liečbu androgénnej alopecie u mužov a žien. 
Stabilizuje vypadávanie vlasov, podporuje rast vlasov, 
nezanecháva pocit mastnoty, vlasy zostávajú jemné. 
V ponuke aj Minorga 2%, dermálny roztok, 60 ml 
za 13,19 €.

Starostlivosť o vlasy
Minorga 5% dermálny roztok
60 ml 2)

UŠETRÍTE 250€
 JC: 293,17 €/l

1759€
 20,09 € 



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. 10. 2022 do 31. 10. 2022 alebo do vypredania zásob. 
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

Vo Vašej Lekárni ušetríte.

€

Najlepší fixačný krém v rade blend-a-dent. Pomáha 
zamedziť bujeniu baktérií, ktoré spôsobujú nepríjemný 
zápach. Je vybavený mimoriadne tenkou tryskou, ktorá 
umožňuje jednoduché a presné dávkovanie. 
S príchuťou jemnej mäty. V ponuke aj iné druhy 
blend-a-dent. Info o cenách v lekárňach Vaša Lekáreň.

Zubné protézy
blend-a-dent PROFESSIONAL
fixačný krém, 40 g 12)

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

Meranie tlaku
microlife®  Accurate
tlakomer, 1 ks 11)

Vibovit Déčko pre podporu zdravej imunity detí. 
Vitamín D prispieva k správnemu fungovaniu 
imunitného systému. Rýchla a vysoká vstrebateľnosť 
vitamínu D3 v spreji. V ponuke aj Vitamín D3 Teva 
2000 IU, 10 ml za 8,89 €.

Imunita
Vibovit Déčko Vitamín D3 500 IU
10 ml 10)

Prírodná ústna voda pre každodennú starostlivosť 
o celé ústa. Účinne pomáha v boji proti zápalom 
a krvácaním ďasien aj halitóze. Jemná bylinná chuť 
a vôňa, bez obsahu fluóru a bez chemických farbív. 
Unikátna osvedčená receptúra zo 7 liečivých bylín.
V ponuke aj iné produkty HERBADENT. Info o cenách 
v lekárňach Vaša Lekáreň.

Výplach úst 
HERBADENT ORIGINAL bylinná 
ústna voda
400 ml 12)

UŠETRÍTE 130€
 JC: 16,23 €/l

649€
 7,79 € 

UŠETRÍTE 120€
 

889€
 10,09 € 

UŠETRÍTE 230€
 

489€
 7,19 € 

UŠETRÍTE 500€
 

3319€
 38,19 € 

Bylinný čaj z bazy čiernej oplýva množstvom 
pozitívnych účinkov na ľudské telo, v ľudovom 
liečiteľstve sa nazýva „liek proti deviatim chorobám“. 
Podporuje zdravie dýchacieho systému a normálne 
fungovanie močových ciest. V ponuke aj iné druhy 
čajov LEROS. Info o cenách v lekárňach Vaša Lekáreň.

Bylinný čaj
LEROS BAZA ČIERNA 
20 sáčkov 18)

UŠETRÍTE 020€
 

129€
 1,49 € 

Tymián, skorocel a sladké drievko napomáhajú 
normálnej funkcii dýchacieho systému. Od 12.mesiaca 
veku. V ponuke aj iné druhy čajov HERBEX®. Info o 
cenách v lekárňach Vaša Lekáreň.

Kašeľ
HERBEX® Kýchalko pre drobcov
20 vrecúšok 18)

UŠETRÍTE 030€
 

219€
 2,49 € 

Kĺby, väzy, šľachy
KONSKÁ MASŤ HREJIVÁ 
250 ml 12)

Konská masť je bylinný balzam na vaše boliestky 
kolien, svalov a chrbta. Balzam je vhodný na masáž pri 
presilenom chrbte a kĺboch a pre zmiernenie svalovej 
únavy pri športe či fyzickej námahe. Konská masť je 
vyrobená podľa švajčiarskej receptúry z 25 bylinných 
extraktov. V ponuke aj KONSKÁ MASŤ CHLADIVÁ, 
250 ml za 7,49 €.

UŠETRÍTE 160€
 JC 29,96 €/l

749€
 9,09 € 



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. 10. 2022 do 31. 10. 2022 alebo do vypredania zásob. 
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.
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UŠETRÍTE xxx€
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UŠETRÍTE xxx€
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UŠETRÍTE xxx€
 

xxx€
 xxx € 

UŠETRÍTE 130€
 JC: 19,98 €/l

919€
 10,49 € 

UŠETRÍTE 200€
JC: 31,28 €/l 

1439€
 16,39 € 

UŠETRÍTE 120€
 JC: 98,71 €/kg

839€
 9,59 € 



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. 2022 do 31. 10. 2022 alebo do vypredania zásob. 
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

Majte pekný deň.

OROFORTE® MENTHOL prináša úľavu pri bolesti hrdla 
už do 2 minút. Je vhodný aj pri bolesti v ústnej dutine 
a aj na použitie na afty. V ponuke aj OROFAR®, 
24 tvrdých pastiliek za 7,09 € a OROFAR® spray, 30 ml 
za 7,49 €.

Bolesť hrdla, zachrípnutie
OROFORTE® MENTHOL
20 tvrdých pastiliek 3)

Akútna starostlivosť o močové cesty. Jedinečná 
kombinácia extraktov z kanadských brusníc, zlatobyľe 
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 (proantokyanidínov). V ponuke aj Urinal Akut® 
FORTE, 20 tabliet za 17,69 €, Urinal D-manosa Forte, 
10 vrecúšok za 10,09 € a Urinal Express pH, 6 sáčkov 
za 8,19 €.

Močové cesty
Urinal Akut® FORTE 
10 tabliet 10)

Nosový sprej na zníženie opuchu nosovej sliznice 
a zmiernenia príznakov nádchy s obsahom morskej 
vody. Vhodný pre dospelých a deti od 6 rokov. 
V ponuke aj mar® rhino 0,05% nosový sprej, 15 ml, 
vhodný pre deti od 2 rokov, za 5,19 €. Obsahujú liečivo 
xylometazolín, ktoré uvoľňuje upchatý nos. 

Nádcha
mar® rhino 0,1% 
nosovy sprej, 15 ml 4)

Vysoká dávka vitamínu A k udržaniu dobrého zraku a 
pokožky. Tiež prispieva k normálnej funkcii imunitného 
systému a k udržaniu železa v tele. Odporúčané 
predovšetkým ľuďom, ktorí majú unavené oči 
(intenzívne pracujú na počítači alebo často šoférujú). 

Vitamíny
Vitamín A MAX
40 + 8 kapsúl 10)

Cetebe® Vitamin C 500 mg s postupným uvoľňovaním 
je výživový doplnok, ktorý vďaka svojej jedinečnej 
technológii časových perličiek jedinečným spôsobom 
zásobuje organizmus vitamínom C po celý deň. 
V ponuke aj Cetebe® Vitamín C 500 mg, 60 kapsúl 
s postupným uvoľňovaním za 9,19 €.

Imunita
Cetebe® Vitamín C 500 mg
30 kapsúl s postupným uvoľňovaním 10)

Prémiový komplex  živých mikroorganizmov 
s fruktooligosacharidmi na ideálnu podporu vašej 
celkovej pohody a rovnováhy črevnej mikrobioty. Vaša 
denná dávka života počas a po liečbe antibiotikami. 
V ponuke aj BIOPRON® Premium, 60 kapsúl za 18,59 €,
Biopron® 9 Immunity, 30 kapsúl a BIOPRON® 9 
Premium, 30 kapsúl za 11,19 €.

Probiotiká
BIOPRON® 9 Premium
30 + 10 kapsúl 10)

MODAFEN® slúži na potlačenie príznakov pri 
infekčných ochoreniach dýchacích ciest ako je 
bolesť hlavy, bolesť celého tela, nádcha, zápal 
nosohltana a tiež znižuje teplotu pri horúčke. 
MODAFEN® obsahuje 200 mg ibuprofénu a 30 mg 
pseudoefedríniumchloridu a je na vnútorné použitie.

Chrípka a prechladnutie
MODAFEN® 200/30 mg
24 filmom obalených tabliet 1)

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. V ponuke aj 
ProfiZYM® PLUS, 60 kapsúl za 32,59 €. 

Imunita, vitalita
ProfiZYM® PLUS
180 kapsúl 10)

UŠETRÍTE 110€
 

679€
 7,89 € 

UŠETRÍTE 190€
 

1119€
 13,09 € 

UŠETRÍTE 170€
 

1009€
 11,79 € 

UŠETRÍTE 100€
 

749€
 8,49 € 

UŠETRÍTE 060€
 

379€
 4,39 € 

UŠETRÍTE 080€
 

519€
 5,99 € 

UŠETRÍTE 090€
 

629€
 7,19 € 

UŠETRÍTE 1170€
 

8509€
 96,79 € 



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. 2022 do 31. 10. 2022 alebo do vypredania zásob. 
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.
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Info o cenách nájdete 
v lekárňach Vaša Lekáreň.

10)
10)

10)

10)

10)10)

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Zerex-v02_b-letak_A4-PRINT (1).pdf   1   14. 9. 2022   11:27:26

ceny od
 

1779€



Dodanie energie, kŕče
Magnesium Chelate +B6 cherry
ampulky, 10 x 25 ml 10)

Poruchy spánku
Melatonín RAPID komplex 5 mg 
30 rozpustných tabliet 10)

Kĺby, väzy, šľachy
GELACTIV 3-Collagen Forte
60 kapsúl + 60 kapsúl ZADARMO 10)

Proti parazitom, detox
ParazitEX
60 kapsúl 10)

UŠETRÍTE 200€
 

939€
 11,39 € 

UŠETRÍTE 480€
 

2319€
 27,99 € 

Karnozín (carnosine) je 100% prírodná látka, ktorá sa prirodzene 
vyskytuje v ľudskom organizme.
Karnozín obnovuje normálnu reguláciu bunkového cyklu. Pôsobí 
tak proti spomaľovaniu fungovania buniek a tiež umožňuje ich 
lepšiu reprodukciu.
Prvou vhodnou skupinou ľudí sú seniori, u ktorých karnozín pôsobí 
proti starnutiu buniek.
Druhou skupinou sú vrcholoví a rekreační športovci. Karnozín 
užívajú pre ochranu svalov pred zranením, zvyšuje ich silu, 
odolnosť, vytrvalosť a urýchľuje regeneráciu.

Serrapeptase Salutem je veterinárny prípravok, určený na 
podporu liečby zápalových stavov, pomáha zmierňovať 
bolesť, negatívne prejavy zápalov a s tým súvisiace edémy. 
Taktiež prispieva ku skráteniu doby hojenia rán po operáciách 
či úrazoch u zvierat ako sú psy alebo kone.

Serrapeptase Salutem obsahuje proteolytický enzým 
serapeptáza v dávke 250 000 I.U.

UŠETRÍTE 210€
 JC: 41,56 €/l

1039€
 12,49 € 

UŠETRÍTE 210€
 

1529€
 17,39 € 

Enzýmoterapia
Serrapeptase 250 000 I.U.
60 kapsúl 14)

Imunita, obnova buniek
Carnosine komplex 900 mg
60 tabliet 10)

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. 2022 do 31. 10. 2022 alebo do vypredania zásob. 
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

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. 2022 do 31. 10. 2022 alebo do vypredania zásob. 
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

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 (4 mesiace užívania)!

ParazitEX pre tráviaci trakt bez parazitov (vďaka vrcholáku a papáji)! Preverené 
a najsilnejšie zloženie. Obsahuje unikátnu kombináciu 9 účinných rastlinných 
extraktov. Pomáha aj pre správne trávenie a zažívanie a má aj výrazný 
detoxikačný účinok.

Magnésium vo forme ampuliek na pitie. Maximálne vstrebateľná (chelátová) forma 
horčíka. Dodáva energiu, pomáha pri kŕčoch, má veľmi rýchly účinok. Praktické 
balenie, stačí len „zatrepať“ a vypiť. Výborná višňová alebo pomarančová príchuť. 
V ponuke aj Magnesium Chelate +B6 orange, ampulky 10 x 25 ml za 10,39 €.

Novinka - prvé tablety melatonínu rozpustné v ústach už do 3 minút. Rýchly 
nástup účinku! Zaspíte do 15 minút! Nemusíte čakať hodinu na zaspanie ako u 
klasických tablet! Melatonín prispieva k skráteniu času potrebného na zaspanie.

UŠETRÍTE 540€
 

3969€
 45,09 € 

UŠETRÍTE 500€
 

3559€
 40,59 € 


