
AKCIOVÝ LETÁK
APRÍL 2020

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.
Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Používajte biocídy bezpečne. Akcia platí od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020 alebo do vypredania zásob. Bežná  
cena je priemerná aktuálna cena produktu v lekárňach alebo cena podľa informácie od výrobcu alebo dodávateľa. Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

BOLESŤ

BRUFEN® 400 mg 30 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 4,35 €. 
Ibuprofen sa rýchlo absorbuje z gastrointestinálneho traktu. 
Obsahuje ibuprofén.

ALERGIA

Livostin® 0,5 mg/ml
očná suspenzná instilácia 4 ml 5)

Očná suspenzná instilácia Livostin® 0,5 mg/ml obsahuje 
levokabastíniumchlorid. Príznaky klasickej a sezónnej 
konjunktivitídy, okamžitá úľava a cielený účinok v mieste 
ťažkostí. V ponuke aj Livostin® 0,5 mg/ml, nosová 
suspenzná aerodisperzia 10 ml 4) za 6,30 €.

ÚNAVA, STRES, KŔČE

MaxiMag Antistres Mg 375 mg + B6
30 tabliet 10)

Horčík a vitamín B6 prispievajú k správnemu fungovaniu nervového 
systému. Vitamín B6 prispieva k správnej funkcii psychiky. Horčík 
a vitamín B6 prispievajú k zníženiu vyčerpania a únavy. Horčík 
prispieva k rovnováhe elektrolytov. V ponuke aj MaxiMag Cardio Mg 
375 mg + B6 30 tabliet za 3,00 €, MaxiMag HORČÍK + B6 FORTE 
375 mg 50 kapsúl za 3,30 € a MaxiMag HORČIK + B6 FORTE  
375 mg 20 tabliet za 3,30 €.

BOLESŤ A OPUCH

VERAL® 1% gél 100 g 2)

Liek na úľavu od lokálnej bolesti miernej až strednej intenzity, 
spôsobenej svalovými a kĺbovými traumami, napr. v dôsledku 
športovej činnosti. 1 g gélu obsahuje 10 mg sodnej soli 
diklofenaku. 

STAROSTLIVOSŤ O POKOŽKU

Sudocrem® Multi-expert 60 g 11)

Sudocrem® Multi-expert upokojuje, regeneruje a chráni citlivú detskú 
pokožku pri plienkových zapareninách. Viac než 85 rokov skúseností 
v starostlivosti o pokožku. V ponuke aj Sudocrem® Multi-expert 400 g 
za 12,25 €, Sudocrem® Multi-expert 250 g za 9,20 €, Sudocrem® 
Multi-expert 125 g za 5,65 €. Obsahuje oxid zinočnatý.

UŠETRÍTE

1 1 5 €

300 €
4,15 €

UŠETRÍTE

0 60 €

300 €
3,60 €

UŠETRÍTE

0 85 €

630 €
7,15 €

UŠETRÍTE

1 25 €

530 €
6,55 €

JC: 53,00 €/kg

UŠETRÍTE

2 50 €

1040 €
12,90 €

JC: 104,00 €/kg

UŠETRÍTE

1 10 €

330 €
4,40 €

 
POZNÁTE Z 

 
POZNÁTE Z 

 
POZNÁTE Z 

ŽILY

Lioton® gel 100 000 100 g 2)

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

MIMORIADNA
AKCIA

%

MIMORIADNA
AKCIA

%
MIMORIADNA

AKCIA

%

JC: 50,00 €/kg
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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.

ŽIVÉ KULTÚRY
TOTO LAKTOBACILY FORTE 20 kapsúl 10)

Výživový doplnok s obsahom 9 kmeňov laktobacilov 
a bifidobaktérií. Jedna kapsula obsahuje viac ako 10 x 109 CFU, 
inulín a selén. V ponuke aj TOTO LAKTOBACILY 40 kapsúl  
za 8,65 €.

ALERGICKÁ NÁDCHA

Nasometin® 50 mikrogramov/dávku
60 dávok 4)

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

UŠETRÍTE

0 90 €

570 €
6,60 €

UŠETRÍTE

3 21 €

999 €
13,20 €

KOLAGÉN

UŠETRÍTE

2 45 €

1470 €
17,15 €

Colafit® 60 kociek 10)

Čistý kryštalický kolagén vo forme mäkkých, 
ľahko prehltnuteľných kociek. 
Balenie na 2 mesiace užívania - stačí len 1 kocka 
denne. Bez farbív a prídavných látok.
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Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Používajte biocídy bezpečne. Akcia platí od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020 alebo do vypredania zásob.  
Bežná cena je priemerná aktuálna cena produktu v lekárňach alebo cena podľa informácie od výrobcu alebo dodávateľa. Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

Dojčenie je najprirodzenejší spôsob výživy dojčiat. Dojčenská výživa by mala byt použitá na základe odporúčania lekára. Spôsob použitia a ďalšie informácie na obaloch a na webových stránkach.

U nás ušetríte najviac!
Najlacnejšia ponuka
na Apríl len 
vo Vašej Lekárni.

PORUCHY ZAŽÍVANIA

Iberogast® 50 ml 1)

Nadúvanie? Pocit plnosti? Bolesť brucha 
alebo žalúdočno-črevné kŕče? Nevoľnosť? 
Bolesť žalúdka? Vyskúšajte Iberogast. 1 liek 
na 6 tráviacich problémov. Liek je zložený 
z kvapalných extraktov rôznych častí bylín.

NÁDCHA

Aspecton® sprej do nosa 30 ml 11)

Pomáha pri nádche a upchatom nose. Vytvára jemný film čím 
bráni v peľovom období vstupu peľu do nosa. Obsahuje roztok 
morskej soli, éterické oleje a dexpantenol. Bez konzervačných 
látok. Pre deti od 8 rokov.

UŠETRÍTE

7 05 €

1115 €
18,20 €

JC: 159,43 €/l

UŠETRÍTE

1 10 €

535 €
6,45 €
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Pri kúpe 
Iberogastu 50 ml 

máte Iberogast 20 ml 
za 0,01 €

VITAMÍNY
SUSTENIUM Biorytmus 3 multivitamín ŽENA 
30 tabliet 10)

SUSTENIUM Biorytmus je kombinácia vitamínov, minerálov 
a antioxidantov s 3 fázovou technológiou uvoľňovania z tabliet.  
V ponuke aj SUSTENIUM Biorytmus MUŽ 30 tabliet za 8,60 €, 
SUSTENIUM Biorytmus ŽENA 60+ a MUŽ 60+ 30 tabliet za 10,15 €, 
so špecifickým zložením pre každú skupinu.

UŠETRÍTE

1 90 €

860 €
10,50 €
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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.

BOLESŤ

Ibalgin® RC 30 mäkkých kapsúl 1)

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

VALETOL® 24 tabliet 1)

Liek pri bolesti hlavy, chrbta, pooperačnej 
bolesti a pri bolestivej menštruácii.

BOLESŤ A OPUCH

Ibalgin® krém 100 g 2)

Potláča bolesť svalov a kĺbov, tlmí zápal a znižuje 
opuch. K liečbe poranení šliach, svalov a kĺbov, 
ako sú pomliaždenia, podvrtnutia kĺbu. 
Dobre sa vstrebáva. Bez parfumácie. Pre dospelých 
a dospievajúcich. V ponuke aj Ibalgin® gél 100 g 
za 5,10 €. Obsahuje ibuprofén.

BOLESŤ
Ibuprofen STADA® 400 mg 
perorálny prášok 20 vreciek 9)

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. 
Obsahuje ibuprofén.

LOKÁLNA BOLESŤ

Diclobene 140 mg  5 liečivých náplastí 2) 

Diclobene 140 mg, liečivé náplasti s diklofenakom, 
pre dlhotrvajúcu úľavu od bolesti svalov a kĺbov 
končatín až na 12 hodín. V ponuke aj Diclobene 
140 mg, 10 liečivých náplastí za 13,45 €  
a Diclobene, gél 100 g za 5,00 €.
Lieky obsahujú sodnú soľ diklofenaku.

UŠETRÍTE

0 62 €

455 €
5,17 €

UŠETRÍTE

0 69 €

320 €
3,89 €

UŠETRÍTE

1 44 €

510 €
6,54 €

JC: 51,00 €/kg

UŠETRÍTE

0 75 €

380 €
4,55 €

UŠETRÍTE

1 94 €

745 €
9,39 €

BOLESŤ HRDLA

Strepsils® Med a Citrón 36 pastiliek 1)

Na bolesť hrdla. Účinkuje proti vírusom, baktériám 
a kvasinkám v priebehu 1 minúty.* Zníženie bolesti 
v hrdle po 5 minútach. 
V ponuke aj Strepsils® Med a Citrón, Strepsils® 
Pomaranč s vitamínom C, Strepsils® Mentol  
a Eukalyptus, 24 pastiliek za 5,95 €, Strepsils® 
Citrón alebo Jahoda bez cukru, 24 pastiliek  
za 6,35 €. 
*na základe štúdie in-vitro

UŠETRÍTE

1 31 €

815 €
9,46 €

KAŠEĽ

Ambrobene sirup 15 mg/5 ml 100 ml 1)

Ambrobene - pre rýchlu a účinnú úľavu  
od vlhkého kašľa. V ponuke aj Ambrobene 
inhalačný roztok 7,5 mg/ml, 100 ml za 3,85 €  
a Ambrobene 30 mg, 20 tabliet za 3,25 €.
Lieky obsahujú ambroxoli hydrochloridum.

UŠETRÍTE

0 60 €

425 €
4,85 €

JC: 42,50 €/l

PODPORA TRÁVENIA
Tráviace problémy sa najčastejšie prejavujú 
bolesťami brucha, pocitmi plnosti, či nafukovaním 
a pálením záhy. Na pomoc pri týchto problémoch 
sa používajú rôzne lieky a iné prípravky ako:

• tráviace enzýmy – Pancreolan

• prospešné baktérie – Biopron, Probicus,Floraliv

• žalúdočne čaje

• antacidá – Rennie, Gaviscon

• deflatulenciá – Espumisan

FARMACEUTKA JANA 
MÁ TIP
PharmDr. Jana Selecká
Vaša Lekáreň u Galena, Sečovce
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Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Používajte biocídy bezpečne. Akcia platí od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020 alebo do vypredania zásob.  
Bežná cena je priemerná aktuálna cena produktu v lekárňach alebo cena podľa informácie od výrobcu alebo dodávateľa. Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

Dojčenie je najprirodzenejší spôsob výživy dojčiat. Dojčenská výživa by mala byt použitá na základe odporúčania lekára. Spôsob použitia a ďalšie informácie na obaloch a na webových stránkach.

ŽIVÉ KULTÚRY

floraliv® kapsuly 20 kapsúl 10)

Špeciálna kombinácia 6 vitamínov B a 3 kmeňov 
živých črevných baktérií. Prispieva k správnemu 
fungovaniu imunitného systému (B6 , B12) 
a je vhodný pre deti od 3 rokov a dospelých. 
Neobsahuje glutén ani laktózu. V ponuke  
aj floraliv® fľaštičky, 7 flaštičiek za 9,15 €.

HNAČKA

Imodium® Instant 
6 orodispergovateľných tabliet 1)

Okamžite sa rozpúšťa na jazyku a prináša rýchlu 
úľavu od hnačky. Nie je potrebné zapíjať vodou. 
Má príjemnú mätovú príchuť. Na liečbu akútnej 
a chronickej hnačky. Neovplyvňuje prirodzenú 
črevnú mikroflóru. Na liečbu dospelých a detí 
od 6 rokov. V ponuke aj Imodium®, 8 tvrdých 
kapsúl za 3,85 € a Imodium®, 20 tvrdých kapsúl
za 6,50 €. Obsahuje loperamidiumchlorid. 

PÁLENIE ZÁHY

GAVISCON DUO EFEKT  
Žuvacie tablety 48 tabliet 1)

Poskytuje rýchlo dvojakú úľavu od pálenia záhy 
a tráviacich ťažkostí. Vhodné aj pre tehotné 
a dojčiace ženy. V ponuke aj GAVISCON 
DUO EFEKT Žuvacie tablety 24 tabliet  
za 4,55 €.

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. Obsahuje simetikón.

ŽIVÉ KULTÚRY

BIOPRON® 9 Premium 30 kapsúl 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 antibiotikam. 
V ponuke aj BIOPRON® 9 Premium 60 kapsúl 
za 16,55 €.

PÁLENIE ZÁHY

Rennie® ICE bez cukru 48 tabliet 11)

Pálenie záhy už je minulosťou. Rýchla a efektívna 
úľava od pálenia záhy do niekoľkých minút, 
neutralizuje prebytočnú kyselinu v žalúdku.  
Majte Rennie vždy po ruke. V ponuke aj Rennie® 
ICE bez cukru 24 tabliet za 3,80 €. 

UŠETRÍTE

1 84 €

970 €
11,54 €

UŠETRÍTE

0 30 €

370 €
4,00 €

UŠETRÍTE

1 12 €

690 €
8,02 €

UŠETRÍTE

1 36 €

710 €
8,46 €

UŠETRÍTE

1 65 €

1005 €
11,70 €

UŠETRÍTE

1 12 €

580 €
6,92 €
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TRÁVENIE

PANCREOLAN® FORTE 60 tabliet 1)

Pancreolan® FORTE, aby trávenie nebolo 
trápenie! Pancreolan® FORTE vám dodá potrebné 
tráviace enzýmy na prírodnej báze, ktoré podporia 
vaše trávenie a pôsobia proti plynatosti 
a nadúvaniu po jedle. Zlepšuje trávenie tučných
a ťažko stráviteľných jedál, pôsobí proti pocitu 
tlaku a plnosti po jedle. Obsahuje pankreatín.

UŠETRÍTE

1 02 €

760 €
8,62 €

ŽIVÉ KULTÚRY

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 8,45 €.

UŠETRÍTE

0 64 €

465 €
5,29 €

TRÁVENIE

HERBEX Žalúdok a črevá 20 x 1,5 g 
20 čajových sáčkov 16,10)

Bylinky obsiahnuté v tomto čaji pôsobia blahodárne 
na tráviacu sústavu. Čakanka a archangelika podporujú 
trávenie a funkciu pečene. Mäta a puškvorec podporujú 
správnu funkciu tráviaceho traktu. V ponuke aj HERBEX 
Hrdlo a krk s eukalyptom, HERBEX Mozog a pamäť, 
HERBEX Večerný čaj a HERBEX Yerba maté čaj 
20 x 1,5 g, 20 čajových sáčkov za 1,95 €.

UŠETRÍTE

0 28 €

195 €
2,23 €
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15) Veterinárny liek na vonkajšie použitie. 16) Dietetická potravina. 17) Veterinárny liek na vnútorné použitie.

SYNDRÓM SUCHÉHO OKA

Systane® COMPLETE 10 ml 11)

Úľava od všetkých foriem syndrómu suchého 
oka. Zloženie „všetko v jednom“ zvlhčuje, 
obnovuje a chráni všetky vrstvy slzného filmu.

SYNDRÓM SUCHÉHO OKA

OCUTEIN SENSITIVE PLUS - 
DA VINCI očné kvapky 15 ml 11)

Zvlhčujúce očné kvapky sú zdravotníckou pomôckou, 
ktorá poskytuje rýchle upokojenie a dlhotrvajúcu 
úľavu aj pre veľmi citlivé oči. Prináša úľavu od suchého 
oka a pre unavené oči, zmierňuje podráždenie 
spôsobené oslnením, prachom, peľmi, zmierňuje pocit 
sucha pri celodennom nosení kontaktných šošoviek. 
V ponuke aj OCUTEIN SENSITIVE - DA VINCI očné 
kvapky 15 ml za 5,30 €. Obsahuje hyaluronat sodný  
a extrakt z čučoriedok.

ALERGICKÉ A SVRBIVÉ PREJAVY POKOŽKY
Claritine® 10 tabliet 1)

OSLOBOĎTE SA OD ALERGIE. CLARITINE.
- Rieši prejavy vonkajších aj interiérových alergií
- Neovplyvňuje bežné denné aktivity
- Uľaví od príznakov alergie až na 24 hodín
- Bezplatná mobilná aplikácia dostupná na www.claritine.sk
V ponuke aj Claritine® 7 tabliet za 4,15 €. 
Obsahuje loratadin.

KOSTI, SVALY

VIGANTOLVIT® OSTEO 
30 tabliet 10)

Kombinuje 3 základné látky podporujúce zdravé 
kosti a svaly: vitamín D3, vitamín K2 (vo forme 
MK-7) a vápnik. 

STRES A VYČERPANIE

MAGNE B6 FORTE® 50 tabliet 10)

Magne B6 Forte® a Magne B6® Balance obsahujú 
horčík a vitamín B6. Magne B6 Balance naviac 
obsahuje vitamín B9, ktorý podporuje správnu funkciu 
psychiky, ako je pamäť, koncentrácia a odolnosť 
voči stresu. Horčík a vitamíny B6 a B9 prispievajú k 
zníženiu únavy a vyčerpania. V ponuke aj MAGNE 
B6® BALANCE 20 vreciek za 5,90 €.

VÝŽIVA OČÍ

Avilut® Ginkgo Recordati 90 kapsúl 10)

Výživový doplnok pre starostlivosť o Váš zrak, 
ktorý vďaka obsahu zinku prispieva k udržaniu 
dobrého zraku.

KOLAGÉN

Flexipure ORIGINAL 500 ml 10)

Flexipure ORIGINAL obsahuje Bioaktivný KREMÍK, 
ktorý sa viaže na všetky typy kolagénov, následkom 
čoho kolagén získava elasticitu a pevnosť. 
Pre telo má blahodarné účinky. Má veľmi široké 
využitie, nap. regenerácia po úrazoch, bolesť 
kĺbov a svalstva, pružnosť ciev a šliach a prispieva 
k zdraviu pokožky, vlasov a nechtov. V ponuke  
aj Flexipure Instant ROLL-ON gél 50 ml 12) za 5,95 €. 
Gél utišujúci bolesť, ktorý má aj protizápalové účinky.

UŠETRÍTE

0 95 €

625 €
7,20 €

UŠETRÍTE

0 99 €

710 €
8,09 €

UŠETRÍTE

3 02 €

1020 €
13,22 €

UŠETRÍTE

2 23 €

790 €
10,13 €

UŠETRÍTE

3 45 €

1695 €
20,40 €

UŠETRÍTE

7 61 €

595 €
1,66 €

JC: 11,90 €/l

UŠETRÍTE

0 65 €

505 €
5,70 €

APRÍL – ZAČIATOK PEĽOVÝCH ALERGIÍ
Ak máte problémy s alergickou nádchou spôsobenou peľmi:

• Dodržujte liečbu stanovenú Vašim imunoalergológom

• Obmedzte pobyt vonku počas slnečných a veterných dní

• Po príchode sa umyte a zbavte svoje vlasy a pokožku peľu a ostatných alergénov

• Noste okuliare a ochranné rúška

• Na zmiernenie príznakov alergickej nádych sú v lekárňach dostupné antihistaminiká,   

...nosové kortikoidy a.i. Pri výbere Vám pomôže lekárnik.

FARMACEUTKA LENKA  MÁ TIP

Mgr. Lenka Mitterová
Vaša Lekáreň, Nitra

 L.SK.MKT.CC.03.2019.0863
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Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Používajte biocídy bezpečne. Akcia platí od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020 alebo do vypredania zásob.  
Bežná cena je priemerná aktuálna cena produktu v lekárňach alebo cena podľa informácie od výrobcu alebo dodávateľa. Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

Dojčenie je najprirodzenejší spôsob výživy dojčiat. Dojčenská výživa by mala byt použitá na základe odporúčania lekára. Spôsob použitia a ďalšie informácie na obaloch a na webových stránkach.

STAROSTLIVOSŤ O VLASY

Minorga 5% dermálny roztok 60 ml 2)

Stabilizuje vypadávanie vlasov. 
Podporuje rast vlasov. Nezanecháva pocit 
mastnoty, vlasy zostávajú jemné. V ponuke  
aj Minorga 2% dermálny roztok za 11,60 €.
Obsahuje minoxidil.

DENTÁLNA HYGIENA

elmex® gelée 25 g 6)

Elmex gél lieči a podporuje remineralizáciu 
zubnej skloviny. Zubní lekári odporúčajú elmex 
gél ako jediný liečivý prípravok pre zastavenie 
tvorby zubného kazu, predovšetkým u detí 
a mladistvých, ako aj u pacientov so zubnými 
strojčekmi. Zastavme spolu zubný kaz!
Obsahuje aminofluoridy.

TLAKOMER

Veroval® Compact s univerzálnou 
manžetou 22-42 cm 11)

Tlakomer na plnoautomatické meranie tlaku. 
Tento prístroj umožňuje bez predchádzajúceho 
nastavenia, vďaka pohodlnému automatickému 
napumpovaniu, jednoduché, rýchle a presné 
meranie systolického a diastolického krvného 
tlaku a tepovej frekvencie.

PREREZÁVANIE ZUBOV

Camilia® 30 x 1 ml 1)

Perorálny roztok sa používa pri ťažkostiach 
spojených s prerezávaním zubov u detí (bolesti 
pri prerezávaní zubov, podráždenosť, červené 
líca, hnačka). V ponuke aj Camilia® 10 x 1 ml 
za 6,60 €. Camilia neobsahuje konzervačné látky 
ani lokálne anestetiká.

VITAMÍNY PRE DETI

Marťankovia Gummy echinacea  
50 ks + DARČEK V BALENÍ  
2 x vesmírna pečiatka 10)

Limitovaná edícia želatínových multivitamínov 
pre deti s vesmírnymi pečiatkami! S echinaceou, 
vitamínom C a zinkom, ktoré prispievajú  
k správnej funkcii imunitného systému.  
Príchuť jahoda a čerešňa.

UŠI

DOLORgit med ušné kvapky 
10 ml 11)

Zmierňujú bolesť, začervenanie a svrbenie. 
Ušné kvapky slúžia na podporné ošetrenie 
pri ťažkostiach vonkajšieho ucha. Účinná látka 
glycerín pôsobí proti opuchom, zmierňuje bolesti 
a vytvára film.

UŠETRÍTE

2 13 €

1550 €
17,63 €

JC: 258,33 €/l

UŠETRÍTE

0 91 €

645 €
7,36 €

UŠETRÍTE

5 47 €

3620 €
41,67 €

UŠETRÍTE

2 04 €

1500 €
17,04 €

UŠETRÍTE

1 08 €

7 90 €
8,98 €

UŠETRÍTE

0 95 €

475 €
5,70 €

IMUNITA

WOBENZYM® 800 tabliet 1)

Posilňuje oslabenú imunitu. Urýchľuje hojenie  
po úrazoch a operáciách vrátane 
stomatologických zákrokov. Bráni  
opakovaným vaginálnym mykózam. Čítajte 
pozorne písomnú informáciu pre používateľov. 

UŠETRÍTE20 48 €

10750 €
127,98 €

NECHTOVÁ MYKÓZA

Excilor® lak na liečbu plesňových 
infekcií nechtov 3,3 ml 11)

Excilor® je účinné riešenie proti plesňovým 
infekciám nechtov. Vďaka svojej unikátnej 
Transactive technológii rýchlo preniká nechtom 
a pôsobí tak ihneď v mieste problému. 
Stačí jedna minúta bez potreby úpravy nechta 
pilníkom a problém je vyriešený.

UŠETRÍTE

1 26 €

999 €
11,25 €

APRÍL – ZAČIATOK PEĽOVÝCH ALERGIÍ
Ak máte problémy s alergickou nádchou spôsobenou peľmi:

• Dodržujte liečbu stanovenú Vašim imunoalergológom

• Obmedzte pobyt vonku počas slnečných a veterných dní

• Po príchode sa umyte a zbavte svoje vlasy a pokožku peľu a ostatných alergénov

• Noste okuliare a ochranné rúška

• Na zmiernenie príznakov alergickej nádych sú v lekárňach dostupné antihistaminiká,   

...nosové kortikoidy a.i. Pri výbere Vám pomôže lekárnik.

FARMACEUTKA LENKA  MÁ TIP

Mgr. Lenka Mitterová
Vaša Lekáreň, Nitra

vesmírne
pečiatky v balení
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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.
Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Používajte biocídy bezpečne. Akcia platí od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020 alebo do vypredania zásob.  

Bežná cena je priemerná aktuálna cena produktu v lekárňach alebo cena podľa informácie od výrobcu alebo dodávateľa. Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.
Dojčenie je najprirodzenejší spôsob výživy dojčiat. Dojčenská výživa by mala byt použitá na základe odporúčania lekára. Spôsob použitia a ďalšie informácie na obaloch a na webových stránkach.

DIA

DIAMizin Gurmar 150 kapsúl 10)

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 9,20 €.

TRÁVENIE, DETOX

BARNY‘S ACTIValoe FORTE 
2 x 500 ml 10)

Barny´s ACTIValoe® Forte je rastlinný výživový 
doplnok, ktorý obsahuje patentom chránený 
vysokoakostný 100 % aloe gel  z ekologicky 
pestovaných listov Aloe barbadensis Mill. 
Kvalita aloe vera je daná predovšetkým obsahom 
dôležitých polysacharidov.

CHOLESTEROL

TEREZIA Čierny cesnak 60 kapsúl 10)

Cesnak prispieva k regulácii hladiny 
cholesterolu a lipidov v krvi. Je tiež významným 
antioxidantom a podporuje imunitu a činnosť 
srdca. Fermentovaný (čierny) cesnak obsahuje 
niekoľkokrát viac aktívnych látok ako biely 
cesnak. Bez zápachu a ostrej chuti.

KLIEŠTE A BLCHY

Foresto 1,25 g + 0,56 g 
obojok pre mačky a psy ≤ 8 kg 15)

Obojok pre psy a mačky. Ochrana až 8 mesiacov. 
Repelentný účinok- odpudzuje a hubí kliešte 
pri psoch a mačkách. Hubí blchy a ich vývojové 
štádiá. V ponuke aj Foresto 4,50 g + 2,03 g 
obojok pre psy > 8 kg za 33,40 €.

UŠETRÍTE

2 67 €

1945 €
22,12 €

UŠETRÍTE

3 45 €

1690 €
20,35 €

JC: 16,90 €/l

UŠETRÍTE

3 1 5 €

1520 €
18,35 €

UŠETRÍTE

0 74 €

2980 €
30,54 €

Pri kúpe lieku Foresto 
svetielko za 0,01 €

BOLESŤ HRDLA, ZACHRÍPNUTIE
Slovakiapharm Bylinné pastilky 
so šalviou  (rumančekom  
a vitamínom C) 
1 x 36 ks 10)

Výživový doplnok Bylinné pastilky so šalviou, 
rumančekom a vitamínom C, ďalej obsahujú propolis, 
vitamín B6, rutín, zinok, výťažky z rastlín Ibiš lekársky, 
Mäta pieporná, Dúška tymiánová. Vitamín C, B6 a zinok 
podporujú prirodzenú obranyschopnosť organizmu. 
Vitamín C prispieva k správnej funkcii ďasien.

UŠETRÍTE

0 58 €

445 €
5,03 €

HEMOROIDY

Faktu čapíky 10 ks 8)

Používajú sa na liečbu hemoroidov, najmä ak sú 
sprevádzané zápalom a krvácaním. Používajú 
sa tiež pri vyrážkach, svrbení a pri drobných 
rankách v oblasti konečníka. Použitie na liečbu 
rán po proktologických chirurgických zákrokoch 
je viazané na odporučenie lekára.
Obsahuje cinchocaini hydrochloridum.

UŠETRÍTE

0 73 €

525 €
5,98 €

DETOXIKÁCIA ORGANIZMU

LEROS® Natur funkčné čaje 10)

Funkčné čaje radu Leros Natur sú 100 % prírodné, 
bez umelých látok a aróm. Detox čistiaci čaj. 
Blahodarná očista organizmu. Bylinný čaj 
s vilcacorou, rastlinou z amazonských pralesov, 
nazývanou tiež mačací pazúr. Spolu s vňaťou zo 
žihľavy prispieva k normálnej funkcii imunitného 
systému. Bylinný čaj tiež pomáha k správnemu 
tráveniu a vylučovaniu. V ponuke viac druhov.
Info o cenách v lekárňach Vaša Lekáreň.

185 €
MORSKÝ KOLAGÉN

ZEEN COLLAGEN PURE 6000 mg
30 vrecúšok 10)

ZEEN COLLAGEN to najlepšie pre vaše zdravie a krásu. 
Najsilnejšie zloženie na trhu s obsahom bio-aktívneho 
morského kolagénu v práškovej forme. Kolagénový 
nápoj pre zdravé kosti, kĺby, vlasy, nechty a pleť. 
Unikátne zloženie 3 typov hydrolyzovaného kolagénu 
I,II,III. Pri kúpe ZEEN COLLAGEN 7200 mg,  
30 vrecúšok dostanete darček Zeen zlatý ruksak  
a pri kúpe ZEEN COLLAGEN PURE 6000 mg,  
30 vrecúšok dostanete Vitamín C ZEEN COLLAGEN 
30 tabliet za 0,01 € + Zeen zlatý ruksak.

UŠETRÍTE

4 92 €

5035 €
55,27 €

+

ALERGICKÁ NÁDCHA

Stérimar™ Mn (Mangán) 50 ml 11)

Mangán potláča vylučovanie histamínu 
a zmierňuje príznaky alergickej nádchy ako 
kýchanie, svrbenie v nose, slzenie očí. 100%-ný 
prírodný, bez konzervačných látok. Vhodný pre 
všetky vekové skupiny, tehotné a dojčiace ženy. 
Morská voda obohatená o mangán.

UŠETRÍTE

1 31 €

865 €
9,96 €

JC: 173,00 €/l

od

V PONUKE VIAC 
DRUHOV
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bolesť hlavy a krčnej chrbticestres, únava a kŕče

ATARALGIN® 
50 tabliet 1)

TOTO MAGNÉZIUM B6   60 tabliet 10)

TOTO MAGNÉZIUM + VITAMÍN C
 20 šumivých tabliet 10)

Voltaren® Rapid 
20 mäkkých kapsúl

0,75 €

Voltaren® Rapid
20 mäkkých kapsúl

0,75 €

ZĽA
V
A

ZĽA
V
A

UROVAL® manosa AKUT
20 tabliet

1,00 €

UROVAL® manosa AKUT
10 tabliet

0,60 €

ZĽA
V
A

ZĽA
V
A

Canespor® roztok 15 ml

0,70 €

Canespor® krém 15 g

0,70 €

ZĽA
V
A

ZĽA
V
A

Stoptussin, 25 ml,
Stoptussin sirup, 100 ml,

Stoptussin tablety, 20 tabliet

0,35 €

Stoptussin, 50 ml,
Stoptussin sirup, 180 ml

0,50 €

ZĽA
V
A

ZĽA
V
A

ATARALGIN® 50 tabliet

1,10 €

ATARALGIN® 50 tabliet

1,10 €

ZĽA
V
A

ZĽA
V
A

0,50 €

Quixx® nosový sprej
30 ml

Quixx® nosový sprej
30 ml

0,50 €
ZĽA

V
A

ZĽA
V
A

MOBIVENAL® micro 
100 + 20 tabliet

1,50 €

MOBIVENAL® micro
100 + 20 tabliet

1,50 €

ZĽA
V
A

ZĽA
V
A

nádcha 

Quixx® 
nosový sprej 30 ml 11)

Canespor®
krém 15 g 2)

kožná mykóza

žily a cievy

MOBIVENAL® micro 
100 + 20 tabliet 10)

UROVAL® manosa AKUT
10 tabliet 10)

brusnice

bolesť

Voltaren® Rapid 
20 mäkkých kapsúl 1)

STOPTUSSIN
50 ml 1)

kašeľ

*4830003*

*4830003*

*4830007*

*4830008*

*4830012*

*4830013*

*4830018*

*4830019**4830004*

*4830004*

*4830011*

*4830011*

*4830005*

TOTO MAGNÉZIUM 
+ VITAMÍN C
20 šumivých tabliet

0,25 €

ZĽA
V
A

*4830002*

TOTO MAGNÉZIUM B6
60 tabliet  

0,50 €

ZĽA
V
A

*4830001*

*4830005*

L.SK.MKT.CC.01.2020.1020



TOTO MAGNÉZIUM B6 60 tabliet

Výživový doplnok s obsahom magnézia (horčíka) 
a vitamínu B6 (pyridoxínu). Horčík sa v prípravku nachádza 
v organickej forme (mliečnan horečnatý), ktorá sa lepšie 
vstrebáva v ľudskom organizme.
Bežná cena 6,35 €. 
V ponuke aj TOTO MAGNÉZIUM + VITAMÍN C,
20 šumivých tabliet. Bežná cena 3,20 €.

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.

Kupón je možné uplatniť len v lekárňach Vaša Lekáreň.
Zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami.
Zmena podmienok uplatnenia kupónov vyhradená.

Platnosť od 1.4. 2020 do 30.4. 2020

Kupón je možné uplatniť len v lekárňach Vaša Lekáreň.
Zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami.
Zmena podmienok uplatnenia kupónov vyhradená.

Platnosť od 1.4. 2020 do 30.4. 2020

Kupón je možné uplatniť len v lekárňach Vaša Lekáreň.
Zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami.
Zmena podmienok uplatnenia kupónov vyhradená.

Platnosť od 1.4. 2020 do 30.4. 2020

Kupón je možné uplatniť len v lekárňach Vaša Lekáreň.
Zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami.
Zmena podmienok uplatnenia kupónov vyhradená.

Platnosť od 1.4. 2020 do 30.4. 2020

Kupón je možné uplatniť len v lekárňach Vaša Lekáreň.
Zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami.
Zmena podmienok uplatnenia kupónov vyhradená.

Platnosť od 1.4. 2020 do 30.4. 2020

Kupón je možné uplatniť len v lekárňach Vaša Lekáreň.
Zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami.
Zmena podmienok uplatnenia kupónov vyhradená.

Platnosť od 1.4. 2020 do 30.4. 2020

Kupón je možné uplatniť len v lekárňach Vaša Lekáreň.
Zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami.
Zmena podmienok uplatnenia kupónov vyhradená.

Platnosť od 1.4. 2020 do 30.4. 2020

Kupón je možné uplatniť len v lekárňach Vaša Lekáreň.
Zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami.
Zmena podmienok uplatnenia kupónov vyhradená.

Platnosť od 1.4. 2020 do 30.4. 2020

Kupón je možné uplatniť len v lekárňach Vaša Lekáreň.
Zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami.
Zmena podmienok uplatnenia kupónov vyhradená.

Platnosť od 1.4. 2020 do 30.4. 2020

Kupón je možné uplatniť len v lekárňach Vaša Lekáreň.
Zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami.
Zmena podmienok uplatnenia kupónov vyhradená.

Platnosť od 1.4. 2020 do 30.4. 2020

Kupón je možné uplatniť len v lekárňach Vaša Lekáreň.
Zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami.
Zmena podmienok uplatnenia kupónov vyhradená.

Platnosť od 1.4. 2020 do 30.4. 2020

Kupón je možné uplatniť len v lekárňach Vaša Lekáreň.
Zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami.
Zmena podmienok uplatnenia kupónov vyhradená.

Platnosť od 1.4. 2020 do 30.4. 2020

Kupón je možné uplatniť len v lekárňach Vaša Lekáreň.
Zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami.
Zmena podmienok uplatnenia kupónov vyhradená.

Platnosť od 1.4. 2020 do 30.4. 2020

Kupón je možné uplatniť len v lekárňach Vaša Lekáreň.
Zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami.
Zmena podmienok uplatnenia kupónov vyhradená.

Platnosť od 1.4. 2020 do 30.4. 2020

Kupón je možné uplatniť len v lekárňach Vaša Lekáreň.
Zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami.
Zmena podmienok uplatnenia kupónov vyhradená.

Platnosť od 1.4. 2020 do 30.4. 2020

Kupón je možné uplatniť len v lekárňach Vaša Lekáreň.
Zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami.
Zmena podmienok uplatnenia kupónov vyhradená.

Platnosť od 1.4. 2020 do 30.4. 2020

Stoptussin, 50 ml 

Stoptussin - správna voľba proti kašľu
vďaka 2 účinným látkam - tíši dráždivý kašeľ,
chráni pred ďalším dráždením ku kašľu, riedi hlien, 
a tým napomáha vykašliavaniu. Bežná cena 6,49 €. 
V ponuke aj ostatné produkty z radu Stoptussin. 
Info o cenách v lekárňach Vaša Lekáreň.

Voltaren® Rapid 20 mäkkých kapsúl

Rýchla a účinná úľava od  bolesti chrbta a svalov.
Ľahko prehltnuteľné želatinové tobolky s protizápalovým
účinkom pre rýchlu úľavu od bolesti chrbta, svalov a kĺbov.
Bežná cena 6,59 €

ATARALGIN® 50 tabliet

ATARALGIN je voľnopredajný liek proti bolesti 
hlavy a krčnej chrbtice. 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. 
Bežná cena 7,69 €.

ZĽAVOVÝ
KUPÓN

ZĽAVOVÝ
KUPÓN

Canespor® krém 15 g

Určený na liečbu kožnej mykózy (plesne) nôh,
vrátane medziprstových priestorov, rúk a dalších častí tela.
Natiera sa len 1x denne. 
V ponuke aj Canespor® roztok 15 ml.
Obsahuje liečivo bifonazol. 
Bežná cena 7,97 €.

Quixx® nosový sprej 30 ml

Quixx® je hypertonický nosový sprej s obsahom 
morskej vody na uvoľnenie a čistenie upchatého 
nosa pri nádche, chrípke a alergiách. 
Pre deti od 6 rokov a dospelých. 
Bežná cena 6,84 €

ZĽAVOVÝ
KUPÓN

ZĽAVOVÝ
KUPÓN

UROVAL® manosa AKUT 10 tabliet

Unikátne spojenie extraktu kanadských brusníc a D-manózy. 
Vysoká koncentrácia obsiahnutých 
látok: 50 mg PAC (proanthokyanidinov) v dennej dávke. 
Vhodné aj pre tehotné a dojčiace ženy. Bežná cena 8,39 €. 
V ponuke aj UROVAL® manosa AKUT 20 tabliet, 
bežná cena 13,71 €.

MOBIVENAL® micro 100 + 20 tabliet

Obsahuje diosmín (450mg) a hesperidín (50mg) 
vo forme mikronizovanej purifikovanej flavonoidnej frakcie, 
aescín z pagaštanu konského, ktorý prisieva k normálnej 
činnosti cievnej sústavy (ťažké nohy). 
Bežná cena 20,32 €. 
Vernostný program, www.mobivenal.sk  

ZĽAVOVÝ
KUPÓN

ZĽAVOVÝ
KUPÓN

Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov 

a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Používajte biocídy 

bezpečne. Akcia platí od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020 alebo 

do vypredania zásob. Bežná cena je priemerná aktuálna 

cena produktu v lekárňach alebo cena podľa informácie 

od výrobcu alebo dodávateľa. Vydavateľ Vaša Lekáreň, 

družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.
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TOTO OMEGA 3

180 kapsúl 10)

TOTO LUTEIN
KOMPLEX 

60 tabliet 10)

TOTO OMEGA 3

90 kapsúl 10)

TOTO PRIEDUŠKOVÝ
ČAJ

vrecúška 20 x 1,5g (30g) 10)

TOTO UROLOGICKÝ 
ČAJ S BRUSNICAMI

vrecúška 20 x 1,5g (30g) 10)

TOTO RUMANČEKOVÝ
ČAJ 

vrecúška 20 x 1,5g (30g) 10)

pomáha



Bud superhrdina

Premeň malý nákup na veľkú pomoc.
Kúpou produktov TOTO 

podporíš organizáciu MAGNA, 
ktorá zachraňuje životy detí.
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