www.vasalekaren.sk

POZN ÁTE
Z YOUTUBE

UŠETRÍTE

2 60€

POZN ÁTE
Z YOUTUBE

UŠETRÍTE

130€

POZN ÁTE
Z YOUTUBE

1319€

1049€

2 30€

1089€
JC: 217,80 €/l

14,49 €

13,19 €

LMR-CH-20210609-13

13,09 €

UŠETRÍTE

Laktobacily

Imunita, trávenie

TOTO Laktobacily premium

BIOPRON® Forte

60 kapsúl

30 + 10 kapsúl 10)

Unikátny komplex živých mikroorganizmov obohatený
o kvasinku S. Boulardii a fruktooligosacharidy.
Podporuje obnovenie rovnováhy črevnej mikrobioty.
Vaša denná dávka života nielen na cesty. V ponuke
aj BIOPRON® Forte, 30 kapsúl za 11,19 € a BIOPRON®
Forte, 60 kapsúl za 18,59 €.

MIMO RIAD NA
AKCIA

UŠETRÍTE

560€

10)

Obsahujú 9 starostlivo synergicky pôsobiacich kmeňov
prospešných pre tráviaci systém a zmes 8 vitamínov
skupiny B a 1000 I.U. vitamínu D3. 1 kapsula obsahuje
10 miliárd CFU – živých mikroorganizmov
a prebiotikum inulín, pre podporu črevnej mikroflóry.
V ponuke aj TOTO Laktobacily premium, 40 kapsúl
za 9,59 € a TOTO Laktobacily ATB, 20 kapsúl za 7,39 €.

MIMO RIAD NA
AKCIA

1679€

UŠETRÍTE

150€

Poruchy trávenia

Iberogast®
50 ml 1)

Pocit plnosti? Nadúvanie? Bolesť brucha? Kŕče? Bolesť
žalúdka? Nevoľnosť? Iberogast® lieči rôzne tráviace
ťažkosti a harmonizuje celé trávenie. Iberogast®.
Expert na vaše tráviace ťažkosti! V ponuke aj
Iberogast®, 20 ml za 6,29 € a Iberogast®, 100 ml
za 15,79 €.

MIMO RIAD NA
AKCIA

719€

22,39 €

UŠETRÍTE

100€

559€

8,69 €

6,59 €

Prerezávanie zubov
Žily

MOBIVENAL® micro
100 + 20 tabliet 10)

K úľave od ťažkých nôh napomáha výživový doplnok
MOBIVENAL® micro, kontrolovaný na úrovni kvality
liekov (GMP certifikát). Obsahuje diosmín, hesperidín,
aescín. V ponuke aj MOBIVENAL® micro Simple,
100 + 20 tabliet za 17,19 €.

Camilia®
10 x 1 ml

1)

Homeopatický liek vo forme perorálneho roztoku,
ktorý sa používa pri ťažkostiach spojených
s prerezávaním zubov u detí (bolesti pri prerezávaní
zubov, podráždenosť, červené líca, hnačka). Camilia®
neobsahuje konzervačné látky ani lokálne anestetiká.
Tento roztok je určený iba na vnútorné použitie.
V ponuke aj Camilia®, 30 x 1 ml za 16,09 €.

Pálenie záhy

Helicid® 20 mg

14 tvrdých kapsúl 1)
Účinná pomoc pri pálení záhy. Znižuje množstvo
kyseliny, ktorá sa tvorí vo vašom žalúdku. Stačí jedna
tableta denne. Obsahuje omeprazol.

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. 7. 2022 do 31. 8. 2022 alebo do vypredania zásob.
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

VAŠA PRAVIDELNÁ DÁVKA MAGNÉZIA

TOTO MAGNÉZIUM B6 FORTE
60 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 6,59 €
60 kapsúl

929€

10,29 €

Bez
Alergénov
Laktózy
Lepku
Cukru
Vegan

TOTO LAKTOBACILY PREMIUM

TOTO VITAMÍN D3 2000 I.U.

○ obsahujú 9 starostlivo synergicky
pôsobiacich kmeňov prospešných
pre tráviaci systém
○ obsahujú zmes 8 vitamínov skupiny
B a 1000 I.U. vitamínu D3
○ 1 kapsula obsahuje 10 miliárd CFU
– živých mikroorganizmov
○ obsahuje prebiotikum inulín pre
podporu črevnej mikroflóry
○ v ponuke aj TOTO laktobacily ATB,
20 kapsúl za 7,39 €

○ vitamín D3 prispieva k
správnemu fungovaniu
imunitného systému a k udržaniu
zdravých kostí a zubov
○ optimálna denná dávka aktívnej
látky pre dospelého človeka,
vhodný aj pre vegetariánov

60/40 kapsúl
Výživový doplnok

60 kapsúl

13

19€
14,49 €

40 kapsúl

9

59€

10,39 €

120/60 kapsúl
Výživový doplnok

120
kapsúl
60 kapsúl

11
6

69€
89€

12,59
7,69
€€

TOTO VITAMÍN C + ZINOK + D3

12,59
7,69
€€

TOTO DETSKÝ VITAMÍN C

30 ml kvapky
Výživový doplnok

○ ideálna kombinácia zložiek na
podporu imunity – vitamín C, D3
a zinok
○ optimálne denné dávky aktívnych
látok pre dospelého človeka na
pravidelné užívanie
○ postupné uvoľňovanie pre čo
najefektívnejšie využitie telom
○ v ponuke aj TOTO VITAMÍN C +
ZINOK + D3, 30 kapsúl za 6,39 €

○ kvalitný vitamín C európskeho
pôvodu - QUALI® C, bez
alergénov, lepku, laktózy,
pridaného cukru
○ skvelý pomer cena X zloženie
○ v ponuke aj TOTO DETSKÝ
VITAMÍN D3, 30 ml kvapky
za 7,19 €

69€
15,09 €

60 kapsúl

9

30 ml kvapky

89€

5 49€

10,19 €

5,59 €

TOTO NA MOČOVÉ CESTY
AKUT

TOTO NA TRÁVENIE
60/30 kapsúl
Výživový doplnok

20/10 kapsúl
Výživový doplnok

○ obsahuje ZyMate Panzyme
Forte® (amyláza, lipáza,
proteáza) Gingever™ Extrakt podzemku zázvoru a
Aquamin® - prírodný bioaktívny
multiminerálny komplex
○ stačí 1 kapsula denne

○ obsahuje až 100 mg vysoko
koncentrovaného extraktu
z kanadských brusníc (40 mg
proanthokyanidínov), extrakt zo
Zlatobyle obyčajnej pre zdravie
močových ciest
○ komplex 6 kmeňov baktérií
mliečneho kvasenia (Laktobacily
a Bifidobaktérie) a prebiotikum

20 kapsúl

17

69€
689€
11

90/60/30 kapsúl
Výživový doplnok

90 kapsúl

14

60 kapsúl
120

29€

19,09 €

10 kapsúl

9

99€

10,79 €

60 kapsúl

9

59€
9,89 €

30 kapsúl

629€

6,49 €

MIMORIADNA AKCIA

UŠETRÍTE

340€

1089€
JC: 108,90 €/kg

Žily, modriny

Lioton® gel 100 000
100 g 2)

14,29 €

Lioton® gel 100 000 zmierňuje bolestivé príznaky
kŕčových žíl, opuch aj zápal, lieči úrazy svalov, šliach
a väziva a redukuje modriny. Má chladivý efekt a príjemnú
levanduľovú vôňu. Obsahuje heparín sodnú soľ.

UŠETRÍTE

Nádcha

OLYNTH® HA 0,1 %

nosová roztoková aerodisperzia, 10 ml 4)

080€

469€
5,49 €

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 %
obsahuje xylometazolínium-chlorid. V ponuke aj iné lieky
OLYNTH®. Info o cenách v lekárňach Vaša Lekáreň.

UŠETRÍTE

Hnačka

IMODIUM® 2 mg
20 tvrdých kapsúl 1)

120€

639€
7,59 €

Rýchla a účinná liečba hnačky. Na liečbu akútnej
a chronickej hnačky. Vhodný na liečbu akútnej hnačky
súvisiacej so syndrómom dráždivého čreva. Účinok
do 1 hodiny*. IMODIUM® 2 mg tvrdé kapsuly obsahujú
loperamídium-chlorid a sú určené na vnútorné použitie.
V ponuke aj IMODIUM®, 8 tvrdých kapsúl za 4,19 €
a Imodium® Instant 2 mg, 6 orodispergovateľných tabliet
za 3,99 €.
*Pri užití jednorázovej dávky 4 mg.

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. 7. 2022 do 31. 8. 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

Bolesť

MIG-400®
30 tabliet 1)

090€

319€
4,09 €

MIG-400® rýchly proti bolesti a horúčke. Liek určený na
liečbu miernej a stredne silnej bolesti a horúčky. Biela
politeľná tableta bez laktózy. Pre deti od 6 rokov
a dospelých. Obsahuje ibuprofén. V ponuke aj MIG® Junior
2%, 100 ml za 2,89 €.

UŠETRÍTE

100€

2 59€
JC: 25,90 €/l

Ochrana pokožky

TENA® Zinc Cream
100 ml 12)

3,59 €

TENA® Zinková masť s obsahom oxidu zinočnatého
(koncentrácia 10%) a s vitamínom E je určená na
mimoriadnu ochranu podráždenej a citlivej pokožky
dospelých osôb aj detí. Jemne sa rozotiera. Upokojuje
popraskanú, podráždenú a citlivú pokožku. Bez parfémov.
Dermatologicky testovaná. Poskytuje antiseptickú ochranu
pre mimoriadne citlivú pokožku. Vhodná aj pre malé deti
a osoby v seniorskom veku.

UŠETRÍTE

Kozmetika po opaľovaní

PANTHENOL Omega Chladivá
pena v spreji 10%
150 ml 12)

210€

6 49€
JC: 43,27 €/l

8,59 €

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
za 7,09 €, PANTHENOL Omega telové mlieko Rakytník 9%,
250 ml za 7,09 € 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. 7. 2022 do 31. 8. 2022 alebo do vypredania zásob.
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

MIMORIADNA AKCIA

UŠETRÍTE

Imunita, trávenie

BioGaia® Protectis s vitamínom D
kvapky, 5 ml 10)

310€

1109€
14,19 €

Podporte imunitný systém aj v lete BioGaia® kvapkami
s vitamínom D. V ponuke aj ďalšie prípravky BioGaia®.
Info o cenách v lekárňach Vaša Lekáreň.

UŠETRÍTE

280€

919€
JC: 153,17 €/l

Starostlivosť o pokožku

Bi-Oil®

Ošetrujúci olej na pokožku, 60 ml 12)

11,99 €

Bi-Oil® Ošetrujúci olej sa komplexne stará o pokožku.
Pomáha znižovať viditeľnosť starých aj nových jaziev.
Znižuje vznik strií počas tehotenstva, v období rýchleho
rastu a znižuje viditeľnosť existujúcich strií. Zjednocuje
farebný tón pokožky. V ponuke aj Bi-Oil® Ošetrujúci olej,
125 ml za 15,79 € a Bi-Oil® Telové mlieko, 175 ml za 11,79 €.

UŠETRÍTE

Bolesť

VALETOL®
24 tabliet 1)

090€

389€
4,79 €

VALETOL® 300/150/50 mg tablety na krátkodobú liečbu
bolesti hlavy (vrátane migrény), zubov, bolesti v krížoch
s vyžarovaním do dolných končatín (ischiasu),
pooperačnej bolesti, bolesti pri nachladnutí a menštruácii.

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. 7. 2022 do 31. 8. 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

290€

1309€
JC: 87,27 €/kg

Lokálna bolesť

Olfen Forte 23,2 mg/g gél
150 g 2)

15,99 €

Novinka Olfen Forte 23,2 mg/g gél, 150 gramov. Uľavuje
od intenzívnej, náhle vzniknutej bolesti chrbta, svalov
a kĺbov. Obsahuje dietylamínovú soľ diklofenaku.
V ponuke aj Olfen gel, 100 g 2) za 5,99 €, ktorý obsahuje
sodnú soľ diklofenaku.

UŠETRÍTE

320€

15 99€

Kĺby, väzy, šľachy

Colafit

19,19 €

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. V ponuke
aj Colafit AKUT Pro krém, 150 ml za 7,39 €.

UŠETRÍTE

Hemoroidy

PROCTO-GLYVENOL® 5 % + 2 %
rektálny krém, 30 g

8)

150€

6 39€
7,89 €

PROCTO-GLYVENOL® 5 % + 2 %, rektálny krém na lokálnu
liečbu vonkajších a vnútorných hemoroidov. V ponuke aj
PROCTO-GLYVENOL® 400 mg + 40 mg čapíky, 10 ks
za 6,89 €.

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. 7. 2022 do 31. 8. 2022 alebo do vypredania zásob.
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

TÉMA MESIACA
ŤAŽKÉ NOHY, KŔČOVÉ ŽILY,
OPUCHY

Pocit ťažkých, unavených, nepokojných nôh, opuchy, bolesť,
mravčenie a nočné kŕče v lýtkach, metličkové žilky či kŕčové žily.
To všetko sú príznaky chronického žilového ochorenia, ktoré vzniká
v dôsledku nedostatočnej funkcie žilového systému.
Problémy so žilami sa vplyvom tepla zhoršujú v letných mesiacoch
a zvyknú potrápiť najmä ženy. Ich riešenie si vyžaduje komplexný
prístup a zahŕňa
•

•

•
•

lokálnu liečbu prostredníctvom gélov či krémov, ktoré
poskytnú vašim nohám rýchlu úľavu od nepríjemných príznakov
(Cedralex revitalizačný krém na nohy, Reparil – Gel N),
celkovú liečbu prostredníctvom tzv. venofarmák (Detralex
perorálna suspenzia vo vreckách, Flebaven tablety), ktoré
posilňujú a chránia vaše žily zvnútra,
kompresívnu liečbu prostredníctvom špeciálnych pančúch
a režimové opatrenia.

Vyhýbajte sa dlhodobému státiu alebo sedeniu, horúcim kúpeľom,
saunovaniu, nadmernému pobytu na slnku a cielenému opaľovaniu,
noseniu tesného oblečenia a topánok s vysokými podpätkami.
Do jedálnička zaraďte dostatočné množstvo vlákniny
a dodržiavajte pitný režim. Udržiavajte si primeranú telesnú
hmotnosť, pravidelne sa hýbte. Prospešné je vykladanie nôh do
vyvýšenej polohy a cviky na podporu cirkulácie krvi v žilách.
Užívajte si leto a v prípade potreby sa o vhodnom výbere
voľnopredajných liekov a výživových doplnkov na vaše problémy
poraďte s odborníkmi vo Vašej Lekárni.

UŠETRÍTE

2 40€

UŠETRÍTE

1739€

160€

1129€
12,89 €

Bolesť a opuch nôh

2 30€

1639€

JC: 112,90 €/kg

19,79 €

18,69 €

Žily, cievy, hemoroidy

Detralex® 1000 mg
perorálna suspenzia vo vrecku, 30 ks

UŠETRÍTE

9)

Detralex® lieči prejavy chronického žilového ochorenia
a príznaky akútnej hemoroidálnej epizódy. Detralex®
je liek na boľavé, opuchnuté nohy a kŕčové žily. Cíťte
sa nezastaviteľní. V ponuke aj Cedralex® revitalizujúci
krém na nohy, 150 ml 11) za 13,89 €. Vyskúšajte liek
Detralex® v kombinácii s krémom Cedralex® pre pocit
krásnych, ľahkých nôh.

Bolesť, zápal a opuch

Reparil® – Gel N

dermálny gél, 100 g

Flebaven® 500 mg
90 tabliet

1)

2)

Potláča opuch, zápal a bolesť. Používa sa pri zraneniach
s pomliaždeninami, vyvrtnutiami, podliatinami, pri
kŕčových žilách. 100 g gélu obsahuje aescinum 1 g a
diethylamini salicylas 5 g. V ponuke aj Reparil® – Gel N,
dermálny gél, 40 g za 7,69 €.

Flebaven® 500 mg lieči prejavy žilového ochorenia ako
bolesť, opuch, pocit ťažkých nôh, únava nôh, nepokoj
v nohách či nočné kŕče. Tiež lieči príznaky akútneho
hemoroidálneho ochorenia ako bolesť, krvácanie
a opuch konečníka. Flebaven®, ľahký krok pre
zdravé žily! Obsahuje mikronizovaný diosmín.

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. 7. 2022 do 31. 8. 2022 alebo do vypredania zásob.
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

UŠETRÍTE

110€

UŠETRÍTE

609€

270€

UŠETRÍTE

1299€

309€

JC: 129,90 €/kg

7,19 €

050€

15,69 €

3,59 €

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.

UŠETRÍTE

Lokálna bolesť

Voltaren Forte 2,32% gél

Bolesť

100 g 2)

Ibalgin® 400

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.

24 tabliet 1)

Ibalgin® 400 pomáha pri rôznych typoch bolesti (hlavy,
chrbta, svalov, kĺbov a bolestivej menštruácii). Znižuje
horúčku a tlmí zápal.

100€

UŠETRÍTE

679€

070€

469€

JC: 67,90 €/kg

7,79 €

5,39 €

Lokálna bolesť a opuch

VERAL® 10 mg/g gél

Bolesť

100 g 2)

Vaša Lekáreň Vám
prináša super zľavy.

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

UŠETRÍTE

130€

UŠETRÍTE

759€

Ibalgin® Plus
24 tabliet 1)

Ibalgin® Plus: rýchlejšia a silnejšia úľava od bolesti
hlavy. DVOJITOU SILOU PROTI BOLESTI.

070€

UŠETRÍTE

429€

8,89 €

190€

899€
JC: 89,90 €/kg

4,99 €

10,89 €

Lokálna bolesť a opuch
Bolesť
Bolesť hrdla

STREPSILS® +PLUS
24 pastiliek

1)

Liek na silnú bolesť hrdla. Účinkuje proti baktériám
a kvasinkám. Obsahuje lokálne anestetikum lidokaín
so znecitlivujúcim účinkom.

NUROFEN® Rapid 400 mg
Capsules
20 mäkkých kapsúl 1)

Rýchla a účinná úľava od horúčky a bolesti. Potláča
horúčku pri chrípke a zápaloch horných dýchacích
ciest. Obsahuje ibuprofén.

Ibalgin® DUO EFFECT
100 g 2)

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 alebo Ibalgin® gél, 100 g za 5,99€.

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. 7. 2022 do 31. 8. 2022 alebo do vypredania zásob.
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

UŠETRÍTE

090€

UŠETRÍTE

639€

559€

7,29 €

Hnačka

10 tvrdých kapsúl 1)

10 tvrdých kapsúl 9)

HIDRASEC® 100 mg

ENDITRIL® rýchla pomoc pri akútnej hnačke. Bráni
nadmernému vylučovaniu vody do čriev, a tak
zastavuje akútnu hnačku. Účinkuje už počas 30 minút.
Pôsobí až 8 hodín. Obsahuje racekadotril.

UŠETRÍTE

6,39 €

Hnačka

ENDITRIL®

Rýchla a účinná pomoc pri symptomatickej liečbe
akútnej hnačky u dospelých. Má rýchly protihnačkový
účinok. Pôsobí približne až 8 hodín. Obsahuje
racekadotril.

100€

UŠETRÍTE

14,69 €

12,89 €

Intímna hygiena

Zápal močových ciest

ROSALGIN® EASY, 140 mg

FEMANNOSE® N D-manóza

7)

ROSALGIN® EASY prináša rýchlu úľavu od
gynekologických ťažkostí, svrbenia a pálenia. Vhodný
aj na bežnú ženskú hygienu. V ponuke aj ROSALGIN®,
500 mg 10 vreciek za 8,89 € a ROSALGIN®, 500 mg
6 vreciek za 5,89 €.

UŠETRÍTE

180€

1289€

1189€
JC: 16,99 €

vaginálny roztok, 5 x 140 ml

080€

Vaša Lekáreň je tu pre Vás!

090€

UŠETRÍTE

609€

14 vrecúšok

11)

Prvá pomoc pri zápale močového mechúra! Uľavuje
od pocitu pálenia a štípania pri močení. Obsahuje
prírodnú látku D-manózu. Rozpustné vrecká
s lahodnou ovocnou príchuťou.

100€

UŠETRÍTE

429€

6,99 €

190€

1229€

5,29 €

14,19 €

Náplasť

Vaginálne infekcie

Candibene 200 mg

3 vaginálne tablety s aplikátorom 7)
Candibene 200 mg a Candibene 100 mg, vaginálne
tablety je antimykotikum na liečbu vaginálnych mykóz.
Obsahujú klotrimazol. V ponuke aj Candibene 100 mg,
6 vaginálnych tabliet s aplikátorom za 6,09 €.

Compeed® NÁPLASŤ
na pľuzgiere stredná
5 ks

11)

Ultra priľnavá, vodeodolná náplasť COMPEED® na
pluzgiere, ktorá okamžite uľavuje od bolesti, chráni
proti treniu a tlaku a zostáva na mieste niekoľko dní.
Udržuje prirodzenú vlhkosť vo vnútri a baktérie vonku
pre rýchlejšie prirodzené hojenie. V ponuke aj iné
druhy náplastí Compeed®. Info o cenách v lekárňach
Vaša Lekáreň.

Vaginálny diskomfort

GYNIMUN® INTIM CARE
10 vaginálnych kapsúl

11)

Pomáhajú pri udržiavaní a obnove zdravej vaginálnej
flóry. Zmierňujú vaginálne ťažkosti, ako napríklad
svrbenie, výtok, zápach, začervenanie, podráždenie
alebo pálenie. V ponuke aj GYNIMUN® RAPID,
10 vaginálnych čapíkov za 12,09 € a GYNIMUN® DUAL
PROTECT, 30 kapsúl za 13,29 €.

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. 7. 2022 do 31. 8. 2022 alebo do vypredania zásob.
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

UŠETRÍTE

100€

UŠETRÍTE

629€

6 00€

UŠETRÍTE

849€

1269€

JC: 33,96 €/l

7,29 €

040€

JC: 253,80 €/kg

14,49 €

13,09 €

Opaľovanie

Astrid SUN OF 50+ pre celú
rodinu

Hojenie rán

HemaGel®
5 g 11)

mlieko na opalovanie, 250 ml

Hydrofilný gél na ošetrenie povrchových poranení
kože. Vlhké hojenie rán. Vytvára bariéru čím
zamedzuje prístupu infekcie do rany. Vychytáva
voľné radikály a reaktívne kyslíkové radikály
z rany, zabraňuje zápalovým procesom.
Jednoduchá aplikácia. HemaGel® je vyvinutý Ústavom

ASTRID SUN Rodinné mlieko na opaľovanie OF 50+ 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.

makromolekulárnej chémie Akadémie vied ČR.

UŠETRÍTE

12)

Alergické a svrbivé prejavy pokožky

Fenistil 1 mg/g gél
50 g 2)

Rýchla a účinná úľava pre svrbivú podráždenú
pokožku rôzneho pôvodu: svrbiaca vyrážka, uštipnutie
hmyzom, spálenie slnkom, povrchové popáleniny,
žihľavka. Účinkuje priamo v mieste svrbenia
a podráždenia. Forma gélu má chladivý účinok.
Obsahuje dimetindénmaleinát.

100€

UŠETRÍTE

170€

6 89€
JC: 45,93 €/l

719€
JC: 28,76 €/l

8,59 €

8,19 €

Kozmetika po opaľovaní

Panthenol SWISS PREMIUM

telové mlieko 10%, 200 ml + 50 ml 12)
Kozmetické prípravky s vysokým obsahom
D-panthenolu 10%, aloe vera a vitamínov. Regenerujú
a vyživujú slnkom podráždenú pokožku, dobre sa
vstrebávajú, sú vhodné pre deti a citlivú pokožku.
V ponuke aj Panthenol SWISS PREMIUM gél s mentolom
10%, 100 ml + 25 ml za 5,49 €, Panthenol SWISS
PREMIUM spray s aloe 10%, 150 ml + 25 ml za 7,49 €,
Panthenol SWISS PREMIUM pena 10%, 125 ml + 25 ml za
6,59 € a Panthenol SWISS PREMIUM gél s nechtíkom
a aloe 10%, 100 ml + 25 ml za 4,19 €.

UŠETRÍTE

Repelent

PREDATOR FORTE
repelent, 150 ml 13)

Užite si príjemné leto.

Zdroj IMS data report 2021

190€

UŠETRÍTE

1029€
12,19 €

ALFASILVER
sprej, 125 ml

11)

Aby pády dobre dopadli. Sprej s ionizovaným
striebrom na ošetrenie akútnych aj chronických rán.
Vhodný na ošetrenie všetkých drobných rán a odrenín.
Striebro chráni pred infekciou a vytvára vhodné
prostredie pre urýchlenie hojenia. Pri ošetrení jemne
chladí, v rane nepáli a neštípe a ošetrenú oblasť chráni
pred infekciou a množením baktérií.

110€

UŠETRÍTE

529€

82,32 €/l

Ošetrenie rán

Jednotka na trhu, ktorá nedá šancu komárom
a kliešťom! Repelentná ochrana proti komárom,
kliešťom a ďalšiemu hmyzu. Účinná látka DEET 25%.
Aplikácia na pokožku aj odev, jemne parfumovaný.
V ponuke aj PREDATOR JUNIOR, 150 ml za 6,79 €.

120€

579€
JC: 44,54 €/kg

6,39 €

6,99 €

Bolesť uší

DOLORgit med ušné kvapky
10 ml 11)

Zmierňujú bolesť, začervenanie a svrbenie. Ušné
kvapky slúžia na podporné ošetrenie pri ťažkostiach
vonkajšieho ucha. Účinná látka glycerín pôsobí proti
opuchom, zmierňuje bolesti a vytvára film. V ponuke
aj DOLORgit med ušný sprej proti bolesti, 20 ml
za 5,89€.

Starostlivosť o pokožku

Panthenol Spray
130 g 2)

Panthenol Spray podporuje hojenie kože, lieči následky
po spálení slnkom, napomáha hojeniu rán, pľuzgierov,
popálenín, prasklín na koži a uľavuje pri suchej koži.
Obsahuje dexpantenol.

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. 7. 2022 do 31. 8. 2022 alebo do vypredania zásob.
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

UŠETRÍTE

200€

2 + 1 ZA 0,01 €

1469€

UŠETRÍTE

749€

14 98€

16,69 €

22,47 €

Stres a vyčerpanie

Magne B6® Forte
50 tabliet 10)

Cholesterol

ARTERIN CHOLESTEROL
30 tabliet

10)

Znižuje cholesterol*. Prispieva k normálnej tvorbe
kolagénu pre normálnu funkciu krvných ciev**. Nové
zdokonalené zloženie. *Bolo preukázané, že rastlinné steroly znižujú

hladinu cholesterolu v krvi. Vysoký cholesterol je rizikovým faktorom pri vzniku
koronárnych srdcových chorôb. **Vitamín C prispieva k normálnej tvorbe kolagénu
a k správnej funkcii krvných ciev.

UŠETRÍTE

110€

UŠETRÍTE

549€

210€

Otrivin Menthol 0,1%

UŠETRÍTE

4)

10,79 €

Minerály

Kĺby, väzy, šľachy

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

Prvý a jediný prípravok s tromi typmi kolagénov pre
vaše kĺby, väzy a šľachy. Najsilnejšie zloženie na trhu.
S vitamínom C pre tvorbu kolagénu, a tým pre
normálnu funkciu chrupaviek a kostí.

120€

UŠETRÍTE

409€

MAGNEX CITRATE + B6 375 mg
100 tabliet

10)

Vysoko vstrebateľný magnézium citrát kombinovaný
s vitamínom B6. Magnézium citrát je prospešný pre
fyzicky aktívnych ľudí a športovcov k udržaniu energie
vo svaloch počas výkonu. Neobsahuje cukor, laktózu
ani lepok. Vhodný aj pre vegánov.

110€

UŠETRÍTE

829€

270€

1779€

JC: 165,80 €/l

5,29 €

130€

949€

17,39 €

Nádcha

Nosový sprej s chladivým mentolom a eukalyptolom.
Pomáha rýchlo uvoľniť upchatý nos a pomáha pri
zápale dutín. Začína uvoľňovať upchatý nos do
2 minút a až na 12 hodín. Aplikácia ráno a večer zaistí
úľavu od upchatého nosa až na 24 hodín. Obsahuje
xylometazolíniumchlorid. Neobsahuje konzervanty.

UŠETRÍTE

1529€

6,59 €

nosová roztoková aerodisperzia, 10 ml

Magne B6® Forte a Magne B6® Forte Active obsahujú
horčík a vitamín B6. Magne B6® Forte Active naviac
obsahuje vitamín B9, ktorý podporuje správnu funkciu
psychiky, ako je pamäť, koncentrácia a odolnosť voči
stresu. Horčík a vitamíny B6 a B9 prispievajú k zníženiu
únavy a vyčerpania. V ponuke aj Magne B6® Forte
Active, 20 vreciek za 10,78 € a Magne B6® Control
Stress, 30 tabliet za 17,78 €. Pri kúpe dvoch rovnakých
Magne B6® dostanete tretí rovnaký za 0,01 €.

9,39 €

20,49 €

Odstránenie bradavíc

EndWarts® Freeze plyn
na odstránenie bradavíc
7,5 g 11)

Kŕče

Lokálna bolesť

IQ MAG KŔČE

20 šumivých tabliet

10)

Horčík prispieva k správnemu fungovaniu svalov
a spolu s vitamínom B6 a draslíkom k správnemu
fungovaniu nervového systému. 20 šumivých tabliet
s grapefruitovou príchuťou.

KARPAL AKUT
masť na karpálne tunely, 50 ml 11)
Zdravotnícka pomôcka určená k masáži pri postihnutí
syndrómom karpálneho tunela. Obmedzuje bolestivosť
ruky a zlepšuje citlivosť prstov.

EndWarts® prípravky účinne odstraňujú bradavice na
rukách, pažiach a chodidlách. Rýchlo a jednoducho sa
používajú a sú vhodné pre široké spektrum pacientov
deti od 4 rokov, diabetikov a tehotné. Klinicky overená
účinnosť všetkých EndWarts® prípravkov. EndWarts®
FREEZE obsahuje 7,5 g oxidu dusného. V ponuke aj
EndWarts® ORIGINAL, 5 ml za 15,79 €
a EndWarts® PEN, 3 ml za 16,49 €.

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. 7. 2022 do 31. 8. 2022 alebo do vypredania zásob.
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

UŠETRÍTE

2 60€

UŠETRÍTE

xxx€

49€
10
xx€
x

UŠETRÍTE

Unikátny komplex živých mikroorganizmov oboha-

xxxx
Podporuje obnovu rovnováhy črevného mikro-

x)
xxx
biómu.
Vaša denná dávka života nielen na cesty.

Výživový doplnok. Výhodne aj Biopron Forte 60 cps
xxxx
za 18,59 € a 30 cps za 11,19 €. Najdôveryhodnejšia značka v kategórii probiotík 2020/2021.

10,19 €

x

Vaginálne tablety pre ošetrenie a zabránenie
vzniku vaginálnej kvasinkovej aj bakteriálnej
infekcii s laktobacilmi a kyselinou mliečnou na
obnovu a udržanie fyziologického pH a zmierxxx
nenie pocitov svrbenia a pálenia. Zdravotnícka
xxxx
pomôcka. Výhodne aj Beliema Expert Intim
xxx x)
Gél 200 ml, Beliema Expert Intim krém 30 ml,
Beliema ProSensitive Intim gél 200 ml, Beliema
xxxx
Promo Pack Effect Plus a Expert Intim krém.
Info o cenách v lekárňach Vaša Lekáreň.
UŠETRÍTE

xxx€
09€

xxxx
trovaným extraktom z kanadských brusníc
xxxa x)s vitamínom D, doplnené zlatobyľou

obyčajnou na podporu zdravia močových ciest.
Výživový doplnok. Výhodne aj Urinal Akut FORTE
20 tbl za 17,69 € a Urinal D-manosa FORTE 10
vreciek za 10,09 €. Najdôveryhodnejšia značka
v starostlivosti o močové cesty 2020/2021.

250€

cena od

xxx€
59€

5
x

xxx€
49€
xx€

UŠETRÍTE

20,09 €

stada

Clotrimazol AL 200*

Urinal Akut® FORTE 10 tbl

xxxObsahuje patentované zloženie s vysokokoncen-

17
xxx€

UŠETRÍTE

xx€
8,09 €

xxx €

xxx €

Beliema® Effect Plus 7 tbl

7

UŠETRÍTE

11,79 €

xxx €

100€

UŠETRÍTE

10
x
UŠETRÍTE

79€
xx€

xxx €

xxx
tený o kvasinku S. Boulardii a fruktooligosacharidy.

150€
xxx€
29€
xx€

UŠETRÍTE

x8

UŠETRÍTE

13,09 €

BIOPRON Forte 30+10 cps

140€

xxx€

xxx €

xxx €

Ladival®

Venoruton Forte*

Široké portfólio prípravkov na ochranu pokožky
dospelých aj detí pred slnečným žiarením,
na alergickú a citlivú pokožku. Prípravky aj na
upokojenie a regeneráciu pokožky po opaľovaní
s fotolyázou a pantenolom. Spoľahlivá ochrana
pokožky proti žiareniu UV-A/UV-B/IR-A. Bez
xxx
olejov a emulgátorov, parfumov, farbív a konzerxxxx
vačných látok. Pre zdravú pokožku od slnka
xxxs x)
enviromentálnym prístupom. Kozmetický
výrobok. Výhodne aj ostatné prípravky Ladival.
00€ xxxxInfo o cenách v lekárňach Vaša Lekáreň.

KŔČOVÉ ŽILY A HEMOROIDY
Liek obsahuje klotrimazol, širokospektrálne antimyVENORUTON prináša úľavu a pôsobí trojitým
kotikum, ktoré sa používa na liečbu gynekologických
účinkom: chráni cievnu stenu, zlepšuje mikrozápalov pošvy spôsobených hubovitými mikroorgaxxx
cirkuláciu, redukuje opuch a zmierňuje zápal.
nizmami, plesňami a kvasinkami (predovšetkým
Venoruton je liek na perorálne použitie. Obsahuje
rodu Candida). Liek je určený na vaginálne použitie.
xxxx
O-(beta-hydroxyetyl)-rutozidy. Výhodne aj kapsuly
Pri x)vaginálnej mykóze spôsobenej kvasinkovou
xxx
alebo plesňovou infekciou. Jednoduché zavedenie xxx Venoruton 300 za 9,89 €.
xxxx
pomocou aplikátora. Výhodne aj Clotrimazol AL 100 xxxx
xxx x)
za 7,09 €.
UŠETRÍTE

1170€

85

xxxx

UŠETRÍTE

1419€

09€

96,79 €

UŠETRÍTE

xxx€

UŠETRÍTE

x

ProfiZYM® PLUS je výživový doplnok obsahujúci vyvážený
komplex synergicky pôsobiacich neživočíšnych
enzýmov
xxx €
z rastlín a húb. Obsahuje 8 vysoko koncentrovaných enzýmov, proteolytický enzýmový komplex Serrazimes®-I, rutín
(bioaflavonoid), selén a vitamín C. Neobsahuje prídavné
látky a farbivá, vhodný pre vegetariánov aj pri histamínovej intolerancii. Dávka na 1 - 3 mesiace. Výživový doplnok.
V ponuke aj ProfiZYM® PLUS 60 cps za 32,59 €.

xxxx
xxx
xxxx

x)

UŠETRÍTE

x

xxx€

Prostenal® Control 50 +xx€
10 tbl

Kombinuje 320 mg serenoy plazivej (saw palxxx terrestris,
€
metto), extrakt z pŕhľavy a tribulus
vitamíny a minerály, ktoré podporujú celkové
zdravie prostaty. Udržuje správnu funkciu močových ciest a má priaznivý vplyv aj na sexuálnu
výkonnosť. Výživový doplnok. Výhodne aj Prostenal Night 50 + 10 tabliet za 14,19 €. Najdôveryhodnejšia značka v starostlivosti o prostatu
2020/2021.

080€

549€
x

16,19 €

ProfiZYM® PLUS 180 cps xx€

xxx

2

UŠETRÍTE
6,29

xx€

€

xxx€

Degasin® 280 mg
cps mol 24+8 navyše

xxx €nafuTrápia vás brušné ťažkosti? Napríklad
kovanie a plynatosť? Degasin® prináša rýchlu
úľavu pri črevných a brušných ťažkostiach.
Stačí len 1 kapsula. Obsahuje až 280 mg účinnej látky v kapsule. Zdravotnícka pomôcka.

xxx

xxxx
xxx

x)

STARÁME SA
O VAŠE ZDRAVIE
xxxx

xxx

xxxx
xxx

x)

xxxx

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. 7. 2022 do 31. 8. 2022 alebo do vypredania zásob.
* Pred použitím
lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciuVydavateľ
pre používateľa
a poraďte
saneručí
s lekárom
alebo
lekárnikom.
Vaša Lekáreň,
družstvo,
za chyby
a zmeny
cien, ktoré vznikli pri tlači.

STADA PHARMA Slovakia, s.r.o., Digital Park III, Einsteinova 19, 851 01 Bratislava, Slovenská republika

MIMO RIAD NA
AKCIA

UŠETRÍTE

450€

MIMO RIAD NA
AKCIA

UŠETRÍTE

2169€

639€

26,19 €

Dentálna hygiena

90 kapsúl

25 g 6)

elmex® gelée

10)

Inovo 5 forte obsahuje efektívnu kombináciu látok pre
pohybový aparát. V roku 2016 sa stal víťazom d-testu
kĺbových výživ a stále získava nových spokojných
užívateľov. Až 5 aktívnych látok a vitamín C, ktorý
prispieva k správnej funkcii chrupaviek a kostí.

120€

769€
8,89 €

Syndróm suchého oka

OCUTEIN® SENSITIVE PLUS
DA VINCI
očné kvapky, 15 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 6,09 €, OCUTEIN SENSITIVE - DA VINCI
roztok na kontaktné šošovky, 360 ml za 10,29 €
a OCUTEIN SENSITIVE - DA VINCI roztok na kontaktné
šošovky, 50 ml za 4,09 €.

+ BIOVE NOL® HEMO
GÉL 75 ML ZA 0,01€

UŠETRÍTE

7,59 €

Chrupavky a kosti

Barny‘s Inovo 5 forte

UŠETRÍTE

%
Výhodné ceny pre Vás!

860€

UŠETRÍTE

909€

Liek má ochranný účinok proti zubnému kazu.
Jeho účinok spočíva vo zvýšení odolnosti zubnej
skloviny voči kyselinám, tlmí štiepenie cukrov
mikroorganizmami, ktoré tvoria kyseliny v zubnom
plaku a podporuje remineralizáciu začínajúcich
zubných kazov. Lieči citlivé zubné krčky.

UŠETRÍTE

100€

679€
JC 33,95 €/l

7,79 €

Zápcha

Lactecon
200 ml 1)

Liek na liečbu zápchy s prebiotickým účinkom.
Laktulóza vykazuje prebiotický účinok. Napomáha
zmäkčovať stolicu, účinkuje v hrubom čreve, a tým
uľahčuje vyprázdňovanie. Nenávykový a ideálny
aj k dlhodobému používaniu pre široké spektrum
pacientov od dojčiat až po seniorov. V ponuke aj
Lactecon, 500 ml za 8,89 €.

150€

UŠETRÍTE

140€

659€

689€
JC: 55,12 €/l

17,69 €

120€

7,99 €

8,39 €

+
Repelent
Žily, cievy, hemoroidy
Bivenol micro 60 + 10 tabliet 10)
+ Biovenol® Hemo gél 75 ml 12)
Mikronizovaná zmes diosmínu a hesperidínu.
Obohatený o rutín, resveratrol a extrakt z pagaštanu
konského (min. 20 % aescínu), ktorý podporuje krvný
obeh a pomáha znižovať pocit ťažkých nôh. Pri kúpe
Bivenol micro, 60 + 10 tabliet dostanete Biovenol®
Hemo gél, 75 ml za 0,01 €.

PARANIT STRONG DRY
PROTECT
repelent, 125 ml 13)

Nemastný a rýchlo schnúci repelent proti hmyzu
poskytuje 7 hodinovú ochranu pred komármi
a 3 hodinovú pred kliešťami. Neobsahuje DEET.
Pre deti od 3 rokov. V ponuke aj PARANIT MAXIMUM
ORIGINAL repelent, 75 ml za 6,89 € s obsahom 50%
DEET pre maximálnu ochranu proti hmyzu.
Až 9 hodinová ochrana proti najčastejším druhom
komárov v SR. Vhodný od 18 rokov.

Odčervenie

Drontal Dog flavour
2 tablety

17)

Originálne a chutné odčervenie pre vašich mazlíčkov.
Prípravky Drontal a Dronspot ponúkajú chutné
a pohodlné odčervenie pre psov a mačky všetkých
veľkostí. V ponuke aj iné druhy liekov Drontal alebo
Dronspot. Info o cenách v lekárňach Vaša Lekáreň.

Veterinárny liek. Len pre zvieratá. Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu
pre používateľov. Výdaj lieku nie je viazaný na veterinárny predpis.

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. 7. 2022 do 31. 8. 2022 alebo do vypredania zásob.
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

Pocíťte úľavu od citlivosti zubov rovnako ako 95 %
používateľov elmex SENSITIVE PROFESSIONAL.
ORÚéAN
DP

É

O

Recept na zdravé a silné zuby:
doplňujte minerály každý týždeň.

RM

Ý MI LEK

Á

ZU

BN

I

é©5.1

UŠETRÍTE

6 09€

938€
JC: 62,53 €/l

15,47 €

Týždenný zdroj
minerálov pre silné
zuby.
Len málo pacientov vie, že ich zuby podliehajú
denne demineralizácii. A ešte menej z nich sa
snaží svoje zuby aktívne chrániť. Výsledkom je
zvýšené riziko rozvoja zubného kazu.
Tento problém sa týka všetkých, dospelých
i detí. Liečivým prípravkom elmex® gelée
môžete svojich pacientov trvalo chrániť.

rm
zda

polstrana
Pri kúpe 2�výrobkov
Elmex® sensitive
Profesional repair
and prevent získate
darček

ZDARMA

Elmex Sensitive Professional –
Repair&Prevent zubná pasta

+

Distribúcia v SR: INTERPHARM Slovakia, a.s., Uzbecká 18/A, 821 06 Bratislava, infolinka: 02/40 200 400
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UŠETRÍTE

040€

16 19€
16,59 €

KĹBOVÁ VÝŽIVA S KOŇSKOU SILOU PRE ĽUDÍ
VYSOKÝ OBSAH KYSELINY HYALURÓNOVEJ
ORIGINÁLNE A CHUTNÉ ŽELATINOVÉ TABLETY
Geloren Active vychádza z populárnej koňskej kĺbovej výživy od českej firmy Contipro, špecialistu na kyselinu
hyalurónovú. Táto látka sa prirodzene nachádza v ľudskom tele a vo zvýšenej miere ju nájdeme práve v kľboch, najmä
v chrupavke. V podobe kĺbovej tekutiny zabezpečuje lubrikáciu kĺbových plôch a znižuje nepríjemné trenie.
Kyselina hyalurónová je preto podstatnou zložkou kvalitnej kĺbovej výživy.

UŠETRÍTE

130€

UŠETRÍTE

2499€

180 filmom obalených tabliet

60 tabliet

1)

Ťažké a opuchnuté nohy? Bolesť nôh alebo nočné
kŕče? Devenal je účinný a dostupný liek na prejavy
žilovej nedostatočnosti. Obsahuje mikronizované
flavonoidy - diozmín a hesperidín. V ponuke aj Devenal
500 mg, 60 filmom obalených tabliet za 11,99 €.

UŠETRÍTE

GS Koenzým Q10 60 mg

10)

Účinný prípravok pri nadmernom strese, úzkosti
a napätí. Valeriána lekárska pre upokojenie a duševné
zdravie. Ľubovník bodkovaný pre emočnú rovnováhu.
Navyše horčík a vitamín B6 k zníženiu únavy
a vyčerpania. Šetrný k organizmu. V ponuke aj
GS Anxiolan, 30 tabliet za 6,29 €.

4 40€

UŠETRÍTE

2309€

GS Merilin HARMONY
10)

Vysoko účinný v období klimaktéria. Prírodný
a nehormonálny. Klinicky overená účinnosť kombinácie
extraktu z ploštičníka hroznatého a ľubovníka
bodkovaného. Ploštičník na všetky prejavy klimaktéria
(návaly tepla, potenie), ľubovník pre psychickú
pohodu. Obohatené o vápnik a vitamín D3 pre pevnosť
kostí.

UŠETRÍTE

250€

GS Vitamín C 1000 so šípkami

60 + 20 kapsúl 10)

100 + 20 tabliet ZADARMO

Unikátny komplex 9 odolných kmeňov probiotík.
21 miliárd životaschopných mikroorganizmov* v dennej
dávke (2 kapsuly). Navyše selén pre podporu imunity
a prebiotiká. V ponuke aj GS SUPERKY PROBIOTIKÁ,
30 + 10 kapsúl za 9,59 €.

Extra silný vitamín C obohatený o prírodnú silu šípok.
V špeciálnej TIME-RELEASE tablete s postupným
uvoľňovaním. Vitamín C podporuje imunitu a prispieva
k zníženiu miery únavy a vyčerpania. V ponuke aj
GS Vitamín C 1000 so šípkami, 50 + 10 tabliet
ZADARMO za 7,09 €.

*Uvedené množstvo zodpovedá okamihu výroby.

UŠETRÍTE

290€

10)

Nový, 2x SILNEJŠÍ Cemio Kamzík® na kĺby, väzy
a šľachy. Jedinečné prírodné kolagény NATIV.COL(TM):
kolagén typu I ako hlavná súčasť väzov, šliach a kože.
Kolagén typu II, obsiahnutý v kĺbovej chrupavke.
Vitamín C je dôležitý pre správnu tvorbu kolagénu
v kĺbových chrupavkách. V ponuke aj Cemio Kamzík®,
60 kapsúl za 16,79 €.

340€

1719€

19,99 €

60 kapsúl

10)

UŠETRÍTE

1709€

Cemio Kamzík® 2x SILNEJŠÍ

Na diétny režim pri bolesti nervového pôvodu:
bolesť chrbtice, syndróm karpálneho tunela, brnenie
končatín. Iba 1 kapsula denne. AU!Block, už žiadne AU!

14,49 €

GS SUPERKY PROBIOTIKÁ

Kĺby, väzy, šľachy

16)

170€

1279€

Imunita, Zníženie únavy

25,09 €

30 kapsúl

UŠETRÍTE

Imunita, trávenie

1709€

Cemio AU!Block

10)

Optimálna dávka 60 mg koenzýmu Q10 s vysokou
vstrebateľnosťou. Vitamín B1 na podporu srdca,
normálny energetický metabolizmus, psychickú
a nervovú činnosť. V ponuke aj GS Koenzým Q10
30 mg, 30 + 30 kapsúl ZADARMO za 9,49 €.

17,89 €

800€

Bolesť nervového pôvodu

30 + 30 kapsúl ZADARMO

1539€

27,49 €

Klimaktérium

14,89 €

Srdce, energia, psychická a nervová
činnosť

GS Anxiolan

Devenal 500 mg

2 20€

1269€

11,79 €

Stres a vyčerpanie

Žily, cievy, hemoroidy

UŠETRÍTE

989€

26,29 €

60 + 30 tabliet

190€

20,59 €

Prostata, potencia, vitalita

Cemio RED 3
60 kapsúl

10)

2x silnejšie zloženie pre starostlivosť o prostatu,
potenciu a vitalitu. Tri účinky v jednej kapsule denne.
Slivka africká a ľan siaty podporujú zdravie prostaty,
maca podporuje sexuálne zdravie a fyzickú kondíciu,
sibírsky ženšen podporuje vitalitu. V ponuke aj Cemio
RED 3, 30 kapsúl za 11,49 €.

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. 7. 2022 do 31. 8. 2022 alebo do vypredania zásob.
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

