AKCIOVÝ LETÁK
JANUÁR 2021
POZNÁTE Z
UŠETR

ÍTE

2

60 €

POZNÁTE Z

1750 €

UŠETR

ÍTE

1 90 €

20,10 €

JC: 70,37 €/l

950 €

Odvykanie od fajčenia

Nicorette® Spray s príchuťou lesného ovocia
1 mg/dávka orálna roztoková aerodisperzia 13,2 ml

11,40 €

3)

Účinkuje rýchlo a túžbu po cigarete uhasí po 30 sekundách*.
Rýchla úľava od chuti na cigaretu a nutkania fajčiť. Zmierňuje chuť
na cigaretu a abstinenčné príznaky spojené s ukončením fajčenia.
Umožňuje plynule reagovať na potrebu doplnenia nikotínu v tele.
Dovoľuje postupné znižovanie dodávanej dávky nikotínu.
Neobsahuje cukor. Príchuť lesného ovocia a mentolu, 150 dávok.
Orálna roztoková aerodisperzia Nicorette® Spray 1mg/ dávka
obsahuje nikotín a je určená na podanie do úst. V ponuke aj ostatné
produkty Nicorette®. Info o cenách v lekárňach Vaša Lekáreň.
* Pri použití dvoch dávok

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 zľave aj ostatné druhy Physiomer 115 ml alebo 135 ml.
Info o cenách v lekárňach Vaša Lekáreň.
EZ
POZNÁT

POZNÁTE Z
UŠETR

0

UŠETR

ÍTE

ÍTE

1 50 €

95 €

650 €

590 €

7,45 €

Bolesť hrdla

7,40 €

Stres a vyčerpanie

TANTUM VERDE® Mint 20 tvrdých pastiliek

Magne® B6 50 tabliet

3)

TANTUM VERDE® - Vaše eso na bolesť hrdla!
TANTUM VERDE® rýchlo a efektívne odstráni bolesť a zápal
hrdla. V ponuke aj TANTUM VERDE®, 20 tvrdých pastiliek
v príchutiach Lemon, Orange & Honey a Eucalyptus za 6,50 €.
Obsahujú benzydamíniumchlorid.
EZ
POZNÁT

1)

Magne B6® obsahuje kombináciu horčíka a vitamínu B6,
vďaka ktorému sa horčík v tele rýchlejšie dopĺňa.
Magne B6® zlepšuje pri nedostatku horčíka napr. tieto príznaky:
nervozitu, únavu, podráždenosť, svalové kŕče, tŕpnutie.

EZ
POZNÁT

+

UŠETR

ÍTE

4 90 €

7

+

00 €

11,90 €

1)

Odstraňuje príznaky chrípky a nachladnutia, ako sú: horúčka,
upchatý nos, bolesť hlavy, bolesť hrdla. Nespôsobuje ospalosť.
Bez umelých farbív. V ponuke aj PARALEN® GRIP horúci nápoj
citrón 650 mg/10 mg, 12 vreciek, PARALEN® GRIP horúci nápoj
Novum 500 mg/10 mg, 12 vreciek a PARALEN® GRIP horúci
nápoj echinacea a šípky 500 mg/10 mg, 12 vreciek za 7,00 €.
Pri kúpe PARALEN® GRIP horúci nápoj 12 vreciek dostanete
MUCONATURAL complete sirup proti kašlu 120 ml 11) za 0,01 €.

ÍTE

4 90 €

430 €

JC: 43,00 €/l

9,20 €

Chrípka a prechladnutie

PARALEN® GRIP horúci nápoj pomaranč a zázvor
500 mg/10 mg 12 vreciek

UŠETR

Kalciový sirup

Calcium chloratum - TEVA 100 ml
+ NASAL DUO ACTIVE 0,5/50 mg/ml 10 ml
1)

4)

Calcium Chloratum - TEVA - jedinečný
a generáciami overený liek, ktorý podporuje liečbu zápalového
procesu. Obsahuje dihydrát chloridu vápenatého.
Pri kúpe Calcium chloratum - TEVA získate NASAL DUO
ACTIVE 0,5/50 mg/ml 4) spolu za 4,30 €.

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. 1. 2021 do 31. 1. 2021 alebo do vypredania zásob.
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

Lenka Mitterová

lekárnik, Vaša Lekáreň
„Recyklovanie a triedenie odpadu je moja každodenná rutina nielen doma ale aj
v práci. Potešilo ma, že nové produkty TOTO myslia aj na ekológiu a budúcnosť našej
planéty.“

VYROBENÉ
NA SLOVENSKU

BEZ
ALERGÉNOV

BEZ
LAKTÓZY

BEZ
LEPKU

VEGÁNSKE
VEGETARIÁNSKE

EKOLOGICKÝ
OBAL

TOTO je môj tip na podporu imunity
TOTO Vitamín C
+ Zinok + D3

Výživový doplnok
s postupným uvoľňovaním.

TOTO Vitamín C
250mg
Výživový doplnok

30cps

5,20€

30cps

2,15€

60cps

7,99€

120cps

5,00€

TOTO sú slovenské vitamíny
bez alergénov
TOTO Magnézium B6
Forte
60cps

8,60€

Výživový doplnok
s postupným uvoľňovaním.
Magnézium prispieva k:
zníženiu únavy a vyčerpania
správnemu fungovaniu
nervového systému
správnej funkcii psychiky
ZVÝŠENÝ OBSAH
MAGNÉZIA V ORGANICKEJ
FORME

TOTO Zinok Forte
25mg
100cps

5,75€

Výživový doplnok
s postupným uvoľňovaným.
Zinok prispieva:
k udržaniu zdravých nechtov,
vlasov, pokožky
správnemu fungovaniu
imunitného systému
plodnosti a správnej
reprodukčnej funkcii
ZINOK S POSTUPNÝM
UVOĽŇOVANÍM

TOTO Magnézium B6
60cps

6,00€

Výživový doplnok.
Magnézium prispieva k:
zníženiu únavy a vyčerpania
správnemu fungovaniu
nervového systému
správnej funkcii psychiky
MAGNÉZIIUM
V ORGANICKEJ FORME

TOTO
Dezinfekčný gél
85 ML

3,00€

Biocídny výrobok.
Spektrum účinnosti:
baktericídne (vrátane MRSA)
virucídne
fungicídne
mykobaktericídne

DEZINFEKČNÝ GÉL
SO ŠIROKÝM
SPEKTROM ÚČINNOSTI

MIMORIADNA AKCIA
UŠETR

ÍTE

1 46 €

799 €

Vitamíny

9,45 €

TOTO VITAMÍN C + ZINOK + D3
60 kapsúl s postupným uvoľňovaním

10)

Vitamín C, zinok a vitamín D3 sa v kombinácii so SEPISMART® SR
uvoľňujú postupne po celý deň. Vitamín C a zinok a vitamín D3
prispievajú k správnemu fungovaniu imunitného systému,
čo je dôležité hlavne v kritických ročných obdoboiach jeseň-zima.
V ponuke aj TOTO VITAMIN C + ZINOK + D3, 30 kapsúl
s postupným uvoľňovaním za 5,20 €.

UŠETR

1

ÍTE

45 €

600 €

7,45 €

Bolesť hrdla

Strepsils® Med a Citrón
24 pastiliek 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.

UŠETR

ÍTE

4 90 €
EZ
POZNÁT

700 €

11,90 €

Chrípka a prechladnutie

+

PARALEN® GRIP horúci nápoj pomaranč
a zázvor 500 mg/10 mg 12 vreciek
1)

Odstraňuje príznaky chrípky a nachladnutia, ako sú: horúčka,
upchatý nos, bolesť hlavy, bolesť hrdla. Nespôsobuje ospalosť.
Bez umelých farbív. V ponuke aj PARALEN® GRIP horúci nápoj
citrón 650 mg/10 mg, 12 vreciek, PARALEN® GRIP horúci nápoj
Novum 500 mg/10 mg, 12 vreciek a PARALEN® GRIP horúci
nápoj echinacea a šípky 500 mg/10 mg, 12 vreciek za 7,00 €.
Pri kúpe PARALEN® GRIP horúci nápoj 12 vreciek dostanete
MUCONATURAL complete sirup proti kašlu 120 ml 11) 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.

JANUÁR 2021
UŠETR

ÍTE

2 45 €

7

o naše
00telo.
€
9,45 €
životosprávy
a starostlivosti
ochranný signál a impulz ku zmene
fyzický pocit. Môžeme ju vnímať ako
Chrípka
a prechladnutie
to svedčí
aj o tom, že bolesť nie je len
COLDREX®
Lesné
ovocie Ale tiež
Áno. ToMaxGrip
uvádzajú
štatistiky.
10 vreciek

1)

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

Uľaví rýchlo od príznakov chrípky
ŽIVOTA AŽ U 67% ĽUDÍ?
a prechladnutia. Znižuje horúčku, odstraňuje
PRAVDA,
BOLESŤ
ZNÍŽI
KVALITU
bolesťJE
hlavy,
bolesť v hrdle
a uvoľňuje
upchatý
nos. Obsahuje paracetamol, fenylefrín
a vitamín C. Zľava platí aj pre všetky ostatné
produkty značky COLDREX®. Info o cenách
v lekárňach Vaša Lekáreň.

UŠETR

ÍTE

0 85 €
JC: 44,00 €/l

4 40 €

5,25 €

Kašeľ

Ambrobene 15 mg/5 ml, sirup
100 ml

1)

Ambrobene - pre rýchlu a účinnú úľavu od vlhkého
kašľa. V ponuke aj Ambrobene 7,5 mg/ml, perorálny
roztok, 100 ml 1) za 4,30 € a Ambrobene 30 mg,
tablety, 20 tabliet 1) za 3,50 €.
Lieky obsahujú ambroxóliumchlorid.

POZNÁTE Z

UŠETR

ÍTE

2 60 €

1750 €

Odvykanie od fajčenia

20,10 €

Nicorette® Spray s príchuťou lesného ovocia
1 mg/dávka orálna roztoková aerodisperzia 13,2 ml
3)

Účinkuje rýchlo a túžbu po cigarete uhasí po 30 sekundách*. Rýchla úľava od chuti
na cigaretu a nutkania fajčiť. Zmierňuje chuť na cigaretu a abstinenčné príznaky
spojené s ukončením fajčenia. Umožňuje plynule reagovať na potrebu doplnenia
nikotínu v tele. Dovoľuje postupné znižovanie dodávanej dávky nikotínu. Neobsahuje
cukor. Príchuť lesného ovocia a mentolu, 150 dávok. Orálna roztoková aerodisperzia
Nicorette® Spray 1mg/ dávka obsahuje nikotín a je určená na podanie do úst.
V ponuke aj ostatné produkty Nicorette®. Info o cenách v lekárňach Vaša Lekáreň.
* Pri použití dvoch dávok

Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Používajte biocídy bezpečne. Akcia platí od 1. 1. 2021 do 31. 1. 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

UŠETR

UŠETR

0 27 €

0 97 €

380 €

460 €

ÍTE

UŠETR

0 62 €
ÍTE

4

60 €
5,22 €

MUCONASAL® PLUS 10 ml

4,07 €

Nádcha
nosová roztoková aerodisperzia 10 ml

4)

Rýchlo, účinne a dlhodobo uvoľní nos pri
nádche a prechladnutí. Navyše osvieži vôňou
mäty a eukalyptu, ktoré umocnia zážitok
z voľného dýchania.
Vhodný pre dospelých a deti od 6 rokov.
Obsahuje tramazolíniumchlorid.

5,57 €

Nádcha

Olynth® 0,1 %

nádcha a prechladnutie

ÍTE

Otrivin MENTHOL 0,1%

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.
V ponuke aj Olynth® 0,05 % nosová roztoková
aerodisperzia 10 ml za 3,80 €, Olynth® PLUS
1 mg/50 mg/ml, nosová roztoková aerodisperzia
10 ml a Olynth® PLUS 0,5 mg/50 mg/ml nosová
roztoková aerodisperzia 10 ml za 5,30 €.

nosová roztoková aerodisperzia 10 ml

4)

Nosový sprej s chladivou silou mentolu
a eukalyptolu. Pomáha rýchlo uvoľniť upchatý
nos a pri zápale dutín. Uvoľní upchatý nos do
2 minút a až na 12 hodín. Aplikácia ráno a večer
zaistí úľavu od upchatého nosa až na 24 hodín.
Neobsahuje konzervanty. Obsahuje 1 mg/ml
xylometazolini hydrochloridum. V ponuke aj
Otrivin PLUS 1 mg/ml + 50 mg/ml nosová
roztoková aerodisperzia 10 ml 4) za 5,10 €.

+ ACC® Long
Instant, 10 vreciek 1)
len za 0,01 €.
UŠETR

0

UŠETR

ÍTE

7

53 €

395 €

JC: 52,00 €/l

520 €

13,25 €

nádcha

Kašeľ

mar rhino 0,1 % nosový sprej

ACC® LONG 10 šumivých tabliet

15 ml

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 len za 0,01 €.

Nosový sprej na zníženie opuchu nosovej sliznice
a zmiernenia príznakov nádchy.
S obsahom morskej vody z Islandu. V ponuke aj
mar rhino 0,05 % nosový sprej 15 ml za 3,95 €.
Obsahujú liečivo xylometazolín, ktoré uvoľňuje
upchatý nos.

ÍTE

1 07 €

620 €

4,48 €

4)

UŠETR

ÍTE

05 €

6,27 €

Kašeľ

MUCOSOLVAN® pre dospelých, sirup

1)

100 ml

1)

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

+ Kaloba sirup
100 ml za 0,01 €

+

UŠETR

ÍTE

1 37 €
JC: 178,00 €/l

8

90 €

10,27 €

Nádcha

STÉRIMAR™ Na upchatý nos 50 ml

UŠETR

ÍTE

8 28 €
ÍTE

JC: 80,33 €/l

12

05 €

Morská voda obohatená o meď, ktorá potláča
rast baktérií, pôsobí protizápalovo.
100%-ný prírodný, bez konzervačných látok.
Pre deti od 3 rokov a dospelých.
V ponuke aj STÉRIMAR™ baby Na upchatý nos
50 ml za 8,90 €.

620 €
7,46 €

20,33 €

chrípka a prechladnutie

Chrípka a prechladnutie
11)

1 26 €

UŠETR

Kaloba perorálne kvapky 50 ml

GripVis nosový sprej 20 ml
1)

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

11)

GripVis je nosový sprej, ktorý sa môže používať na
prevenciu a podporu liečby ochorení podobných
chrípke vírusového pôvodu. Vytvára na sliznici
ochrannú bariéru proti vírusom spôsobujúcim
prechladnutie. Obsahuje Carragelose®, čo je látka
získavaná z červených rias, ktorá obaľuje vírusy
spôsobujúce prechladnutie a zabraňuje ich adhézií
na sliznicu.
V ponuke aj GripVis sprej do hrdla 20 ml za 6,20 €.

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. 18) Čaj.

FARMACEUTKA LUCIA
MÁwww.vasalekaren.sk
TIP
Mgr. Lucia Ďurišová
Vaša Lekáreň Dami, Nitra

Dajte si pozor na prechodené vírusové
ochorenia ako je chrípka.
Jednak ohrozujete svoje okolie a šírite
ochorenie a zároveň ohrozujete seba.
Prechodená chrípka môže mať za následok
vážne komplikácie ako:

UŠETR

ÍTE

1 88 €

• bakteriálnu infekciu spôsobujúcu zápal
..priedušiek, pľúc, stredného ucha
• zápal srdcového svalu

915 €

• postihnutie kĺbov
Základom je liečiť sa oddychom v posteli,
tekutinami a podporovaním imunity.

11,03 €

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.

UŠETR

0

UŠETR

0

ÍTE

60 €

455 €
Ibolex® 200 mg
20 filmom obalených tabliet

1)

Ibolex®: nová generácia lieku proti bolesti.
Kryštalicky čistý dexibuprofén. Účinná úľava
od bolesti, nižšia záťaž pre telo. Pomáha pri
bolesti svalov, kĺbov, šliach a kostí, ako je
napr. bolesť chrbta. Ibolex®. Čisto proti bolesti.

NUROFEN® Rapid 400 mg Capsules

Ibalgin® 400

30 kapsúl

48 tabliet

1)

Rýchla a účinná úľava od horúčky a bolesti.
Potláča horúčku pri chrípke a zápaloch horných
dýchacích ciest.
V ponuke aj NUROFEN® Rapid 400 mg Capsules,
20 kapsúl za 4,20 € a NUROFEN® Rapid 400
mg Capsules, 10 kapsúl za 2,90 €. Obsahuje
ibuprofén.

1

UŠETR

ÍTE

2 36 €

ÍTE

11 €

JC: 115,50 €/kg

JC: 55,50 €/kg

555 €

4,23 €

6,66 €

Bolesť a opuch
10)

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.

UŠETR

ÍTE

Doplnok výživy obsahujúci zinok, selén a vitamíny C
a E. Táto kombinácia minerálov a vitamínov podporuje
imunitu a pôsobí antioxidačne. Prípravok prispieva
ku zvýšeniu oslabenej imunity, je účinný na rast vlasov
a zastavuje vypadávanie vlasov.
Je vhodný aj pri problémoch ako lámanie nechtov,
suchá pokožka a zhoršený stav pleti.

5,25 €

Bolesť

370 €
ZINKOSEL 30 tabliet

460 €

Bolesť

53 €

imunita

ÍTE

7,01 €

UŠETR

0

0 65 €

605 €

5,15 €

Bolesť chrbta

UŠETR

ÍTE

96 €

VERAL® 1% gél 100 g

1155 €
13,91 €

Bolesť

Voltaren Forte 2,32% 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.

2)

Analgetikum vo forme gélu s účinkom proti
bolesti na až na 24 h pri aplikácii 2x denne ráno
a večer. Uľavuje od bolesti chrbta, svalov a kĺbov,
pôsobí proti zápalu. Ľahko otvárateľný uzáver.
Obsahuje diclofenacum diethylaminum. V ponuke
aj Voltaren Rapid 25 mg, 20 mäkkých kapsúl 1)
za 5,55 €. Obsahuje diclofenacum kalicum.

Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Používajte biocídy bezpečne. Akcia platí od 1. 1. 2021 do 31. 1. 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

UŠETR

ÍTE

492 €

UŠETR

0 80 €
ÍTE

3

UŠETR

ÍTE

2 33 €

3570 €

95 €

505 €

40,62 €

4,75 €

7,38 €

spaľovanie tukov, chudnutie

imunita

Chrípka a prechladnutie

Lipoxal Radical 180 tabliet

Detrical 2000 - Vitamín D

CELASKON® tablety 250 mg

Prestaňte chudnúť, schudnite! Lipoxal Radical
obsahuje navýšený obsah zeleného čaju,
ktorý radikálne spaľuje tuky a guaranu, ktorá
napomáha k zníženiu hmotnosti. Vďaka viniču
hroznorodému redukuje celulitídu a ženšen
podporuje pocity energie a vitality. V ponuke
aj Lipoxal Radical 90 tabliet za 21,15 €.

100 tabliet

1)

Podporuje odolnosť organizmu pri chrípke
a nachladnutí. Zvýšená potreba užívania napr.
aj v tehotenstve, pri dojčení, športe, namáhavej
práci, po úrazoch alebo u fajčiarov.
Podporte svoju imunitu pravidelným užívaním.

UŠETR

10)

10)

Vitamín D pomáha udržiavať normálnu funkciu
imunitného systému, prispieva k udržaniu
normálneho stavu kostí a normálnych svalových
funkcií. 1 tableta obsahuje 50 µg (2000 IU)
vitamínu D. Vitamín D má priamy vplyv na
prevenciu pred ochorením Covid-19.

UŠETR

ÍTE

UŠETR

ÍTE

ÍTE

1 87 €

1 13 €

1 39 €

985 €

815 €

1810 €

11,72 €

9,28 €

Probicus® + vitamin D3 9 ml

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.

10)

Kvapky na podporu imunity pre deti od 3 rokov
a dospelých. Živé bifidobaktérie, laktobacily
a prírodný vitamín D priaznivo pôsobia na
CELKOVÉ ZDRAVIE. Živé baktérie podporujú
rovnováhu črevnej mikroflóry. Vitamín D prispieva
k správnemu fungovaniu imunitného systému.
Baktérie sú uložené vo vrchnáčiku a do kvapiek sa
dostanú až v čase otvorenia, čo maximalizuje ich
životnosť. Neobsahujú laktózu ani lepok.

UŠETR

60 + 60 kapsúl ZADARMO

10)

Hliva ustricovitá s deklarovaným obsahom
betaglukánov 118,2 mg obohatená 3 kmeňmi
probiotických kultúr a šípkami na podporu
imunity a správneho trávenia vo výhodnom
akciovom balení.

UŠETR

0 72 €

0 87 €

535 €

555 €

ÍTE

JC: 52,50 €/l

525 €

6,72 €

ÍTE

6,07 €

Chrípka a prechladnutie

Hemoroidy

BIOTUSSIL® perorálny roztok

FAKTU čapíky 10 ks

100 ml

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 5,35 €.

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

HLIVA USTRICOVITÁ
+ lactobacily so šípkou

UŠETR

ÍTE

1 47 €

1)

19,49 €

IMUNITA, TRÁVENIE

IMUNITA

Imunita

floraliv® kapsuly 20 kapsúl

60 tabliet

6,42 €

Poruchy trávenia
8)

Degasin® 280 mg 32 kapsúl

11)

Trápia vás brušné ťažkosti? Napríklad nafukovanie
a plynatosť?
Degasin prináša rýchlu úľavu pri črevných
a brušných ťažkostiach, stačí len 1 kapsula.
Obsahuje až 280 mg simetikónu v jednej kapsule.

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. 1. 2021 do 31. 1. 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.

ZĽAVA

0,50 €

január
2021

ZĽAVA

TOTO LAKTOBACILY
FORTE + INULÍN
20 kapsúl

Schollkrém 100 g
Ibalgin® gél 100 g

2)

*4920002*

ZĽAVA

ZĽAVA

0,70 €

PRI ANTIBIOTICKEJ LIEČBE

VITAMÍNY

TOTO LAKTOBACILY FORTE
+ INULÍN 20 kapsúl 10)

TOTO B-KOMPLEX FORTE

TOTO LAKTOBACILY 40 kapsúl 10)

s postupným uvoľňovaním
100 kapsúl 10) alebo 20 kapsúl 10)

ZĽAVA

ZĽAVA
L.SK.MKT.CC.09.2020.1185

*4920021*

ZĽAVA

ZĽAVA

*4920022*

TRÁVENIE

BOLESŤ HRDLA

Iberogast®

GENERICA® hydro pastilky,

50ml 1)
100ml 1)

20 pastiliek 11)

ZĽAVA

ZĽAVA

*4920013*

junior-angin LÍZANKY PROTI BOLESTI
HRDLA, 8 ks 11)

Vitar MAGNÉZIUM Mango 375 mg
Vitar Magnézium Ananás 375 mg,
20 šumivých tabliet 10)

Vitar MAGNÉZIUM Mango
375 mg,
20 šumivých tabliet

0,25 €

Vitar MAGNÉZIUM Ananás
375 mg,
20 šumivých tabliet

0,25 €

0,45 €

*49
*4920010*
VALETOL® 24 tabliet

*4920007*

Ibalgin® krém 100 g

VITAMÍNY

Revital® vitamín C 1000 mg

s príchuťou pomaranč, limetka-grep
alebo citrón, 20 šumivých tabliet 10)

BOLESŤ

VALETOL®
24 tabliet 1)

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.
Bežná cena 6,58 €.
V ponuke aj Ibalgin® gél 100 g, bežná cena 6,58 €
a Ibalgin® DUO EFFECT 100 g bežná cena 8,47 €.

ZĽAVA

ZĽAVA

0,35 €

0,35 €

VALETOL® 24 tabliet

*4920007*
Revital® vitamín C 1000 mg
pomaranč, limetka-grep,

GENERICA® hydro pastilky,
20 pastiliek

*49
*4920015*
ZĽAVA

0,35 €

junior-angin 24 pastiliek

11)

STRES A ÚNAVA

ZĽAVA

Revital® vitamín C 1000 mg
pomaranč, limetka-grep,

BOLESŤ A ZÁPAL HRDLA, KAŠEĽ

ZĽAVA

ZĽAVA

0,35 €

0,35 €

*49
*4920014*

*4920012*
junior-angin LÍZANKY
PROTI BOLESTI HRDLA
8 ks

GENERICA® hydro pastilky,
20 pastiliek

*49
*4920011*

junior-angin, 24 pastiliek

0,40 €

0,20 €

*49
*4920011*

Iberogast® 100 ml

1,40 €

TOTO B-KOMPLEX FORTE
20 kapsúl

*49
*4920006*

Iberogast® 50 ml

1,10 €

0,60 €

*49
*4920005*

*4920001*
TOTO LAKTOBACILY
40 kapsúl

TOTO B-KOMPLEX FORTE
100 kapsúl

0,45 €

*49
*4920010*

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

Platnosť od 1.1. 2021 do 31.1. 2021

1) Liek na vnútorné použitie. 2) Liek na vonkajšie použitie.

Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov

3) Liek na orálne použitie. 4) Liek na podanie do nosa.

a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Používajte biocídy

5) Liek na podanie do oka. 6) Liek na dentálne použitie.

bezpečne. Akcia platí od 1. 1. 2021 do 31. 1. 2021 alebo

7) Liek na vaginálne použitie. 8) Liek na rektálne použitie.

do vypredania zásob. Bežná cena je priemerná aktuálna

9) Liek na perorálne použitie. 10) Výživový doplnok.

cena produktu v lekárňach alebo cena podľa informácie

11) Zdravotnícka pomôcka. 12) Kozmetický výrobok.

od výrobcu alebo dodávateľa. Vydavateľ Vaša Lekáreň,

13) Biocídny výrobok. 14) Veterinárny prípravok.

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

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

Platnosť od 1.1. 2021 do 31.1. 2021

15) Veterinárny liek na vonkajšie použitie.
16) Dietetická potravina. 17) Veterinárny liek na vnútorné
použitie. 18) Čaj.
Kupón je možné uplatniť len v lekárňach Vaša Lekáreň.
Zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami.
Zmena podmienok uplatnenia kupónov vyhradená.

Platnosť od 1.1. 2021 do 31.1. 2021

TOTO B-KOMPLEX FORTE
s postupným uvoľňovaním
100 kapsúl
B-Komplex je súhrnné označenie pre vitamíny skupiny B,
ktoré patria medzi vitamíny rozpustné vo vode.
Obsahuje B1, B2, B6, B12 a biotín.
Bežná cena 8,06 €.
V ponuke aj TOTO B-KOMPLEX FORTE
s postupným uvoľňovaním 20 kapsúl za 2,74 €.

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

Platnosť od 1.1. 2021 do 31.1. 2021

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

Platnosť od 1.1. 2021 do 31.1. 2021

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

Platnosť od 1.1. 2021 do 31.1. 2021

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

Platnosť od 1.1. 2021 do 31.1. 2021

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

Platnosť od 1.1. 2021 do 31.1. 2021

ZĽAVOVÝ
KUPÓN

Platnosť od 1.1. 2021 do 31.1. 2021

Mix 9 kmeňov laktobacilov a bifidobacilov s koncentráciou
20 biliónov pre posilnenie antibiotickej liečby pri ktorej
je lepšie užívať diverzifikovaný mix viacerých kmeňov
s odolnosťou na rôzne antibiotiká. Mix je bez alergénov,
vrátane laktózy. Bežná cena 6,77 €.
V ponuke aj TOTO LAKTOBACILY 40 kapsúl,
bežná cena 9,73 €.

ZĽAVOVÝ
KUPÓN

GENERICA® hydro pastilky 20 pastiliek

Iberogast® 50 ml

Účinné a zároveň šetrné k Vášmu hrdlu! Zmierňujú bolesť,
škriabanie v hrdle, zachrípnutie, dráždenie na kašeľ.
Vhodné i pre namáhané hlasivky a suché sliznice hrdla.
Vhodné i pre tehotné ženy, diabetikov a deti od 6 rokov.
Môžu sa užívať aj dlhodobo.
Bežná cena 6,61 €.

Pocit plnosti? Bolesť brucha alebo nadúvanie?
Vyskúšajte bylinný liek Iberogast.
Iberogast, expert na Vaše tráviace ťažkosti.
Bežná cena 12,09 €.
V ponuke aj Iberogast® 100 ml za 17,36 €.

ZĽAVOVÝ
KUPÓN
Vitar MAGNÉZIUM Mango 375 mg,
20 šumivých tabliet
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 príchuťou manga a ananásu.
Bežná cena 3,31 €.

ZĽAVOVÝ
KUPÓN
VALETOL®, 24 tabliet

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

TOTO LAKTOBACILY FORTE
+ INULÍN 20 kapsúl

Valetol® je liek určený dospelým a dospievajúcim od 15 rokov
na liečbu bolesti hlavy (vrátane migrény), bolesti v krížoch
s vyžarovaním do dolných končatín (ischiasu), pooperačnej
bolesti, bolesti pri nachladnutí a bolestivej menštruácii.
Bežná cena 3,92 €.

ZĽAVOVÝ
KUPÓN
junior-angin, 24 pastiliek
Expert na bolesť v krku u detí! Uľavuje od bolesti
v krku, upokojuje podráždené sliznice, vo forme
sirupu pre deti od 1 roka. Bežná cena 7,10 €.
V ponuke aj junior-angin LÍZANKY
PROTI BOLESTI HRDLA, 8 ks
pre deti od 3 rokov, bežná cena 6,27 €.

ZĽAVOVÝ
KUPÓN
Revital® vitamín C 1000 mg
s príchuťou pomaranč,
20 šumivých tabliet
Revital® Vitamín C obsahuje 1000 mg vitamínu C.
Táto vysoká dávka je pre telo významnou oporou
najmä v období zvýšeného výskytu vírusov a baktérii,
pri nachladnutí, strese, vysokej fyzickej aktivite,
pohybe v znečistenom prostredí, pri rekonvalescencii.
V ponuke aj príchuť limetka-grep alebo citrón.
Bežná cena 4,55 €.

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

Platnosť od 1.1. 2021 do 31.1. 2021

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

Platnosť od 1.1. 2021 do 31.1. 2021

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

Platnosť od 1.1. 2021 do 31.1. 2021

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

Platnosť od 1.1. 2021 do 31.1. 2021

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

Platnosť od 1.1. 2021 do 31.1. 2021

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

Platnosť od 1.1. 2021 do 31.1. 2021

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

Platnosť od 1.1. 2021 do 31.1. 2021

SLEDUJ
NÁS
www.vasalekaren.sk
NA INSTAGRAME,
YOUTUBE
A FACEBOOKU

UŠETR

8 36 €
ÍTE

UŠETR

3 00 €
ÍTE

2990 €

Nájdete nás na pod profilom:

2170 €

38,26 €

VAŠA LEKÁREŇ

Odvykanie od fajčenia

Enzýmová výživa

SPORTACTIVE ENZYME 60 tabliet

10)

Má priaznivý vplyv na posilnenie imunity celého
organizmu, vhodný je aj na zlepšenie výživy šliach
a svalov. Používa sa aj pri problémoch s pohybovým
aparátom – hlavne svalov, šliach a úponov.
V ponuke aj SPORTACTIVE ENZYME 180 tabliet
za 79,50 € a SPORTACTIVE ARTHRO+ENZYME
180 tabliet za 84,80 €.

UŠETR

1445 €
16,44 €

11)

UŠETR

ÍTE

1 07 €

1 96 €

700 €

895 €

8,07 €

10,91 €

Syndróm suchého oka

Syndróm suchého oka

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 €, PARANIT Preventívny sprej proti všiam
100 ml za 10,15 € a PARANIT Radikálny šampón
100 ml + hrebeň za 11,40 €.

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.

ÍTE

JC: 144,50 €/l

PARANIT extra silný sprej 100 ml

NiQuitin CLEAR 21 mg,
transdermálna náplasť 7 náplastí

UŠETR

ÍTE

1 99 €

Odstránenie vší a hníd

24,70 €

OCUTEIN SENSITIVE PLUS
- DA VINCI očné kvapky 15 ml

Systane ULTRA™ 10 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 CARE - DA VINCI
očné kvapky 15 ml za 5,55 €.

11)

Zvlhčujúce očné kvapky Systane™ ULTRA poskytujú
úľavu od príznakov suchého oka pri miernych,
občasných ťažkostiach ako sú pálenie a podráždenie
spôsobené suchosťou očí. Môžu byť tiež aplikované
na úľavu od príznakov suchého oka spojených
s nosením kontaktných šošoviek.
V ponuke aj Systane® HYDRATION, 10 ml za 9,55 €,
Systane™ COMPLETE Zvlhčujúce očné kvapky, 10 ml
za 11,00 € a Systane® BALANCE, 10 ml za 9,35 €.

* Klinicky preukázaná 100% účinnosť

UŠETR

ÍTE

3 32 €
UŠETR

UŠETR

0 43 €
ÍTE

ÍTE

200 €

1170 €

2,43 €

Močové cesty

HERBEX lekáreň
Močopohlavný aparát 20 vreciek

17,10 €

vitamíny
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.

905 €

5 40 €

Vitamín K2 + D3 + Q10
60 toboliek

10)

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

12,37 €

spánok a zníženie únavy

Barny‘s HypnoX MELATONÍN
30 kapsúl

10)

Barny‘s HypnoX® MELATONÍN je výživový doplnok
obsahujúci melatonín, ktorý prispieva k skráteniu
času potrebného na zaspanie.
Výnimočný je obsahom až 6-tich tradičných bylín medovka, levanduľa, chmeľ, valeriána, mučenka
a zelený čaj a 5-tich vitamínov skupiny B - B1, B2,
B3, B6 a B12, ktoré prispievajú k zníženiu vyčerpania
a únavy a prispievajú k správemu fungovaniu
nervového systému a k správnej funkcii psychiky.

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. 1. 2021 do 31. 1. 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.
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AKTUÁLNY ZOZNAM LIEKOV NÁJDETE NA WEBE WWW.VASALEKAREN.SK ALEBO SA INFORMUJTE VO VAŠEJ LEKÁRNI
ZĽAVA Z DOPLATKU ZA LIEK ČIASTOČNE UHRÁDZANÝ NA ZÁKLADE VEREJNÉHO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA
JE POSKYTOVANÁ V SÚLADE S § 89 ZÁKONA Č. 363/2011 Z. Z.

