www.vasalekaren.sk

POZN ÁTE
Z YOUTUBE

UŠETRÍTE

2 30€

POZN ÁTE
Z YOUTUBE

1099€

10 ml 10)

Obsahuje aktívnu kultúru BIFOLAC® Lactobacillus
rhanosus GG, minimálne 1 miliarda živých aktívnych
kultúr v dennej dávke (9 kvapiek). Bez alergénov,
lepku, laktózy, pridaného cukru, vhodné pre deti od
narodenia.

UŠETRÍTE

140€

529€
42,32 €/kg

6,69 €

POZN ÁTE
Z YOUTUBE

UŠETRÍTE

4,29 €

Bolesť

Hnačka

50 tabliet 1)

6 orodispergovateľných tabliet

Imodium® Instant

ATARALGIN® je voľnopredajný liek na bolesť hlavy
a krčnej chrbtice, bolesť zubov a mierne bolesti kĺbov.
Vďaka unikátnemu zloženiu rýchlo uľaví od bolesti
a zníži emočné a psychické napätie. Zároveň uvoľní
svalové napätie okolo krčnej chrbtice, a tým odstráni
aj možnú príčinu bolesti. ATARALGIN® je tiež vhodný
na liečbu chrípkových ochorení. ATARALGIN® je
indikovaný dospelým a dospievajúcim od 15 rokov.

UŠETRÍTE

300€

789€

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. Na liečbu dospelých a detí
od 6 rokov. Orodispergovateľné tablety Imodium®
Instant obsahujú loperamídium-chlorid. V ponuke aj
IMODIUM® 8 tvrdých kapsúl za 4,19 € a IMODIUM®
20 tvrdých kapsúl za 6,99 €.

POZN ÁTE
Z TV REKL AMY

JC: 78,90 €/kg

10,89 €

080€

349€

8,79 €

ATARALGIN®

TOTO Detské Laktobacily
kvapky

POZN ÁTE
Z TV REKL AMY

180€

6 99€

13,29 €

Detské laktobacily

UŠETRÍTE

KOMBINÁCIA PRE SILNÚ BOLESŤ

UŠETRÍTE

120€

449€
5,69 €

Starostlivosť o pokožku

Sudocrem® MULTI-EXPERT
125 g 11)

Bolesť

Sudocrem® MULTI-EXPERT je ochranný krém na
podporu liečby a prevenciu: plienkovej dermatitídy,
odrenín a podráždenia pokožky, dermatitídy pri
inkontinencii dospelých, a na ochranu pokožky v okolí
poranení. V ponuke aj Sudocrem® MULTI-EXPERT 60 g
za 3,29 €, Sudocrem® MULTI-EXPERT 250 g za 9,49 €
a Sudocrem® MULTI-EXPERT 400 g za 12,69 €.

100 g 2)

Certifikát vydala notifikovaná osoba č. 0482.

Ibalgin® DUO EFFECT
Unikátna kombinácia dvoch účinných látok vo forme krému. Potláča bolesť, zmierňuje zápal a urýchľuje
vstrebávanie modrín. Lieči poúrazové stavy a následky športových úrazov, krvné podliatiny, podvrtnutie kĺbu.
Uľavuje od bolesti chrbta. Pre dospelých a dospievajúcich od 12 rokov. V ponuke aj Ibalgin® krém, 100 g
a Ibalgin® gél, 100 g za 5,59 €. Pri silných bolestiach pohybového aparátu je vhodné liečbu doplniť užívaním tabliet
Ibalgin® 400, 48 tabliet 1). Obsahujú 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. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Používajte biocídy bezpečne. Akcia platí od 1. 6. 2022 do 30. 6. 2022 alebo do vypredania zásob.
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

LAKTOBACILY PRE NAJMENŠÍCH

TOTO Detské Laktobacily
kvapky 10 ml
Výživový doplnok

○ Obsahuje aktívnu kultúru BIFOLAC®
Lactobacillus rhamnosus GG,
○ minimálne 1 miliarda živých aktívnych
kultúr v dennej dávke (9 kvapiek),
○ bez alergénov, lepku, laktózy,
pridaného cukru,
○ vhodné pre deti od narodenia.

10 ml kvapky

1099€

13,29 €

Bez
Alergénov
Laktózy
Lepku
Cukru
Vegan

TOTO B-KOMPLEX FORTE

TOTO NA SPÁNOK
A UPOKOJENIE

100/20 kapsúl
Výživový doplnok

30/60 kapsúl
Výživový doplnok

○ Vysoký obsah vitamínov skupiny B,
○ komplexné zloženie = 8 aktívnych
látok,
○ postupné uvoľňovanie pre čo
najefektívnejšie využitie.
○ V ponuke aj TOTO B-KOMPLEX
FORTE 20 kapsúl.

100 kapsúl

8

19€

8,39 €

○ Obsahuje extrakty európskeho
pôvodu z koreňa Valeriány
lekárskej, z listu Medovky
lekárskej a z listu Mäty
priepornej,
○ komplex 8 baktérií mliečneho
kvasenia (5 miliárd CFU),
○ európsky vitamín B6 (pyridoxín)
prispievajúci k správnej funkcii
psychiky.
○ V ponuke aj TOTO NA SPÁNOK A
UPOKOJENIE 30 kapsúl.

20 kapsúl

309€

3,19 €

60 kapsúl

13

49€

13,79 €

30 kapsúl

829€

8,59 €

TOTO ŠUMÁK
MAGNÉZIUM + B6

TOTO PYRIDOXÍN B6
20 mg

○ Obsahuje 125 mg čistého magnézia a
1,4 mg vitamínu B6 v 1 tablete,
○ vhodný na doplnenie pitného
režimu, výborná chuť.
○ V ponuke aj TOTO ŠUMÁK
MULTIVITAMÍN 20 šumivých tabliet
a TOTO ŠUMÁK VITAMÍN C 1000 mg
20 šumivých tabliet za 4,79 €.

○ Vyššia denná dávka vitamínu
B6 (pyridoxínu) pre dospelého
človeka,
○ postupné uvoľňovanie pre čo
najefektívnejšie využitie telom,
○ skvelý pomer cena X zloženie.
○ V ponuke aj TOTO PYRIDOXÍN
B6 20 mg 30 kapsúl.

20 šumivých tabliet
Výživový doplnok

20 šumivých tabliet

3

99€
4,09 €

TOTO MAGNÉZIUM B6 FORTE

30/60 kapsúl
Výživový doplnok

60 kapsúl

4

79€

4,99 €

30 kapsúl

289€

2,99 €

TOTO TIAMÍN B1 50 mg

60 kapsúl
Výživový doplnok

30 kapsúl
Výživový doplnok

○ Magnézium vo forme chelátu pre
zlepšenie vstrebateľnosti a zníženie
možných problémov s trávením,
○ zvýšený obsah magnézia v jednej
kapsule - 500 mg magnézium
bisglycinátu,
○ postupné uvoľňovanie pre čo
najefektívnejšie využitie.
○ V ponuke aj TOTO MAGNÉZIUM B6
60 kapsúl za 6,89 €.

○ Vyššia denná dávka vitamínu
B1 (tiamínu) pre dospelého
človeka,
○ postupné uvoľňovanie pre čo
najefektívnejšie využitie,
○ skvelý pomer cena X zloženie.

60 kapsúl

9 89€

10,19 €

30 kapsúl

3 09€

3,19 €

MIMORIADNA AKCIA
JÚN 2022

UŠETRÍTE

Hnačka

Imodium® Instant

6 orodispergovateľných tabliet 1)

080€

349€
4,29 €

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.
Na liečbu dospelých a detí od 6 rokov. Orodispergovateľné
tablety Imodium® Instant obsahujú loperamídium-chlorid.
V ponuke aj IMODIUM® 8 tvrdých kapsúl za 4,19 €
a IMODIUM® 20 tvrdých kapsúl za 6,99 €.

UŠETRÍTE

Syndróm suchého oka

Systane® ULTRA
očné kvapky 10 ml 11)

410€

759€
11,69 €

Zvlhčujúce očné kvapky Systane ULTRA poskytujú rýchlu
úľavu od príznakov suchého oka ako sú podráždenie,
začervenanie alebo pálenie očí. Vhodné aj na použitie
s kontaktnými šošovkami. V ponuke aj Systane® ULTRA bez
konzervačných látok 10 ml za 9,39 €, Systane® COMPLETE
zvlhčujúce očné kvapky 10 ml za 11,09 €, Systane®
HYDRATION bez konzervačných látok 10 ml za 9,59 €
a Systane® BALANCE, 10 ml za 9,09 €.

UŠETRÍTE

Žily

MOBIVENAL® micro
100 + 20 tabliet 10)

540€

1699€
22,39 €

MOBIVENAL® micro napomáha k úľave od ťažkých nôh.
Obsahuje diosmín, hesperidín a aescín. V ponuke aj
MOBIVENAL® micro Simple 100 + 20 tabliet za 17,79 €.

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. 6. 2022 do 30. 6. 2022 alebo do vypredania zásob.
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

NAJLEPŠIE CENY
VO VAŠEJ LEKÁRNI

UŠETRÍTE

180€

549€

JC: 54,90 €/kg

Lokálna bolesť

Dolgit® krém

7,29 €

100 g 2)

Liek určený na lokálnu liečbu reumatických
i nereumatických bolestí a zápalov pohybového systému.
Vhodný aj na aplikáciu formou lokálneho zábalu. Vhodný
od 14 rokov. Obsahuje ibuprofén 5 g v 100 g krému.
V ponuke aj Dolgit® krém 50 g za 3,69 € a Dolgit® krém
150 g za 7,69 €.

POZN ÁTE
Z TV REKL AMY

Kŕče

STOP KŔČOM
56 tabliet 10)

UŠETRÍTE

150€

4 99€
6,49 €

Prípravok so špeciálnym zložením na zabezpečenie správnej
činnosti svalov (kontrakcie a relaxácie). Horčík a Vitamín B6
prispievajú k správnemu fungovaniu nervového systému,
svalov a psychiky. V ponuke aj STOP KŔČOM Rapid
20 vreciek za 4,49 € a STOP KŔČOM Forte 20 šumivých
tabliet za 2,79 €.

UŠETRÍTE

Nechtová mykóza

EXOROLFIN 5% liečivý lak na
nechty
2,5 ml

470€

10 49€
15,19 €

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. V ponuke
aj EXO-NAILNER Lak 2 v 1, 5 ml 11) za 10,59 € a Exoterin
78,22 mg/ml liečivý lak na nechty, 3 ml 2) za 12,99 €.
Liek obsahuje terbinafín

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. 6. 2022 do 30. 6. 2022 alebo do vypredania zásob.
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

TÉMA MESIACA
LETNÉ PROBLÉMY

Leto býva okrem príjemných chvíľ spojené aj s výskytom menších
či väčších zdravotných problémov. Najčastejšie ide o uštipnutia
hmyzom, spálenie slnkom, alergické reakcie, ale aj preťaženie
pohybového aparátu či rôzne poranenia a úrazy súvisiace so
športovaním alebo prácou v záhrade.
Do svojej domácej či cestovnej lekárničky si preto pribaľte
prípravky, ktoré vám pomôžu pri riešení týchto ťažkostí alebo slúžia
ako prevencia ich vzniku.
Repelenty (napr. Diffusil Plus sprej) – chránia pred komármi a iným
otravným hmyzom. Pomáhajú predchádzať vzniku nepríjemných
a bolestivých štípancov a znižujú riziko prenosu infekčných
ochorení prenášaných hmyzom. Nezabúdajte ich použiť pred
každým pobytom v prírode.
Antihistaminiká (napr. Claritine tablety) – zmierňujú bežné príznaky
alergie. Či už ide o sennú nádchu (kýchanie, výtok z nosa, svrbenie
v nose alebo na podnebí, začervenanie a slzenie očí) alebo o rôzne
alergické prejavy na koži (svrbenie, začervenanie, žihľavka) – tie
môžu vzniknúť aj po uštipnutí hmyzom, ale sú aj častým prejavom
alergie na slnko.
Lokálne prípravky proti bolesti – napr. Ibalgin Duo Effect krém
s obsahom unikátnej kombinácie dvoch účinných látok, vďaka ktorej
potláča bolesť, zmierňuje zápal a opuch a urýchľuje vstrebávanie
modrín. Je vhodný na liečbu poúrazových stavov a následkov
športových úrazov (krvné podliatiny, opuchy a modriny, vyvrtnutia
kĺbov či výrony).
Užívajte si leto, dávajte si však na seba pozor a v prípade potreby
sa o vhodnom výbere voľnopredajných liekov a výživových
doplnkov na vaše problémy poraďte s odborníkmi vo Vašej lekárni.

UŠETRÍTE

090€

POZN ÁTE
Z TV REKL AMY

529€

UŠETRÍTE

300€

789€

LMR-CH-20210319-35

10 tabliet 1)
OSLOBOĎTE SA OD ALERGIE A OPÄŤ ZHLBOKA
DÝCHAJTE. CLARITINE. Rieši prejavy vonkajších
aj interiérových alergií. Neovplyvňuje bežné denné
aktivity. Uľaví od príznakov alergie až na 24 hodín.
Obsahuje loratadín.

JC: 37,90 €/l

10,89 €

4,29 €

Repelent

Ibalgin® DUO EFFECT

DIFFUSIL PLUS REPELENT
spray

Unikátna kombinácia dvoch účinných látok vo forme
krému. Potláča bolesť, zmierňuje zápal a urýchľuje
vstrebávanie modrín. Lieči poúrazové stavy a následky
športových úrazov, krvné podliatiny, podvrtnutie kĺbu.
Uľavuje od bolesti chrbta. Pre dospelých
a dospievajúcich od 12 rokov. V ponuke aj Ibalgin®
krém, 100 g, Ibalgin® gél, 100 g za 5,59 € a Ibalgin®
400, 48 tabliet za 4,49 €.

Vysoko účinný prípravok s repelentnými účinkami na
pokožku, oblečenie a obuv. Spoľahlivo chráni proti
komárom aj tigrím až 6 hodín, ovadom 5 hodín a
kliešťom až 4 hodiny. Špeciálne vytvorený pre pohyb
v prírode s veľkým výskytom komárov. V ponuke aj
DIFFUSIL BASIC REPELENT 100 ml za 2,89 €, DIFFUSIL
DRY REPELENT 100 ml za 3,79 € a DIFFUSIL FAMILY
REPELENT 100 ml (od 2 rokov) za 4,39 €.

Lokálna bolesť

Claritine® 10 mg

050€

379€

JC: 78,90 €/kg

6,19 €

Alergia

UŠETRÍTE

100 g 2)

100 ml 13)

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. 6. 2022 do 30. 6. 2022 alebo do vypredania zásob.
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

UŠETRÍTE

370€

UŠETRÍTE

1799€

9,69 €

Lokálna bolesť

Olfen Forte 23,2 mg/g gél,

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 diclofenacum
diethylaminum.

UŠETRÍTE

15,99 €

Lokálna bolesť

180 g 2)

120€

849€

JC: 93,93 €/kg

21,69 €

Voltaren Forte 2,32 % gél

UŠETRÍTE

1409€

JC: 99,94 €/kg

Lokálna bolesť

190€

150 g 2)

Olfen Forte 23,2 mg/g gél uľavuje od intenzívnej, náhle
vzniknutej bolesti chrbta, svalov a kĺbov. Liek obsahuje
dietylamínovú soľ diklofenaku. V ponuke aj Olfen gel
100 g 2) za 5,99 €. Obsahuje sodnú soľ diklofenaku.

080€

UŠETRÍTE

509€

Olfen 140 mg

5 liečivých náplastí

2)

Olfen 140 mg, liečivé náplasti s diklofenakom, pre
dlhotrvajúcu úľavu od bolesti svalov a kĺbov končatín
až na 12 hodín. Liek obsahuje sodnú soľ diklofenaku.
V ponuke aj Olfen 140 mg, 10 liečivých náplastí
za 15,49 €.

180€

UŠETRÍTE

389€

5,89 €

4 60€

989€
JC: 39,56 €/l

5,69 €

14,49 €

Opaľovanie
Alergia

Alergia a svrbenie kože

Dasseltino® 5 mg
10 tabliet

Astrid SUN OF 50+
pre celú rodinu

PSILO-BALSAM® dermálny gél

1)

Dasseltino je liek proti alergii, ktorý nespôsobuje
ospalosť. Zmierňuje príznaky spojené s alergickou
nádchou a žihľavkou, čo je kožná forma alergickej
reakcie. Alergické príznaky zahŕňajú napr. kýchanie,
výtok z nosa, sčervenanie alebo slzenie očí, svrbenie
nosa, očí alebo pokožky.

UŠETRÍTE

20 g 2)

PSILO-BALSAM® dermálny gél je kožné
antihistaminikum a anestetikum, ktorý zmierňuje
svrbenie a bolesť po uštipnutí, pri žihľavke,
po popálení a pri ovčích kiahňach. Obsahuje
difenhydramíniumchlorid.

080€

UŠETRÍTE

549€

mlieko na opaľovanie 250 ml

Astrid SUN OF 50+ pre celú rodinu s inovatívnou
slnečnou technológiou poskytuje pokožke
širokospektrálnu fotostabilnú ochranu pred škodlivými
vplyvmi UV a infračerveného žiarenia a viditeľného
svetla. Pre citlivú pokožku. V ponuke aj iné druhy
kozmetiky Astrid SUN. Info o cenách v lekárňach Vaša
Lekáreň.

120€

UŠETRÍTE

719€

6,29 €

12)

150€

709€
JC: 47,27 €/l

8,39 €

8,59 €

Kozmetika po opaľovaní

PANTHENOL Omega Chladivá
pena v spreji 10%

Alergia

Allergodil® aer nas
5 ml 4)

Nosový sprej na liečbu celoročnej a sezónnej alergickej
rinitídy (senná nádcha). Poskytuje úľavu od príznakov
alergickej nádchy akými sú: kýchanie, svrbenie v
nose, vodnatá nádcha a upchatý nos. Rýchly a cielený
nástup účinku od príznakov alergickej nádchy. Vhodný
pre dospelých, dospievajúcich a deti od 6 rokov. Liek
obsahuje 0,1% azelastíniumchloridu.

150 ml 12)

Bolesť hrdla

Strepsils® Med a Citrón,
24 tvrdých 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 liekov Strepsils®.
Info o cenách v lekárňach Vaša Lekáreň.

Dokonalá regenerácia a hydratácia nielen po
opaľovaní. Prináša úľavu slnkom podráždenej pokožke.
Vďaka zvýšenému obsahu D-panthenolu účinne
upokojuje a napomáha regenerovať pokožku.
V ponuke aj PANTHENOL Omega telové mlieko Aloe
Vera 9%, 250 ml, PANTHENOL Omega telové mlieko
Rakytník 9%, 250 ml a PANTHENOL Omega Chladivá
pena s Aloe Vera 9%, 150 ml za 7,09€.

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. 6. 2022 do 30. 6. 2022 alebo do vypredania zásob.
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

UŠETRÍTE

130€

UŠETRÍTE

929€

1679€

10,59 €

20,29 €

Ochrana pečene

Trávenie

ESSENTIALE® 300 mg

Pancreolan® FORTE

100 kapsúl

60 tabliet 1)

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

UŠETRÍTE

350€

150€

UŠETRÍTE

080€

1)

Na podporu prirodzenej regenerácie pečene.
ESSENTIALE® 300 mg je určený pacientom
s poškodením pečeňových funkcií v dôsledku toxickometabolického 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 10,09 €.

+ Smecta Go®
12 vreciek za 0,01 €

UŠETRÍTE

579€

7 89€

1069€

6,59 €

9,39 €

670€

17,39 €

+
Hnačka

Smecta® 30 vreciek 9)
+ Smecta Go® 12 vreciek 11)
Gastrointestinálny trakt

Espumisan® 40 mg

Pálenie záhy

Espumisan® je liek na liečbu príznakov žalúdočnočrevných ťažkostí súvisiacich s hromadením plynov
v tráviacom trakte, napríklad plynatosť alebo
nadúvanie a pocit plnosti. Pre deti od 6 rokov
a dospelých. Obsahuje simetikón.

14 tvrdých kapsúl 1)

Helicid® 20 mg

100 mäkkých kapsúl 1)

Účinná pomoc pri pálení záhy. Znižuje množstvo
kyseliny, ktorá sa tvorí vo vašom žalúdku. Stačí jedna
tableta denne. Obsahuje omeprazol.

UŠETRÍTE
UŠETRÍTE

Lieči príznaky náhlej hnačky u dospelých a detí
od 2 rokov, podávaný spolu s rehydratačným
roztokom. Lieči príznaky dlhodobej hnačky a bolesti
spojené s funkčnými ochoreniami čreva u dospelých.
Obsahuje, prírodný čistený íl, ktorý sa viaže s hlienom
sliznice tráviaceho traktu a zvyšuje tak jeho kvalitu
a množstvo. Chráni sliznicu proti infekcii a škodlivým
látkam a umožňuje jej rýchlejšie uzdravenie. Pri kúpe
Smecta® 30 vreciek dostanete Smecta Go® 12 vreciek
za 0,01 €.

210€

UŠETRÍTE

1039€

070€

469€

140€

679€

12,49 €

8,19 €

5,39 €

Gastrointestinálny trakt

Buscopan® 10 mg
20 tabliet

3)

Buscopan® odstraňuje kŕče hladkých svalov v žalúdku,
črevách, žlčových cestách, 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. Liek nie je viazaný na lekársky predpis.

Imunita

floraliv® kapsuly
20 kapsúl

10)

Špeciálna kombinácia 6 vitamínov B, zinku a 3 kmeňov
živých črevných baktérií. Prispieva k správnemu
fungovaniu imunitného systému (B6 , B12, zinok) a je
vhodný pre deti od 3 rokov a dospelých. V ponuke aj
floraliv® fľaštičky 7 x 10 ml za 9,89 €.

Trávenie

Antimetil®
36 tabliet 10)

Antimetil® s obsahom zázvoru prispieva k normálnemu
tráveniu. Suchý extrakt z koreňa zázvoru
je 10x koncentrovanejší ako samotný zázvor.
Pre ľahkosť v žalúdku pri cestovaní a zmene obvyklého
stravovania, po prejedení sa a počas tehotenstva.

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. 6. 2022 do 30. 6. 2022 alebo do vypredania zásob.
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

100 + 60 TABLIET
ZA 0,01€

UŠETRÍTE

9 10€

UŠETRÍTE

1209€

120€

UŠETRÍTE

609€

21,19 €

060€

409€

7,29 €

4,69 €

+

Kŕče a stres

BRUFEN® 400 mg

Voltaren Rapid 25 mg

MAGNE B6®
100 tabliet

Bolesť

Bolesť

30 tabliet

20 mäkkých kapsúl 1)

1)

Na zlepšenie príznakov deficitu horčíka ako napr.
nervozita, mierna úzkosť, podráždenosť, dočasná
únava alebo svalové kŕče. Pri kúpe MAGNE B6®
100 tabliet dostanete MAGNE B6® 60 tabliet za 0,01 €.

UŠETRÍTE

Rýchla a účinná úľava od bolesti chrbta
a svalov. Ľahko prehltnuteľné želatinové kapsuly
s protizápalovým účinkom pre rýchlu úľavu od bolesti
chrbta, svalov a kĺbov. Obsahuje diclofenacum
kalicum.

130€

UŠETRÍTE

899€

1)

Účinná úľava od bolesti a horúčky. Potláča zápal,
znižuje horúčku, tlmí bolesť hlavy, zubov, krížov
a menštruačné bolesti. Liek obsahuje ibuprofén.
Ibuprofén sa rýchlo absorbuje z gastrointestinálneho
traktu. V ponuke aj BRUFEN® 400 mg, 50 tabliet
za 5,19 €.

350€

UŠETRÍTE

1669€

10,29 €

2 30€

1689€

20,19 €

19,19 €

Stres

GENERICA Magnesium
stress comfort
Chelátová forma horčíka 590 mg (diglycinát)
a extrakt zo šafránu napomáhajú k správnej funkcii
nervového systému a psychiky. Šafrán siaty prispieva
k emocionálnej rovnováhe, pomáha udržiavať
pozitívnu náladu a dobrý komfort pred a počas
menštruačného cyklu.

UŠETRÍTE

Kĺby, väzy, šľachy

Výživa očí

60 tabliet 10)

60 tabliet

Ocuvite LUTEIN forte je výživový doplnok, ktorý
obsahuje vyváženú kombináciu vitamínov, minerálov
a karotenoidov dôležitých pre výživu očí.

UŠETRÍTE

909€

súprava na bezpečné odstránenie
kliešťov 9 ml 11)
Zdravotnícka pomôcka určená na jednoduché a rýchle
odstránenie kliešťov z tela ľudí a zvierat. Súprava
obsahuje: sprej s presným dávkovaním, nástroj
a skúmavku. Odstráni až 40 kliešťov. Ideálna výbava
do prírody a domácej lekárničky.

150€

UŠETRÍTE

689€

070€

479€
JC: 39,92 €/l

8,39 €

5,49 €

Repelent

Repelent

PARANIT STRONG DRY
PROTECT
repelent 125 ml

10)

Čistý kryštalický kolagén vo forme mäkkých, ľahko
prehltnuteľných kociek. Balenie na dva mesiace
užívania - stačí len 1 kocka denne. Bez farbív
a prídavných látok.

JC: 55,12 €/l

10,99 €

STOP-TICK

60 kociek

10)

190€

Odstránenie kliešťov

Colafit®

Ocuvite LUTEIN forte

13)

Nemastný a rýchlo schnúci repelent proti hmyzu
s upokojujúcimi zložkami nedráždiacimi pokožku, pre
silnú ochranu. Neobsahuje DEET. Poskytuje 7 hodinovú
ochranu pred komármi a 3 hodinovú ochranu pred
kliešťami. Pre deti od 3 rokov. V ponuke aj PARANIT
MAXIMUM ORIGINAL repelent 75 ml za 6,89 €.

COMAREX REPELENT FORTE
120 ml 13)

COMAREX REPELENT FORTE 120 ml – efektívne chráni
pred komármi, kliešťami a ovadmi vďaka obsahu účinnej
látky DEET 28%. Účinkuje cca 4 hodiny. Vhodný na
aplikáciu na pokožku i odev. V ponuke aj COMAREX
REPELENT JUNIOR 120 ml za 5,99 €, ktorý vďaka
obsahu účinnej látky IR3535 20% efektívne chráni
pred komármi a kliešťami. Vhodný už od 1 roka.
Účinnosť cca 8 hodín.

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. 6. 2022 do 30. 6. 2022 alebo do vypredania zásob.
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

UŠETRÍTE

4 90€

UŠETRÍTE

4309€

4 40€

1569€

+ OPAĽOVACÍ KRÉM
SPF 20 75 ML ZA 0,01€

UŠETRÍTE

6 19€

JC: 261,50 €/l

47,99 €

290€

JC: 22,51 €/l

20,09 €

9,09 €

+
Vitamíny pre tehotné

Femibion®2 Tehotenstvo
Duopack + DARČEK masážna
rukavica v balení
56 tabliet + 56 kapsúl 10)

Od 13. týždňa tehotenstva až do pôrodu. Kyselina
listová a Metafolin® prispievajú k správnemu rastu
plodu. Obsahuje aj DHA pre zdravý vývoj mozgu
a očí. Dvojbalenie + masážna rukavica. V ponuke
aj Femibion® 1 Plánovanie a prvé týždne tehotenstva
28 tabliet za 13,29 € a Femibion® 3 Dojčenie 28 tabliet
+ 28 kapsúl za 21,69 €.

UŠETRÍTE

Bolesť a opuch

Vypadávanie vlasov

Minorga 5 % dermálny roztok
60 ml 2)

Vypadávanie vlasov u dospelých mužov a žien pri
androgénnej alopécii. Stabilizuje a podporuje rast
vlasov. Nezanecháva pocit mastnoty. Prispieva k
prirodzenému vzhľadu vlasov. Obsahuje minoxidil.
V ponuke aj Minorga 2 % dermálny roztok 60 ml
za 11,79 €.

150€

UŠETRÍTE

BIOVENOL® krém 200 ml 12)
+ darček BIVENOL micro
20 tabliet v balení

335€

UŠETRÍTE

624€

1099€

190€

1389€

9,59 €

12,49 €

10)

Krém príjemne chladí a je vhodný na starostlivosť o
pokožku unavených nôh so sklonom k opuchom či k
žilovým problémom. K produktu je pribalená vzorka
výživového doplnku BIVENOL micro. Tablety obsahujú
mikronizovanú zmes diosmínu 450 mg a hesperidínu
50 mg. Pri kúpe BIOVENOL® krém 200 ml dostanete
opaľovací krém 75 ml 12) za 0,01 €.

15,79 €

CH-20220225-58

Žily

PRIESSNITZ ŽILNÁ A CIEVNA
VÝŽIVA FORTE 60 kapsúl 10)
+ Gél Žily a cievy 125 ml 11)

Vaginálne infekcie

Canesten® GYN Kombi

1 vaginálna tableta + krém 20 g 7)
Efektívna a komfortná liečba vaginálnej kvasinkovej
infekcie. Canesten® GYN Kombi – jednorazová
aplikácia vaginálnej tablety a krém navyše na úľavu
od nepríjemných vonkajších príznakov. Obsahuje
klotrimazol. V ponuke aj Canesten® GYN 1 deň,
1 vaginálna tableta za 9,09 €. Canesten® GYN 1 deň
– efektívna liečba jednou vaginálnou tabletou
s aplikátorom.

UŠETRÍTE

Inkontinencia

TENA lady SLIM ULTRA MINI
48 ks 11)

Slipové vložky TENA Lady sú špeciálne vyvinuté pre
ženy s veľmi ľahkým únikom moču. Poskytujú trojitú
ochranu proti pretečeniu, vlhkosti a zápachu.

2 30€

UŠETRÍTE

6 19€

280€

10)

Pre zdravie močových ciest a redukciu pocitu častejšej
potreby močenia. Extrakt z tekvicových semien
a kanadských brusníc, vitamín C a selén. Extrakt
z tekvice - správna funkcia dolných močových ciest,
podpora správneho prítoku moču a redukcia pocitu
častejšej potreby močenia. Vitamín C a selén - normálne
funkcie imunitného systému. Extrakt z kanadskej
brusnice - 36 mg PAC v dennej dávke.

UŠETRÍTE

Močové cesty

blokurima URO +
2 g D-MANÓZY
30 vreciek

10)

Výživový doplnok určený na podporu normálnej
funkcie močových ciest. V ponuke aj blokurima 2 g
D-MANÓZY 10 vreciek za 9,19 € a blokurima 2 g
D-MANÓZY 30 vreciek za 18,89 €.

100€

709€
8,09 €

23,49 €

Močové cesty
30 tabliet

Je vysoko účinný doplnok stravy v tabletkách
s obsahom trans-resveratrolu, ktorý prispieva
k normálnemu kardiovaskulárnemu zdraviu, a vitamíny
B12 a B6, ktoré prispievajú k normálnej tvorbe červených
krviniek. V ponuke aj PRIESSNITZ ŽILY A CIEVY
MEDICAL gél 125 ml za 10,99 € (JC:87.92 €/l).

2069€

8,49 €

Uropill

ZADARMO v balení

Čaj

LEROS KRÁSNA A ŠTÍHLA
AKO PRÚTIK
3 x 20 sáčkov 18)

Krásna a štíhla ako prútik. Bylinné zmesi pomáhajúce
vášmu telu zbaviť sa škodlivých látok, nadbytočnej
vody a pomáhajú získať vášmu telu a pokožke vitalitu
aj krásu. V ponuke rôzne druhy LEROS. Info o cenách
v lekárňach Vaša Lekáreň.

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. 6. 2022 do 30. 6. 2022 alebo do vypredania zásob.
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

UŠETRÍTE

280€

709€

NOVÁ NIŽŠIA CENA
NA BEPANTHE N BABY
30 G

UŠETRÍTE

070€

UŠETRÍTE

449€

1579€

5,19 €

9,89 €

2 20€

17,99 €

Nechtová mykóza

Excilor® FORTE na ošetrenie
nechtových plesní

CH-20220214-49

Ochrana pokožky

30 ml 11)

Bepanthen® Baby
masť 30 g 12)
Prerezávanie zúbkov

Spoľahlivá ochrana pokožky celej rodiny. Hydratuje
a prirodzene regeneruje suchú pokožku. Pomáha
chrániť pokožku pred vznikom zaparenín. Vhodné na
suché miesta: napr. päty, lakte, líca, pery. Bez farbív
a parfumácie. V ponuke aj Bepanthen® Baby 100 g
za 11,59 €.

CURASEPT PRIMIDENTI
gél 20 ml

11)

Ukľudňujúci gél na prerezávajúce sa zúbky.

UŠETRÍTE

Nové koncentrovanejšie zloženie Excilor® FORTE, ktorý
je určený na ošetrenie plesňových infekcií nechtov.
Upravuje pH vo vnútri nechtu, a tým zabraňuje rastu
plesne. Vďaka TransActive technológii, malej molekule
prípravku Excilor®, ľahko a rýchlo preniká do nechtu
a pôsobí priamo v mieste poškodenia, nielen na
povrchu. Nevytvára rezistenciu. Jednoduchá aplikácia
1x denne, bez potreby úpravy nechta pilníkom.

140€

UŠETRÍTE

4 99€
JC: 16,63 €/l

1469€

6,39 €

17,99 €

Dentálna hygiena

Bradavice

meridol® ústna voda
s Chlórhexidínom 0,2 %
300 ml

URGO Pero na odolné bradavice
1 ks 11)

12)

Ústna voda meridol® s Chlórhexidínom 0,2 % redukuje
zubný povlak a pomáha pri predchádzaní problémov
s ďasnami, ako sú podráždené ďasná či krvácanie
z ďasien. Obsahuje Chlorhexidine zlatý štandard na
redukciu baktérií v ústnej dutine a používa sa na liečbu
zápalu ďasien. Ústna voda má jemnú chuť a je bez
alkoholu. V ponuke aj meridol® ústna voda 400 ml
za 5,49 €, meridol® zubná pasta 75 ml za 2,99 €
a meridol® fresh breath zubná pasta 75 ml za 2,89 €.

UŠETRÍTE

330€

URGO Pero je gél s obsahom TCA-Active na ošetrenie
odolných bežných a plantárnych bradavíc na rukách
a nohách. Prípravok pôsobí na princípe exfoliácie,
ktorá spôsobí olupovanie pokožky, vďaka čomu
dochádza k odstráneniu vírusu. Transparentná špička
pera a modro sfarbený gél umožňuje presnú aplikáciu.
Výsledky viditeľné už po 1 týždni. Vhodný pre
dospelých a deti od 4 rokov. V ponuke aj URGO
Bradavice Kryoterapeutický prípravok na zmrazenie
bradavíc 38 ml za 17,39 €.

Majte pekný deň.

130€

UŠETRÍTE

269€

120€

UŠETRÍTE

569€

609€

JC: 56,90 €/kg

3,99 €

140€

6,89 €

7,49 €

Regenerácia pokožky
Dentálna hygiena

Oral-B® EssentialflossTM
dentálna niť 50 m 11)
Dentálna niť s mätovou príchuťou poskytuje pokročilé
čistenie pre svieži a čistý pocit vo vašich ústach.
Vďaka svojmu pokročilému, dvojvrstvovému dizajnu
je mimoriadne pevná, pohodlná a ľahko použiteľná.
Jednoducho sa kĺže, vďaka čomu dosiahnete aj do
najtesnejších miest. V ponuke aj Oral-B® SuperflossTM
dentálna niť 50 ks za 3,59 € a Oral-B® SATIN floss
dentálna niť 25 m za 3,39 €.

INFADOLAN®
1600 IU/g + 300 IU/g
dermálna masť 100 g 2)

Liek na neinfikované drobné rany, odreniny,
trhlinky kože, popáleniny I. stupňa, preležaniny a na
prevenciu zaparenín. Pri liečbe suchej kože v prípade
chronických zápalov kože alebo ekzémov, najmä pri
atopickom ekzéme, ďalej pri liečbe suchej kože
v prípade porúch rohovatenia.
Voľnopredajný liek na vonkajšie použitie. Pozorne si prečítajte celú písomnú
informáciu pre používateľa predtým, ako začnete užívať tento liek a poraďte
sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Ušná hygiena

PHYTENEO Otic Solution
ušné kvapky/sprej 10 ml

11)

Odstraňuje ušný maz, vodu a nečistoty. Mierni
ťažkosti (bolesť, začervenanie a svrbenie). K prevencii
ochorenia vonkajšieho zvukovodu. Súčasťou výrobku
je pipetka + sprej. V ponuke aj PHYTENEO Otic
Solution ušné kvapky 10 ml za 5,39 €.

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. 6. 2022 do 30. 6. 2022 alebo do vypredania zásob.
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

Rezervujte si Vaše lieky
on-line rýchlo a jednoducho

rezervacia.vasalekaren.sk
•vyberte liek
•vyberte si lekáreň
vo Vašom okolí

•odošlite rezerváciu

*liek je rezervovaný po potvrdení

Nestrácajte čas hľadaním lieku
v lekárňach. Nájdite a rezervujte
si liek priamo zo skladu
Vašej Lekárne.

