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1) Liek na vnútorné použitie. 2) Liek na vonkajšie použitie. 3) Liek na orálne použitie. 4) Liek na podanie do nosa. 5) Liek na podanie do oka. 6) Liek na dentálne použitie. 7) Liek na vaginálne použitie. 8) Liek na rektálne použitie. 9) Liek na 
perorálne použitie. 10) Výživový doplnok. 11) Zdravotnícka pomôcka. 12) Kozmetický výrobok. 13) Biocídny výrobok. 14) Veterinárny prípravok. 15) Veterinárny liek na vonkajšie použitie. 16) Dietetická potravina. 17) Veterinárny liek na vnútorné 

použitie. 18) Čaj. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Používajte biocídy bezpečne. Akcia platí od 1. 11. 2022 do 30. 11. 2022 alebo do vypredania zásob. 
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

MUCOSOLVAN® pre dospelých uľahčuje vykašliavanie, 
uvoľňuje zahlienenie, zmierňuje kašeľ, bez 
cukru a alkoholu, jahodová príchuť. V ponuke aj 
MUCOSOLVAN® Long Effect, 20 kapsúl za 8,69 €. 
Obsahujú ambroxoliimchlorid.

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 5,99 € a Iberogast®, 100 ml za 17,29 €. 

Vyskúšajte želé v piatich skvelých ovocných 
príchutiach s obsahom vitamínov, minerálnych látok 
a rastlinných extraktov. S obsahom vitamínu D3. 
Bez umelých farbív. Teraz NOVINKA! Zvýhodnené 
dvojbalenie + darček TETRIS! 

Kašeľ
Stoptussin
kvapky, 50 ml 1)

Stoptussin. Správna voľba proti kašľu vďaka 2 
účinným látkam. Tlmí suchý dráždivý kašeľ a uľahčuje 
vykašliavanie. 

UŠETRÍTE 110€
 

699€
 8,09 € 

Bolesť a zápal hrdla
TANTUM VERDE®
Orange & Honey
20 tvrdých pastiliek 1)

Tantum Verde® – efektívne odstráni bolesť a zápal 
hrdla vďaka svojmu štvoritému účinku. Dostupné ako 
chutné pastilky, sprej alebo roztok na kloktanie.  Liek 
obsahuje benzydamínium-chlorid. V ponuke aj iné 
produkty Tantum Verde®. Info o cenách v lekáňach 
Vaša Lekáreň.

Imunita, vitalita
VITAR MUDráčik multivitamín
50 + 50 želé 10)

Dopĺňať magnézium je veľmi dôležité v rôznych 
životných situáciách. Liek magnerot® je jediné 
magnézium s kyselinou orotovou, vďaka 
ktorej sa lepšie vstrebáva. Obsahuje dihydrát 
magnéziumorotátu.

Minerály
magnerot® 500 mg
100 tabliet 1)

UŠETRÍTE 410€
 

1099€
 15,09 € 

UŠETRÍTE 200€
 JC: 54,90 €/l

549€
 7,49 € 

UŠETRÍTE 340€
 

1299€
 16,39 € 

UŠETRÍTE 180€
 JC: 129,80 €/l

649€
 8,29 € 
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UŠETRÍTE 280€
 JC: 219,80 €/l

1099€
 13,79 € 

Kašeľ
MUCOSOLVAN® pre dospelých
sirup, 100 ml 1)

 

magnerot® - Vaše magnézium 
v oranžovej krabičke 



Chrípka a prechladnutie

THERAFLU PRECHLADNUTIE 
A CHRÍPKA
14 vreciek 1)

Bolesť hrdla

Neo-angin® bez cukru 
24 tvrdých pastiliek 3)

V ponuke aj iné druhy liekov na orálne použitie 
Neo-angin® a zdravotnícke pomôcky Junior-angin. 
Info o cenách v lekárňach Vaša Lekáreň.

Imunita detí 

TOTO Detský Betaglukán 
200 ml 10)

Pri kúpe 1 balenia TOTO Detský Betaglukán, 200 ml 
dostanete TOTO BIO ČAJ Detský ovocný, 20 vrecúšok 18) 
za 0,01 €.

UŠETRÍTE

 

1029€
13,29€

3,00€

Lokálna bolesť

Olfen Forte 23,2 mg/g gél 
100 g 2)

Pri kúpe 2 balení za výhodnú cenu získaťe vianočnú tašku 
ako darček. Obsahuje dietylamínovú soľ diklofenaku.

UŠETRÍTE

  JC: 79,90 €/kg799€
11,89€

3,90€

UŠETRÍTE

 

649€
8,09€

1,60€

+

UŠETRÍTE

 JC:61,45 €/l1229€
15,09€

2,80€



UŠETRÍTE

 

1299€
14,99€

2,00€

UŠETRÍTE

 

449€
5,69€

1,20€

Podpora imunity

GS Vitamín C 1000 so šípkami 
100 + 20 tabliet ZADARMO 10)
 

V ponuke aj iné druhy GS Vitamín C. 
Info o cenách v lekárňach Vaša Lekáreň.

Nádcha

OLYNTH® HA 0,1%
nosová roztoková aerodisperzia, 10 ml 4)

V ponuke aj iné produkty OLYNTH®. 
Info o cenách v lekárňach Vaša Lekáreň. Obsahujú 
xylometazolínium-chlorid.

Podpora imunity 

TOTO Na imunitu premium 
60 kapsúl 10)

V ponuke aj TOTO Na imunitu premium, 
40 kapsúl za 15,59 €. Pri kúpe 1 balenia TOTO Na imunitu 
premium, 60/40 kapsúl dostanete TOTO BIO ČAJ 
Prieduškový, 20 vrecúšok 18) za 0,01 €.

Najvýhodnejšie 
ceny pre Vás

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. 11. 2022 do 30. 11. 2022 alebo do vypredania zásob. 
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

+

UŠETRÍTE

 

2169€
24,59€

2,90€

Nádcha

PHYSIOMER® Hypertonický 
nosový sprej 
135 ml 11)

V ponuke aj iné produkty PHYSIOMER®. 
Info o cenách v lekárňach Vaša Lekáreň.

UŠETRÍTE

 JC: 74,00 €/l999€
13,39€

3,40€



GARANTUJEME VÁM 
KVALITNÉ PRODUKTY 
ZA VÝHODNÉ CENY

TOTO VITAMÍN D3 2000 I.U. 
120 / 60 kapsúl
Výživový doplnok

• vitamín D3 prispieva k správnemu 
fungovaniu imunitného systému   
a k udržaniu zdravých kostí a zubov 

• vhodný aj pre vegetariánov

TOTO VITAMÍN C + ZINOK + D3
90 / 60 kapsúl
Výživový doplnok

• ideálna kombinácia zložiek na podporu 
imunity – vitamín C, D3 a zinok

• s postupným uvoľňovaním pre čo 
najefektívnejšie využitie telom

TOTO ZINOK FORTE 25 mg 
100 kapsúl
Výživový doplnok

• zinok prispieva k udržaniu zdravých 
nechtov, vlasov, pokožky            
a k správnemu fungovaniu 
imunitného systému

TOTO VITAMÍN C 250 mg  
120 / 30 kapsúl
Výživový doplnok

• optimálna denná dávka vitamínu C pre 
dospelých a deti v jednej kapsule 

• vhodné aj pre vegánov

 100 kapsúl 

799€

TOTO B-KOMPLEX FORTE  
100 / 20 kapsúl
Výživový doplnok

• vysoký obsah vitamínov skupiny B, 
komplexné zloženie = 8 aktívnych látok

• postupné uvoľňovanie pre čo 
najefektívnejšie využitie

 60 kapsúl 

869€
 00 kapsúl 

000€

TOTO MULTIVITAMÍN KOMPLEX  
60 kapsúl
Výživový doplnok

• obsahuje kombináciu 10 základných 
vitamínov a zinku v chelátovej forme

• jedna dávka zodpovedá odporúčanému 
dennému príjmu vitamínov

 90 kapsúl 

1559€
 60 kapsúl 

1069€
 120 kapsúl 

1309€
 60 kapsúl 

809€

 120 kapsúl 

649€
 30 kapsúl 

279€

 100 kapsúl 

899€
 20 kapsúl 

329€



O ZDRAVIE VAŠICH DETÍ 
SA STARÁ DODO

Akcia platí od 1. 11. 2022 do 30. 11. 2022, alebo do vypredania zásob. Vydavatel Vaša Lekáren, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

TOTO Detské ovocné 
Multivitamíny
60 bonbónov
Výživový doplnok

• 82,5% ovocný podiel
• zmes vitamínov a minerálov pre deti

TOTO Detské Laktobacily
10 ml kvapky
Výživový doplnok

• minimálne 1 miliarda živých aktívnych 
kultúr v dennej dávke (9 kvapiek)

• vhodné pre deti od narodenia

TOTO Detské ovocné Céčko 
60 bonbónov
Výživový doplnok

• 91,5% ovocný podiel
• 80 mg vitamínu C v dennej dávke 

(2 bonbóny)

TOTO Detský Vitamín D 
20 ml kvapky s dávkovačom
Výživový doplnok

• kvalitný vitamín D európskeho 
pôvodu - QUALI® D

• bez alergénov, lepku, laktózy, 
pridaného cukru

 60 bonbónov 

899€

TOTO Detský Vitamín C  
20 ml kvapky s dávkovačom
Výživový doplnok

• kvalitný vitamín C európskeho 
pôvodu - QUALI® C

• bez alergénov, lepku, laktózy, 
pridaného cukru

 60 bonbónov 

1069€
 20 ml kvapky 

 589€

TOTO Detské ovocné Probio 
60 bonbónov
Výživový doplnok

• 96,5% ovocný podiel
• 2 miliardy Bacillus subtilis v dennej 

dávke (2 bonbóny)

 00 kapsúl 

000€
 00 kapsúl 

000€
 00 kapsúl 

000€
 00 kapsúl 

000€

 00 kapsúl 

000€
 00 kapsúl 

000€

 60 bonbónov 

 1069€
 10 ml kvapky 

1309€

 20 ml kvapky 

769€



TÉMA MESIACA
KAŠEĽ

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. 11. 2022 do 30. 11. 2022 alebo do vypredania zásob. 
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

Sychravé jesenné počasie býva spojené aj s častejším výskytom 
ochorení dýchacích ciest. Jedným z ich hlavných príznakov je 
kašeľ, ktorý vie poriadne potrápiť deti aj dospelých. Aj keď je kašeľ 
nepríjemný a obťažujúci, patrí k obranným mechanizmom, ktorým 
dýchacie cesty reagujú na podráždenie a snažia sa očistiť od hlienu 
a iných cudzorodých látok.

Mnohých z vás zaujíma, ako kašeľ liečiť. V prvom rade je potrebné 
určiť jeho typ (suchý, dráždivý, neproduktívny kašeľ vs. vlhký kašeľ 
so zvýšenou tvorbou hustého hlienu).

Na upokojenie suchého aj vlhkého kašľa a na ochranu slizníc     
horných dýchacích ciest je vhodný 100% prírodný sirup  THERATUSS 
ProNatural so silou 3 bylín a medu.

Liek ACC® LONG vo forme šumivých tabliet s rýchlym nástupom 
účinku rozpúšťa hlien a uľahčuje vykašliavanie.

Rozpúšťanie hustého hlienu a jeho vykašliavanie podporujú aj 
kapsuly Soledum® s účinnou látkou z eukalyptu, ktorá má navyše aj 
protizápalový a protivírusový účinok. Siahnite po nich, ak vás trápi 
prechladnutie, zápal priedušiek či zápal prínosových dutín.

Nezabúdajte na to, že pri liečbe kašľa je dôležité dodržiavať 
dostatočný pitný režim.

Zostaňte zdraví a o vhodnom výbere voľnopredajných liekov a 
výživových doplnkov na vaše problémy sa poraďte s odborníkmi 
vo Vašej Lekárni.

ACC® LONG šumivé tablety rozpúšťajú hlien 
a uľahčujú vykašliavanie. Majú rýchly nástup účinku. 
Vhodné od 14 rokov, stačí 1 tableta denne. V ponuke 
aj ACC® LONG, 20 šumivých tabliet za 8,69 € a ACC® 
LONG Instant, 10 vreciek za 5,59 €. Lieky obsahujú 
acetylcysteín.

Kašeľ
ACC® LONG
10 šumivých tabliet 1)

Prechladnutie, zápal priedušiek
Soledum® 200 mg 
20 mäkkých gastrorezistentných
kapsúl 1)

 

Lieči bežné prechladnutie aj zápal priedušiek 
a vedľajších nosových dutín. Rozpúšťa hustý hlien 
a tým uľahčuje vykašliavanie. Účinná látka z eukalyptu 
s protizápalovým a protivírusovým účinkom. V ponuke 
aj Soledum® 100 mg, 20 mäkkých gastrorezistentných 
kapsúl za 5,79 €. Obsahujú cineolum.

UŠETRÍTE 160€
 

569€
 7,29 € 

UŠETRÍTE 220€
 JC: 50,70 €/kg

649€
 8,69 € 

Kašeľ
THERATUSS ProNatural 
sirup, 128 g 11)

 

100 % prírodný sirup proti kašľu, upokojuje suchý 
a vlhký kašeľ a chráni sliznicu horných dýchacích ciest. 
Sila 3 bylín a medu, pre dospelých a deti od 1 roka.
V ponuke aj THERATUSS Natural, 16 pastiliek 10) 
za 2,89 €. 

UŠETRÍTE 100€
 

679€
 7,79 € 



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. 11. 2022 do 30. 11. 2022 alebo do vypredania zásob. 
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

Odstraňuje príznaky chrípky a nachladnutia: horúčka, 
upchatý nos, bolesť hlavy a bolesť hrdla. V ponuke aj 
PARALEN® GRIP, 24 tabliet za 6,49 €, ktorý odstraňuje 
príznaky chrípky a nachladnutia: horúčka, upchatý nos, 
bolesť hlavy, bolesť hrdla a suchý kašeľ.

Chrípka a prechladnutie
PARALEN® GRIP 
chrípka a bolesť
24 tabliet 1)

Rýchla a účinná úľava od horúčky a bolesti. Potláča 
horúčku pri chrípke a zápaloch horných dýchacích 
ciest. Obsahuje ibuprofén. V ponuke aj NUROFEN 
Rapid 400 mg Capsules, 20 mäkkých kapsúl za 4,39 €.

UŠETRÍTE 090€

549€
 6,39 € 

Aliamare® sprej obsahuje 0,2% kyselinu hyalurónovú 
a izotonickú morskú vodu. Kyselina hyalurónová 
prirodzene zvlhčuje a pomáha regenerovať sliznicu 
nosa poškodenú zápalom. Výplach nosa čistí sliznicu 
od baktérií a vírusov. Izotonický roztok nedráždi 
sliznicu a môže sa používať dlhodobo. Vhodný pre deti 
od 1 mesiaca veku, pre dospelých, tehotné aj dojčiace 
ženy. Dostupný s dvoma aplikátormi na hygienu nosa 
a ucha.

Rýchlo, účinne a dlhodobo uvoľní nos pri nádche 
a prechladnutí. Osvieži vôňou mäty a eukalyptu. 
Vhodný pre dospelých a deti od 6 rokov. Obsahuje 
tramazolíniumchlorid. Pri kúpe MUCONASAL® PLUS, 
nosový sprej, 10 ml dostanete CELASKON® 100 mg, 30 
ochutených tabliet 1) za 0,01 €.

Nádcha
MUCONASAL® PLUS
nosový sprej, 10 ml 4)

Pastilky a sprej Septolete® extra komplexne liečia 
bolesť a zápal hrdla, úst a ďasien. Septolete® extra 
eliminujú pôvodcov infekcie hrdla - vírusy, baktérie 
a kvasinky. Pôsobia proti bolesti, opuchu, 
začervenaniu a zápalu hrdla. Pastilky Septolete® 
extra uľavia už do 15 min. V ponuke aj iné produkty 
Septolete®. Info o cenách v lekárňach Vaša Lekáreň.

Bolesť hrdla
Septolete® extra 
Citrón a bazový kvet
16 pastiliek 3)

Na chrípku a prechladnutie, znižuje horúčku, rýchlo 
uľavuje od bolesti v krku, bolesti svalov, kĺbov a chrbta. 
Obsahuje aj vitamín C - pre vašu imunitu.

Chrípka a prechladnutie
Aspirin®-C
20 šumivých tabliet 1)

Nádcha
Otrivin Menthol 0,1%
nosová roztoková aerodisperzia, 10 ml 4)

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.

Nádcha
Aliamare®
izotonický roztok, 100 ml 11)

UŠETRÍTE 230€
 

609€
 8,39 € 

UŠETRÍTE 210€
 JC: 94,90 €/l

949€
 11,59 € 

UŠETRÍTE 090€
 

669€
 7,59 € 

UŠETRÍTE 120€
 

559€
 6,79 € 

UŠETRÍTE 130€
 

649€
 7,79 € 

UŠETRÍTE 120€
 

919€
 10,39 € 
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+ CELASKON® 100 MG, 
30 TBL ZA 0,01 €

+

Nádcha
BIOTUSSIL®
perorálne kvapky, 100 ml 1)

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

UŠETRÍTE 300€
 JC: 49,90 €/l

499€
 7,99 € 

Bolesť a horúčka  
NUROFEN Rapid 400 mg 
Capsules
30 mäkkých kapsúl 1)

Moderné umenie ochrany pred vírusmi a baktériami. 
Účinne prispieva k liečbe sínusistídy, infekčnej, 
alergickej a atrofickej nádchy. V ponuke aj COLDISEPT 
nanoSILVER Ústny sprej, 20 ml za 9,79 €, ktorý 
pomáha pri zápale mandí a hrdla a COLDISEPT 
nanoSILVER Ušné kvapky, 15 ml za 9,79 €, ktorý 
prispieva k liečbe zápalov vonkajšieho ucha rôznej 
príčiny.

Nádcha  
COLDISEPT nanoSILVER
Nosový sprej 
20 ml 11)

UŠETRÍTE 140€
 

979€
 11,19 € 



Výhodné ceny vo Vašej 
Lekárni.

€

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. 11. 2022 do 30. 11. 2022 alebo do vypredania zásob. 
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

Lokálna bolesť
Voltaren Forte 2,32% gél
150 g 2)

Analgetikum vo forme gélu s účinkom proti bolesti až 
na 24 hodín pri aplikácii 2x denne ráno a večer. Uľavuje 
od bolesti chrbta, svalov a kĺbov, pôsobí proti zápalu. 
Ľahko otvárateľný uzáver. Obsahuje diclofenacum 
diethylaminum. V ponuke aj ostatné lieky Voltaren 
a VoltaTherm náplasti 5 ks 11). Info o cenách v lekárňach 
Vaša Lekáreň.

Svaly
VoltaNatura 
chladivý gél, 50 ml 12)

Novinka VoltaNatura je prírodný chladivý gél, ktorý 
napomáha k upokojeniu stuhnutých a natiahnutých 
svalov. Účinok 6 rastlín: starostlivo vybrané zloženie 
6 osvedčených rastlín preslávených pre svoje 
upokojujúce  a revitalizujúce účinky.

Bolesť
Ibalgin® Rapidcaps 400 mg
30 mäkkých kapsúl 1)

Ibalgin® Rapidcaps 400 mg ľahko rozpustné mäkké 
kapsuly. Rýchlo sa dostane k miestu bolesti. 
Pri bolesti hlavy, zubov, chrbta, svalov a kĺbov, 
bolestivej menštruácii. Obsahuje ibuprofén. 

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. Obsahuje 
ibuprofén a paracetamol.

Kĺby, väzy a šľachy, 2x silnejšie zloženie. Jedinečná 
kombinácia prírodných kolagénov NATIV.COL™, ktoré 
si zachovávajú svoju biologickú aktivitu. Vitamín C pre 
správnu tvorbu kolagénu v kĺbových chrupavkách.

Kĺby, väzy, šľachy
ENZYCOL® DNA*
100 + 40 kapsúl ZADARMO 10)

Prípravok je odporúčaný pri zvýšenej hladine kyseliny 
močovej a pri zvýšenej záťaži a obmedzení nosných 
kĺbov. Napomáha k normálnej funkcii dolných 
močových ciest. Obsahuje unikátny komplex látok 
extrakt z plodu višne, extrakt zo zeleru, kurkumín, 
extrakt z pistácie, ktoré spolu s vitamínom C a zinkom 
tvoria účinné zloženie.
*zinok

Profesionálny výživový doplnok obsahuje kombináciu 
až 6 vysokokvalitných zložiek – glukózamín 
a chondroitín sulfát, MSM, kolagén II. typu, kyselinu 
hyalurónovú a vitamín C, ktorý prispieva k správnej 
tvorbe kolagénu a k správnej funkcii chrupaviek 
a kostí. Najlepšie hodnotený preparát (víťaz testu) 
v nezávislom teste kĺbovej výživy dTest 5/2016. 
Odporúčaná dĺžka užívania minimálne 
3 mesiace = 2 balenia.

Kĺby, väzy, šľachy
Barny‘s Inovo 5 forte
90 tabliet 10)

Kĺby, väzy, šľachy
Cemio Kamzík®
120 kapsúl, darčekové balenie 10)

UŠETRÍTE 380€
 JC: 121,27 €/kg

1819€
 21,99 € 

UŠETRÍTE 150€
 JC: 147,80 €/l

739€
 8,89 € 

UŠETRÍTE 080€
 

559€
 6,39 € 

UŠETRÍTE 330€
 

2379€
 27,09 € 

UŠETRÍTE 100€
 

629€
 7,29 € 

UŠETRÍTE 580€
 

2699€
 32,79 € 

UŠETRÍTE 310€
 

2199€
 25,09 € 



Sofia Vám praje
zdravý deň.

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. 11. 2022 do 30. 11. 2022 alebo do vypredania zásob. 
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

Imunita
OilesenTM D3 1000 IU
80 kapsúl 10)

Moderné švajčiarske vitamíny D3 s obsahom 
extra panenského olivového oleja pre efektívne 
vstrebávanie. Ideálny spôsob posilnenia imunity 
bez konzervantov, stabilizátorov, farbív, cukru, lepku, 
či laktózy. V ponuke aj 100% prírodný produkt vhodný 
pre deti OilesenTM D3 400 IU, kvapky 10 ml za 4,09 €.

Spánok
NEOSPAN® melatonín
60 kapsúl 10)

Unikátna kombinácia melatonínu s L-tryptofánom, 
horčíkom a vitamínom B6 pre rýchlejšie zaspávanie, 
upokojenie pred spánkom a harmonizáciu denného 
biorytmu pri striedaní režimov v práci. V ponuke aj 
NEOSPAN® forte, 45 kapsúl za 11,09 € a NEOSPAN® 
forte, 15 kapsúl za 6,29 €.

Spánok a mierne nervové napätie
PERSEN® forte
40 tvrdých kapsúl 1)

Rastlinný liek na zmiernenie ľahkých prechodných 
foriem nervového napätia – ako denné sedatívum 
pri psychickej záťaži, nepokoji, podráždenosti, pri 
dočasných ťažkostiach so zaspávaním. Obsahuje 
extrakty z valeriány lekárskej, medovky lekárskej  
a mäty piepornej.

Odvykanie od fajčenia
Nicorette® Spray 1 mg/dávka
orálny roztokový sprej, 2 x 150 dávok 3)

VYLIEČTE SA ZO ZÁVISLOSTI OD FAJČENIA. Účinkuje 
rýchlo a túžbu po cigarete uhasí po 30 sekundách*. 
Neobsahuje cukor. Mentolová príchuť. Orálny roztokový 
sprej Nicorette® Spray 1 mg/dávka obsahuje nikotín 
a je určený na podanie do úst. V ponuke aj iné lieky 
Nicorette®. Info o cenách v lekárňach Vaša Lekáreň. 
* Pri použití dvoch dávok.

Kŕče
STOP KŔČOM Mg + B6 + draslík
56 tabliet 10)

Prípravok so špeciálnym zložením na zabezpečenie 
správnej činnosti svalov (kontrakcie a relaxácie). 
Horčík a Vitamín B6 prispieva k správnemu fungovaniu 
nervového systému, svalov a psychiky. V ponuke aj 
STOP KŔČOM Rapid, 20 vreciek za 4,59 € a STOP 
KŔČOM Forte, 20 šumivých tabliet za 2,89 €.

Rumanček podporuje trávenie, normálny stav pokožky 
a funkciu dýchacieho systému. V ponuke aj iné druhy 
sypaných čajov HERBEX®. Info o cenách v lekárňach 
Vaša Lekáreň.

Sypaný čaj
HERBEX® RUMANČEK PRAVÝ
50 g 18)

Osvedčená kombinácia horčíka a vitamínu B6. 
Efektívne doplnenie horčíka na podporu psychiky, 
nervov a energie. V ponuke aj MAGNE B6® FORTE 
Active, 20 vreciek za 7,19 €.

Stres a vyčerpanie
MAGNE B6® FORTE
50 tabliet 10)

UŠETRÍTE 150€
 

1109€
 12,59 € 

UŠETRÍTE 040€
JC: 53,80 €/kg 

269€
 3,09 € 

UŠETRÍTE 250€
 

3229€
 34,79 € 

UŠETRÍTE 170€
 

1219€
 13,89 € 

UŠETRÍTE 340€
 

399€
 7,39 € 

UŠETRÍTE 210€
 

989€
 11,99 € 

Výživový doplnok Wobecare® Enzým má vysoko 
aktívne enzymatické zloženie. Milióny ľudí dôverujú 
enzymatickým výrobkom od firmy Mucos Pharma, 
ktorá vyrába aj Wobenzym. Originálna receptúra. 
Zložky prírodného pôvodu: bromelaín, trypsín, 
rutín. Jednoduché užívanie: iba 3 tobolky denne. 
Technológia „Enzyme-Shield“ zaručuje ochranu 
enzýmov v tobolkách pred pôsobením žalúdočných 
štiav a predĺžené uvoľňovanie v tenkom čreve. 
V ponuke aj Wobecare® Enzym, 45 toboliek za 62,09 €.

Imunita
Wobecare® Enzym
90 toboliek 10)

UŠETRÍTE 1420€
 

10349€
 117,69 € 

UŠETRÍTE 150€

519€
 6,69 € 

SUPER ZĽAVA!



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. 11. 2022 do 30. 11. 2022 alebo do vypredania zásob. 
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

Vo Vašej Lekárni ušetríte.

€
Podpora imunity
Vitamin D3 2000 IU
30 rýchlo rozpustných filmov 10)

NOVINKA: Vitamín D3 je vo forme rýchlo rozpustného 
filmu. Rozpustí sa na jazyku za pár sekúnd a nemusí 
sa zapíjať vodou. Vitamín D sa rýchlo uvoľňuje 
a výborne vstrebáva. Vďaka vstrebávaniu priamo 
v ústach sa dokáže využiť maximum z podanej 
dávky. V najžiadanejšej dávke 2000 IU. S prírodnou 
pomarančovou príchuťou bez obsahu gluténu, laktózy 
a GMO. Výživový doplnok je vhodný pre deti aj 
dospelých.

Imunita
floraliv® kapsuly 
20 kapsúl 1)

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 10,09 €.

Cholesterol, srdce, antioxidant 
TEREZIA ČIERNY CESNAK
30 kapsúl 10)

Cesnak prispieva k regulácii hladiny cholesterolu 
a lipidov v krvi. Podporuje imunitu a činnosť srdca. 
Bez zápachu a ostrej chuti. Nedráždi sliznice tráviaceho 
ústrojenstva. Užíva sa 1 kapsula denne. V ponuke aj 
TEREZIA ČIERNY CESNAK, 60 kapsúl za 18,79 €.

Multivitamíny pre deti
Marťankovia®
50 + 50 tabliet + DARČEK 10)

Multivitamíny pre deti s plyšovou hračkou Marťankom 
alebo Marťankou ako darček! Nové tvary gummies 
Jeseň zima  a známe cmúľacie tablety s Imunactivom 
(komplex vitamínu C, Zn a betaglukánov).

Posilnite imunitu celej rodiny. LACTO SEVEN 
s jedinečným zložením, bez cukru, lepku a laktózy 
posilňuje a udržuje rast baktérií prospešných pre 
črevnú mikroflóru a posilňuje odolnosť imunitného 
systému v každom veku. Obsahuje sedem rôznych, 
pre človeka prirodzených kmeňov baktérií mliečneho 
kvasenia (Laktobacily a Bifidobaktérie), vlákninu 
– inulín a vitamín D, ktorý prispieva k správnemu 
fungovaniu imunitného systém.

Imunita
LACTO SEVEN
100 + 20 tabliet ZDARMA 10)

Enzým laktáza zlepšuje trávenie laktózy v prípade 
osôb, ktoré majú ťažkosti s trávením laktózy.

Trávenie
ORENZYM® LAKTÁZA
50 tabliet 10)

Imunita
Betaglukan 120 mg
60 kapsúl 10)

Prírodný, vysokočistý betaglukán z čerstvej hlivy 
ustricovitej s vitamínom C. Čistota betaglukánu dosahuje 
93%, čo zvyšuje jeho účinnosť a bezpečnosť. Prípravok 
neobsahuje lepok, laktózu ani cukor.

UŠETRÍTE 170€
 

769€
 9,39 € 

UŠETRÍTE 120€
 

809€
 9,29 € 

UŠETRÍTE 230€
 

1639€
 18,69 € 

UŠETRÍTE 200€
 

1069€
 12,69 € 

UŠETRÍTE 210€
 

1019€
 12,29 € 

UŠETRÍTE 250€
 

1819€
 20,69 € 

UŠETRÍTE 040€
 

1549€
 15,89 € 



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. 11. 2022 do 30. 11. 2022 alebo do vypredania zásob. 
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

Bolesť, zápal a opuch
Reparil® – Gel N
dermálny gél, 100 g 1)

Reparil® – Gel N 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 7,89 €.

Tento omladzujúci denný krém je každé ráno 
skutočným pohladením pre pleť. Účinne ju chráni pred 
každodenným náporom moderného života (nečistoty, 
únava, stres, zmeny počasia, UVA a UVB). Obsahuje 
výnimočný extrakt zo slizu slimáka, ktorý stimuluje 
syntézu kolagénu, elastínu a vitamínov. Je vhodný pre 
všetky typy pleti. V ponuke aj Mademoiselle Agathe 
Omladzujúci nočný krém, 50 ml za 31,09 €.

Zvlhčujúce očné kvapky Systane® COMPLETE bez 
konzervačných látok prinášajú úľavu od všetkých typov 
podráždených, unavených, suchých očí. V ponuke 
aj iné druhy očných kvapiek Systane®. Info o cenách 
v lekárňach Vaša Lekáreň.

Žily, cievy, hemoroidy
Devenal 500 mg
180 tabliet 1)

Trápia vás ťažké a opuchnuté nohy? Bolesť nôh alebo 
nočné kŕče? Devenal je účinný a dostupný liek na 
prejavy žilovej nedostatočnosti. Používa sa taktiež na 
liečbu akútnych hemoroidov. Obsahuje mikronizované 
flavonoidy - diozmín a hesperidín. 3 mesačné balenie 
za výhodnú cenu.

Prostata, potencia, vitalita
Cemio RED 3
90 kapsúl, darčekové balenie 10)

2x silnejšie zloženie pre starostlivosť o prostatu*, 
potenciu a vitalitu. Tri účinky v jednej kapsule denne. 
Slivka africká na podporu zdravia prostaty, maca na 
podporu sexuálneho zdravia a sibírsky ženšen na 
podporu vitality. *nové, silnejšie zloženie s obsahom 2x 
viac slivky africkej.

Prerezávanie zúbkov
Camilia®
10 x 1 ml 3)

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. 
V ponuke aj Camilia®, 30 x 1 ml za 16,49 €.

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

PROCTO-GLYVENOL® 5 % + 2 %, rektálny krém na 
lokálnu liečbu vonkajších a vnútorných hemoroidov. 
V ponuke aj PROCTO-GLYVENOL® 400 mg + 40 mg, 
10 čapíkov za 7,09 €.

Prostata, potencia
Prostamol® uno 320 mg
60 mäkkých kapsúl 1)

Hemoroidy
PROCTO-GLYVENOL® 5 % + 2 %
rektálny krém, 30 g 8)

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

Výživa očí
Ocuvite® LUTEIN forte
60 + 30 tabliet ZDARMA 10)

UŠETRÍTE 160€
JC: 115,90 €/kg

1159€
 13,19 € 

UŠETRÍTE 400€
 

2889€
 32,89 € 

UŠETRÍTE 110€
 

779€
 8,89 € 

UŠETRÍTE 630€
 

2249€
 28,79 € 

UŠETRÍTE 1130€
 JC: 621,80 €/l

3109€
 42,39 € 

UŠETRÍTE 340€
 

1129€
 14,69 € 

UŠETRÍTE 370€
 

1959€
 23,29 € 

UŠETRÍTE 100€
 

709€
 8,09 € 

UŠETRÍTE 050€
 

1999€
 20,49 € 

Starostlivosť o pokožku
Mademoiselle Agathe 
Omladzujúci denný krém
50 ml 12)

Syndróm suchého oka
Systane® COMPLETE 
bez konzervačných látok
zvlhčujúce očné kvapky, 10 ml 11)



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. 11. 2022 do 30. 11. 2022 alebo do vypredania zásob. 
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

SILNEJŠÍ NEŽ CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE

TUSSIREXTM je zdravotnícka pomôcka. Pred použitím si prečítajte návod pre používateľa. Akcia platí od 1. 11. 2022 do 30. 11. 2022 alebo do vypredanie zásob.

NA VŠETKY DRUHY KAŠĽA 
spojené s prechladnutím 

zmierňuje suchý dráždivý + prieduškový kašeľRÝCHLA ÚĽAVA

50
OD

KG
65

OD

KG

V ponuke aj iné produkty COLDREX®. Info o cenách v lekárňach Vaša Lekáreň. COLDREX® je liek na vnútorné použitie. Pozorne si prečítajte písomnú 
informáciu pre používateľov. O správnom použití lieku sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom. Akcia platí od 1. 11.  2022 do 30. 11.  2022 alebo do 

vypredanie zásob. 

UŠETRÍTE 250€
 

889€
 11,39 € 

UŠETRÍTE 240€
 

839€
 10,79 € 

UŠETRÍTE 130€
JC: 52,42 €/l 

629€
 7,59 € 

UŠETRÍTE 100€
 JC: 54,92 €/l

659€
 7,59 € 

UŠETRÍTE 110€
 JC: 63,25 €/l

759€
 8,69 € 

UŠETRÍTE 110€
 

629€
 7,39 € 


