
AKCIOVÝ LETÁK
FEBRUÁR 2021

1) Liek na vnútorné použitie. 2) Liek na vonkajšie použitie. 3) Liek na orálne použitie. 4) Liek na podanie do nosa. 5) Liek na podanie do oka. 6) Liek na dentálne použitie. 7) Liek na vaginálne použitie. 
8) Liek na rektálne použitie. 9) Liek na perorálne použitie. 10) Výživový doplnok. 11) Zdravotnícka pomôcka. 12) Kozmetický výrobok. 13) Biocídny výrobok. 14) Veterinárny prípravok. 
15) Veterinárny liek na vonkajšie použitie. 16) Dietetická potravina. 17) Veterinárny liek na vnútorné použitie. 18) Čaj.
Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Používajte biocídy bezpečne. Akcia platí od 1. 2. 2021 do 28. 2. 2021 alebo do vypredania zásob.  
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

Bolesť hrdla

strepfen® sprej 8,75 mg 
orálna roztoková aerodisperzia 15 ml 3)

Sprej na úľavu od bolesti hrdla. Účinkuje už po 5 minútach 
až na 6 hodín. Pri ťažkostiach s prehĺtaním. Rýchla aplikácia. 
Obsahuje flurbiprofén. V ponuke aj Strepfen® 16 pastiliek 
za 6,00 €, Strepfen® 24 pastiliek a Strepfen® s pomarančovou 
príchuťou bez cukru 24 pastiliek za 7,70 €.

Bolesť chrBta

capsagamma® krém 40 g 2)

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

Bolesť chrBta

Milgamma® N 100 kapsúl 1)

Bolesť chrbta sa dá liečiť, nielen potláčať.* 
Liek Milgamma® N cps obsahuje vysoké dávky vitamínov B1 
(benfotiamín), B6 a B12,  ktoré podporujú regeneráciu poškodených 
nervov, čím pomáha riešiť príčinu bolesti chrbta.
* Bolestivé postihnutie koreňov periférnych nervov (postihnutie pri vysunutí medzistavcovej 
platničky alebo ako výsledok degeneratívneho ochorenia chrbtice). Bolestivé natiahnutie 
svalov (muskuloskeletálna bolesť).

Kašeľ

stoptussin 50 ml 1)

Stoptussin - správna voľba proti kašľu vďaka 
2 účinným látkam - tíši dráždivý kašeľ, chráni pred ďalším 
dráždením ku kašľu, riedi hlien, a tým napomáha vykašliavaniu. 
V ponuke aj Stoptussin sirup, 180 ml 1) za 5,30 €.

starostlivosť o poKožKu

BioderMa sensibio h2o 850 ml 12)

Originál je len jeden! Fyziologická čistiaca micelárna voda. 
Zachováva prirodzenú rovnováhu citlivej pleti. Nielenže spoľahlivo 
odlíči i vodoodolný make-up, ale zároveň vďaka uhorkovému extraktu 
pleť upokojí a osvieži. Navyše absolútne rešpektuje fyziologické pH~5 
pokožky a vďaka starostlivo vybraným čistiacim zložkám je k pleti 
maximálne šetrná. Overené Štátnym zdravotným ústavom.

 
Kašeľ

erdoMed® 225 mg 20 vreciek 1)

ERDOMED® je osvedčený liek na ochorenia horných aj 
dolných dýchacích ciest. ERDOMED® 225 mg, 20 vreciek 
s pomarančovou príchuťou je dostupný aj bez lekárskeho 
predpisu. Vhodný pre dospelých a dospievajúcich od 12 rokov. 
Obsahuje erdosteín.
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UŠETRÍTE

595 €

2050 €
26,45 €

UŠETRÍTE

095 €

725 €
8,20 €

UŠETRÍTE

410 €

240 €
6,50 €

UŠETRÍTE

160 €

740 €
9,00 €

53 mg/100 g

UŠETRÍTE

125 €

530 €
6,55 €

JC: 106,00 €/l

LIMITOVANÁEDÍCIA

1800 €
JC: 21,18 €/l



TOTO Detský 
Vitamín C kvapky
Výživový doplnok.

   Vitamín C prispieva k:
 správnemu fungovaniu       

 imunitného systému
 správnej tvorbe kolagénu

 a k správnej funkcii kostí,  
 chrupaviek a pokožky

 zvýšeniu vstrebávania železa

   Vitamín D prispieva k:
 správnemu fungovaniu       

 imunitného systému
 udržaniu zdravých kostí

 a zdravých zubov
 udržaniu správneho

 fungovania svalov

TOTO Detský 
Vitamín D kvapky
Výživový doplnok.

Haf-Haf môj tip na podporu imunity 

TOTO sú nové slovenské vitamíny
bez alergénov

TOTO Detské
Laktobacily
Výživový doplnok.

TOTO B-Komplex
Forte
Výživový doplnok
s postupným uvoľňovaním.

TOTO Vitamín
D3 2000 I.U.
Výživový doplnok.

TOTO B-Komplex
Forte
Výživový doplnok
s postupným uvoľňovaním.

Laktobacily je vhodné užívať ako
podporu pri antibiotickej liečbe,
pri tráviacich problémoch
a taktiež na bežné užívanie.

Zvýšený obsah B vitamínov
s postupným uvoľňovaním.

Zvýšený obsah vitamínu D
vo vegetariánskej forme.

Zvýšený obsah B vitamínov
s postupným uvoľňovaním.

30 ml 12,10€ 60cps 5,90€

20cps 2,60€ 100cps 7,55€

30ml 5,15€ 30ml 6,80€
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MIMORIADNA AKCIA FEBRUÁR  2021

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

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

chrípKa a prechladNutie

theraFlu prechladNutie a chrípKa 
14 vreciek 1)

Unikátna kombinácia 4 účinných látok - paracetamol 
na tlmenie bolesti a zníženie horúčky, antihistaminikum 
proti príznakom alergie, dekongestívum proti upchatému 
nosu a vitamín C.  
Pri kúpe THERAFLU PRECHLADNUTIE A CHRÍPKA, 
14 vreciek dostanete magický hrnček za 0,01 €. 

vitaMíNy

toto vitaMíN d3 2000 i.u. 
60 kapsúl 10)

Kašeľ

acc® loNG 
10 šumivých tabliet 1)

TOTO VITAMÍN D3 2000 I.U. je 60 rastlinných kapsúl, 
obsahuje cholekalciferol v prírodnej podobe z lanolínu 
(z vlny oviec). Pravidelné dopĺňanie vitamínu D3 výživovým 
doplnkom TOTO Pharma máte zaručenú presnú dávku 
vo farmaceutickej kvalite.

ACC® LONG šumivé tablety, 10 tabliet rozpúšťajú hlien a uľahčujú 
vykašliavanie. Majú rýchly nástup účinku. Vhodný od 14 rokov, 
stačí 1 tableta denne. Obsahuje acetylcysteín. 
Pri kúpe ACC® Long šumivé tablety, 10 tabliet, získate ACC® Long 
Instant, 10 vreciek 1) len za 0,01 €.

UŠETRÍTE

095 €

590 €
6,85 €

UŠETRÍTE

210 €

930 €
11,40 €

UŠETRÍTE

725 €

600 €
13,25 €

+

+
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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. 2021 do 28. 2. 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.

U NÁS UŠETRÍTE
NAJVIAC!

Najlacnejšia ponuka
na február 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. 

podpora iMuNity

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 6,80 €.

Nádcha

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

živé Kultúry

BioproN® 9 premium 
30 + 10 kapsúl 10)

Olynth® HA 0,1 % nosová roztoková aerodisperzia. 
Rýchlo uvoľňuje upchatý nos, zvlhčuje nosovú 
sliznicu vďaka trom zvlhčujúcim látkam, bez obsahu 
konzervačných látok, dlhodobý účinok až 10 hodín. 
Nosová roztoková aerodisperzia Olynth® HA 0,1 % 
a HA 0,05% obsahuje xylometazolíniumchlorid. 
V ponuke aj iné lieky Olynth®. Info o cenách 
v lekárňach Vaša Lekáreň.

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 16,80 €.  
   

UŠETRÍTE

070 €

450 €
5,20 €

UŠETRÍTE

235 €

1150 €
13,85 €

UŠETRÍTE

201 €

999 €
12,00 €
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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. 2. 2021 do 28. 2. 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.

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 5,20 €. Obsahuje ibuprofén.

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.

Bolesť

MiG-400® 30 tabliet 1)

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

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 4,70 €. Ibuprofén sa 
rýchlo absorbuje z gastrointestinálneho traktu. 
Liek obsahuje ibuprofén.

chrípKa a prechladNutie

aspiriN®- c 20 tabliet 1)

Na chrípku a prechladnutie, znižuje horúčku, 
rýchlo uľavuje od bolesti v krku, bolesti svalov, 
kĺbov a chrbta. Obsahuje aj vitamín C - pre vašu 
imunitu. 
V ponuke aj ASPIRIN®- C 10 tabliet za 4,55 €.

Bolesť

cetalGeN 500 mg/200 mg 
20 tabliet 1)

Dvojitá sila proti bolesti a horúčke. CETALGEN sa 
používa na krátkodobú liečbu stredne silnej bolesti 
spojenej s bolesťou hlavy, chrbta, menštruačnou 
bolesťou, bolesťou zubov, reumatickou a svalovou 
bolesťou, nachladnutím a chrípkou, zapáleným hrdlom 
a horúčkou. Má rýchly nástup účinku a účinkuje až 
9 hodín. CETALGEN je vhodný od 18 rokov.

Bolesť

NuroFeN® pre deti 4% Jahoda
100 ml 1)

Suspenzia pre deti od 6 rokov. Rýchla a účinná 
úľava od horúčky a bolesti. Začína účinkovať 
v priebehu 15 minút a znižuje horúčku po dobu 
až 8 hodín. Obsahuje ibuprofén. 
V ponuke aj NUROFEN® pre deti 4% Pomaranč, 
100 ml za 7,10 €.

Bolesť a opuch

Flector® ep náplasť 5 liečivých náplastí 2)

Flector® EP náplasť je švajčiarska liečivá náplasť 
na liečbu podvrtnutia, natiahnutia, 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. Liek obsahuje diklofenak epolamín. 

KolaGéN

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. 

L.SK.MKT.CC.01.2020.1006

UŠETRÍTE

065 €

460 €
5,25 €

UŠETRÍTE

058 €

300 €
3,58 €

UŠETRÍTE

078 €

370 €
4,48 €

UŠETRÍTE

107 €

760 €
8,67 €

UŠETRÍTE

077 €

550 €
6,27 €

UŠETRÍTE

158 €

775 €
9,33 €

UŠETRÍTE

210 €

1535 €
17,45 €

UŠETRÍTE

144 €

520 €
6,64 €

JC: 52,00 €/kg

UŠETRÍTE

115 €

710 €
8,25 €

JC: 71,00 €/l
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1600 €

930 €

905 €

905 €

830 €

600 € 600 € 600 €

440 €490 €455 €400 €

855 €

985 €

JC: 106,67 €/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. 18) Čaj.

Bolesť hrdla

taNtuM verde® spray Forte 
orálna aerodisperzia 15 ml 3)

TANTUM VERDE® - Vaše eso na bolesť hrdla! 
TANTUM VERDE® rýchlo a efektívne odstráni 
bolesť a zápal hrdla. 
V ponuke aj TANTUM VERDE® SPRAY, orálna 
aerodisperzia 30 ml za 6,90 €. Lieky obsahujú 
benzydamíniumchlorid.

Bolesť hrdla

septolete® extra s príchuťou citrónu 
a medu 16 pastiliek 3)

Pastilky a sprej Septolete extra komplexne liečia 
bolesť a zápal hrdla, úst a ďasien. Septolete extra 
účinkujú proti pôvodcom infekcií hrdla - vírusom, 
baktériám a kvasinkám. Pôsobia proti bolesti, opuchu, 
začervenaniu a zápalu hrdla. Pastilky Septolete extra 
uľavia už do 15 min. V ponuke aj Septolete® extra 
s príchuťou citrónu a bazového kvetu 16 pastiliek 
za 5,50 €, Septolete® extra sprej 30 ml za 5,90 € 
a Septolete® extra 16 pastiliek za 5,50 €.

Bolesť hrdla

oroForte MeNthol 20 tvrdých pastiliek 1)

Oroforte Menthol a Orofar prinášajú úľavu pri bolesti 
v hrdle a pri bolesti v ústnej dutine. 
Sú vhodné aj na použitie na afty. Oroforte Menthol 
obsahuje cetylpyridíniumchlorid a lidokaín. 
Orofar obsahuje benzoxóniumchlorid a lidokaín. 
V ponuke aj OROFAR spray 30 ml za 6,70 € 
a OROFAR 24 tvrdých pastiliek za 6,45 €.

Kašeľ

Flavamed® forte perorálny roztok 
100 ml 1)

Flavamed® je určený na liečbu produktívneho 
kašľa so zýšenou tvorbou hlienu, pri ochoreniach 
pľúc a priedušiek. 
V ponuke aj Flavamed® 10 šumivých tabliet 
za 4,75 €. Obsahuje ambroxoliumchlorid.  

Kašeľ

MucosolvaN® pre dospelých, sirup 
100 ml 1)

MUCOSOLVAN® pre dospelých uľahčuje 
vykašliavanie, uvoľňuje zahlienenie, zmierňuje 
kašeľ, bez cukru a alkoholu, jahodová príchuť.
Obsahuje ambroxoliumchlorid. V ponuke aj 
MUCOSOLVAN® Junior, 100 ml za 4,60 € 
a MUCOSOLVAN® Long Effect 20 kapsúl 
za 7,30 €.

Kašeľ

solmucol 200 mg 20 vreciek 9)

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 N-acetylcysteín. 
V ponuke aj Solmucol 90 ml za 4,35 €.

chrípKa a prechladNutie

paraleN® Grip chrípka a bolesť 
24 tabliet 1)

Pomáha zbaviť sa horúčky, upchatého nosa, 
bolesti hlavy, bolesti v hrdle. Vďaka kofeínu 
pomáha aj proti únave a ospalosti. V ponuke 
aj PARALEN® GRIP, 24 tabliet ktorý pomáha 
zbaviť sa horúčky, bolesti hlavy, upchatého nosa, 
bolesti hrdla a suchého kašľa za 5,30 €.

chrípKa a prechladNutie

coldreX® taBlety 24 tabliet 1)

Odstraňuje príznaky chrípky a prechladnutia. 
Vďaka paracetamolu znižuje horúčku, odstraňuje 
bolesť hlavy, bolesť v hrdle. S prídavkom 
liečivých látok na uvoľnenie upchatého nosa 
a odkašliavanie. Pri kúpe COLDREX® TABLETY 
24 tabliet dostanete COLDREX® Horúci nápoj 
Citrón s medom 10 vreciek za 0,01 €. 

chrípKa a prechladNutie

oscillococciNuM® 30 dávok 1)

Oscillococcinum je homeopatický liek, tradične 
sa používa pri liečbe chrípkových stavov (horúčka, 
prechladnutie, bolesti). Dávkovanie je rovnaké pre 
všetky vekové kategórie vrátane tehotných žien 
a detí. V čase zvýšeného výskytu chrípkových 
ochorení: 1 dávka 1 krát týždenne. 
V ponuke aj OSCILLOCOCCINUM® 6 dávok za 7,60 €.
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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. 2021 do 28. 2. 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.

Keď nás trápi kašeľ
Kašeľ je typickým príznakom akútnych 
infekčných ochorení dýchacích ciest. 
Spozornieť by ste mali, ak kašeľ trvá viac 
ako 2 týždne, prípadne sa pravidelne 
opakuje. Vtedy je potrebná konzultácia
s lekárom.

Príčinou dlhodobého kašľa môže byť reflux 
a pálenie záhy, astma, problémy so srdcom, 
užívané lieky a.i.

FARMACEUTKA JANKA 
MÁ TIP 
PharmDr. Jana Psotová
Farmaceut
Vaša Lekáreň, Cassale Trnava

Kašeľ

tussireX sirup 120 ml 11)

Sirup na všetky druhy kašľa spojené  
s prechladnutím. Zmierňuje suchý dráždivý  
aj prieduškový kašeľ. Rýchla úľava. 
V ponuke aj TUSSIREX Junior sirup 120 ml 11) 
za 5,95 €.

Kašeľ

Bronchipret sirup 100 ml 1)

Bronchipret sirup je liek používaný na liečbu 
akútnej bronchitídy, kašľa a prechladnutia, 
charakterizovaných zvýšeným zahlienením. 
Pri kúpe Bronchipret sirup 100 ml alebo 
Bronchipret sirup 50 ml za 4,85 € dostanete 
Mucopret 60 mg/160 mg 20 tablliet 1) za 0,01 €.

vitaMíNy

celaskon® 500 mg 
červený pomaranč 30 šumivých tabliet 1)

Urýchľuje liečbu a znižuje závažnosť chrípky 
a nachladnutia. Podporte svoju imunitu 
pravidelným užívaním. Zvýšená potreba užívania 
napr. aj pri športe, dojčení, v tehotenstve, 
namáhavej práci, po úrazoch alebo u fajčiarov. 

chrípKa a prechladNutie

Biotussil® perorálny roztok 100 ml 1) 
+ vitamín c 250 mg Biomedica 60 tabliet

Pomocný liek pri akútnych a chronických 
ochoreniach dýchacích ciest, vrátane nádchy a 
zápalov prínosových dutín. 
Pri kúpe BIOTUSSIL® perorálny roztok 100 ml 
dostanete Vitamín C 250 mg 60 tabliet za 0,01 €.

Nádcha

sinupret 100 ml 1)

Pri akútnych a chronických zápaloch 
prinosových dutín a dýchacích ciest, ako aj 
podporná liečba pri antibakteriálnej liečbe. 
Pri kúpe Sinupret 100 ml, Sinupret kvapky 
50 ml za 5,60 €, Sinupret 50 tabliet 
za 7,35 € alebo Sinupret forte 20 tabliet 
za 7,35 € dostanete Sinupret AKUT za 0,01 €.

chrípKa a prechladNutie

Kaloba perorálne kvapky 50 ml 1)

Liek na akútne infekcie horných dýchacích 
ciest. Účinky Kaloby: Stimulácia nešpecifických 
obranných mechanizmov. Antimikrobiálne účinky. 
Cytoprotektívne vlastnosti. Pri kúpe Kaloba 
perorálne kvapky 50 ml, Kaloba perorálne kvapky 
20 ml za 6,15 € alebo Kaloba 20 mg, 21 tabliet 
za 8,50 € dostanete Kaloba sirup 100 ml za 0,01 €.

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. V ponuke aj Soledum® 100 mg, 
20 mäkkých gastrorezistentných kapsúl za 5,60 €.
Soledum® 200 mg a Soledum® 100 mg 
gastrorezistentné mäkké kapsuly sú registrované 
lieky s účinnou látkou cineolum. 
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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. 2. 2021 do 28. 2. 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.

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® forte 
600 mg 30 kapsúl za 9,15 €.

tráveNie

hylak forte 100 ml 1)

Hylak forte - Vaše trávenie ako nové. Pre rýchlu 
a účinnú obnovu črevnej mikroflóry pri hnačke, 
ale aj pri zápche a pri liečbe antibiotikami. 
Vhodný aj pre deti od 2 rokov. 
V ponuke aj Hylak forte, 30 ml 1) za 4,60 €.

iMuNita detí od 1 roKa

BaByiMuN sirup s hlivou 
ustricovitou + raKytNíK príchuť 
hruška 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 aj príchute jablko, višňa 
a malina za 9,25 €.

heMoroidy

eMotraleX rektálna masť 25 g 11)

EMOTRALEX masť hojí, regeneruje, upokojuje 
hemoroidy. Inovatívna liečba príznakov 
spojených s hemoroidálnym ochorením a jeho 
komplikáciami (napr. ekzém, análne trhliny) 
s aktívnou látkou sukralfát. V ponuke aj 
EMOTRALEX rektálne čapíky 10 ks za 6,00 €.

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® 400 mg + 40 mg 
čapíky, 10 ks 8) za 5,80 €.

detoXiKácia orGaNizMu

Green trio topNatur 540 tabliet 10)

Prípravok, ktorý v jedinej tablete obsahuje tri 
„zelené„ potraviny. Chlorella, Zelený jačmeň 
a Spirulinatvoria ideálnu kombináciu, preto 
každá z uvedených zložiek obohacuje výrobok 
o špecifické vlastnosti, čím dodáva produktu 
vynikajúce schopnosti.

chudNutie v MeNopauze

bellasin effect 40+ 90 toboliek 10)

Nové zloženie s 2-násobnou dávkou zeleného 
čaju a guaranou pre efektívne chudnutie, 
intenzívne spaľovanie tukov a redukciu hladu 
u zrelých žien. Ďatelina pre pohodovú 
menopauzu bez návalov tepla a podráždenosti. 
Vitamíny D a K pre zachovanie dobrého stavu 
kostí.

iNKoNtiNeNcia

Feminhelp uro 56 tabliet 10)

Pomáha ženám obnoviť kontrolu nad nechceným 
únikom moču. Spája účinok bylinných extraktov 
a vitamínov, ktoré môžu prispievať k úľave 
a zmierneniu inkontinencie. Medzi príčiny 
inkontinencie patria opakované pôrody, 
ochabnutie panvového dna, fyzická námaha, 
astma, chronická zápcha, infekcie v močových 
cestách, výhrez medzistavcovej platničky.
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tráveNie

colief infats drops lactase enzyme 
kvapky do mlieka 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.
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POMOCNÍCI
pre zdravý

život

novinka

Megadéčko - obsahuje vysokú 
dávku dobre vstrebateľného 

vitamínu D – až 2000 IU.  
Vitamín D, tiež nazývaný „slnečný 

vitamín“, podporuje normálnu 
funkciu imunitného systému 

a podporuje tiež  
zdravé kosti a zuby. 

Prostenal® CONTROL 
– osvedčená 

starostlivosť o prostatu 
s extra benefitmi pre 

mužov – podporou 
potencie a vitality. 

Výhodne aj Prostenal 
Night 60 tbl na kvalitnejší 

spánok. 

Herba-C – výživový 
doplnok na podporu 

imunity a respiračného 
systému. Obsahuje 500 

mg vitamínu C, 10 mg zinku 
a extrakty zo štyroch bylín, 
ktoré sa tradične používajú 

na podporu dýchacích 
ciest: echinacea, pelargónia, 

kurkuma a baza čierna. 

Marťankovia® – PROimun tablety  
na podporu imunity pred  a v priebehu 
rizikových období pre deti od 3 rokov. 
Obsahujú betaglugány z prírodných 
zdrojov, výťažok zo šípky a z bazy 

čiernej a vitamín C. PROimun sirup je 
vhodný pre deti už od 1 roka. PROimun 
Akut (teplý malinový nápoj) na akútnu 

podporu imunity. Obsahuje betaglugány 
z prírodných zdrojov, výťažok 
z medovky lekárskej a bazy 

čiernej, vitamín C a zinok.

Omega-3 rybí olej - vysoká dávka 
omega-3 prémiovej kvality pre zdravé 

srdce, mozog a zrak. Ide o vysoko 
čistený olej z rýb žijúcich v ekologicky 
čistých oblastiach okolo Peru. Navyše 

je obohatený o prírodný vitamín E, ktorý 
chráni bunky tela pred oxidačným  

poškodením voľnými radikálmi. Kapsuly 
sú bez pachute rybiny.

Sinulan® forte DUO 30 tbl. – 
kombinácia 4 rastlinných 
výťažkov a jedinečného 
komplexu RespiraPro® 

Výhodne aj ďalšie produkty 
Sinulan® forte s obsahom 

rastlinných zložiek na podporu 
zdravia dýchacích ciest 

a ľahké dýchanie. 

Ibuprofen STADA 200/400 mg perorálny prášok – liek 
NA KRÁTKODOBÚ SYMPTOMATICKÚ LIEČBU SLABEJ 
AŽ STREDNE SILNEJ BOLESTI A HORÚČKY. Perorálny 
prášok s citrónovou príchuťou na vnútorné použitie. 

Obsahuje ibuprofén. Perorálny prášok sa nemusí užívať 
s tekutinou. Prášok sa rozpustí na jazyku a prehltne 
spolu so slinami. Ibuprofen STADA možno používať 

v situáciách, keď nie sú k dispozícii žiadne tekutiny.*

Nizoral® – medicínske 
riešenie problému 
s lupinami. Liečba 
a prevencia lupín 

a seboroickej dermatitídy. 
Liek obsahuje ketokonazol. 
Liek na vonkajšie použitie.*

Acyclovir STADA – liek obsahujúci liečivo 
aciklovir. Patrí do skupiny liekov proti vírusom 

na lokálnu liečbu infekcií kože vyvolaných 
vírusom Herpes simplex. Liek tlmí bolesť 

a svrbenie. Vhodný pre dospelých, tehotné 
ženy aj deti. Na vonkajšie použitie.*

Doktor ČOKO® – kalciové sirupy sú výživové 
doplnky s obsahom vápnika, vitamínu D3 

a C. Sirup je vhodné užívať samostatne, ale aj 
pridaním do mlieka, cereálií, jogurtu alebo na 

palacinky. Doktor ČOKO® vhodný  
pre deti od 3 rokov, kalciový sirup 

Vanilka už od narodenia.  
Vitamín D zabezpečuje rýchlejšie 

vstrebávanie vápnika.

Nizoral® Care 
– bezoplachové, nemastné 
vlasové tonikum od experta 
na starostlivosť o pokožku 
hlavy. Zmierňuje svrbenie 
a napätie pokožky hlavy. 
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* Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom
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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. 2. 2021 do 28. 2. 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.

starostlivosť o poKožKu

Bepanthen® sensiderm krém 20 g 11)

Uľavuje od príznakov ekzému, uľavuje od svrbenia 
do 30 minút, vhodný pre deti od narodenia*, 
tehotné i dojčiace ženy. V ponuke aj Bepanthen® 
Sensiderm krém 50 g za 11,45 €. 
* O dlhodobom použití u dojčiat odporúčame poradiť sa s lekárom.

ochraNa poKožKy

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 iné druhy krémov INDULONA®. 
Info o cenách v lekárňach Vaša Lekáreň.

starostlivosť o vlasy

vlasové hnojivo 150 tabliet 10)

Prípravok pre podporu prirodzenej hustoty vlasov 
a pre obmedzenie ich vypadávania 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 10) za 11,35 € 
a Vlasové hnojivo šampón 150 ml 11) za 9,10 €.
1)zinok, 2)vitamín B5, 3)biotín.

stres, vyčerpaNie

MaGNe B6® Forte 50 tabliet 10)

Magne B6® Forte tablety obsahujú citrát horčíka 
pre účinné doplnenie horčíka. Horčík a vitamín B6 
prispievajú k zníženiu vyčerpania a únavy a k správnej 
funkcii psychiky. Odolnosť voči stresu. Akcia 3 kusy 
za cenu 2 kusov platí aj pre MAGNE B6® CONTROL 
STRESS, 30 tabliet za 25,20 €. Magne B6® Control 
Stress: Extrakt z Rhodiola rosea prispieva  
k odolnosti voči stresu. Horčík prispieva k zníženiu únavy.

 

odčerveNie

drontal® dog flavour 2 tablety 17)

Ochutené tablety na odčervenie. Pôsobí proti 
najčastejším vnútorným parazitom psov: oblým 
a plochým červom, škrkavkám, tenkohlavcom, 
mechovcom a pásomniciam. Pomáhá pri potlačení 
infekcí vyvolaných prvokami Giardia. V ponuke aj 
Drontal® dog flavour XL 2 tablety za 15,45 €, Drontal® 
dog flavour 24 tablilet za 61,85 €, Drontal® dog junior 
50 ml za 18,80 €, Drontal® mačky 2 tablety za 5,40 €, 
Drontal® mačky 24 tabliet za 58,45 €, Dronspot® 
30 mg/7,5 mg spot-on (malé mačky) 2 pipety 
za 13,95 €, Dronspot® 60 mg/15 mg spot-on (stredné 
mačky) 2 pipety za 17,60 € a Dronspot® 96 mg/24 mg 
spot-on (veľké mačky) 2 pipety za 22,00 €.  

iMuNita, vitalita

pharmaton® Geriavit 100 kapsúl 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. 
V ponuke aj Pharmaton® GERIAVIT 30 kapsúl 
za 8,65 €.

výživa očí

ocuvite® luteiN forte 60 tabliet 10)

Ocuvite Luteín forte obsahuje vyváženú 
kombináciu vitamínov, minerálov a karotenoidov 
dôležitých pre výživu očí. 

vitaMíNy

supradyn® coQ10 energy 60 tabliet 10)

Cítite sa unavení? Vďaka vitamínu B12  Supradyn 
prispieva k zníženiu vyčerpania a únavy. Supradyn 
CoQ10 pre energiu v náročnom období. Vo forme 
obalených alebo šumivých tabliet. Vyvážený 
komplex vitamínov, minerálov a stopových prvkov 
s koenzýmom Q10. V ponuke aj Supradyn® CoQ10 
energy 30 tabliet za 9,40 € a Supradyn® CoQ10 
energy 30 šumivých tabliet s pomarančovou 
príchuťou za 12,30 €.
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UŠETRÍTE

085 €

560 €
6,45 €

UŠETRÍTE

322 €

2355 €
26,77 €

UŠETRÍTE1041 €

2082 €
31,23 €

UŠETRÍTE

124 €

605 €
7,29 €

UŠETRÍTE

921 €

2190 €
31,11 €

UŠETRÍTE

326 €

1600 €
19,26 €

UŠETRÍTE

209 €

1510 €
17,19 €
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Močové cesty

herBeX Kapucínka a tymián 
20 vreciek 18)

Kapucínka je považovaná za prírodné 
antibiotikum. Tymián prispieva k prirodzenej 
obranyschopnosti organizmu. Uľahčuje 
odkašliavanie. Pomáha so suchým kašľom. 
V ponuke aj iné druhy čajov HERBEX. 
Info o cenách v lekárňach Vaša Lekáreň.

UŠETRÍTE

044 €

280 €
3,24 €

UŠETRÍTE

025 €

185 €
2,10 €

JC: 21,76 €/l


