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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.
Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Používajte biocídy bezpečne. Akcia platí od 1. 11. 2019 do 30. 11. 2019 alebo do vypredania zásob. Bežná  
cena je priemerná aktuálna cena produktu v lekárňach alebo cena podľa informácie od výrobcu alebo dodávateľa. Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE

BIOTUSSIL® perorálny roztok 100 ml 1)

+ Vitamín C 250 mg Biomedica 60 tabliet 10)

Pomocný liek pri akútnych a chronických ochoreniach dýchacích 
ciest, vrátane nádchy a zápalov prínosových dutín. Pri kúpe 
dostanete darček Vitamín C 250 mg Biomedica 60 tabliet  
za 0,01 €.

PORUCHY TRÁVENIA

Iberogast® 20 ml 1)

Aby ste sa zbavili tráviacich problémov, stačí použiť JEDINÝ liek – 
Iberogast! Uľavuje od nadúvania, pocitu plnosti, 
žalúdočno-črevných kŕčov ako aj bolestí brucha, žalúdka 
či od nevoľnosti. Iberogast - unikátna kombinácia 9 liečivých bylín.
V ponuke aj Iberogast® 50 ml za 10,20 €.

TLAKOMER

Veroval® Tlakomer DUO CONTROL Medium  
digitálny ramenný s manžetou M (22-32 cm) 11)

Pre vyhodnotenie tlaku pacienta využíva kombináciu 2 metód 
merania a je vhodný hlavne pre pacientov s poruchami srdcového 
rytmu. Veľký displej umožňuje jednoduché prečítanie nameraných 
hodnôt. Rozpoznáva a zobrazuje srdcové arytmie. I v prípade 
indikácie srdcovej arytmie je výsledok správny. 

PROSTATA

Prostamol® uno 90 mäkkých kapsúl 1)

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.

LOKÁLNA BOLESŤ

Voltaren® Forte 2,32% gél 150 g 2)

Analgetikum vo forme gélu s účinkom proti bolesti na 24 hodín 
pri dvoch aplikáciách denne. Uľavuje od bolesti chrbta, svalov 
a kĺbov. Ľahko otvárateľný uzáver. 

BOLESŤ HRDLA

TANTUM VERDE® Mint 20 tvrdých pastiliek 1)

Vaše eso na bolesť hrdla! TANTUM VERDE® rýchlo a efektívne 
odstráni bolesť a zápal hrdla. V ponuke aj iné príchute 
TANTUM VERDE®, 20 tvrdých pastiliek 1) za 6,00 €. Obsahujú 
benzydamíniumchlorid.
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UŠETRÍTE

1 70 €

490 €
6,60 €

JC: 49,00 €/l
UŠETRÍTE

1 35 €

490 €
6,25 €

UŠETRÍTE

22 10 €

6690 €
89,00 €

UŠETRÍTE

4 49 €

2360 €
28,09 €

UŠETRÍTE

3 80 €

1420 €
18,00 €

JC: 94,66 €/kg
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1 00 €
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za 0,01 €
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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.

NÁDCHA

Olynth® 0,1 % 10 ml 4)

RÝCHLA ÚĽAVA OD NÁDCHY - uvoľnenie upchatého nosa, 
uvoľnenie prinosových dutín, nástup účinku už za 5 minút.  
V ponuke aj nosová roztoková aerodisperzia Olynth® 0,05 %  
za 3,50 €, Olynth® HA 0,1 % a Olynth® HA 0,05 % za 4,60 €. 
Obsahujú xylometazolíniumchlorid.

IMUNITA - TRÁVENIE

GS Laktobacily FORTE 21 60 + 20 kapsúl 10)

Unikátny komplex 9 odolných kmeňov baktérií. 21 miliárd 
životaschopných mikroorganizmov* v dennej dávke (2 kapsuly). 
Navyše selén pre podporu imunity. V ponuke 
aj GS Laktobacily FORTE 21, 30 + 10 kapsúl za 8,31 €.
*Uvedené množstvo zodpovedá okamihu výroby.

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE

COLDREX® Horúci nápoj CITRÓN 14 vreciek 1)  

+ štýlové ponožky 
Rýchla úľava od príznakov chrípky a prechladnutia. Kombinácia  
3 účinných látok odstraňuje bolesti hlavy, svalov a kĺbov, bolesť  
v hrdle, uvoľňuje upchatý nos a znižuje horúčku.

UŠETRÍTE

1 30 €

830 €
9,60 €
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MIMORIADNA AKCIA NOVEMBER 2019

U nás ušetríte najviac!
Najlacnejšia ponuka
na November len 
vo Vašej Lekárni.

JE PRAVDA, BOLESŤ ZNÍŽI KVALITU 
ŽIVOTA AŽ U 67% ĽUDÍ?

Áno. To uvádzajú štatistiky. Ale tiež 
to svedčí aj o tom, že bolesť nie je len 
fyzický pocit. Môžeme ju vnímať ako 
ochranný signál a impulz ku zmene 
životosprávy a starostlivosti 
o naše telo. 

Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Používajte biocídy bezpečne. Akcia platí od 1. 11. 2019 do 30. 11. 2019 alebo do vypredania zásob.  
Bežná cena je priemerná aktuálna cena produktu v lekárňach alebo cena podľa informácie od výrobcu alebo dodávateľa. Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

Dojčenie je najprirodzenejší spôsob výživy dojčiat. Dojčenská výživa by mala byt použitá na základe odporúčania lekára. Spôsob použitia a ďalšie informácie na obaloch a na webových stránkach.

KAŠEĽ, VYKAŠLIAVANIE

MUCOSOLVAN® Sirup 100 ml 1)

MUCOSOLVAN® uľahčuje vykašliavanie, uvoľňuje zahlienenie, 
zmierňuje kašeľ, bez cukru a alkoholu, jahodová príchuť.  
V ponuke aj MUCOSOLVAN® Junior, 100 ml za 4,75 €  
a MUCOSOLVAN® Retard, 20 kapsúl za 7,20 €.

KAŠEĽ, VYKAŠLIAVANIE

ACC® LONG šumivé tablety 10 šumivých tabliet 1) 

ACC® Long uľahčuje vykašliavanie a má rýchly nástup účinku. 
Vhodný od 14 rokov, stačí 1 tableta denne. Obsahuje acetylcysteín.  
V ponuke aj ACC® LONG šumivé tablety 20 šumivých tabliet  
za 8,50 € a ACC® LONG Instant, 10 vreciek za 5,95 €.

BOLESŤ HRDLA

Strepsils® Med a Citrón 24 pastiliek 1)

Na bolesť hrdla. Účinkuje proti vírusom, baktériám  
a kvasinkám v priebehu 1 minúty.* Zníženie bolesti  
v hrdle po 5 minútach. V ponuke aj Strepsils® Pomaranč 
s vitamínom C alebo príchuť Mentol a Eukalyptus,  
24 pastiliek za 5,95 € a Strepsils® Citrón alebo Jahoda 
bez cukru, 24 pastiliek za 6,35 €.
*Na základe štúdie in-vitro.
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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.

POZOR NA KOMBINÁCIE LIEKOV!

Dajte si pozor, ak užívate lieky proti 
bolesti a zároveň lieky proti horúčke, 
zvyknú obsahovať rovnaké liečivá ako 
paracetamol alebo ibuprofén. Častým 
problémom je kombinácia horúcich 
nápojov proti horúčke a liekov proti 
bolesti vo forme tabliet. Riziko 
predstavuje predávkovanie sa 
rovnakým liečivom.

O vhodnom kombinovaní liekov sa 
poraďte so svojím lekárnikom.

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE 
NIE JE TO ISTÉ!

Typickými príznakmi prechladnutia sú 
kašeľ, nádcha a zachrípnutie. Daj však 
pozor chrípka a prechladnutie nie je to 
isté. Chrípka je závažnejšie ochorenie, 
ktoré sprevádza vysoká horúčka, únava, 
bolesti svalov a kĺbov. 

Chrípku aj prechladnutie je pre vyliečenie 
dôležité vyležať a zároveň sa tak tieto 
ochorenia nešíria ďalej.

FARMACEUT MARTIN 
MÁ TIP

FARMACEUTKA LENKA
MÁ TIP

VAŠA LEKÁREŇ SPOJOVÁ, BANSKÁ BYSTRICA

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE

PARALEN® GRIP chrípka a bolesť 24 tabliet 1)

Odstraňuje príznaky chrípky a nachladnutia, ako sú: 
horúčka, bolesť hlavy, upchatý nos, bolesť hrdla. Vďaka 
kofeínu pomáha aj proti únave a ospalosti. V ponuke 
aj PARALEN® GRIP, 24 tabliet, ktorý pomáha zbaviť sa 
horúčky, bolesti hlavy, upchatého nosa, bolesti hrdla 
a suchého kašľa za 5,55 €.

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE

THERAFLU FORTE chrípka a kašeľ 
horúci nápoj 10 vreciek 1)

Efektívna úľava od príznakov prechladnutia  
a chrípky. Tieto príznaky zahŕňajú miernu  
až stredne silnú bolesť, horúčku, upchatý nos. 
Navyše pomáha pri vlhkom, produktívnom kašli. 
V praktických sáčkoch na prípravu horúceho 
nápoja s citrusovo-mentolovou vôňou.

NÁDCHA

Sanorin® 0,5 ‰ 
nosová roztoková aerodisperzia 10 ml 4)

Nosový sprej zmierňuje príznaky akútnej nádchy, 
rýchlo a účinne uvoľňuje upchatý nos  
a prinosové dutiny. V ponuke aj Sanorin® 
0,5 ‰ nosné kvapky 10 ml a Sanorin® 1 ‰ 
nosné kvapky 10 ml za 4,35 €. Lieky obsahujú 
nafazolínimnitrát.

TEST

Veroval „Pomôžu vám pri liečení 
antibiotiká?“ domáci CRP test 1 ks 11)

Test na stanovenie CRP proteínu určeného  
pre rozlíšenie bakteriálnej alebo vírusovej 
infekcie z kvapky krvi. Samodiagnostický test  
pre profesionálne a domáce použitie.

NÁDCHA

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

Nosový sprej s chladivou silou mentolu  
a eukalyptu. Pomáha rýchlo uvoľniť upchatý 
nos a pri zápale dutín. Uvoľní upchatý nos  
do 2 minút až na 12 hodín. Aplikácia ráno  
a večer zaistí úľavu od upchatého nosa  
až na 24 hodín. Neobsahuje konzervanty.
Obsahuje xylometazolíniumchlorid.

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE

ACYLPYRIN® 10 tabliet 1)

Znižuje horúčku pri chrípke a prechladnutí. Uľaví 
od bolesti hlavy, kĺbov a svalov. Jedna tableta 
obsahuje acidum acetylsalicylicum 500 mg.

UŠETRÍTE

0 75 €

555 €
6,30 €

UŠETRÍTE

1 77 €

860 €
10,37 €

UŠETRÍTE

0 64 €

465 €
5,29 €

UŠETRÍTE

1 30 €

9 60 €
10,90 €

UŠETRÍTE

0 93 €

445 €
5,38 €

UŠETRÍTE

0 14 €

115 €
1,29 €

CHRÍPKA  
A PRECHLADNUTIE

TANTUMGRIP  
600 mg/10 mg prášok na perorálny roztok  
s citrónovou príchuťou, 10 vreciek 1)

TANTUMGRIP prináša účinnú úľavu od príznakov chrípky 
a prechladnutia, ako sú zvýšená teplota, bolesť hlavy, 
upchatý nos a bolesť hrdla. Pastilky TANTUM® NATURA 10) 
obsahujú PROPOLIS a sú obohatené o vitamín C a zinok, 
ktoré prispievajú k správnemu fungovaniu imunitného 
systému. V ponuke aj TANTUMGRIP s pomarančovou 
príchuťou, 10 vreciek 1) + TANTUM® NATURA Orange & 
Honey, 15 gumených pastiliek 10) len za 0,01 €. 

+

za 0,01 €

UŠETRÍTE

7 52 €

710 €
14,62 €
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Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Používajte biocídy bezpečne. Akcia platí od 1. 11. 2019 do 30. 11. 2019 alebo do vypredania zásob.  
Bežná cena je priemerná aktuálna cena produktu v lekárňach alebo cena podľa informácie od výrobcu alebo dodávateľa. Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

Dojčenie je najprirodzenejší spôsob výživy dojčiat. Dojčenská výživa by mala byt použitá na základe odporúčania lekára. Spôsob použitia a ďalšie informácie na obaloch a na webových stránkach.

TEPLOMER

Veroval® DUO SCAN 
Infračervený dotykový teplomer 11)

Je určený na rýchle a jednoduché meranie 
telesnej teploty v uchu alebo na čele. Teplotu 
meria rýchlo (v uchu za 1 sekundu, na čele  
za 3 sekundy) a presne. Vďaka tomu je  
ideálny pomocník pre rodiny s deťmi.

BOLESŤ HRDLA

Septolete® extra 16 pastiliek 3)

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 minút.  
V ponuke aj Septolete® extra s príchuťou citrónu  
a bazového kvetu 16 pastiliek za 5,45 € a Septolete® 
extra sprej 30 ml za 5,80 €.

NÁDCHA

PHYSIOMER® Hypertonický
135 ml 11)

100% prírodný nosový sprej. Uvoľňuje upchatý 
nos pri nádche a prechladnutí. Čistí a zvlhčuje 
nosovú sliznicu, prirodzene regeneruje. V ponuke
aj PHYSIOMER® Baby 115 ml, GENTLE JET & 
SPRAY 135 ml a KIDS 115 ml za 9,40 €.

CHRÍPKA  
A PRECHLADNUTIE

Celaskon® tablety 250 mg 100 tabliet 1)

Podporuje prirodzenú obranyschopnosť 
organizmu pri chrípke a nachladnutí. Užíva 
sa v období zvýšených nárokov, a to počas 
dospievania, v tehotenstve, starobe, pri dojčení, 
namáhavej práci, športe, infekčných ochoreniach, 
po úrazoch, u fajčiarov. 

BOLESŤ HRDLA

Orocalm 1,5 mg/ml orálny sprej 
roztok 30 ml 3)

Mieri priamo na silnú bolesť v krku! Novinka! 
Uľaví od akútnej silnej bolesti v krku s bolestivým 
prehĺtaním. Pôsobí priamo v mieste bolesti  
a zápalu. Zmenšuje opuch v krku. Praktická dlhá 
tryska pre presné nasmerovanie na miesto bolesti. 
Obsahuje benzydamin hydrochlorid. 

KAŠEĽ

Soledum® 200 mg 

20 mäkkých gastrorezistentných kapsúl 1)

Expert na zápal  priedušiek, dutín a prechladnutie! Novinka 
z Nemecka! Potláča zápal v prieduškách, rozpúšťa usadený 
hustý hlien, uľahčuje namáhavé vykašliavanie a uľavuje 
od akútneho zápalu vedľajších nosových dutín. V ponuke 
aj Soledum® 100 mg 20 mäkkých gastrorezistentných 
kapsúl za 5,50 €. Obsahuje cineolum.

ČAJE

HERBEX Kapucínka a tymián 20 x 2 g 10)

Kapucínka je považovaná za prírodné antibiotikum. 
Tymian prispieva k prirodzenej obranyschopnosti 
organizmu. Uľahčuje odkašliavanie. Pomáha  
so suchým kašľom. Teraz za výhodnú cenu. Navyše 
pri kúpe 2 ks vybraných čajov HERBEX získate 
ovocný čaj MALINA 40 g v hodnote 1,33 € 
za 0,01 €. Viac info v lekárni.

UŠETRÍTE

7 50 €

2555 €
33,05 €

UŠETRÍTE

0 72 €

545 €
6,17 €

UŠETRÍTE

1 39 €

9 40 €
10,79 €

JC: 69,63 €/l

UŠETRÍTE

0 77 €

390 €
4,67 €

UŠETRÍTE

0 81 €

585 €
6,66 €

UŠETRÍTE

0 85 €

610 €
6,95 €

Dorithricin® 
20 tvrdých pastiliek 1)

Jediné lokálne voľnopredajné 
ANTIBIOTIKUM na trhu. Rýchlo tlmí 
bolesť, cielene bojuje s baktériami  
a lieči zapálené hrdlo. Je vhodný  
aj pre deti od 2 rokov.

Stoptussin®
50 ml 1)

Správna voľba proti kašľu vďaka 
2 účinným látkam - na začiatku tíši 
dráždivý kašeľ, chráni pred ďalším 
dráždením ku kašľu, riedi hlien, 
a tým napomáha vykašliavaniu.

Calcium chloratum  
- TEVA, 100 ml 1)

Jedinečný a generáciami overený liek, 
ktorý lieči zápalový proces a zabraňuje 
jeho rozšíreniu v dolných dýchacích 
cestách. Obsahuje dihydrát chloridu 
vápenatého.

UŠETRÍTE

1 25 €

640 €
7,65 €

BOLESŤ
HRDLA KAŠEĽ

ZÁPALOVÉ 
OCHORENIE

Pripravte sa na obdobie 
chrípok a nachladnutí

s 3 záchranármi novinka

novinka

UŠETRÍTE

0 38 €

280 €
3,19 €

kúp 2 ks 
a získaj čaj 

MALINA

UŠETRÍTE

0 95 €

490 €
5,85 €

JC: 98,00 €/l

UŠETRÍTE

0 80 €

3 90 €
4,70 €

JC: 39,00 €/l
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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.

POZOR NA KOMBINÁCIE LIEKOV!

Dajte si pozor, ak užívate lieky proti 
bolesti a zároveň lieky proti horúčke, 
zvyknú obsahovať rovnaké liečivá ako 
paracetamol alebo ibuprofén. Častým 
problémom je kombinácia horúcich 
nápojov proti horúčke a liekov proti 
bolesti vo forme tabliet. Riziko 
predstavuje predávkovanie sa 
rovnakým liečivom.

O vhodnom kombinovaní liekov sa 
poraďte so svojím lekárnikom.

PRI LIEČBE KAŠĽA JE VHODNÉ 
OKREM UŽÍVANIA LIEKOV 
DODRŽIAVAŤ PÁR PRAVIDIEL:

•    piť dostatočné množstvo tekutín,
•    nefajčiť,
•    zvlhčiť vzduch v miestnosti, 
•    pokoj na lôžku.

FARMACEUTKA JANA RADÍ
FARMACEUTKA LENKA
MÁ TIP

VAŠA LEKÁREŇ CASSALE, TRNAVA

KAŠEĽ

Rad produktov Robitussin® 100 ml 1)

Rad produktov Robitussin® obsahuje sirupy  
na rôzne druhy kašľa. Robitussin® Antitussicum 
a Robitussin®Junior (dextrometorfan) prináša 
úľavu od suchého dráždivého kašľa, má príjemnú 
višňovú chuť a je bez cukru. Robitussin® 
Expectorans (guajfenezín) lieči vlhký kašeľ  
a pomáha pri odkašliavaní, uvoľňuje hlien  
a uľavuje dýchacím cestám, neobsahuje cukor, 
vhodný pre dospelých a deti už od 2 rokov.

KAŠEĽ

Sinecod sirup 200 ml 1)

Sirup proti suchému a dráždivému kašlu rôzného 
pôvodu. S vanilkovou príchuťou. Tlmí kašeľ  
i počas noci. Vhodný pre dospelých a deti  
už od 3 rokov. Obsahuje butamirati 
dihydrogenocitras.

KAŠEĽ

STOPKAŠEĽ® Medical sirup Dr. Weiss  
200 + 100 ml navyše 10)

STOPKAŠEĽ® sirupy obsahujú unikátne účinné 
zloženie 5 bylinných extraktov (okrem iných extrakt 
skorocelu) a selén s násobným efektom na všetky 
druhy kašľa a posilnenie imunitného systému.  
V ponuke aj vo forme pastiliek STOPKAŠEĽ® 
Medical pastilky Dr. Weiss 24 pastiliek 11) za 5,15 €  
a STOPKAŠEĽ® sirup pre deti - Dr. Weiss® 
200 + 100 ml navyše za 5,40 €. 

KAŠEĽ

Mucoplant sirup proti kašľu  
so skorocelom a medom 250 ml 1)

Tradičný rastlinný liek určený na indikácie 
overené výhradne dlhodobým používaním. 
Používa sa na symptomatickú liečbu  
pri podráždení oblasti ústnej dutiny alebo  
hltanu s pridruženým suchým kašľom.
V ponuke aj MUCOPLANT sirup proti kašľu 
so skorocelom a medom 100 ml za 3,05 €. 

KAŠEĽ

Bromhexin 12 BC 30 ml 1)

Bromhexin 12 BC obsahuje bromhexíniumchlorid. 
Používa sa na uvoľnenie hlienov pri liečbe 
akútnych  a chronických ochorení priedušiek  
a pľúc spojených s produkciou hustého hlienu. 
Pre deti od 2 rokov a dospelých.  
Neobsahuje cukor, ani alkohol.

KALCIOVÝ SIRUP

Kalciový sirup 100 ml 10)

Rokmi overený, najpredávanejší ochutený kalciový 
sirup na Slovensku*, s unikátnou jemnou vanilkovou 
chuťou. Pomáha a chutí deťom od narodenia  
i dospelým. Je vhodný i pre tehotné a dojčiace ženy. 
Neobsahuje konzervačné látky, umelé sladidlá ani 
pridané farbivá. Môže sa užívať s jedlom i nalačno. 
Organická mikronizovaná forma účinnej látky 
zvyšuje biologickú dostupnosť a tým aj účinnosť.
*MAT/08/2019 IQVIA 

KAŠEĽ

PROSPAN® sirup 100 ml 1)

Rastlinný liek uvoľňuje hlieny v dýchacích 
cestách a uľahčuje vykašliavanie. Používa sa 
pri zápalových ochoreniach dýchacích ciest 
sprevádzaných kašľom. Bez pridaného alkoholu, 
cukru a farbív. Vhodný od narodenia. Liek 
obsahuje suchý extrakt z listov brečtana.  
V ponuke aj PROSPAN® sirup 200 ml za 6,70 €.

UŠETRÍTE

0 76 €

570 €
6,46 €

JC: 57,00 €/l

UŠETRÍTE

1 18 €

575 €
6,93 €

JC: 28,75 €/l

UŠETRÍTE

0 72 €

540 €
6,12 €

JC: 18,00 €/l

UŠETRÍTE

1 72 €

615 €
7,87 €

JC: 24,60 €/l

UŠETRÍTE

0 66 €

345 €
4,11 €

UŠETRÍTE

0 55 €

410 €
4,65 €

JC: 41,00 €/l

UŠETRÍTE

0 71 €

620 €
6,91 €

JC: 62,00 €/l
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Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Používajte biocídy bezpečne. Akcia platí od 1. 11. 2019 do 30. 11. 2019 alebo do vypredania zásob.  
Bežná cena je priemerná aktuálna cena produktu v lekárňach alebo cena podľa informácie od výrobcu alebo dodávateľa. Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

Dojčenie je najprirodzenejší spôsob výživy dojčiat. Dojčenská výživa by mala byt použitá na základe odporúčania lekára. Spôsob použitia a ďalšie informácie na obaloch a na webových stránkach.

BOLESŤ

Ibalgin® 400 48 tabliet 1)

Ružový Ibalgin je len jeden. Bolesť hlavy, 
zubov, chrbta, svalov a kĺbov, menštruačné 
bolesti. Horúčka pri chrípkových ochoreniach. 
Protizápalový účinok. Pre dospelých  
a dospievajúcich od 12 rokov.

OPARY

HERPESIN® KRÉM, 2 g 2)

HERPESIN® KRÉM pôsobí proti vírusu, ktorý 
vyvoláva opary. Obsahuje aciklovir. V ponuke  
aj HERPESIN® KRÉM, 5 g za 9,00 €.

BOLESŤ A OPUCH

VERAL® 1% gél 100 g 2)

Liek na úľavu od lokálnej bolesti miernej  
až strednej intenzity, spôsobenej svalovými  
a kĺbovými traumami, napr. v dôsledku športovej 
činnosti. 1 g gélu obsahuje 10 mg sodnej soli 
diklofenaku. 

KOLAGÉN

Colafit® 60 kociek 10)

Čistý kryštalický kolagén vo forme mäkkých, 
ľahko prehltnuteľných kociek. Balenie  
na 2 mesiace užívania - stačí len 1 kocka denne. 
Bez farbív a prídavných látok.

BOLESŤ SVALOV A KĹBOV

Voltaren® Rapid 25 mg 
20 mäkkých kapsúl 1)

Rýchla a účinná úľava od bolesti chrbta  
a svalov. Ľahko prehltnuteľné želatínové tobolky 
s protizápalovým účinkom pre rýchlu úľavu 
od bolesti chrbta, svalov a kĺbov. Obsahuje 
diklofenak draselná soľ.

BOLESŤ HLAVY

Panadol Migréna 20 tabliet 1)

Panadol Migréna - Zosilnená úľava od migrény 
do 30 minút vďaka obsahu 2 liečiv proti bolesti  
a kofeínu pre posilnenie účinku. Tlmí akútnu 
bolesť hlavy, záchvaty migrény a potláča  
aj jej ďalšie príznaky. Účinok až na 6 hodín 
podľa odporúčaného dávkovania. Od 18 rokov.

KĹBY A SVALY

KONSKÁ MASŤ  
S KONOPOU HREJIVÁ 250 ml 12)

Konská masť s konopou je balzam vyrobený 
podľa švajčiarskej receptúry z 25 bylinných 
extraktov, o ktorých je známe, že napomáhajú  
pri problémoch s kĺbmi, svalmi i chrbtom.  
V ponuke aj KONSKÁ MASŤ S KONOPOU 
CHLADIVÁ 250 ml za 6,75 €.

UŠETRÍTE

0 62 €

4 55 €
5,17 €

UŠETRÍTE

0 81 €

595 €
6,76 €

UŠETRÍTE

0 77 €

565 €
6,42 €

JC: 56,50 €/kg

UŠETRÍTE

2 10 €

1505 €
17,15 €

UŠETRÍTE

1 10 €

525 €
6,35 €

UŠETRÍTE

1 03 €

485 €
5,88 €

UŠETRÍTE

1 36 €

675 €
8,11 €

JC: 27,00 €/kg

ŽILY

Mobivenal Micro 120 tabliet 10)

+ darček
Mobivenal Micro je výživový doplnok s obsahom  
450 mg diosmínu, 50 mg hesperidínu a 30 mg 
escínu. Je vhodný pre ľudí so sedavým zamestnaním, 
pri dlhom státí, chodení a cestovaní. Pri kúpe 
Mobivenal Micro získate nákupnú tašku  
s vianočným motívom v balení.

KOLAGÉN

OPTIMAL PLUS F - PRO COLLAGEN 
500 ml 10)

Výživový doplnok s hydrolyzovaným kolagénom 
(Peptán) získaného z rýb, kyselinou hyalurónovou, 
vitamínom B9 (kyselina listová), zinkom, meďou  
a vitamínom C. Prípravok je bez cukru a má ovocnú 
chuť. V ponuke aj EYEREVIVE COLLAGEN očný 
krém 30 ml za 38,25 €.

UŠETRÍTE

0 64 €

1955 €
20,19 €

vianočná taška
v balení

UŠETRÍTE

7 25 €

5245 €
59,70 €

JC: 104,90 €/l
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OBNOVA ČREVNEJ
MIKROFLÓRY

BIOPRON® 9 Premium 30 kapsúl 10)

Prémiový komplex živých mikroorganizmov  
s fruktooligosacharidmi na ideálnu podporu 
Vašej celkovej pohody a rovnováhy črevnej 
mikrobioty. Vaša denná dávka života počas  
a po liečbe antibiotikami. V ponuke  
aj BIOPRON® 9 Premium 60 kapsúl za 16,55 €.

IMUNITA - VITALITA

Bion®3 VITAL  60 tabliet 10)

Bion®3 viac ako multivitamín - pomáha znížiť 
únavu a vyčerpanie, prispieva k správnemu 
fungovaniu imunitného systému. 3 bakteriálne 
kmene, vitamíny, minerály, ženšen a luteín  
v 1 tablete. Pre deti od 12 rokov a dospelých. 
Vernostný program Bion3 garantuje odmeny 
každé 3 mesiace. 
www.bion3vp.sk

PROSTATA, POTENCIA

CEMIO RED 3 90 kapsúl 10) 

+ Darček zlatá dóza
Nová generácia starostlivosti 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. 

PORUCHY ZAŽÍVANIA

Degasin® 32 mäkkých kapsúl 11)

Upokojuje a zabraňuje nadúvaniu a plynatosti. 
Prináša úľavu pri črevných a brušných 
ťažkostiach.

VITAMÍNY

Centrum® Silver 100 + 30 tabliet 10)

Centrum Silver je kompletný multivitamín  
s vitamínmi, minerálmi a stopovými prvkami  
vo zvýhodnenom vianočnom balení 
100 + 30 tabliet naviac. Špeciálne vyvážené zloženie  
na podporu výživy osôb nad 50 rokov, na podporu 
vitality, imunity, zdravia očí a kostí, bezgluténový, 
bez cukru. V ponuke aj kompletný multivitamín 
pre dospelých Centrum A-Z vo zvýhodnenom 
vianočnom balení 100 + 30 tabliet naviac 
za 23,05 €.

MOČOVÉ CESTY

URO Help Forte 10 vreciek 10)

Rýchla a efektívna pomoc pri akútnych zápaloch 
močového ústrojenstva a prevencii.
Exkluzívna formulácia - účinná kombinácia vysoko 
biodostupného kurkumínu, štandardizovaného 
extraktu kanadských brusníc, D-manózy a vitamínu 
C s vlákninou. V ponuke aj URO Help Forte  
20 vreciek za 14,90 €.

DOJČENSKÁ VÝŽIVA

Nutrilon® 2 pokračovacie mlieko 
800 g 16)

Inovatívne zloženie vyvinuté na základe 40 rokov 
výskumu materského mlieka pre podporu imunity 
vášho dieťaťa. Vitamíny A, C a D prispievajú  
k správnej funkcii imunitného systému. V ponuke 
aj rada Nutrilon® 3,4 batoľacie mlieko 800 g  
a Nutrilon® 5 detské mlieko 800 g, Nutrilon® Vanilla 
3,4 800 g a Nutrilon® 2 Good Night 800 g  
za 14,00 €. 

DETSKÁ IMUNITA

Marťankovia® PROimun® 
30 cmúľacích tabliet 10)

Zmes bylinných extraktov s výťažkami z bazy 
čiernej a šípok a s vitamínom C na podporu 
funkcie imunitného systému. V ponuke  
aj Marťankovia® PROimun® AKUT 5 vrecúšok  
a Marťankovia® PROimun® sirup 150 ml za 7,15 €.

INKONTINENCIA

TENA® Lady EXTRA 10 + 2 ks ZDARMA 11)

Inkontinenčné vložky špeciálne určené 
na ochranu pri strednom úniku moču. TENA 
Lady Extra poskytujú trojitú ochranu proti 
pretečeniu moču, vlhkosti a zápachu  
bez ohľadu na to, čo vám deň prinesie.

UŠETRÍTE

1 65 €

1005 €
11,70 €

UŠETRÍTE

3 28 €

1595 €
19,23 €

UŠETRÍTE

3 93 €

2300 €
26,93 €

UŠETRÍTE

0 82 €

535 €
6,17 €

UŠETRÍTE

2 00 €

2525 €
27,25 €

UŠETRÍTE

1 27 €

915 €
10,42 €

UŠETRÍTE

4 06 €

1400 €
18,06 €

JC: 17,50 €/kg

UŠETRÍTE

0 98 €

715 €
8,13 €

UŠETRÍTE

0 50 €

230 €
2,80 €

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.
Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Používajte biocídy bezpečne. Akcia platí od 1. 11. 2019 do 30. 11. 2019 alebo do vypredania zásob.  

Bežná cena je priemerná aktuálna cena produktu v lekárňach alebo cena podľa informácie od výrobcu alebo dodávateľa. Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.
Dojčenie je najprirodzenejší spôsob výživy dojčiat. Dojčenská výživa by mala byt použitá na základe odporúčania lekára. Spôsob použitia a ďalšie informácie na obaloch a na webových stránkach.
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výživový doplnok výživový doplnok výživový doplnok

výživový doplnok výživový doplnok výživový doplnok
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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.
Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Používajte biocídy bezpečne. Akcia platí od 1. 11. 2019 do 30. 11. 2019 alebo do vypredania zásob.  

Bežná cena je priemerná aktuálna cena produktu v lekárňach alebo cena podľa informácie od výrobcu alebo dodávateľa. Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.
Dojčenie je najprirodzenejší spôsob výživy dojčiat. Dojčenská výživa by mala byt použitá na základe odporúčania lekára. Spôsob použitia a ďalšie informácie na obaloch a na webových stránkach.

ODVYKANIE OD FAJČENIA

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

Nicorette® Spray s príchuťou lesného ovocia 1 mg/dávka, 
orálna roztoková aerodisperzia. Rýchla úľava od chuti 
na cigaretu a nutkania fajčiť. Neobsahuje cukor. 
Príchuť lesného ovocia a mentolu. 150 dávok. V ponuke  
aj Nicorette® Spray 1 mg/dávka, orálna aerodisperzia 
13,2 ml za 18,00 €, Nicorette® Spray 1 mg/dávka,  
2 × 13,2 ml, orálna roztoková aerodisperzia za 30,65 € 
a liečivé žuvačky Nicorette® Classic/Icemint Gum  
2 mg alebo 4 mg 105 ks za 28,60 €.

TLAKOMER

Tlakomer Microlife BP A2 Accurate 
NEW s AD 11)

Plnoautomatický tlakomer s manžetou 
s meraním na ramene, vybavený PAD 
technológiou pre včasné rozpoznanie arytmie 
srdca. Klinicky overená presnosť, pamäť 
na 30 meraní.

STAROSTLIVOSŤ O VLASY

Revitalon Forte 60 + 30 kapsúl 10)

Revitalon Forte obsahuje unikátnu kombináciu 
vyváženého množstva rastlinných extraktov, 
vitamínov, minerálnych látok a dôležitých 
aminokyselín, ktoré vyživujú vlasy priamo  
od korienkov. Len 1 kapsula denne. Výhodné 
balenie 60 + 30 kapsúl ZADARMO.

VITAMÍNY

Vitamín K2+D3+Q10 60 toboliek  
+ darček Bylinková zmes Biomedica 
100 ml 10)

Jedinečná a efektivná kombinácia dvoch 
vitamínov K2 a D3 ( 2000IU / tob.)  
s koenzýmom Q10. Pri kúpe dostanete darček  
Bylinkovú zmes Biomedica 100 ml.

IMUNITA - TRÁVENIE

HLIVA USTRICOVITÁ 
+ lactobacily so šípkou 
60 + 60 kapsúl ZADARMO 10)

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

STAROSTLIVOSŤ 
O POKOŽKU

PLASMACREME Future, krém 30 ml 12)

Omladzujúci a vyživujúci krém so silným 
regeneračným účinkom. Obsahuje unikátnu 
formulu R.A.F na báze krvných proteínov.

KOLAGÉN

MARINE KOLAGEN Drink 30 vrecúšok 10)

Beauty drink obsahuje 5 g tekutého kolagénu 
z morských rýb typu I.II.III., so sviežou príchuťou 
maracuja, sladený steviol-glykozidy. Pri kúpe 
dostanete darček denný krém s antarcticinom  
75 ml. 

UŠETRÍTE

1 79 €

1800 €
19,79 €

UŠETRÍTE

2 34 €

1305 €
15,39 €

UŠETRÍTE

1 27 €

1590 €
17,17 €

UŠETRÍTE

5 42 €

2655 €
31,97 €

UŠETRÍTE

1 70 €

880 €
10,50 €

UŠETRÍTE

1 97 €

1430 €
16,27 €

+ darček

1315 €

+
+  darček

bylinková zmes

+darček
 denný krém 

2430 €

+
UŠETRÍTE

4 86 €

3215 €
37,01 €

Supradyn® je výživový doplnok.

+ darček



DARČEK  

VNÚTRI

BEZ CUKRU

NOVINKA 

H E A L T H C A R E  G R O U P

M.C.M.

Junior-angin pastilky, junior-angin lízanky a junior-angin sirup sú zdravotnícke pomôcky. Neo-angin bez cukru, Neo-angin šalvia, Neo-angin čerešňa sú lieky na lokálne použitie v ústach. Pred užitím lieku si pozorne 
prečítajte písomnú informáciu pre používateľa, ktorá je k lieku pribalená. O prípadných rizikách a nežiaducich účinkoch sa poraďte s lekárom či lekárnikom. Čítajte pozorne príbalový leták. Soledum 200 mg mäkké 
gastrorezistentné kapsuly, Soledum 100 mg mäkké gastrorezistentné kapsuly je registrovaný liek s účinnou látkou cineolum. Na vnútorné užitie. Pred užitím lieku si pozorne prečítajte príbalovú informáciu, alebo sa 
poraďte s lekárom alebo lekárnikom. Orocalm 1,5 mg/ml orálna roztoková aerodisperzia je liek s účinnou látkou benzydamín hydrochlorid. Na miestne použitie v ústach  a v hrdle. O prípadných rizikách a nežiaducich 

účinkoch sa poraďte s lekárom či lekárnikom. Čítajte pozorne príbalový leták.

neo-angin  
expert na bolesť v hrdle

junior-angin 
expert na bolesť v hrdle u detí

Orocalm 
expert na silnú bolesť v hrdle

Soledum 
expert na bronchitídu
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Aktuálny zoznam liekov
nájdete na webe 

www.vasalekaren.sk alebo 
sa informujte vo Vašej Lekárni.

Lekársky predpis

Na vybranélieky na receptmáme zľavyz doplatkuaž do výšky 50%.

Toto 
sa oplatí!

50% ZĽAVAz doplatkuna recept.


