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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. 9. 2020 do 30. 9. 2020 alebo do vypredania zásob.  
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

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. Je vhodný aj pre deti od 2 rokov.

Kŕče

sToP KŕčoM 50 tabliet 10)

Prípravok so špeciálnym zložením na zabezpečenie správnej 
činnosti svalov (kontrakcie a relaxácie). Horčík a Vitamín B6 prispieva 
k správnemu fungovaniu nervového systému, svalov a psychiky. 
V ponuke aj STOP KŔČOM RAPID 20 vrecúšok za 4,25 €.

Bolesť

Ibalgin® 400, 48 tabliet 1)

Ružový Ibalgin je len jeden. Bolesť hlavy, zubov, chrbta, 
svalov a kĺbov, menštruačné bolesti. Horúčka pri chrípkových 
ochoreniach. Protizápalový účinok. 
Pre dospelých a dospievajúcich od 12 rokov. Obsahuje Ibuprofén.

ChríPKa a PreChladnuTIe

ColdreX® horúci nápoj CITrÓn
14 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 ostatné produkty značky Coldrex. Info o cenách
v lekárňach Vaša Lekáreň.

sTres a vyčerPanIe

vITar Magnézium Mango 375 mg
20 šumivých tabliet bez cukru 10)

Šumivé tablety s obsahom 375 mg magnézia. Výživový doplnok 
s aktívnymi látkami, ktoré prispievajú k zníženiu miery únavy 
a vyčerpania, normálnej činnosti svalov a nervovej sústavy.
Vynikajúci doplnok pre aktívnych ľudí. S obľúbenou príchuťou manga.

sTarosTlIvosť o PoKožKu

rad produktov BIoderMa atoderm 12)

Účinná starostlivosť pre suchú, citlivú a atopickú pokožku.
Účinnými látkami a patentami cielime na obnovu prirodzenej hydratácie
a kožnej bariéry. Zostavte si svoju rutinu vďaka ktorej budete mať až o +93% 
účinnejšiu hydratáciu pokožky, dlhodobo.  
V ponuke aj Atoderm Sprchový Olej 1 l, Intensive Gel moussant 1 l, Intensive 
baume 500 ml, Intensive Gel-creme 500 ml, Intensive eye 100 ml, 
SOS Sprej 50 ml a Balzam na pery 15 ml.
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Vitamíny

TOTO B-KOMPLEX FORTE 
100 tabliet 10)

Výživový doplnok s obsahom vitamínov skupiny B. 
Obsahuje B1, B2, B6, B12 a biotín. 
V ponuke aj TOTO B-KOMPLEX FORTE, 20 tabliet 10) za 2,35 €.

 
Stres, únava, kŕče

TOTO MAGNÉZIUM  + VITAMÍN C 
20 šumivých tabliet 10)

Výživový doplnok s obsahom horčíka 
a vitamínu C so sladidlom vo forme šumivých tabliet. 
Príchuť pomaranč. 

 
Vitamíny

TOTO VITAMÍN C + ZINOK
60 kapsúl 10)10)

Výživový doplnok s obsahom vitamínu C a zinku 
s postupným uvoľňovaním. 
V ponuke aj TOTO VITAMÍN C + ZINOK, 30 kapsúl 10) za 5,45 €.

 
Vitamíny

TOTO VITAMÍN C 250 mg
120 tabliet

Výživový doplnok s obsahom vitamínu C a šípkového 
prášku so sladidlom. V ponuke aj TOTO VITAMÍN C 250 mg, 
30 tabliet 10) za 2,00 €.
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Živé kultúry

TOTO LACTOBACILY FORTE 
20 kapsúl 10)

Výživový doplnok s obsahom 9 kmeňov laktobacilov 
a bifidobaktérií. Jedna kapsula obsahuje viac ako 20x109 
CFU a selén. 
V ponuke aj TOTO LAKTOBACILY 40 kapsúl 10) za 8,65 €.

 
Stres a vyčerpanie

TOTO MAGNÉZIUM B6 
60 tabliet 10)

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.

 
Čaj

TOTO PRIEDUŠKOVÝ ČAJ 
20 vrecúšok 10)

Skorocel, mäta a rebríček podporujú normálnu 
funkciu dýchacieho systému. Pamajorán podporuje 
imunitu a normálnu funkciu horných dýchacích ciest. 

 
Čaj

TOTO RUMANČEKOVÝ ČAJ
20 vrecúšok 10)

Rumanček podporuje trávenie a normálnu funkciu 
dýchacieho systému. Pitie čaju po dúškoch a vdychovanie 
jeho príjemnej vône pôsobí relaxačne a blahodárne.

 
Čaj

TOTO UROLOGICKÝ ČAJ S BRUSNICAMI
20 vrecúšok 10)

Breza podporuje vylučovacie funkcie obličiek. 
Praslička a vŕbovka podporujú normálnu funkciu močových ciest.

 
Vitamíny a minerály

TOTO ZINOK FORTE 25 mg
100 tabliet 10)

Výživový doplnok s obsahom zinku vo forme 
glukonátu zinočnatého.
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Bolesť

Ibalgin 400 48 tabliet 1)

Ružový Ibalgin je len jeden. Bolesť hlavy, zubov, chrbta, 
svalov a kĺbov, menštruačné bolesti. Horúčka pri chrípkových 
ochoreniach. Protizápalový účinok. Pre dospelých 
a dospievajúcich od 12 rokov. Obsahuje Ibuprofén.

UŠETRÍTE

100 €

425 €
5,25 €

UŠETRÍTE

180 €

685 €
8,65 €

sirupy robitussin na rôzne druhy kašľa 100 ml 1)

Robitussin Antitussicum a Robitussin Junior 
(dextrometorfániumhydrobromid) prináša úľavu od suchého 
dráždivého kašla, má príjemnú višňovú chuť a je bez cukru. 
Robitussin Expectorans (guajfenezín) lieči vlhký kašeľ a pomáha pri 
odkašliavaní, uvoľňuje hlien a uľavuje dýchacím cestám, neobsahuje 
cukor, pre dospelých a deti už od 2 rokov.

Kašeľ

Bolesť

aTaralGIn® 50 tabliet 1)

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.

UŠETRÍTE

135 €

520 €
6,55 €

JC: 52,00 €/l
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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. 9. 2020 do 30. 9. 2020 alebo do vypredania zásob.  
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 september len 
vo Vašej Lekárni.

JE PRAVDA, BOLESŤ ZNÍŽI KVALITU 
ŽIVOTA AŽ U 67% ĽUDÍ?

Áno. To uvádzajú štatistiky. Ale tiež 
to svedčí aj o tom, že bolesť nie je len 
fyzický pocit. Môžeme ju vnímať ako 
ochranný signál a impulz ku zmene 
životosprávy a starostlivosti 
o naše telo. 

nádCha

nasivin soFT 0,05% 10 ml 4)

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

UŠETRÍTE

065 €

450 €
5,15 €

Gs vitamín C 1000 so šípkami 
100 + 20 tabliet ZADARMO 10)

Vitamín C podporuje imunitu a prispieva k zníženiu miery 
únavy a vyčerpania. Navyše obohatený o prírodnú 
silu šípok. Unikátna tableta TIME-RELEASE zaisťujúca 
postupné uvoľňovanie. 
V ponuke aj GS Vitamín C 1000 so šípkami 50 + 10 
tabliet ZADARMO za 6,75 €.

PodPora IMunITy

1120 €
13,85 €

TOTO JE SUPER CENA

UŠETRÍTE

265 €
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nádCha

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

RÝCHLA ÚĽAVA OD NÁDCHY: uvoľnenie 
upchatého nosa, uvoľnenie prinosových dutín, 
nástup účinku už za 5 minút. Nosová roztoková 
aerodisperzia Olynth® 0,1 %, Olynth® 0,05 % 
obsahuje xylometazolíniumchlorid a je určená 
na podanie do nosa. V ponuke aj ostatné lieky 
Olynth®. Info o cenách v lekárňach Vaša Lekáreň.

loKálna Bolesť

diclobene, gél 100 g 2)

Diclobene - chladivý gél s diklofenakom pre 
rýchlu a spoľahlivú úľavu od bolesti chrbta, 
svalov a kĺbov. Obsahuje sodnú soľ diklofenaku. 
Upozornenie na zmenu názvu lieku! V najbližšej 
dobe bude liek dostupný pod novým názvom 
Olfen gel.

Bolesť hrdla

strepsils® Med a Citrón 36 pastiliek 1)

Na bolesť hrdla. Účinkuje proti vírusom, 
baktériám a kvasinkám po 1 minúte.* 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 6,40 €, Strepsils® Citrón alebo 
Jahoda bez cukru, 24 pastiliek za 6,65 €.
* na základe štúdie in vitro.

Bolesť

MIG-400® 30 tabliet 1)

MIG-400® rýchly proti bolesti a horúčke. 
Liek určený na liečbu miernej a stredne silnej 
bolesti a horúčky. 
V ponuke aj MIG® Junior 2%, 100 ml za 2,55 €. 
Obsahuje ibuprofén. 

Bolesť hrdla

drill classic 24 tvrdých pastiliek 3)

Drill classic tvrdé pastilky 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 4,80 €.

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 7,85 €.
Obsahuje naproxén sodný.

Kašeľ

soledum® 200 mg, 
20 mäkkých gastrorezistentných kapsúl 1)

Expert na zápal priedušiek, dutín a prechladnutie! 
Novinka z Nemecka! Potláča zápal v prieduškách, 
rozpúšťa usadený hustý hlien, uľahčuje namáhavé 
vykašliavanie. Uľavuje od akútneho zápalu vedľajších 
nosových dutín. Soledum® 200 mg gastrorezistentné 
mäkké tobolky je registrovaný liek s účinnou látkou 
cineolum. V ponuke aj Soledum® 100 mg, 
20 mäkkých gastrorezistentných kapsúl za 5,60 €.

Bolesť hrdla

hydro pastilky, 20 pastiliek 11)

Zmierňujú bolesť a škriabanie v hrdle, zachrípnutie, 
dráždenie na kašeľ. Vhodné i pre namáhané hlasivky 
a suchú sliznicu úst a hrdla. Vďaka obsahu kyseliny 
hyalurónovej a pantenolu zvlhčujú a regenerujú 
sliznicu úst a hrdla a chránia ju pred baktériami 
a vírusmi. Sú účinné a pritom šetrné, nenarúšajú 
prirodzenú ústnu mikroflóru, je možné ich užívať aj 
dlhodobo. Vhodné aj pre tehotné a dojčiace ženy 
a deti od 6 rokov.

UŠETRÍTE

027 €

380 €
4,07 €

UŠETRÍTE

139 €

865 €
10,04 €

UŠETRÍTE

082 €

575 €
6,57 €
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371 €

620 €
9,91 €

JC: 44,29 €/kg

UŠETRÍTE

058 €

300 €
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UŠETRÍTE

096 €

350 €
4,46 €

UŠETRÍTE

132 €

480 €
6,12 €

UŠETRÍTE088 €

580 €
6,68 €

+ Diclobene gél 40 g 
za 0,01 € 

nádCha

nasal duo aCTIve 1,0/50 mg/ml, 
10 ml 4)

Nosový sprej s dvojakým účinkom - váš upchatý 
nos nielen uvoľní, ale aj účinne hojí podráždenú 
sliznicu. V ponuke aj NASAL DUO ACTIVE 
0,5/50 mg/ml, 10 ml za 3,50 €.

+
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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. 2. 2020 do 29. 2. 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.
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nádCha

PhysIoMer® nosový sprej 
hypertonický  135 ml 11)

Uvoľní upchatý nos pri nádche a prechladnutí. 
Čistí a zvlhčuje nosovú sliznicu, prirodzene 
regeneruje. Nosové spreje Physiomer zo 100% 
prírodnej morskej vody, bohatej na minerály. 
V ponuke aj ostatné druhy Physiomer 115 ml
alebo 135 ml.

IMunITa deTí od 1 roKa

BaBy IMun sIruP s hlIvou 
usTrICovITou a raKyTníKoM 100 ml 10)

100 % prírodné sirupy na podporu imunity 
pre deti od 1 roka. Obsahujú ovocný koncentrát 
z viac ako 1 kg čerstvého ovocia, rakytník 
a hlivu ustricovitú s deklarovaným obsahom 
betaglukánov – 118,2 mg v 5 ml sirupu. Rakytník 
podporuje imunitu, trávenie a činnosť srdca. 
V ponuke 3 druhy – hruška, višňa a malina.

Bolesť

nuroFen® JunIor s pomarančovou 
príchuťou 100 mg, 12 žuvacích kapsúl 1)

Mäkké žuvacie kapsuly poskytujú účinnú úľavu 
od bolesti a horúčky, bez potreby zapíjania 
tekutinou. Jedinečná lieková forma, obľúbená 
u detí. Určené pre deti od 7 rokov. Obsahuje 
ibuprofén.

vITaMíny

CelasKon® 500 mg červený 
pomaranč, 30 šumivých tabliet 1)

Skracuje trvanie a znižuje závažnosť chrípky 
a nachladnutia. Užíva sa pri zvýšenej potrebe 
vitamínu C počas dospievania, v tehotenstve, 
starobe, pri dojčení, namáhavej práci, športe, 
infekčných ochoreniach, po úrazoch, u fajčiarov. 

Kašeľ

MuCosolvan® sirup, 100 ml 1)

MUCOSOLVAN® uľahčuje vykašliavanie, 
uvoľňuje zahlienenie, zmierňuje kašeľ, 
bez cukru a alkoholu, jahodová príchuť. 
V ponuke aj MUCOSOLVAN® Junior, 100 ml 
za 4,60 € a MUCOSOLVAN® Retard, 20 kapsúl 
za 6,95 €. Obsahuje ambroxoliimchlorid.

Bolesť hrdla

junior-angin, 24 pastiliek 11)

Expert na bolesť v krku u detí! Uľavuje od bolesti 
v krku, upokojuje podráždené sliznice, vo forme 
jemných jahodových pastiliek pre deti od 4 rokov. 
V ponuke aj junior-angin SIRUP PRE DETI, 
100 ml za 7,55 € a junior-angin LÍZANKY PROTI 
BOLESTI HRDLA, 8 ks za 5,55 €. Pri kúpe jedného 
z produktov junior-angin dostante nasic® pre deti 
nosová roztoková aerodisperzia, 10 ml 4) za 0,01 €.

odsTránenIe vší a hníd

ParanIT eXTra sIlnÝ sprej 100 ml 11) 
Odstráni vši do 5 minút. Obsahuje faktor na ochranu 
proti všiam (LPF), ktorý vo vlasoch vytvára pre vši 
nepriaznivé podmienky a chráni pred opakovanou 
nákazou až do 72 hodín*. Dermatologicky testovaný, 
bez silikonóv. V ponuke aj PARANIT šampón proti 
všiam a hnidám 100 ml + sprej 100 ml + hrebeň
za 15,70 € a PARANIT Preventívny sprej proti všiam 
100 ml za 10,15 €. 
* Klinicky preukázaná 100% účinnosť

+

AKO ZVLÁDNUŤ NÁVRAT DO ŠKOLY?
Niekoľkomesačné vynútené prázdniny 
a neistá situácia ohľadne ochorenia COVID-19
budú skúškou pre mnohých rodičov a ich deti. 
Treba byť optimistický a nezabudnúť na pár tipov 
ako toto obdobie čo najlepšie zvládnuť:

• nastavte pravidelný režim zaspávania a vstávania.
• deťom pripravujte zdravú a pestrú stravu 
   s obsahom ovocia a zeleniny.
• učte deti dodržiavaniu správnych hygienických  
...návykov ako je umývanie rúk.
• nezabúdajte na dostatok pohybu a hry, 
   dôležitých pre psychické zdravie.

Prajem Vám zdravý a bezproblémový september.
 

FARMACEUTKA  LUCIA
MÁ TIP
Mgr. Lucia Ďurišová
Vaša Lekáreň Dami, Nitra
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15) Veterinárny liek na vonkajšie použitie. 16) Dietetická potravina. 17) Veterinárny liek na vnútorné použitie.

TrávenIe

Iberogast® 50 ml 1)

Nadúvanie? Pocit plnosti? Bolesť brucha alebo 
žalúdočno-črevné kŕče? Nevoľnosť? Bolesť 
žalúdka? Vyskúšajte bylinný liek Iberogast. 
Prináša efektívnu úľavu vďaka rýchlemu 
vstrebávaniu. Iberogast. 1 liek na 6 tráviacich 
problémov. V ponuke aj Iberogast® 100 ml
za 15,25 € a Iberogast® 20 ml za 5,55 €.

žIly, CIevy, heMoroIdy

Flebaven 500 mg 90 tabliet 1)

Flebaven 500 mg 90 tbl. lieči prejavy žilového 
ochorenia ako bolesť, opuch, pocit ťažkých nôh, 
únava nôh, nepokoj v nohách či nočné kŕče. 
Tiež lieči príznaky akútneho hemoroidálneho 
ochorenia, ako bolesť, krvácanie a opuch 
konečníka. Obsahuje mikronizovaný diosmín.

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. 
V ponuke aj FAKTU masť 20 g za 5,35 €. 

oChrana Pečene

essentiale® 300 mg 100 kapsúl 1)

Na podporu prirodzenej regenerácie pečene. 
Essentiale® forte 600 mg je určený pacientom 
s poškodením pečeňových funkcií v dôsledku 
toxicko-metabolického poškodenia pečene 
a pri zápale pečene. Zlepšuje subjektívne 
ťažkosti ako je strata chuti do jedla alebo 
pocit tlaku pod pravým rebrom. V ponuke aj 
Essentiale® 300 mg 50 kapsúl za 9,05 €.

žIly, CIevy, heMoroIdy

Microvenal® Plus
60 + 30 tabliet ZADARMO 10)

Pri pocite ťažkých a opuchnutých nôh siahnite 
po výživovom doplnku Microvenal® alebo 
Microvenal Plus® s obsahom mikronizovaného 
diosmínu, hesperidínu a aescínu. 
V ponuke aj Microvenal® 60 + 30 tabliet 
ZADARMO za 11,80 €.

heMoroIdy

Procto-Glyvenol® rektálny krém 30 g 8)

Procto-Glyvenol® 5 % + 2 %, 30 g, rektálny 
krém - lokálna liečba vonkajších a vnútorných 
hemoroidov. V ponuke aj Procto-Glyvenol®, 
čapíky 10 ks za 5,60 €.

TrávenIe

orenZyM® 50 tabliet 3)

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

žIly, CIevy, heMoroIdy

Bivenol micro 60 + 10 tabliet 10)

Prípravok je obohatený o extrakt pagaštanu 
konského (20% aescinu) a resveratrol, 
ktorý prispieva k normálnej činnosti 
kardiovaskulárneho systému.

InKonTInenCIa

Tena® lady Pants noir l dámske 
absorpčné nohavičky 8 ks 11)

Prvé čierne absorpčné nohavičky, ktoré vyzerajú 
ako spodná bielizeň a chránia ako TENA. 
Sú ideálnym produktom pre ženy so strednou 
až ťažkou inkontinenciou, ktoré hľadajú diskrétny 
produkt na ochranu pri úniku moču. Nohavičky sú 
vyrobené z jemného materiálu podobného bavlne, 
takže nedráždia pokožku a poskytnú vám trojitú 
ochranu proti pretečeniu moču, vlhkosti a zápachu. 
V ponuke aj TENA® Lady Pants Noir M dámske 
absorpčné nohavičky 9 ks za 6,21 €.

UŠETRÍTE
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TrávenIe

Colief dojčenské kvapky proti kolike 
15 ml 10)

Colief kvapky pre dojčatá obsahujú prírodný 
enzým laktáza, ktorý prináša úľavu od príznakov 
koliky. Nečakajte na koliku, predchádzajte jej. 
Klinicky testované, vhodné od narodenia.

hoJenIe rán

reCreol® masť 50 g 2)

Recreol® masť a Recreol® krém s obsahom 
dexpantenolu od spoločnosti Grindeks urýchľuje 
hojenie kožných lézii ako su drobné rany, 
popáleniny, odreniny ako aj zápaly kože. 
Vytvára ochrannú vrstvu, dlhodobo účinkuje  
na pokožke, predlžuje hydratačný účinok. 
Neobsahuje vône, konzervačné látky, farbivá ani 
antiseptiká. V ponuke aj RECREOL® krém 50 g
za 5,50 €.

KĺBy, väZy, šľaChy

KonsKá Masť s KonoPou
ChladIvá / hreJIvá 250 ml 12)

Konská masť s konopou je balzam vyrobený 
podľa švajčiarskej receptúry z 25 bylinných 
extraktov, o ktorých je známe, že napomáhajú pri 
problémoch s kĺbmi, svalmi i chrbtom.

ošeTrenIe rán

BepanGel® hojivý gél 50 g 11)

Hojí rany rýchlo a bez jaziev. MODERNÝ 
HYDROGÉL 4v1. Urýchľuje hojenie. Chráni pred 
ďalšou infekciou. Chladí a nepáli. Zabraňuje 
tvorbe jaziev.

sTarosTlIvosť o PoKožKu

Bepanthen® Baby 100 g 12)

Bepanthen ® Baby – nový názov, zloženie 
zostáva. Pomáha chrániť detský zadoček pred 
vznikom zaparenín. Na každodennú starostlivosť. 
Stará sa o prsné bradavky namáhané dojčením. 
V ponuke aj Bepanthen® Baby 30 g za 5,05 €. 

oChrana PoKožKy

Indulona® original krém na ruky
85 ml 2)

Tradičná receptúra bez konzervačných látok 
pre intenzívnu starostlivosť. Regeneračný, ochranný 
a premasťujúci krém na ruky určený pre každodennú 
starostlivosť o vysušenú a popraskanú pokožku. 
Pokožke dodáva pružnosť, pevnosť a prirodzenú 
vláčnosť a udržiava prirodzenú ochrannú vrstvu 
kožného mazu. V ponuke aj INDULONA® ochranná, 
kamilková, olivová, nechtíková za 1,75 €.

neChTová MyKÓZa

excilor® pero na liečbu plesňových 
infekcií nechtov 1 ks 11)

Excilor® je určený na ošetrenie plesňových 
infekcií nechtov. Rýchle preniká do nechtu a tak 
pôsobí v mieste problému. Stačí jedna minúta 
denne bez potreby upravovania nechta pilníkom. 
Vo forme pera na jednoduchú a presnú aplikáciu.  
V ponuke aj Excilor® lak na liečbu plesňových 
infekcií nechtov 3,3 ml za 9,95 €.

neChTová MyKÓZa

eXorolFIn 5% liečivý lak na nechty 
2,5 ml 2)

Novinka na liečbu hubových infekcií nechtov 
u dospelých. Je účinný proti kvasinkám, kožným 
hubám aj plesniam. Nanáša sa na postihnutý 
necht na ruke alebo nohe jedenkrát týždenne. 
Obsahuje amorolfín. V ponuke aj EXO-NAILNER 
Lak 2 v 1, 5 ml 11)  za 10,30 €.

deZInFeKCIa rúK

Bode sterillium gel pure 100 ml 13)

Prípravok určený na hygienickú a chirurgickú 
dezinfekciu rúk. Neparfemovaný. 
Pôsobí baktericídne, fungicídne a ničí vírusy.
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IMunITa, vITalITa

PharMaTon® Man energy 30+, 
30 tabliet 10)

Výživové doplnky so špeciálnym zložením, 
ktoré zodpovedá špecifickým potrebám 
ženského alebo mužského organizmu.
V ponuke aj PHARMATON® WOMAN 
Energy 30+, 30 tabliet za 7,85 €.

vÝžIva očí

ocuvite® luTeIn forte 60 tabliet 10)

Ocuvite Luteín forte je výživový doplnok, 
ktorý obsahuje vyváženú kombináciu vitamínov, 
minerálov a karotenoidov, ktoré sú dôležité 
pre výživu očí.

vITaMíny

vitamín K2+d3+Q10 60 toboliek 10)

Jedinečná a efektivná kombinácia dvoch 
vitamínov K2 a D3 ( 2000IU / tob.) 
s koenzýmom Q10. 

nedosTaToK želeZa

Globifer® Forte 40 tabliet 10)

Doplnok výživy s obsahom prirodzeného hémového 
železa vyvinutý vo Švédsku. Osobitá prirodzená 
forma železa napomáha tomu, že je ľahko stráviteľný 
a rýchlo doplní nedostatok železa v organizme. 
Počas užívania sa nemusíte obmedzovať v pití čaju, 
kávy alebo mlieka. Bez kŕčov a bez zápchy si týmto 
produktom môžu rýchlo doplniť železo aj tehotné 
ženy a deti od 12 rokov.

syndrÓM suChého oKa

slovakiapharm oCu ProTeCT 0,3% 
očné kvapky s kys. hyalurónovou 
10 ml 11)

Zdravotnícka pomôcka. Očné kvapky na báze 
hyaluronátu sodného 0,3% pre hydratáciu, 
upokojenie a výživu suchých očí. Odporúčajú sa 
v prípade podráždených alebo suchých očí
z dôvodu nadmerného používania kontaktných 
šošoviek, enviromentálnych faktorov,
nedostatočného slzenia oka. Upokojuje a prináša 
pocit úľavy od ťažkostí spojených s nedostatočnou 
tvorbou sĺz,  použiteľné 6 mesiacov od otvorenia.

ChríPKa a PreChladnuTIe

BIoTussIl® perorálny roztok 100 ml 1)

Pomocný liek pri akútnych a chronických 
ochoreniach dýchacích ciest, vrátane nádchy
a zápalov prínosových dutín.

IMunITa

WoBenZyM® 800 tabliet 1)

Liek Wobenzym® posilňuje oslabenú imunitu.
Pomáha pri opakovaných zápaloch dýchacích  
ciest bakteriálneho aj vírusového pôvodu.
Urýchľuje hojenie po úrazoch a operáciách.

rasT vlasov

vlasové hnojivo 150 tabliet 10)

Prípravok pre podporu prirodzenej hustoty 
vlasov a obmedzeniu ich vypadávaniu 1,2,3. 
Je vhodný aj pri pomalom raste a zvýšenej 
lámavosti vlasov 1,3. Vysoké dávky aminokyselín, 
vitamínov a minerálov pre rýchly a výrazný 
účinok. Vlasová výživa obsahuje MSM, zdroj síry, 
ktorá je považovaná za minerál krásy.
V ponuke aj Vlasové hnojivo 60 tabliet za 11,25 € 
a Vlasové hnojivo šampón 150 ml 12) za 9,00 €.
1)zinok, 2)vitamín B5, 3)biotín

KĺBy, väZy, šľaChy

GelaCTIv 3-Collagen Forte 
60 + 60 kapsúl ZADARMO 10)

Prvý a jediný prípravok s tromi typmi kolagénov 
pre vaše kĺby, väzy a šľachy. Najsilnejšie zloženie 
na trhu. S vitamínom C pre tvorbu kolagénu 
a tým pre normálnu funkciu chrupaviek a kostí. 
Teraz akcia 1 + 1 ZADARMO (na 4 mesiace 
užívania)! 

UŠETRÍTE

163 €

785 €
9,48 €

UŠETRÍTE

219 €

1735 €
19,54 €

UŠETRÍTE2062 €

11135 €
131,97 €

UŠETRÍTE

271 €

1655 €
19,26 €

UŠETRÍTE

119 €

800 €
9,19 €

UŠETRÍTE

321 €

2330 €
26,51 €

UŠETRÍTE

460 €

1250 €
17,10 €

UŠETRÍTE

147 €

525 €
6,72 €

JC: 52,50 €/l

UŠETRÍTE

180 €

1315 €
14,95 €



www.vasalekaren.skwww.vasalekaren.sk

Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Používajte biocídy bezpečne. Akcia platí od 1. 2. 2020 do 29. 2. 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.

www.vasalekaren.skwww.vasalekaren.sk

SLEDUJ NÁS!
Tento mesiac súťažíme na Instagrame a Facebooku 
Vaša Lekáreň o 5 balíčkov produktov BIODERMA.

Okrem toho tam nájdeš super rady.
 

SKVELÁ
SÚŤAŽ!

Vaša Lekáreň Vaša Lekáreň

5X5X

reGeneráCIa PoKožKy

Koloidné striebro ag100 20 ppm 
500 ml 12)

Koloidné striebro je prírodný kozmetický 
prípravok, ktorý dokonale čistí a regeneruje pleť. 
Znižuje vylučovanie mazu a priaznivo pôsobí na 
akné, rozšírené póry, kožné plesne, zápaly a pod. 
Upokojuje podráždenú, prípadne začervenanú 
pokožku. Pri pravidelnom užívaní regeneruje 
pleť a má priaznivé účinky. Aplikuje sa tak, že ho 
nanesiete priamo na pokožku, odporúča sa ráno 
a večer. Rovnako tak je určené k hygiene ústnej.

IMunITa

Immuno Complex 30 pastiliek 10)

Unikátne zloženie pre podporu imunity! 
Cmúľacie pastilky obsahujú vysokočistý 
betaglukán z hlivy ustricovej, vitamín C 
a vitamín D3. Neobsahujú cukor, lepok
ani laktózu. Pre deti od 6 rokov a dospelých.

KyselIna hyaluronová

hyalurMed číra kyselina 
hyalurónová 100 ml 10)

HYALURMED, jediná bioaktívna molekulárna kyselina 
hyalurónová na pitie obsahuje vysoký podiel aktívnej 
látky. Pravidelné užívanie nielen dopĺňa zásoby 
kyseliny hyalurónovej, ale aj motivuje organizmus 
k jej vlastnej produkcii. V ponuke aj HYALURMED 
Tvárové séru 30 ml za 37,30 €, HYALURMED 
ochranný opaľovací krém s kyselinou hyalurónovou 
200 ml za 32,20 €, HYALURMED PRO HYDRATING 
+ DMI denný krém 30 ml a HYALURMED PRO 
REPAIRING + DMI nočný krém 30 ml za 38,65 €.

UŠETRÍTE

102 €

745 €
8,47 €

UŠETRÍTE

564 €

1050 €
16,14 €

JC: 21,00 €/l

UŠETRÍTE

680 €

4945 €
56,25 €

JC: 494,50 €/l



ZĽAVA Z DOPLATKU!

 

 

 

Lekársky predpis

až do

- 50 % 
z doplatku

ZĽAVA Z DOPLATKU ZA LIEK ČIASTOČNE UHRÁDZANÝ NA ZÁKLADE VEREJNÉHO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA
JE POSKYTOVANÁ V SÚLADE S § 89 ZÁKONA Č. 363/2011 Z. Z.

erecept

Na vybrané
lieky na recept

máme zľavy
z doplatku.

AKTUÁLNY ZOZNAM LIEKOV NÁJDETE NA WEBE WWW.VASALEKAREN.SK ALEBO SA INFORMUJTE VO VAŠEJ LEKÁRNI

50% ZĽAVAZ DOPLATKUNA RECEPT

Platí aj naerecept!


