AKCIOVÝ LETÁK
APRÍL 2021
EZ
POZNÁT

EZ
POZNÁT

UŠETR

ÍTE

1 51 €

UŠETR

ÍTE

1 10 €

JC: 99,90 €/kg

999 €

11,50 €

lokálna Bolesť

5,30 €

Olfen FORTE 23,2 mg/g gél
100g

420 €

Bolesť

2)

Novinka! Olfen FORTE 23,2 mg/g gél, sila 2 x vyššej koncentrácie
účinnej látky.* Uľavuje od intenzívnej, náhle vzniknutej bolesti
chrbta, svalov a kĺbov. Liek obsahuje dietylamínovú soľ diklofenaku.
* V porovnaní s gélom proti bolesti na lokálne použitie obsahujúcim 1% diklofenak - Olfen gel.

EZ
POZNÁT

Ibalgin® Rapidcaps 400 mg
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.
POZNÁTE Z

UŠETR

UŠETR

ÍTE

ÍTE

0 70 €

4 10 €

275 €

240 €

3,45 €

6,50 €

Stres a vyčerpanie

Bolesť chrbta

VITAR Magnézium Mango 375 mg

Capsagamma® krém 40 g

20 tabliet bez cukru

10)

2)

53 mg/100 g

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.

Rastlinný liek z extraktu plodov papriky /kapsaicín/ na zmiernenie
bolesti svalov ako je bolesť v krížovej oblasti chrbta.
Pri opakovanej bolesti chrbta ku Milgamme® N 100 cps vyskúšajte
liek Capsagamma® crn 40 g - na lokálne tlmenie bolesti.
Capsagamma® 53 mg/100 g krém je liek na vonkajšie použitie a obsahuje štandardizovaný polotuhý
extrakt z plodov papriky (Capsicum).

POZNÁTE Z

POZNÁTE Z

+

UŠETR

6

ÍTE

15 €

JC: 133,33 €/l

2000 €
26,15 €

ALERGIA NA ROZTOČE

ExAller sprej 150 ml

vitamíny

Vitamín K2 + D3 + Q10
60 kapsúl

11)

Roztok v spreji priťahujúci roztoče domáceho prachu.
Umožňuje ich elimináciu. Obsahuje prírodné, netoxické zložky
pochádzajúce z rastlín, ktoré napodobňujú feromóny, ktoré prachové
roztoče používajú na komunikáciu. V ponuke aj ExAller sprej 75 ml
za 14,45 € a ExAller sprej 300 ml za 28,70 €.

UŠETR

ÍTE

8 99 €

1280 €
21,79 €

10)

Obsahuje kombináciu vitamínov K2 a D3 a koenzýmu Q10. Vitamín
D3 prispieva k udržaniu normálneho stavu kostí, normálnej činnoti
svalov, zubov a k normálnej fukcii imunitného systému. Vitamín K2
prispieva k normálnej zrážanlivosti krvi a udržuje normálny stav kostí.
Pri kúpe Vitamín K2+D3+Q10 60 kapsúl dostanete Vitamín C 250 mg
Biomedica 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. 4. 2021 do 30. 4. 2021 alebo do vypredania zásob.
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

MIMORIADNA AKCIA
UŠETR

ÍTE

1 35 €

685 €

8,20 €

vitamíny

TOTO B-KOMPLEX FORTE
100 kapsúl s postupným uvoľňovaním

10)

B-Komplex je súhrnné označenie pre vitamíny
skupiny B, ktoré patria medzi vitamíny rozpustné
vo vode. Obsahuje B1, B2, B6, B12 a biotín.
V ponuke aj TOTO B-KOMPLEX FORTE
20 kapsúl s postupným uvoľňovaním za 2,35 €.

UŠETR

ÍTE

4 21 €
JC: 99,90 €/kg

999 €

14,20 €

lokálna Bolesť

Voltaren Forte 2,32% gél 100 g

2)

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 23,2 mg diclofenacum diethylaminum / 1 g gélu.

UŠETR

ÍTE

1 10 €
EZ
POZNÁT

420 €

5,30 €

bolesť

Ibalgin® Rapidcaps 400 mg
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.

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.

APRÍL 2021
UŠETR

ÍTE

2 35 €
JC: 199,00 €/l
o naše telo.
€
životosprávy95
a starostlivosti
12,30
€
ochranný signál a impulz
ku zmene
fyzický pocit. Môžeme ju vnímať ako
to svedčí aj o tom, že bolesť nie je len
Poruchy trávenia
Áno. To uvádzajú štatistiky. Ale tiež

9

L.SK.MKT.CC.02.2021.1325

Iberogast® 50 ml

1)

Pocit plnosti? Bolesť brucha alebo
ŽIVOTA
AŽLiek
UIberogast.
67% ĽUDÍ?
nadúvanie?
na Vaše BOLESŤ
tráviace ťažkosti.
JEExpert
PRAVDA,
ZNÍŽI KVALITU
Vyskúšajte aj výhodné 100 ml balenie!
V ponuke aj Iberogast® 100 ml za 15,65 €
a Iberogast® 20 ml za 5,90 €.

U NÁS UŠETRÍTE
NAJVIAC!
Najlacnejšia ponuka
na apríl len
vo Vašej Lekárni.

UŠETR

ÍTE

1 10 €
JC: 44,00 €/kg

550 €

6,60 €

Starostlivosť o pokožku

Sudocrem® MULTI-EXPERT
125 g

11)

Ochranný krém na podporu liečby a prevencie plienkovej dermatitídy,
odrenín a podráždenia pokožky, dermatitídy pri inkontinencii
dospelých, pre ochranu pokožky v okolí poranení.
V ponuke aj Sudocrem® MULTI-EXPERT 60 g 11) za 3,25 €, Sudocrem®
MULTI-EXPERT 250 g 11) za 9,50 € a Sudocrem® MULTI-EXPERT 400 g 11)
za 12,65 €.

UŠETR

4

ÍTE

00 €

1100 €
15,00 €

Nechtová mykóza

EXOROLFIN 5%
liečivý lak na nechty 2,5 ml

2)

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.

Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Používajte biocídy bezpečne. Akcia platí od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021 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.

www.vasalekaren.sk

Dve balenia
za cenu
jedného

L.SK.MKT.CC.03.2020.1075

Teraz
dve balenia za
super cenu !

UŠETR

2

UŠETR

13

ÍTE

04 €

990 €
Claritine 10 mg 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. Dve balenia
Claritine 10 mg 10 tabliet spolu za 9,90 €.

Alergická nádcha

FLIXONEL 50 mikrogramov/dávka

QUIXX® soft nosový sprej 30 ml

60 dávok

Quixx® soft je izotonický nosový sprej s obsahom
morskej vody na čistenie a zvlhčenie upchatého
nosa pri nádche, chrípke a alergiách. Pre deti od
6 mesiacov a dospelých. V ponuke aj QUIXX® daily
nosový sprej 100 ml, ktorý pomáha pri zápale
prínosových dutín a pooperačnej starostlivosti nosa,
za 7,00 €. QUIXX® daily nosový sprej 100 ml,
pre deti od 2 rokov a dospelých.

4)

Nosový sprej na liečbu alergickej nádchy
FLIXONEL. Uľavuje od príznakov alergickej
nádchy - upchatý nos, kýchanie, svrbenie v nose
a slzenie očí – počas 24 hodín. Komplexná úľava
od alergickej nádchy už v 1 dávke! Liek obsahuje
flutikazónpropionát. Teraz dve balenia za cenu
jedného.

UŠETR

ÍTE

0

63 €

ALERGIA

Vividrin ectoin očné kvapky

LIVOSTIN® 0,5 mg/ml
očné suspenzné kvapky 4 ml

Obsahujú kyselinu hyalurónovú a ectoin určené
na podpornú liečbu a prevenciu alergických
prejavov sezónnej konjuktivitídy. Vividrin ectoin
je bez konzervačných látok.

ÍTE

1 54 €
JC: 75,93 €/l

1025 €

7,38 €

Syndróm suchého oka

11)

UŠETR

ÍTE

73 €

665 €

9,13 €

11)

7,01 €

Alergická nádcha

750 €
10 ml

590 €

27,60 €

UŠETR

1

ÍTE

1 11 €

1380 €

11,94 €

ALERGIA

UŠETR

ÍTE

80 €

11,79 €

Nádcha

PHYSIOMER® GENTLE JET
nosový sprej 135 ml

5)

11)

Očné suspenzné kvapky LIVOSTIN® 0,5 mg/ml
obsahujú levokabastíniumchlorid.
Príznaky klasickej a sezónnej konjunktivitídy,
rýchla úľava a cielený účinok v mieste ťažkostí.
V ponuke aj LIVOSTIN® 0,5 mg/ml, nosová
suspenzná aerodisperzia 10 ml 4) za 6,65 €.

Čistí nosovú sliznicu a pomáha tak odstraňovať
vírusy a baktérie. 100% prírodná morská voda
bohatá na minerály. Navyše tryska na výplach.
V ponuke aj PHYSIOMER nosový sprej
Hypertonický 135 ml za 10,25 €, PHYSIOMER® Baby
nosový sprej 115 ml za 10,25 € a PHYSIOMER® Kids
nosový sprej 115 ml za 10,25 €.

UŠETR

ÍTE

5 39 €
JC: 19,25 €/l

1925 €

UŠETR

9

Starostlivosť o pokožku

BIODERMA Atoderm Sprchový olej
1000 ml

UŠETR

ÍTE

ÍTE

3 65 €

24,64 €

1 38 €
JC: 181,00 €/l

905 €

99 €
13,64 €

10,43 €

12)

Efektívne čistí a intenzívne vyživuje pokožku.
Hydratuje až na 24 hod. Zmierňuje napätie pokožky
a chráni ju pred podráždením a vysušením.
Krémová a nemastná textúra zaisťuje jemné čistenie
a rešpektuje potreby citlivej pokožky. Je hypoalergénny
a má vynikajúcu kožnú a očnú toleranciu. Patent SKIN
BARRIER THERAPY TM chráni kožu pred podráždením.
Neobsahuje parabény, farbivá ani mydlové prísady.
V ponuke vybrané produkty z radu Atoderm.
Info o cenách v lekárňach Vaša Lekáreň.

Alergická nádcha

Alergická nádcha

Nasometin® 50 mikrogramov/dávku,

STÉRIMAR™ Mn (mangán) 50 ml

60 dávok

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.

4)

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

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
15) Veterinárny
liek liek
na vonkajšie
na vonkajšie
použitie.
použitie.
16) Dietetická
16) Dietetická
potravina.
potravina.
17) Veterinárny
17) Veterinárny
liek liek
na vnútorné
na vnútorné
použitie.
použitie.
18) Čaj.

11)

www.vasalekaren.sk
SLEDUJ
NÁS

NA INSTAGRAME,
YOUTUBE
A FACEBOOKU
UŠETR

2

UŠETR

4 84 €

ÍTE

ÍTE

13 €

JC: 46,00 €/kg

460 €

1560 €

Nájdete nás na pod profilom:

17,73 €

VAŠA LEKÁREŇ

Kĺby, väzy, šľachy

Bolesť a opuch

Colafit® 60 kociek

Ibalgin® DUO EFFECT 100 g

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.

UŠETR

0

1

480 €

JC: 58,00 €/kg

580 €

VERAL® 10 mg/g gél 100 g

2)

Flector® EP náplasť je švajčiarska liečivá náplasť
na liečbu podvrtnutia, natiahnutia a bolesti
svalov, kĺbov či chrbtice. Účinne zmierňuje
bolesť, zápal a opuch. Nezaťažuje tráviacu
sústavu a pôsobí priamo v mieste bolesti.
Úľavu od bolesti poskytuje počas 12 - 24 hodín.
V balení nájdete aj fixačný obväz zdarma.
Obsahuje diklofenak epolamín.

UŠETR

7,00 €

Bolesť a opuch

Flector® EP náplasť 5 ks

3)

Solmucol® lieči ochorenia horných a dolných
dýchacích ciest spojené s nadmerným zahlienením.
Rozpúšťa hlieny v dýchacích cestách a uľahčuje
vykašliavanie. Má silný antioxidačný
a protizápalový účinok. Neobsahuje cukor,
laktózu, ani lepok. Solmucol® je vhodný pre deti aj
dospelých. Obsahuje N-acetylcysteín.
V ponuke aj Solmucol® 90 ml sirup za 4,40 €.

ÍTE

1 20 €

9,47 €

Bolesť a opuch

Solmucol® 200 mg 20 vreciek

UŠETR

ÍTE

62 €

785 €

5,76 €

2)

Ibalgin® Duo Effect unikátna kombinácia
2 účinných látok potláča bolesť, zmierňuje zápal
a urýchľuje vstrebávanie modrín.
Ibalgin® krém potláča bolesť svalov a kĺbov, tlmí
zápal a znižuje opuch.
V ponuke aj Ibalgin® krém, 100 g za 5,25 €
a Ibalgin® gél, 100 g za 5,25 €.

UŠETR

ÍTE

96 €

Kašeľ

9,44 €

2)

VERAL® je určený na liečbu bolesti a na
zmiernenie zápalu a opuchu pri viacerých
bolestivých stavoch postihujúcich kĺby a svaly.
1 g gélu obsahuje 10 mg sodnej soli diklofenaku.

UŠETR

UŠETR

1 06 €

0 70 €

0 75 €

650 €

345 €

380 €

ÍTE

ÍTE

7,56 €

ÍTE

4,15 €

4,55 €

Bolesť hrdla

Bolesť

Bolesť

Strepsils® Med a Citrón

VALETOL®, 300 mg/150 mg/50 mg

BRUFEN® 400 mg 30 tabliet

24 pastiliek

24 tabliet

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 4,80 €. Ibuprofén sa rýchlo absorbuje
z gastrointestinálneho traktu. Liek obsahuje
ibuprofén.

1)

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

1)

VALETOL® je určený dospelým a dospievajúcim
od 15 rokov na krátkodobú liečbu bolesti hlavy
(vrátane migrény), bolesti v krížoch s vyžarovaním
do dolných končatín (ischiasu), pooperačnej
bolesti, bolesti pri nachladnutí a menštruácii.

1)

Pozorne
Pozornesisiprečítajte
prečítajtepísomnú
písomnúinformáciu
informáciupre
prepoužívateľov
používateľovaaporaďte
poraďtesa
sasslekárom
lekáromalebo
alebolekárnikom.
lekárnikom.Používajte
Používajtebiocídy
biocídybezpečne.
bezpečne.Akcia
Akciaplatí
platíod
od1.1.2.4.2020
2021 do 30.
29. 2.
4. 2020
2021 alebo
alebodo
dovypredania
vypredaniazásob.
zásob.
Bežná cena je priemerná aktuálna cena produktu v lekárňachVydavateľ
alebo cena
Vaša
podľa
Lekáreň,
informácie
družstvo,
od výrobcu
neručí za
alebo
chyby
dodávateľa.
a zmeny cien,
Vydavateľ
ktoré vznikli
Vaša Lekáreň,
pri tlači.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.sk

-50%
na druhé
balenie

+

UŠETR

3

1077 €
14,36 €

Pálenie záhy

UŠETR

0 42 €

455 €

370 €

0

ÍTE

59 €

Rennie® ICE bez cukru 48 tabliet

PÁLENIE ZÁHY? Rennie - prináša rýchlu
a efektívnu úľavu už od niekoľkých minút.
Vhodné aj pre tehotné, dojčiace či diabetikov
pri dodržaní maximálneho dávkovania.
Maximálne 11 žuvacích tabliet denne.
Pri kúpe dvoch balení Rennie® ICE bez cukru
48 tabliet, druhé balenie za 50%.

Buscopan® 10 mg 20 tabliet

+

ÍTE

26 €

755 €

6 orodispergovateľných tabliet

4

JC: 29,50 €/l

590 €

8,37 €

7,12 €

Zápcha

Guttalax® 15 ml
+ DulcoSoft® 250 ml

Lactecon 200 ml

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 4,80 €.

Guttalax® je účinné preháňadlo, zmäkčuje stolicu,
účinok nastupuje o 6 – 12 hodín po podaní.
Pri kúpe Guttalax® 15 ml dostanete DulcoSoft® 250 ml
spolu za 4,35 €.

1)

11)

UŠETR

3

ÍTE

1 22 €

435 €

GAVISCON DUO EFEKT
Žuvacie tablety 48 tabliet

1)

UŠETR

ÍTE

02 €

Zápcha

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®, 20 tvrdých kapsúl 1)
za 6,70 € a Imodium®, 8 tvrdých kapsúl 1) za 4,00 €.
Lieky Imodium® obsahujú loperamídiumchlorid.

UŠETR

8,81 €

Pálenie záhy

4,12 €

Hnačka

Imodium®Instant
1)

Liek odstraňuje kŕče hladkých svalov v žalúdku,
črevách, žlčovom trakte, močových a pohlavných
orgánoch. Môže sa použiť pri bolestivej
menštruácii a kŕčoch tráviacej sústavy rôzneho
pôvodu. Má spazmolytické účinky. Liek začína
účinkovať do 15 minút. Buscopan obsahuje
10 mg butylskopolamíniumbromidu.

UŠETR

1

ÍTE

5,15 €

Kŕče
11)

UŠETR

ÍTE

60 €

1)

Liek na liečbu zápchy s prebiotickým účinkom.
Laktulóza vykazuje prebiotický účinok.
Napomáha zmäkčovať stolicu, účinkuje v hrubom
čreve a tým uľahčuje vyprázdňovanie. Nenávykový
a ideálny aj k dlhodobému používaniu pre široké
spektrum pacientov od dojčiat až po seniorov.
V ponuke aj Lactecon 500 ml za 7,80 €.

UŠETR

ÍTE

1

25 €

1600 €

UŠETR

ÍTE

ÍTE

0 77 €

29 €

630 €

19,25 €

540 €

7,59 €

6,17 €

Ochrana pečene

Essentiale® 300 mg 100 kapsúl

1)

Na podporu prirodzenej regenerácie pečene.
Essentiale® forte 300 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 9,30 €.

Dentálna hygiena

Hemoroidy

elmex® gelée 25 g

FAKTU čapíky 10 ks

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. Zastavme spolu zubný kaz.

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.
V ponuke aj FAKTU masť 20 g za 5,40 €.

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
15) Veterinárny
liek liek
na vonkajšie
na vonkajšie
použitie.
použitie.
16) Dietetická
16) Dietetická
potravina.
potravina.
17) Veterinárny
17) Veterinárny
liek liek
na vnútorné
na vnútorné
použitie.
použitie.
18) Čaj.

www.vasalekaren.sk

UŠETR

UŠETR

2
PREJAVY SPOJENÉ S BHP

2000 €

Prostamol® UNO 60 kapsúl

22,74 €

Močové cesty

Dve balenia
za cenu
jedného

ÍTE

1 19 €

1535 €

11,36 €

16,54 €

vitamíny

10)

Akútna starostlivosť o močové cesty. Jedinečná
kombinácia extraktov z kanadských brusníc, zlatobyle
a vitamínu D. Zlatobyl 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 proanthokyanidínov. V ponuke aj Urinal Akut®
FORTE 20 tabliet za 17,35 € a Urinal® Express pH
6 sáčkov za 7,65 €.

TOTO LUTEIN KOMPLEX 60 tabliet

10)

TOTO Lutein obsahuje karotenoidy luteín
a zeaxantín. Tieto karotenoidy sú prítomné
v ľudskom oku v žltej škvrne a telo ich nedokáže
samo syntetizovať, preto je nutný ich dostatočný
príjem v strave a správnych výživových
doplnkoch strany.

UŠETR

9 30 €
ÍTE

13 44 €

UŠETR

4 00 €

UŠETR

2030 €

1970 €

ÍTE

930 €
18,60€

ÍTE

33,44 €

IMUNITA, VITALITA

Pharmaton GERIAVIT® 30 kapsúl

Vitamíny

10)

Vyvážená kombinácia vitamínov, minerálov
a ženšenového výťažku G115®. Výťažok Panax ginseng
G115® prispieva k telesnej a duševnej pohode,
k odolnosti organizmu voči stresu a pomáha podporovať
vitalitu organizmu. Dve balenia za cenu jedného.
2 x PHARMATON GERIAVIT® 30 kapsúl spolu za 9,30 €.
Akcia platí aj na 2 x PHARMATON® WOMAN Energy
30+, 30 tabliet spolu za 9,30 € a 2 x PHARMATON®
MAN Energy 30+, 30 tabliet spolu za 9,30 €.

+

23,70 €

Výživa očí

Centrum pre mužov alebo pre ženy
60 tabliet 10)

Kompletné multivitamíny s vitamínmi, minerálmi
a stopovými prvkami, vytvorené špeciálne pre potreby
moderných mužov a žien, na podporu imunity a
energie*. Bezgluténové, bez cukru. Pri kúpe Centrum
pre mužov 60 tabliet dostanete Centrum pre mužov
30 tabliet za 0,01 €. Pri kúpe Centrum pre ženy 60
tabliet dostanete Centrum pre ženy 30 tabliet za 0,01 €.

Avilut® Ginkgo Recordati 90 kapsúl

10)

Prípravky produktovej rady Avilut®
sú komplexným riešením na suché, unavené
a podráždené oči.
Výživový doplnok Avilut® Ginkgo Recordati
obsahuje ginkgo bilobu, rutín, aescín, vitamín E,
luteín, zeaxantín, med’ a zinok, ktorý prispieva
k udržaniu dobrého zraku.

* Vitamín C prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému. Vitamíny
B1, B2, B6, B12 prispievajú k správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu
energie.
UŠETR

0 29 €
ÍTE

840 €

UŠETR

Chrípka a prechladnutie

Celaskon® LONG EFFECT 500 mg

1 22 €

3 38 €

870 €

2460 €

ÍTE

9,92 €

1)

S postupným uvoľňovaním vitamínu C až 12 hodín
pre jeho lepšie vstrebávanie. Zvýšená potreba
užívania aj mimo obdobia chrípky a nachladnutia, a to:
v tehotenstve, pri dojčení, u fajčiarov, pri športe, pri
namáhavej práci, po úrazoch. Podporte svoju imunitu
pravidelným užívaním. Pri kúpe Celaskon® LONG
EFFECT 500 mg, 60 kapsúl dostanete Celaskon®
LONG EFFECT 500 mg, 30 kapsúl spolu za 8,40 €.
Akcia platí aj na CELASKON® LIMETKA 100 žuvacích
tabliet + CELASKON® LIMETKA 30 žuvacích tabliet
spolu za 7,75 €.

UŠETR

ÍTE

8,69 €

60 kapsúl

UŠETR

ÍTE

36 €

1000 €

Urinal Akut® FORTE 10 tabliet

1)

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

+

1

ÍTE

74 €

Výživa očí

Stres a vyčerpanie

MAGNESIUM B-KOMPLEX
GLENMARK 100 + 20 tabliet ZADARMO

27,98 €

10)

Magnesium B-Komplex vďaka horčíku a vitamínom
skupiny B znižuje psychické napätie, únavu aj
vyčerpanie a pomáha k normálnej činnosti svalov.
Komplexné a vyvážené zloženie horčíka
a vitamínov B1, B6 a B12. 2 tablety denne pre
optimálne vstrebanie horčíka. Vitamín B12 naviac
prispieva k normálnej činnosti imunitného systému.

OCUTEIN BRILLANT - DA VINCI 60 toboliek
+ darček v balení OCUTEIN®
SENSITIVE PLUS 15 ml
10)

Vysoko účinné zloženie – obsahuje až 25 mg
luteínu! Najviac luteínu pre rýchlejší nástup
ochranného účinku. Prispieva k udržaniu ostrého
zraku, vyživuje a regeneruje unavené oči.
V ponuke aj OCUTEIN BRILLANT - DA VINCI
90 + 30 toboliek + darček za 34,30 €.

Pozorne
Pozornesisiprečítajte
prečítajtepísomnú
písomnúinformáciu
informáciupre
prepoužívateľov
používateľovaaporaďte
poraďtesa
sasslekárom
lekáromalebo
alebolekárnikom.
lekárnikom.Používajte
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2021 do 30.
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alebodo
dovypredania
vypredaniazásob.
zásob.
Bežná cena je priemerná aktuálna cena produktu v lekárňachVydavateľ
alebo cena
Vaša
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Lekáreň,
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družstvo,
od výrobcu
neručí za
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a zmeny cien,
Vydavateľ
ktoré vznikli
Vaša Lekáreň,
pri tlači.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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+ Biovenol
micro 20 tabliet
v balení

L.SK.MKT.CC.02.2021.1315

UŠETR

ÍTE

0 51 €

UŠETR

1

JC: 22,94 €/l

195 €

ÍTE

46 €

+

JC: 231,00 €/kg

1155 €

2,46 €

INDULONA ORIGINAL Krém na ruky
85 ml

12)

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® krém na ruky ochranná,
kamilková, olivová, nechtíková za 2,05 €.

ÍTE

1 82 €
JC: 32,25 €/l

645 €

13,01 €

starostlivosť o pokožku

UŠETR

8,27 €

plesňové ochorenia kože

prekrvenie nôh

Canesten® krém 50 g

BIOVENOL® krém 200 ml
+ darček BIVENOL® micro 20 tabliet

2)

12)

Lieči plesňové ochorenia kože. Pre pacientov
s opakovaným výskytom mykóz*.
Vhodný aj na liečbu mykózy intímnych partií.
Teraz výhodné 50 g balenie!
* 50% pacientov trpí opakovanú mykózou (Nielsen U&A study SK
07/2020)

UŠETR

UŠETR

ÍTE

10)

Príjemne chladí a je vhodný na starostlivosť
o pokožku unavených nôh so sklonom
k opuchom. Vhodný na prekrvenie nôh.
Darček Biovenol micro 20 tabliet v balení.

UŠETR

1 38 €

3 10 €

2 17 €

1020 €

2240 €

1580 €

ÍTE

11,58 €

Starostlivosť o vlasy

CYSTIPHANE BIORGA 120 tabliet

25,50 €

10)

NiQuitin CLEAR 21 mg
transdermálna náplasť 7 náplastí

ESPRICO 60 kapsúl
2)

Kombinovaná terapia pre účinnejší spôsob
odvykania od fajčenia. Kombinácia transdermálnych
náplastí a perorálnych foriem nikotínu je účinnejšia
ako samostatná transdermálna náplasť.
Liek na vonkajšie užitie. Obsahuje nikotín.
V ponuke aj ostatné lieky NiQuitin. Info o cenách
v lekárňach Vaša Lekáreň.

UŠETR

ÍTE

3200 €
Kliešte a blchy

Foresto 1,25 g + 0,56 g
obojok pre mačky a psy <– 8 kg 38 cm

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 70 cm za 35,85 €.

10)

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

UŠETR

ÍTE

0 41 €

3 54 €

205 €

1730 €

2,46 €

Močové cesty
15)

17,97 €

KŔČE, STRES, ĽAHŠIE
PORUCHY SPÁNKU A SÚSTREDENIA

Odvykanie od fajčenia

Vypadávanie vlasov. Lámavé nechty.
Pomáha udržiavať zdravé vlasy a nechty.
V ponuke aj Cystiphane BIORGA Šampón proti
vypadávaniu vlasov 200 ml 12) za 5,15 €.

ÍTE

HERBEX lekáreň
Močopohlavný aparát 20 vreciek

20,84 €

CHOLESTEROL, SRDCE, ANTIOXIDANT

TEREZIA ČIERNY CESNAK 60 kapsúl
18)

Zlatobyľ, ibištek, šípky a brusnice prispievajú
k normálnemu vylučovaniu močovým traktom.
Cistus a lapacho prispievajú k posilneniu
obranyschopnosti organizmu.
V ponuke aj iné čaje Herbex. Info o cenách
v lekárňach Vaša Lekáreň.

10)

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

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
na vonkajšie
potravina.
17) Veterinárny
liek na vnútorné
použitie.
Čaj.
1) Liek na vnútorné použitie. 2) Liek na vonkajšie
použitie.liek
3) Liek
na orálnepoužitie.
použitie.16)
4) Dietetická
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použitie. 7) Liek na vaginálne použitie.
na rektálne
použitie.
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perorálne použitie.
10) sa
Výživový
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Zdravotnícka
pomôcka.
12) Kozmetický
výrobok.
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prípravok. zásob.
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do 30. 4.14)
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15) Veterinárny
liek naVaša
vonkajšie
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16) Dietetická
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Vydavateľ
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družstvo,
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tlači. použitie.
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.

ZĽAVA Z DOPLATKU!

www.vasalekaren.sk
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si prečítajte písomnú
informáciuNÁJDETE
pre používateľov NA
a poraďte
sa s lekárom
alebo lekárnikom. Používajte biocídy bezpečne.
Akcia platíSA
od 1. 2.
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vypredania zásob.
Bežná cena jeZ
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informácie od výrobcu alebo
Vydavateľ VEREJNÉHO
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ZĽAVA
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LIEK
ČIASTOČNE
NAdodávateľa.
ZÁKLADE
ZDRAVOTNÉHO
POISTENIA
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.
JE POSKYTOVANÁ V SÚLADE S § 89 ZÁKONA Č. 363/2011 Z. Z.

TOTO JE
SÚŤAŽ
Súťažíme o 10 balíčkov
na podporu imunity
od slovenského výrobcu.
AKO SA ZAPOJIŤ DO SÚŤAŽE?
Sleduj nás na Facebooku
alebo Instagrame
Komentuj súťažný príspevok

totopharma

10x
BEZ
ALERGÉNOV

BEZ
LAKTÓZY

BEZ
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BEZ
CUKRU

VEGETARIÁNSKE

EKOLOGICKÝ
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