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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. 2020 do 30. 11. 2020 alebo do vypredania zásob.  
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

Bolesť hrdla

strepsils® Med a Citrón, 36 pastiliek 1)

Na bolesť hrdla. Účinkuje proti vírusom, baktériám a kvasinkám 
po 1 minúte.* Zníženie bolesti v hrdle po 5 minútach. 
V ponuke aj Strepsils® Med a Citrón, Strepsils® Pomaranč 
s vitamínom C, Strepsils® Mentol a Eukalyptus, 24 pastiliek 
za 6,40 € a Strepsils® Citrón alebo Jahoda bez cukru, 24 pastiliek 
za 6,65 €.
* na základe štúdie in vitro. 

Trávenie

iMuniTa

viGanTolviT® d3 2000 i.u., 60 kapsúl 10)

VIGANTOLVIT® D3 s vitamínom D prispieva k správnej funkcii 
imunitného systému. Bez lepku, laktózy a bravčovej želatíny.
60 kapsulové balenie na 2 mesiace užívania.

Bolesť hrdla

dorithricin, 20 tvrdých pastiliek 1)

Jediný voľnopredajný liek na trhu s obsahom 
lokálneho antibiotika. Rýchlo tlmí bolesť, 
cielene bojuje s baktériami a lieči zapálené 
hrdlo. Je vhodný aj pre deti od 2 rokov.

Bolesť

valeTol®, 24 tabliet 1)

Liek sa používa pri bolesti, pri nachladnutí, bolesti hlavy, 
chrbta a menštruačnej bolesti. Vhodný na krátkodobú liečbu.

lineX® CoMPleX, 14 kapsúl 10)

Kombinácia živých baktérií Lactobacillus rhamnosus GG 
s garanciou 20 miliárd CFU v dennej dávke (2 kapsuly), 
vitamínov B1, B2, B6 a zinku na užitie pri únave a celkovom 
oslabení imunitného systému. 1 - 2 kapsule denne. 
Pre dospelých a deti od 6 rokov. V ponuke aj LINEX® kapsuly, 
32 tvrdých kapsúl 1) za 7,25 €, LINEX® kapsuly, 16 tvrdých kapsúl 1) 
za 4,60 € a LINEX® FORTE, 28 kapsúl 10) za 7,60 €.
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UŠETRÍTE

190 €

815 €
10,05 €

UŠETRÍTE

185 €

550 €
7,35 €

UŠETRÍTE

085 €

615 €
7,00 €

UŠETRÍTE

145 €

630 €
7,75 €

UŠETRÍTE

105 €

550 €
6,55 €

JC: 110,00 €/l

UŠETRÍTE

075 €

400 €
4,75 €

JC: 40,00 €/l

UŠETRÍTE

085 €

310 €
3,95 €

stoptussin, 50 ml 1)

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

kašeľ

Calcium chloratum - Teva, 100 ml 1)

Jedinečný a generáciami overený liek, 
ktorý podporuje liečbu zápalového procesu. 
Obsahuje dihydrát chloridu vápenatého.

ZáPalovÉ  oChorenie
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 Lucia Slimáková
 lekárnik, Vaša Lekáreň

„Čoraz viac pacientov pri mojej každodennej práci požaduje produkty a výživové doplnky, 
ktoré sú vhodné pri ich problémoch s potravinovými alergiami a intoleranciami. Som rada, 
že pri produktoch TOTO nemusím uvažovať o ich vhodnosti pre takýchto pacientov. 
Na TOTO sa môžem spoľahnúť.”
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TOTO je môj tip na podporu imunity 

TOTO sú nové slovenské vitamíny a minerály
bez alergénov

TOTO Magnézium
B6 Forte

TOTO Pyridoxín B6
20 mg

TOTO Magnézium 

B6

TOTO Tiamín B1 
50 mg

Výživový doplnok 
s postupným uvoľňovaním.

   Magnézium prispieva k:
 zníženiu únavy a vyčerpania
 správnemu fungovaniu  

 nervového systému
 správnej funkcii psychiky

Výživový doplnok.

   Pyridoxín (vitamín B6)  
 prispieva k:

 normálnej tvorbe červených  
 krviniek

 normálnej funkcii imunitného  
 systému

 zníženiu miery únavy 
 a vyčerpania

Výživový doplnok.

   Magnézium prispieva k:
 zníženiu únavy a vyčerpania
 správnemu fungovaniu  

 nervového systému
 správnej funkcii psychiky

Výživový doplnok.

   Tiamín (vitamín B1) prispieva k:
 správnemu fungovaniu  

 nervového systému
 správnej funkcii psychiky
 správnej látkovej premene  

 dôležitej pre tvorbu energie

60cps 9,45€ 60cps 6,60€

30cps 2,70€ 30cps 2,70€

ZVÝŠENÝ OBSAH
MAGNÉZIA V ORGANICKEJ 

FORME

PYRIDOXÍN S POSTUPNÝM 
UVOĽŇOVANÍM

TIAMÍN S POSTUPNÝM 
UVOĽŇOVANÍM

MAGNÉZIIUM
V ORGANICKEJ FORME

30cps 6,00€
60cps 6,60€

60cps 9,15€

TOTO Vitamín C 
+ Zinok + D3
Výživový doplnok 
s postupným uvoľňovaním.

TOTO Vitamín D3 
2000 I.U.
Výživový doplnok.
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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. Obsahuje diclofenacum diethylaminum.

+ hodinky 
s krokomerom 

za 0,01 €

+

MuCosolvan® pre dospelých, sirup, 
100 ml 1)

MUCOSOLVAN® pre dospelých uľahčuje vykašliavanie, 
uvoľňuje zahlienenie, zmierňuje kašeľ, bez cukru a alkoholu, 
jahodová príchuť. Obsahuje ambroxoliimchlorid.
V ponuke aj MUCOSOLVAN® Junior, 100 ml za 4,40 € 
a MUCOSOLVAN® Long Effect 20 kapsúl za 7,30 €.

kašeľ

deZinFekCia

   ToTo deZinFekČnÝ GÉl 85 ml 13)

TOTO Dezinfekčný gél na ruky je určený 
pre hygienickú dezinfekciu rúk. 
Produkt je účinný proti širokému spektru baktérií, 
húb a vírusov. Ľahko zakrýva ošetrenú pokožku 
a rýchlo sa vstrebáva.

UŠETRÍTE

319 €

1550 €
18,69 €

JC: 103,33 €/kg

UŠETRÍTE

135 €

490 €
6,25 €

JC: 49,00 €/l

UŠETRÍTE

050 €

290 €
3,40 €

JC: 34,12 €/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. 2020 do 30. 11. 2020 alebo do vypredania zásob.  
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

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

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. 

PhYsioMer® nosový sprej hypertonický 
135 ml 11)

Uvoľní upchatý nos pri nádche a prechladnutí. 
Čistí a zvlhčuje nosovú sliznicu, prirodzene regeneruje. 
Nosové spreje Physiomer zo 100% prírodnej morskej vody, 
bohatej na minerály. 
V zľave aj ostatné druhy Physiomer 115 ml alebo 135 ml.
Info o cenách v lekárňach Vaša Lekáreň.

nádCha

kašeľ

    hedelix® sirup 100 ml 1)

Sirup proti kašľu so zvýšeným zahlienením.
Uvoľňuje hlien. Uľahčuje vykašliavanie. Pre deti od 0 rokov. 
Bez cukru. Obsahuje hustý extrakt z listov brečtana.
S praktickou dávkovacou striekačkou. 
V ponuke aj Hedelix® sirup 200 ml za 8,60 €.

nádCha

olYnTh® Plus 1 mg/50 mg/ml 
nosová roztoková aerodisperzia 10 ml 4)

4v1: Uvoľňuje upchatý nos. Urýchľuje hojenie 
poranenej nosovej sliznice. Chráni nosovú sliznicu. 
Bez obsahu konzervačných látok. 
Nosová roztoková aerodisperzia OLYNTH® PLUS 
1 mg/50 mg/ml, OLYNTH® PLUS 0,5 mg/50 mg/ml 
obsahuje xylometazolíniumchlorid a dexpantenol.
V ponuke aj iné lieky Olynth®. Info o cenách 
v lekárňach Vaša Lekáreň.

UŠETRÍTE

075 €

495 €
5,70 €

UŠETRÍTE

130 €

550 €
6,80 €

JC: 55,00 €/l

UŠETRÍTE

190 €

950 €
11,40 €

JC: 70,37 €/l
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ChríPka a PreChladnuTie

TheraFlu prechladnutie a chrípka 
14 vreciek 1)

Unikátna kombinácia 4 účinných látok - 
paracetamol na tlmenie bolesti a zníženie 
horúčky, antihistaminikum proti príznakom 
alergie, dekongestívum proti upchatému nosu 
a vitamín C.

Bolesť

Panadol extra novum 500 mg/65 mg
24 filmom obalených tabliet 1)

Panadol Extra Novum proti miernej až stredne 
silnej bolesti: hlavy vrátane migrény, zubov, chrbta 
a pri menštruačných bolestiach. Vďaka technológii 
Optizorb sa objavuje v krvi už do 10 minút.   

lokálna Bolesť

nuroFen® 200 mg liečivá náplasť 
4 ks 2)

Uľavuje od bolesti pri natiahnutí svalov, 
podvrtnutí, či pomliaždení v oblasti kĺbov. 
Nepretržitý účinok 1 náplaste až počas 24h. 
Diskrétna, flexibilná, neobmedzuje pohyb. 
Jediná liečivá náplasť s ibuprofénom. 
Pôsobí protizápalovo. 

ChríPka a PreChladnuTie

ColdreX® horúci nápoj CiTrÓn 
14 vreciek 1)

Uľaví rýchlo od príznakov chrípky a prechladnutia. 
Znižuje horúčku, odstraňuje bolesť hlavy, bolesť 
v hrdle a uvoľňuje upchatý nos. 
Obsahuje paracetamol, fenylefrín a vitamín C. 
Zľava platí aj pre všetky ostatné produkty značky 
Coldrex. Info o cenách v lekárňach Vaša Lekáreň.

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.
Obsahuje Ibuprofén.

lokálna Bolesť

diclobene 140 mg, 10 liečivých náplastí 2) 

+ diclobene 140 mg, 5 liečivých náplastí

Upozornenie na zmenu názvu liekov! V najbližšej 
dobe budú lieky dostupné pod novým názvom 
Olfen 140 mg a Olfen gel. Diclobene 140 mg, liečivé 
náplasti s diklofenakom, pre dlhotrvajúcu úľavu 
od bolesti svalov a kĺbov končatín až na 12 hodín. 
Pri kúpe 2 balení Diclobene, gél 100g 2) za 9,30 € 
získate vianočnú tašku ako darček! 
Lieky obsahujú sodnú soľ diklofenaku.

ChríPka a PreChladnuTie

Paralen® GriP chrípka a bolesť 
24 tabliet 1)

Pomáha zbaviť sa horúčky, upchatého nosa, 
bolesti hlavy, bolesti v hrdle. 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 5,30 €.

Bolesť

voltaren rapid 25 mg 
20 mäkkých kapsúl 1)

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

iMuniTa

Wobenzym® 800 tabliet 1)

Liek Wobenzym® posilňuje oslabenú imunitu. 
Pomáha pri opakovaných zápaloch dýchacích 
ciest bakteriálneho aj vírusového pôvodu. 
Urýchľuje hojenie po úrazoch a operáciách.

+
+ antimikrobiálny 

gél za 0,01 €

+  Nurofen® 200 mg 
liečivá náplasť 2 ks 

za 0,01 €

Diclobene 140 mg, 
10 liečivých náplastí 
+ Diclobene 140 mg, 
5 liečivých náplastí 

len za 0,01 €

+  DARČEK 
sada kozmetiky 

Yves Rocher

UŠETRÍTE

188 €

915 €
11,03 €

UŠETRÍTE

064 €

300 €
3,64 €

UŠETRÍTE

639 €

990 €
16,29 €

UŠETRÍTE

217 €

775 €
9,92 €

UŠETRÍTE

065 €

460 €
5,25 €

UŠETRÍTE1000 €

1675 €
26,75 €

UŠETRÍTE

110 €

530 €
6,40 €

UŠETRÍTE

111 €

555 €
6,66 €

UŠETRÍTE

432 €

127 65 €
131,97 €

+
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viTaMínY Pre deTi

kalcium-d sirup 150 ml 10)

Lahodný čokoládový sirup s vápnikom pre 
udržanie zdravých svalov, kostí a zubov. 
Naviac obsahuje vitamíny C a D pre správne 
fungovanie imunitného systému. Vhodné pre 
deti od 3 rokov.

Bolesť hrdla

neo-angin® bez cukru 24 tvrdých pastilek 3)

Na bolesť v krku jednoducho Neo-geniálny! 
Lieči bolesť v krku, dezinfikuje ústnu dutinu, 
potláča zápal. V ponuke aj neo-angin® čerešňa, 
24 tvrdých pastiliek a neo-angin® šalvia, 
24 tvrdých pastiliek (všetko bez cukru) 
za 6,30 €. Pri kúpe akéhokoľvek balenia 
neo-angin® dostanete hygienický gél 12) za 0,01 €.

nádCha

nasivin® soFT 0,05%
nosová roztoková aerodisperzia 10 ml 4)

Uvoľní upchatý nos už o 25 sekúnd a skráti 
trvanie nádchy o 2 dni. S protivírusovým 
účinkom. Bez konzervačných látok. 
Pre deti od 6 rokov a dospelých. 
Obsahuje Oxymetazolín.

kašeľ

sToPkašeľ Medical sirup dr. Weiss 
200 + 100 ml NAVYŠE 11)

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 STOPKAŠEĽ Medical 
pastilky Dr. Weiss 24 pastiliek za 5,50 € 
a STOPKAŠEĽ sirup pre deti - Dr. Weiss 
200 + 100 ml NAVYŠE za 5,75 €.

Bolesť hrdla, ZaChríPnuTie

slovakiapharm Bylinné pastilky 
so šalviou, rumančekom a vitamínom C 
36 pastiliek 10)

Pastilky so šalviou, rumančekom a vitamínom C, 
ďalej obsahujú propolis, vitamín B6, rutín, zinok, 
výťažky z rastlín Ibiš lekársky, Mäta pieporná, 
Dúška tymiánová. Vitamín C, B6 a zinok podporujú 
prirodzenú obranyschopnosť organizmu. Vitamín C 
prispieva k správnej funkcii imunitného systému.

deZinFekCia

steriman Gél – dezinfekčný gél 
na ruky 100 ml 12)

Steriman Gél® je dezinfekčný gél na ruky určený 
na časté používanie. Odstraňuje mikroorganizmy 
rýchlo a bez podráždenia pokožky, 
je antimikrobiálny, nemastí a nefarbí. Hydratuje 
ruky, zanecháva ich čisté, jemné a voňavé. 
Nie je agresívny, pretože na rozdiel od bežného 
mydla sa skladá z hydroalkoholového základu, 
ktorý nenapadá, ani neodstraňuje ochrannú 
vrstvu pokožky.

Bolesť hrdla

TanTuM verde® 0,15 %, 
orálny roztok 120 ml 3)

TANTUM VERDE® - Vaše eso na bolesť hrdla! TANTUM 
VERDE® rýchlo a efektívne odstráni bolesť a zápal 
hrdla. V ponuke aj TANTUM VERDE® 0,15 %, orálny 
roztok 240 ml, TANTUM VERDE® SPRAY FORTE, 
orálna aerodisperzia 15 ml za 6,90 €, TANTUM VERDE® 
Eucalyptus, 20 tvrdých pastiliek, TANTUM VERDE® 
Lemon, 20 tvrdých pastiliek, TANTUM VERDE® Mint, 
20 tvrdých pastiliek, TANTUM VERDE® Orange & 
Honey, 20 tvrdých pastiliek, TANTUM VERDE® SPRAY, 
orálna aerodisperzia 30 ml za 6,60 €. Lieky na orálne 
použitie. Obsahujú benzydamíniumchlorid.

nádCha

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

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

kalCiovÝ siruP

GeneriCa 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/08/2020 IQVIA)

+  hygienický gél
za 0,01 €

UŠETRÍTE060 €

455 €
5,15 €

UŠETRÍTE

078 €

575 €
6,53 €

JC: 19,17 €/l

UŠETRÍTE

061 €

450 €
5,11 €

UŠETRÍTE

095 €

345 €
4,40 €

JC: 34,50 €/l

UŠETRÍTE

096 €

575 €
6,71 €

JC: 38,33 €/l

UŠETRÍTE

097 €

460 €
5,57 €

UŠETRÍTE

385 €

630 €
10,15 €

UŠETRÍTE

057 €

415 €
4,72 €

JC: 41,50 €/l

+UŠETRÍTE

042 €

555 €
5,97 €

JC: 46,25 €/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. 18) Čaj.

ŽivÉ kulTÚrY

floraliv® kapsuly, 20 kapsúl 10)

Špeciálna kombinácia 6 vitamínov B a 3 kmeňov 
živých črevných baktérií. Prispieva k správnemu 
fungovaniu imunitného systému (B6 , B12) 
a je vhodný pre deti od 3 rokov a dospelých. 
Neobsahuje glutén ani laktózu.

kašeľ

Flavamed® forte perorálny roztok 
100 ml 1)

Flavamed® je určený na liečbu produktívneho 
kašľa so zýšenou tvorbou hlienu, pri ochoreniach 
pľúc a priedušiek. 
V ponuke aj Flavamed® 10 šumivých tabliet 
za 4,75 €. Obsahuje ambroxoliumchlorid.  

Trávenie

FeBiChol® 100 mg 50 kapsúl 1)

K liečbe tráviacich ťažkostí pri dlhodobých 
ochoreniach pečene a žlčových ciest. 
Obsahuje fenipentol. 

GasTroinTesTinálnY TrakT

BioGaia ProTectis kvapky 5 ml 16)

Pre diétny režim pri poruchách zažívania: opakované 
zvracanie (regurgitácia), znížená pohyblivosť čriev 
alebo dojčenská kolika. Prirodzené – pochádzajú 
z materského mlieka bez toxínov. Sú rezistentné 
voči najbežnejším antibiotikám (účinné aj pri liečbe 
antibiotikami). Rezistentné voči kyslému prostrediu 
žalúdka (nie je potrebná žiadna kapsula na ochranu 
proti kyselinám v žalúdku a soliam žlčových kyselín).
Neutrálna chuť. V ponuke aj BioGaia ProTectis kvapky 
10 ml za 16,20 €, BioGaia ProDentis 20 tabliet 
za 10,80 €, BioGaia ProTectis Plus 7 vreciek za 7,45 € 
a BioGaia ProTectis tablety, 10 tabliet s jahodovou 
alebo citrónovou príchuťou za 5,70 €.

kašeľ

Bronchipret sirup 100 ml 1)

Bronchipret sirup je liek používaný na liečbu 
akútnej bronchitídy, kašľa a prechladnutia, 
charakterizovaných zvýšeným zahlienením. 
V ponuke aj Bronchipret sirup 50 ml za 4,85 €.
Pri kúpe sirupu Bronchipret dostanete 
Mucopret 20 tabliet 1) za 0,01 €.

kŕČe

sToP kŕČoM ForTe 20 šumivých tabliet 10)

Prípravok so špeciálnym zložením na zabezpečenie 
správnej činnosti svalov (kontrakcie a relaxácie). 
Horčík, vitamíny B6 a D prispievajú k správnemu 
fungovaniu nervového systému, svalov a psychiky. 

Pálenie ZáhY

Talcid® 50 žuvacích tabliet 1)

Dômyselná pomoc pri pálení záhy! 
Rýchlo uľaví od pálenia záhy, neutralizuje 
kyselinu v žalúdku podľa jej množstva, chráni 
žalúdok a jeho sliznice, má predĺžený účinok.
V ponuke aj Talcid® 20 žuvacích tabliet 
za 3,65 €. Obsahuje hydrotalcit.

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 BIOTUSSIL® perorálny roztok 100 ml
dostanete Vitamín C 250 mg Biomedica 
60 tabliet 10) za 0,01 €.

Bolesť a oPuCh

reparil® – Gel n, 100 g 2)

Potláča opuch, zápal a bolesť. Používa sa pri 
zraneniach s pomliaždeninami, vyvrtnutiami, 
podliatinami, pri kŕčových žilách. 
Obsah: 100 g gélu obsahuje aescinum 1 g, 
diethylamini salicylas 5 g. V ponuke aj Reparil® 
Dragées 20 mg, 40 tabliet 1) za 7,70 €. 
Na perorálne použitie. Liek obsahuje aescín.

+ +

+  Mucopret 
20 tabliet 
za 0,01 €

UŠETRÍTE

187 €

985 €
11,72 €

UŠETRÍTE

097 €

500 €
5,97 €

JC: 50,00 €/l

UŠETRÍTE

041 €

380 €
4,21 €

UŠETRÍTE

189 €

925 €
11,14 €

UŠETRÍTE

635 €

705 €
13,40 €

JC: 70,50 €/l

UŠETRÍTE

093 €

255 €
3,48 €

UŠETRÍTE

094 €

670 €
7,64 €

UŠETRÍTE

147 €

525 €
6,72 €

JC: 52,50 €/l

UŠETRÍTE

199 €

980 €
11,79 €

JC: 98,00 €/kg

L.SK.MKT.CC.07.2019.0910
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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. 2020 do 30. 11. 2020 alebo do vypredania zásob.  
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

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

oParY

urGo FilMoGel opary, fľaštička 
+ 24 nanášacích špachtličiek, 3 ml 11)

Filmogel Opary sa používa na ošetrenie oparov 
(herpesov) na perách a ich príznakov. 
Je určený na použitie od výskytu prvých príznakov 
(štípanie, svrbenie a pálenie) až do úplného 
vymiznutia oparu. Zmierňuje štípanie, svrbenie 
a pálenie, obmedzuje rast oparu, tvorbu pľuzgierov 
a chrást, podporuje hojenie a bráni šíreniu infekcie. 
Vhodný pre dospelých a deti od 6 rokov.

iMuniTa

Zinkosel 10)

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

kĺBY, väZY, šľaChY

BarnY‘s inovo 5 forte 90 tabliet 10)

Profesionálny výživový doplnok obsahujúci 
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. 

sTarosTlivosť o PokoŽku

Bepanthen® sensiderm krém 20 g 11)

Uľavuje od príznakov ekzému, uľavuje od 
svrbenia do 30 minút, vhodný pre deti od 
narodenia*, tehotné i dojčiace ženy. 
V ponuke aj Bepanthen® Sensiderm krém 50 g 
za 10,85 €. 
*O dlhodobom použití u dojčiat odporúčame poradiť sa s lekárom.

krÉM na rukY

indulona oriGinal krém na ruky 
85 ml 12)

Tradičná receptúra bez konzervačných látok 
pre intenzívnu starostlivosť. 
Regeneračný, ochranný a premasťujúci krém 
na ruky určený pre každodennú starostlivosť 
o vysušenú a popraskanú pokožku. 
Pokožke dodáva pružnosť, pevnosť a prirodzenú 
vláčnosť a udržiava prirodzenú ochrannú vrstvu 
kožného mazu. V ponuke aj INDULONA olivová, 
nechtíková, ochranná a kamilková za 1,85 €.

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-glykozidmi.

+ denný krém 
s anarcticinem 
75 ml za 0,01 €

UŠETRÍTE

161 €

1085 €
12,46 €

UŠETRÍTE

053 €

370 €
4,23 €

UŠETRÍTE

301 €

2190 €
24,91 €

UŠETRÍTE

085 €

540 €
6,25 €

UŠETRÍTE

025 €

185 €
2,10 €

JC: 21,76 €/l

UŠETRÍTE

939 €

2470 €
34,09 €
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+

heMoroidY

Procto-Glyvenol® rektálny krém 30 g 8)

Procto-Glyvenol® 5 % + 2 %, 30 g, rektálny 
krém - lokálna liečba vonkajších a vnútorných 
hemoroidov. 
V ponuke aj Procto-Glyvenol®, čapíky 10 ks 
za 5,60 €.

UŠETRÍTE

116 €

560 €
6,76 €

Ekzém nie je alergia.
Ekzém je najčastejšie ochorenie kože. 
Najbežnejším typom ekzému je atopická 
dermatitída. Ekzém poznáme v akútnej alebo 
chronickej forme. Aj keď sa podobá na 
alergiu, nie je to alergia.
Najčastejšie sa vyskytuje u detí, trpia ním 
však aj dospelí. Pri zápalovej reakcii na koži 
dochádza k začervenaniu, svrbeniu, pokožka 
je vysušená a môže praskať.
Najdôležitejšie je starať sa o pokožku. 
Poraďte sa so svojím lekárnikom alebo 
lekárom.

FARMACEUTKA  LENKA
MÁ TIP
Mgr. Lenka Mitterová
Vaša Lekáreň Rázusová, Nitra
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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.

odvYkanie od FajČenia

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

Účinkuje rýchle a túžbu po cigarete uhasí po 
30 sekundách*. Rýchla úľava od chuti na cigaretu  
a nutkania fajčiť. Zmierňuje chuť na cigaretu  
a abstinenčné príznaky spojené s ukončením fajčenia. 
Umožňuje plynule reagovať na potrebu doplnenia 
nikotínu v tele. Dovoľuje postupné znižovanie dodávanej 
dávky nikotínu. Neobsahuje cukor. Príchuť lesného 
ovocia a mentolu. 150 dávok. V ponuke aj Nicorette® 
Spray 1 mg/dávka, aer ora 150 dávok 13,2 ml za 18,65 €, 
Nicorette® invisipatch 25 mg/ 16 h, 7 liečivých náplastí 
za 21,20 € a rôzne druhy liečivých žuvačiek. 
Info o cenách v lekárňach Vaša Lekáreň.
 * Pri použití dvoch dávok

         

Čaj

herBeX PrieduškovÝ Čaj 
20 vreciek 18)

Mäta, skorocel a rebríček podporujú normálnu 
funkciu dýchacieho systému. Pamajorán 
podporuje imunitu a normálnu funkciu horných 
dýchacích ciest. 
V ponuke aj iné druhy čajov HERBEX. 
Info o cenách v lekárňach Vaša Lekáreň.

viTaMínY, MinerálY

WalMark GinkoPrim 
MaX ProMo 2020 90 + 30 tabliet 10)

Výhodné balenie GinkoPrim 90+30 tabliet 
NAVYŠE. GinkoPrim obsahuje kvalitný výťažok 
z Ginkgo Biloba na podporu pamäti, koncentrácie 
a mozgovej činnosti. MESIAC UŽÍVANIA NAVYŠE. 
Vyrobené držiteľom certifikátu GMP.

sYndrÓM suChÉho oka

sYsTane™ ulTra 
Bez konzervačných látok 10 ml 11)

NOVINKA! Zvlhčujúce očné kvapky SYSTANE™ 
ULTRA bez konzervačných látok poskytujú 
rýchlu úľavu od príznakov suchého oka ako 
sú podráždenie, začervenanie alebo pálenie 
očí. Vhodné tiež pre použitie s kontaktnými 
šošovkami. V ponuke aj zvlhčujúce očné kvapky 
Systane™ COMPLETE 10 ml za 11,00 €.

CholesTerol,  
srdCe, anTioXidanT

TereZia ČiernY Cesnak 60 kapsúl 10)

Cesnak prispieva k regulácii hladiny 
cholesterolu a lipidov v krvi. Je tiež významným 
antioxidantom, podporuje imunitu a činnosť 
srdca. Fermentovaný (čierny) cesnak obsahuje 
niekoľkokrát viac aktívnych látok ako biely 
cesnak. Bez zápachu a ostrej chuti.

viTaMínY Pre deTi

WalMark Marťankovia 
MulTiviTaMín  50 gum + 50 tbl. MIX 
+ darček vodné ufo ProMo 2020 10)

Multivitamíny Marťankovia s Imunactivom 
s príchuťou MIX a novinka Marťankovia Gummy 
Jeseň-zima v 4 nových príchutiach a nových 
väčších tvaroch! Príchuť jahoda, malina, marakuja 
a pomaranč. Vodné UFO ako darček pre ešte 
väčšiu zábavu vo vode!

iMuniTa

herBeX Plod šíPkY sypaný čaj 
100 g 18)

Prispieva k prirodzenej obranyschopnosti 
a podporuje správnu funkciu dýchacieho 
systému. V ponuke aj ostatné čaje HERBEX.
Info o cenách v lekárňach Vaša Lekáreň.

iMuniTa, Trávenie

Pharma activ aloeveralife akCia 

3 x 1000 ml 10)

Aloe - šťava z aloe podporuje odolnosť 
organizmu. Správne zažívanie udržuje správnu 
funkciu imunitného systému a napomáha 
tráveniu a činnosti čriev. Šťava z aloe vylisovaná 
z dužiny môže byť používaná ľubovoľne dlho, 
vždy keď to náš organizmus potrebuje.

naFukovanie, PlYnaTosť

degasin 280 mg 32 mäkkých kapsúl 11)

Trápia Vás brušné ťažkosti? 
Napríklad nafukovanie a plynatosť? 
Degasin prináša rýchlu úľavu od týchto 
problémov. Obsahuje až 280 mg simetikónu 
v jednej kapsule. Stačí 1 kapsula denne.

UŠETRÍTE

146 €

1865 €
20,11 €

UŠETRÍTE

029 €

165 €
1,94 €

UŠETRÍTE

214 €

1540 €
17,54 €

UŠETRÍTE

275 €

925 €
12,00 €

UŠETRÍTE

346 €

1705 €
20,51 €

UŠETRÍTE

203 €

1490 €
16,93 €

UŠETRÍTE

029 €

175 €
2,04 €

JC: 17,50 €/kg

UŠETRÍTE

063 €

1900 €
19,63 €

UŠETRÍTE

087 €

555 €
6,42 €
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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.

Čaj

ToTo PrieduškovÝ Čaj 
20 vreciek 10)

Skorocel, mäta a rebríček podporujú normálnu 
funkciu dýchacieho systému. Pamajorán 
podporuje imunitu a normálnu funkciu 
horných dýchacích ciest. V ponuke aj TOTO 
RUMANČEKOVÝ ČAJ, 20 vreciek a TOTO 
UROLOGICKÝ ČAJ S BRUSNICAMI, 20 vreciek 
za 1,80 €.

kŕČe

Buscopan 10 mg 20 tabliet 1)

Liek odstraňuje kŕče hladkých svalov v žalúdku, 
črevách, žlčovom trakte, močových a pohlavných 
orgánoch. Môže sa použiť pri bolestivej menštruácii 
a kŕčoch tráviacej sústavy rôzneho pôvodu. 
Má spazmolytické účinky. Liek začína účinkovať 
do 15 minút. Buscopan obsahuje 10 mg 
butylskopolamíniumbromidu.

 

TlakoMer

MiCroliFe TlakoMer diGiTálnY 
BP 3aG1 + digitálny teplomer MT 
3001 zadarmo 11)

Plnoautomatický tlakomer s manžetou 
na rameno a kompresorom, vybavený PAD 
technológiou pre včasné rozpoznanie arytmie 
srdca. Dodávaný s darčekom – digitálnym 
teplomerom MT 3001.

deZinFekCia

dettol tekuté mydlo aloe vera 
a vitamín e, 250 ml 12)

Osviežujúce tekuté mydlo DETTOL vyživuje 
vašu pokožku a zanecháva ju jemnú a hebkú. 
DETTOL Antibakteriálny gél na ruky 50 ml 
je jednoduchý, rýchly, efektívny prípravok 
na dezinfekciu rúk. Ničí 99,9% baktérií a vírusov. 
V praktickej veľkosti vhodnej aj na cestovanie.

odČervenie Psov
všeTkÝCh veľkosTí

drontal dog Flavour 2 tablety 17)

ORIGINÁLNE A CHUTNÉ ODČERVENIE pre 
Vašeho psíka. Odčervujte každé 3 masiace! 
V ponuke aj Drontal Dog Flavour XL (35 kg)
2 tablety za 15,45 €.

+ Dettol 
antibakteriálny gél 

na ruky 50 ml 
za 0,01 €

+ digitálny teplomer 
MT 3001

+
UŠETRÍTE

596 €

3375 €
39,71 €

UŠETRÍTE

348 €

330 €
6,78 €

JC: 13,20 €/l

UŠETRÍTE

027 €

180 €
2,07 €

UŠETRÍTE

058 €

435 €
4,93 €

UŠETRÍTE

081 €

570 €
6,51 €

PlesňovÉ oChorenia koŽe

Canesten krém 20 g 2)

Lieči plesňové ochorenia kože, vhodný aj na 
liečbu mykózy intímnych partií, pôsobí na 
viac druhov plesní. Pre dospelých a deti 
už od 2 rokov veku. Obsahuje Clotrimazolum.

viTaMínY

vitamín k2 + d3 + Q10 
60 toboliek 10)

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

neChTová MYkÓZa

excilor® pero na liečbu plesňových 
infekcií nechtov 1 ks 11)

Excilor® je určený na ošetrenie plesňových 
infekcií nechtov. Rýchle preniká do nechtu, a tak 
pôsobí v mieste problému. Stačí jedna minúta 
denne bez potreby upravovania nechta pilníkom. 
Vo forme pera na jednoduchú a presnú aplikáciu. 
V ponuke aj Excilor® lak na liečbu plesňových 
infekcií nechtov 3,3 ml za 9,95 €.

UŠETRÍTE

075 €

565 €
6,40 €

UŠETRÍTE

540 €

1170 €
17,10 €

UŠETRÍTE

150 €

990 €
11,40 €

L.SK.MKT.CC.01.2020.1019

SLEDUJ  NÁS 

Nájdete nás na pod profilom:

VAŠA LEKÁREŇ

NA  INSTAGRAME,
YOUTUBE  
A  FACEBOOKU



12,95 €.

UŠETRÍTE

214 €

1555 €
17,69 €

UŠETRÍTE

130 €

600 €
7,30 €

UŠETRÍTE

130 €

600 €
7,30 €

UŠETRÍTE

331 €

1615 €
19,46 €


