AKCIOVÝ LETÁK
JÚL-AUGUST
2020
%

mimoriadna
akcia

PoZnÁTE Z

PoZnÁTE Z

PoZnÁTE Z

+ PAMPERS Baby
Wipes Sensitive
za 0,01 €

ušetríte

2 40 €
Žily, cievy, hemoroidy

DETRALEX 500 mg
60 filmom obalených tabliet

15

00 €

ušetríte

2 75 €

+

17,40 €

850 €

JC: 85,00 €/l

1)

DETRALEX lieči prejavy chronického žilového ochorenia ako
bolesť, pocit ťažkých, či unavených nôh. Tiež lieči príznaky
akútnej hemoroidálnej epizódy. DETRALEX je liek s účinnou
látkou, čistená mikronizovaná flavonoidná frakcia. V ponuke
aj Cedralex 150 ml 12) za 12,50 €. CEDRALEX je inovatívny
revitalizujúci krém na unavené a opuchnuté nohy s extraktom
z korzického citróna. Cedralex Vaše nohy odľahčí, osvieži
a hydratuje. Pre pocit krásnych ľahkých nôh.
PoZnÁTE Z

11,25 €

Trávenie

Hylak forte, 100 ml
+ PAMPERS Baby Wipes Sensitive 52 ks
1)

PoZnÁTE Z

ušetríte

1

ušetríte

0 70 €

10 €

460 €

320 €

5,70 €

Bolesť uší

DOLORgit med ušné kvapky 10 ml

3,90 €

Bolesť

VALETOL® 300 mg/150 mg/50 mg 24 tabliet

11)

Zmierňujú bolesť, začervenanie a svrbenie. Ušné kvapky slúžia
na podporné ošetrenie pri ťažkostiach vonkajšieho ucha.
Účinná látka glycerín pôsobí proti opuchom, zmierňuje bolesti
a vytvára film.
PoZnÁTE Z

1)

Liek sa používa pri bolesti pri nachladnutí, bolesti hlavy,
chrbta a menštruačnej bolesti.

PoZnÁTE Z

ušetríte

ušetríte

1 70 €

8

1 95 €

780 €

JC: 62,40 €/l

50 €

Opary

11)

Hylak forte - Vaše trávenie ako nové. Pre rýchlu a účinnú
obnovu črevnej mikroflóry pri hnačke, ale aj pri zápche
a pri liečbe antibiotikami. Vhodný aj pre deti od 2 rokov.

Compeed® NÁPLASŤ na opary 15 ks

10,20 €

11)

Náplasť je určená na rýchlu a diskrétnu liečbu oparu. Zmierňuje
pocity brnenia, svrbenia a pálenia, začervenanie a opuch, uľavuje
od bolesti, zmierňuje tvorbu pľuzgierikov a obmedzuje tvoru
chrasty a znižuje riziko prenosu vírusu. Pri prvých príznakoch
svrbenia a pálenia použite náplasť. Pokračujte v používaní náplastí
nepretržite vo dne aj v noci. Náplasť vymieňajte po 8-10 hodinách.
V zľave aj iné druhy náplastí. Info o cenách v lekárňach Vaša Lekáreň.

9,75 €

Ošetrenie rán

ALFASILVER sprej 125 ml

11)

Sprej s ionizovaným striebrom na ošetrenie akútnych aj
chronických rán. Striebro chráni pred infekciou, vytvára vhodné
vlhké prostredie pre urýchlenie hojenia. Pri ošetrení jemne
chladí, v rane neštípe a ošetrenú oblasť chráni pred množením
baktérií.

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. 7. 2020 do 31. 8. 2020 alebo do vypredania zásob.
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

MIMORIADNA AKCIA
ušetríte

0 75 €

600 €

6,75 €

Vitamíny

TOTO VITAMÍN D3 2000 I.U. 60 kapsúl

10)

Výživový doplnok, obsahuje vitamín D3 (cholekalciferol).
Vitamín D prispieva k udržaniu zdravých kostí a udržaniu
zdravých zubov, k správnemu fungovaniu imunitného
systému. V ponuke aj TOTO VITAMÍN D3 400 I.U. kvapky
30 ml za 6,00 €.

ušetríte

1 65 €

800 €

9,65 €

ŽIVÉ KULTÚRY

TOTO LACTOBACILY 40 kapsúl

10)

Výživový doplnok s obsahom 9 kmeňov laktobacilov a bifidobaktérií.
Jedna kapsula obsahuje viac ako 10x109 CFU a selén.
V ponuke aj TOTO LACTOBACILY FORTE 20 kapsúl za 5,80 €.

ušetríte

1 20 €

1100 €
JC: 15,71 €/l

12,20 €

Intímna hygiena

ROSALGIN® EASY 140 mg vaginálny roztok 5 x 140 ml

7)

ROSALGIN® EASY prináša rýchlu úľavu od gynekologických
ťažkostí, svrbenia a pálenia. Vhodný aj na bežnú ženskú hygienu.
V ponuke aj ROSALGIN®, 500 mg 10 vreciek 7) za 8,10 €
a ROSALGIN®, 500 mg 6 vreciek 7) za 5,45 €.
Obsahujú benzydamíniumchlorid.

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.

JÚL - AUGUST 2020
U nás ušetríte najviac!

ušetríte

0 60 €

4

o naše telo. 50 €
životosprávy a starostlivosti
5,10 €
Nádcha ochranný signál a impulz ku zmene
Olynth® HAfyzický
0,1 % pocit. Môžeme ju vnímať ako
nosová roztoková aerodisperzia 10 ml
to svedčí aj o tom, že bolesť nie je len
Rýchlo uvoľňuje upchatý nos, zvlhčuje nosovú sliznicu
Áno. Tolátkam,
uvádzajú
štatistiky.
Ale tiež
vďaka trom zvlhčujúcim
bez obsahu
konzervačných
4)

látok, dlhodobý účinok až 10 hodín. Nosová roztoková
aerodisperzia Olynth® HA 0,1 % a Olynth® HA 0,05% obsahuje
ŽIVOTAVAŽ
U 67%
ĽUDÍ?
xylometazolíniumchlorid.
ponuke
aj Olynth®
HA 0,05 %,
nosová roztoková
ml za 4,50ZNÍŽI
€, OLYNTH®
JE aerodisperzia
PRAVDA, 10
BOLESŤ
KVALITU
PLUS 0,5 mg/50 mg/ml za 5,20 €, OLYNTH® PLUS
1 mg/50 mg/ml za 5,20 €, Olynth® 0,1 % nosová roztoková
aerodisperzia 10 ml za 3,70 € a Olynth® 0,05 % nosová
roztoková aerodisperzia 10 ml za 3,70 €.

Najlacnejšia ponuka
na Júl a August len
vo Vašej Lekárni.

ušetríte

1 65 €

900 €

10,65 €

IMUNITA, TRÁVENIE

BIOPRON® Forte 30 + 10 kapsúl 33% ZADARMO

10)

Komplex živých mikroorganizmov s S. Boulardii
a fruktooligosacharidmi. Vaša denná dávka života, nielen
na cesty. V ponuke aj BIOPRON® Forte 60 kapsúl za 15,65 €
a BIOPRON® Forte 30 kapsúl za 9,35 €.

ušetríte

0 40 €

360 €

4,00 €

Hnačka

Imodium®Instant 6 orodispergovateľných tabliet

BEZ
ZAPÍJANIA

1)

Okamžite sa rozpúšťa na jazyku a prináša rýchlu úľavu od hnačky.
Nie je potrebné zapíjať vodou. Má príjemnú mätovú príchuť. Na liečbu
akútnej a chronickej hnačky. Neovplyvňuje prirodzenú črevnú mikroflóru.
Na liečbu dospelých a detí od 6 rokov. Orodispergovateľné tablety
Imodium® Instant obsahujú loperamídiumchlorid a sú určené na vnútorné
použitie. V ponuke aj Imodium®, 8 tvrdých kapsúl za 3,85 €
a Imodium®, 20 tvrdých kapsúl za 6,50 €.

Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Používajte biocídy bezpečne. Akcia platí od 1. 7. 2020 do 31. 8. 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.

MIMORIADNA AKCIA
ušetríte

0 65 €

420 €

4,85 €

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.
Obsahuje 10 mg butylskopolamíniumbromidu.

ušetríte

1 95 €

9 00 €

10,95 €

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 16)
za 15,95 €, BioGaia® ProTectis Plus 7 vreciek 16) za 7,30 €, BioGaia® ProDentis 20 pastiliek 16)
za 10,65 €, BioGaia® ProTectis citrón 10 tabliet a BioGaia® ProTectis jahoda 10 tabliet 16) za 5,60 €.

ušetríte

1 50 €

810 €

9,60 €

Stres a vyčerpanie

MAGNESIUM B-KOMPLEX GLENMARK
100 + 20 tabliet ZADARMO

10)

Magnesium B-Komplex vďaka horčíku a vitamínom skupiny
B znižuje psychické napätie, únavu aj vyčerpanie a pomáha
k normálnej činnosti svalov. Komplexné a vyvážené zloženie
horčíka a vitamínov B1, B6 a B12. 2 tablety denne pre optimálne
vstrebanie horčíka.

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.

JÚL - AUGUST 2020
U nás ušetríte najviac!

ušetríte

2 05 €

13

50 €
o naše telo.
15,55 €
životosprávy a starostlivosti
ochranný
signál a impulz ku zmene
IMUNITA,
TRÁVENIE
fyzický pocit. Môžeme ju vnímať ako
GS SUPERKY PROBIOTIKÁ
aj o tom, že bolesť nie je len
60 +to
20 svedčí
kapsúl
Áno.
To
uvádzajú
štatistiky.
Ale tiež
Unikátny komplex 9 odolných
kmeňov
10)

probiotík. 21 miliárd životaschopných
mikroorganizmov* v dennej dávke
ŽIVOTA
AŽ selén
U 67%
ĽUDÍ? imunity
(2 kapsuly).
Navyše
pre podporu
a prebiotiká.
V ponukeBOLESŤ
aj GS SUPERKY
JE PRAVDA,
ZNÍŽI KVALITU
PROBIOTIKÁ 30 + 10 kapsúl za 8,40 €.

Najlacnejšia ponuka
na Júl a August len
vo Vašej Lekárni.

*Uvedené množstvo zodpovedá okamihu výroby

ušetríte

3 10 €

1650 €
19,60 €

Ošetrenie bradavíc

URGO Bradavice Kryoterapeutický
prípravok na zmrazenie bradavíc 38 ml

11)

Prípravok je vhodný na ošetrenie bradavíc
kryoterapiou. Krátke a postupné pôsobenie zaručuje
zmiernenie bolestivosti ošetrenia. Ošetrenie bradavice
metódou zmrazenia. Bezpečný spôsob aplikácie.
Bez bolesti. Obsahuje dimethylether.

ušetríte

2 30 €

1750 €

19,80 €

Odvykanie od fajčenia

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

3)

VYLIEČTE SA ZO ZÁVISLOSTI OD FAJČENIA. Zmierňuje chuť na cigaretu
a abstinenčné príznaky spojené s ukončením fajčenia. Neobsahuje cukor.
Orálna roztoková aerodisperzia Nicorette® Spray s príchuťou lesného ovocia
1mg/dávka, obsahuje nikotín a je určená na podanie do úst. V ponuke aj
Nicorette® Spray 1 mg/dávka, aer ora 150 dávok 13,2 ml za 18,35 €,
liečivé žuvačky Nicorette® Classic/Icemint Gum 2 mg alebo 4 mg 105 ks
za 30,15 €, liečivé žuvačky Nicorette® FreshFruit/Icemint Gum 2 mg alebo
4 mg 30 ks za 11,15 € a Nicorette® invisipatch 25 mg/ 16 h,
7 transdermálnych náplastí 2) za 20,85 €.

Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Používajte biocídy bezpečne. Akcia platí od 1. 7. 2020 do 31. 8. 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.

FARMACEUTKA KATKA
MÁwww.vasalekaren.sk
TIP
PharmDr. Katarína Šimanská, MPH
Vaša Lekáreň TaJ Sekčov, Prešov

VEDELI STE, ŽE AŽ 40 % ĽUDÍ, KTORÝCH
TRÁPI BOLESŤ NEVEDIA AKÝ LIEK PROTI
BOLESTI BY SI MALI VZIAŤ.
Lieky proti bolesti nazývame analgetiká.
Tieto lieky môžu byť dostupné v rôznych formách.
Lokálne pôsobiace – krémy, gély, masti.
Pre celkový účinok sa používajú analgetiká
vo forme tabliet, kapsúl a.i.

ušetríte

2 00 €

7

Okrem toho existuje viacero druhov liečiv, ktoré
bolesť tlmia prípadne liečia. So správnym výberom
vhodného liečiva a formy Vám pomôžu farmaceuti.

JC: 71,50 €/kg

15 €

9,15 €

Bolesť a opuch

Ibalgin® DUO EFFECT 100 g

2)

Unikátna kombinácia dvoch účinných látok
vo forme krému.Potláča bolesť, zmierňuje zápal
a urýchľuje vstrebávanie modrín.
Lieči poúrazové stavy a následky športových
úrazov, krvné podliatiny, podvrtnutie kĺbu.
Uľavuje od bolesti chrbta. Pre dospelých
a dospievajúcich od 12 rokov. Obsahuje
Ibuprofén, heparinoid.

Pri kúpe Diclobene
140 mg, 10 ks získate
Diclobene 140 mg, 5 ks
za 0,01 €
ušetríte

9

ušetríte

0

66 €

1645 €
2)

Diclobene 140 mg, liečivé náplasti s diklofenakom,
pre dlhotrvajúcu úľavu od bolesti svalov a kĺbov
končatín až na 12 hodín. Obsahuje sodnú soľ
diklofenaku. Pri kúpe Diclobene 140 mg,
10 liečivých náplastí získate Diclobene 140 mg,
5 liečivých náplastí za 0,01 €.

MIG-400® 30 tabliet

Nasometin® 50 mikrogramov/dávku,

1)

MIG-400® rýchly proti bolesti a horúčke.
Liek určený na liečbu miernej a stredne silnej
bolesti a horúčky. V ponuke aj MIG® Junior
2%, 100 ml za 2,50 €. Obsahuje ibuprofén.
Bez laktózy. Politeľná tableta

60 dávok

4)

Na liečbu príznakov sezónnej alergickej nádchy
s klinicky potvrdeným účinkom. Neovplyvňuje
pozornosť. Pre dospelých. Podávanie jedenkrát
denne. Obsahuje mometazónfuroát.

ušetríte

1

41 €

865 €

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. V ponuke aj
NUROFEN® 200 mg 2 liečivé náplasti za 5,20 €.

1 10 €

885 €

570 €

10,68 €

ALERGICKÉ
A SVRBIVÉ PREJAVY POKOŽKY

Lokálna bolesť

ušetríte

83 €

JC: 177,00 €/kg

10,06 €

NUROFEN® 200 mg 4 liečivé náplasti

13,22 €

Alergická nádcha

ušetríte

1

990 €

3,53 €

Bolesť

Diclobene 140 mg, 10 liečivých náplastí

3 32 €

295 €

26,11 €

Lokálna Bolesť

ušetríte

58 €

Fenistil 1 mg/g gél 50 g

2)

Rýchla a účinná úľava pre svrbivú podráždenú
pokožku rôzneho pôvodu: svrbiaca vyrážka,
uštipnutie hmyzom, spálenie slnkom, povrchové
popáleniny, žihľavka. Forma gélu má chladivý
účinok. Obsahuje 1 mg dimetindeni maleas v 1 g.

6,80 €

Alergická nádcha

Quixx®soft nosový sprej 30 ml

11)

Quixx®soft je izotonický nosový sprej s obsahom
morskej vody na čistenie a zvlhčenie upchatého
nosa pri nádche, chrípke a alergiách. Pre deti od
6 mesiacov a dospelých. V ponuke aj Quixx®
daily nosový sprej 100 ml za 6,80 €. Quixx® daily
pomáha pri zápale prínosových dutín a pooperačnej
starostlivosti nosa. Quixx® daily pre deti od 2 rokov
a dospelých.

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. 7. 2020 do 31. 8. 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.

www.vasalekaren.sk

9,00€
JC: 107 €/kg

10,70€

JC: 95,67 €/kg

14,35€
5,10€
JC: 90,00 €/kg

16,20€

www.voltaren.sk
7

ušetríte

ušetríte

2 00 €

9

70 €

11,70 €

1 84 €

9 05 €

10,89 €

ušetríte

ušetríte

0 32 €

1

55 €

1,87 €

0 93 €

455 €

5,48 €

www.vasalekaren.sk

ušetríte

0 90 €

ušetríte

1

36 €

615 €

920 €

JC: 184,00 €/kg

10,56 €

7,05 €

Ošetrenie rán

UniGel® APOTEX 5 g

Hydrofilný gél na ošetrenie: povrchové poranenia
kože, odreniny, rezné rany, popáleniny a drobné
poranenia v domácnosti a pri športe. Zabraňuje
tvorbe chrást a vzniku jazvy. Použitie 1x denne.

BepanGel® hojivý gél 50 ml
Zdravotnícka pomôcka

ušetríte

3

ušetríte

0

19 €

1540 €

ušetríte

1 21 €

91 €

640 €

JC: 77,00 €/l

415 €

JC: 42,67 €/l

18,59 €

7,31 €

5,36 €

Odstránenie vší a hníd

Repelent

PARANIT Sprej proti všiam a hnidám

PREDATOR FORTE 150 ml

100 ml + šampón 100 ml + hrebeň

Jednotka na trhu, ktorá nedá šancu komárom
a kliešťom! Repelentná ochrana proti komárom,
kliešťom a ďalšiemu hmyzu.
Účinná látka DEET 25%. Aplikácia na pokožku
aj odev, jemne parfumovaný.

11)

Odstráňte 100% vší jedinou 10 minútovou
aplikáciou! Klinicky preukázaný účinok.
Obsahuje radikálny sprej proti všiam a hnidám,
šampón po ošetrení a hrebeň naviac. V ponuke
aj PARANIT Radikálny šampón 100 ml + hrebeň
za 11,25 € a PARANIT Preventívny sprej proti
všiam (Biocíd) 100 ml za 10,00 €.

11)

Ošetrenie rán

Curiosin® gél 15 g

13)

11)

Curiosin® je číry gél, ktorý urýchľuje hojenie
širokého spektra rán ako odreniny, rezné a tržné
rany, popáleniny, pooperačné rany, dekubity,
vredy predkolenia a iné. Znižuje bolestivosť
rany a zápal tkaniva. Zároveň chráni ranu pred
infekciou. Obsahuje zink-hyaluronát.

V novom balení

ušetríte

1 47 €

10

JC: 70,33 €/l

ušetríte

1

1055 €
JC: 211,00 €/l

11,97 €

Odstránenie vší a hníd

NYDA® express proti všiam a hnidám
50 ml

11)

NYDA® express proti všiam a hnidám sprej 50 ml.
Zbavte sa vší a hníd v rekordnom čase a iba
v 1 aplikácii. Za 10 minút máte hotovo!
V ponuke aj NYDA® plus proti všiam a hnidám
pre dlhé a husté vlasy 100 ml za 15,45 €.

ušetríte

55 €

42 €

0 88 €

12,02 €

Opaľovanie

Ladival P+T Plus 30 LF spray 150 ml

620 €

JC: 34,44 €/l

7,08 €

12)

Získajte morský odtieň aj pod slovenským slnkom
s betaglukánom. Už si nemusíte vybrať medzi
ochranou a opaľovaním. Ladival® PLUS ponúka
ochranu aj opaľovanie. Intenzívnejšie, rýchlejšie
a trvalejšie opálenie s betaglukánom, bez
samoopaľovacích látok. Vysoká kvalita za priaznivú
cenu vyrobená v Nemecku. Trojitý filter proti UVA,
UVB, IR-A. Bez parabénov, konzervačných látok,
parfémov, farbív a chemických emulgátorov.
Zľava platí pre všetky produkty značky Ladival.
Viac info o cenách v lekárňach Vaša lekáreň.

Ošetrenie rán

Betadine® dezinfekčný roztok 120 ml

2)

Vo Vašej domácej a dovolenkovej lekárničke určite
nesmie chýbať Betadine dezinfekčný roztok. Vďaka
svojmu širokému spektru antimikrobiálnej aktivity
sa používa na dezinfekciu a ošetrenie rán, liečbu
bakteriálnych a plesňových infekcií, predoperačnú
dezinfekciu kože a slizníc, dezinfekciu pokožky pred
injekciou, infúziou a transfúziou. Obsahuje jódovaný
povidón.

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.

www.vasalekaren.sk

PoZnÁTE Z

ušetríte

0

ušetríte

0

37 €

460 €

315 €

Starostlivosť o pokožku

Visine® Classic 0,05 %,
očná roztoková instilácia 15ml

Sudocrem® MULTI-EXPERT 60 g

3

750 €
10)

LINEX® FORTE je kombinácia živých
bakteriálnych kmeňov a prebiotík, ktoré
pomáhajú udržiavať rovnováhu črevnej
mikroflóry. Odporúča sa užívať v dávke 1 kapsula
1 až 3 krát denne. V ponuke aj LINEX® COMPLEX
14 kapsúl 10) za 5,65 €, LINEX® kapsuly,
32 tvrdých kapsúl 1) za 7,15 € a LINEX® kapsuly,
16 tvrdých kapsúl 1) za 4,50 €.

FAKTU čapíky 10 ks

2,5 ml

Používajú sa na liečbu hemoroidov, najmä ak
sú sprevádzané zápalom a krvácaním.
Používajú sa tiež pri vyrážkach, svrbení a pri
drobných rankách v oblasti konečníka.
Použitie na liečbu rán po proktologických
chirurgických zákrokoch je viazané na
odporučenie lekára. Obsahuje Cinchocaini
hydrochloridum.

2)

Novinka na liečbu hubových infekcií nechtov
u dospelých. Je účinný proti kvasinkám, kožným
hubám aj plesniam. Nanáša sa na postihnutý
necht na ruke alebo nohe jedenkrát týždenne.
Obsahuje amorolfín. V ponuke aj EXO-NAILNER
Lak 2 v 1, 5 ml 11) za 10,15 €.

8)

ušetríte

1

ušetríte

2 28 €

08 €

660 €

11,61 €

815 €

7,68 €

Bolesť hrdla
2)

5,98 €

EXOROLFIN liečivý lak na nechty 5%

9 65 €

Potláča opuch, zápal. 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 3)
za 7,55 €. Na perorálne použitie.
Liek obsahuje aescín.

525 €
Hemoroidy

JC: 96,50 €/kg

Reparil® – Gel N 100 g

0 73 €

Nechtová mykóza

96 €

Bolesť a opuch

ušetríte

24 €

14,69 €

ušetríte

1

1)

Rastlinný liek na zmiernenie ľahkých
prechodných foriem nervového napätia ako
denné sedatívum pri psychickej záťaži, nepokoji,
podráždenosti při ťažkostiach so zaspávaním.
V ponuke aj PERSEN forte 20 kapsúl za 6,70 €.

1145 €

9,60 €

LINEX® FORTE 28 kapsúl

PERSEN forte 40 kapsúl

ušetríte

10 €

Trávenie

12,35 €

Zmiernenie nervového napätia
11)

Sudocrem® MULTI-EXPERT, odborník na rôzne
potreby pokožky. Ochranný krém na podporu
liečby a prevencie: plienkovej dermatitídy, odrenín
a podráždenia pokožky. V ponuke aj Sudocrem®
MULTI-EXPERT 125 g za 5,60 €, Sudocrem® MULTIEXPERT 250 g za 9,20 € a Sudocrem® MULTIEXPERT 400 g za 12,25 €. Obsahuje oxid zinočnatý.

ušetríte

2

1050 €

3,62 €

podráždené oči

RÝCHLA A DLHOTRVAJÚCA ÚĽAVA OD
ZAČERVENANÝCH OČÍ. Odstraňuje očné
príznaky alergického zápalu spojoviek.
Očná roztoková instilácia Visine® Classic 0,05 %
obsahuje tetryzolíniumchlorid a je určená
na použitie do oka.

1 85 €

JC: 52,50 €/kg

4,97 €

5)

ušetríte

47 €

Strepsils PLUS 24 pastiliek

10,43 €

Stres a vyčerpanie
1)

Liek na silnú bolesť hrdla. Účinkuje proti baktériám
a kvasinkám. Pridané anestetikum sa rýchlo vstrebáva
sliznicou a má znecitlivujúci účinok. Liek na vnútorné
použitie. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte
písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa
s lekárom alebo lekárnikom.
V ponuke aj Strepsils PLUS Spray, 20 ml za 6,60 €.

MAGNE B6® FORTE 50 tabliet

10)

Magne B6 Forte® a Magne B6® Balance obsahujú
horčík a vitamín B6. Magne B6 Balance naviac
obsahuje vitamín B9, ktorý podporuje správnu
funkciu psychiky, ako je pamäť, koncentrácia
a odolnosť voči stresu. Horčík a vitamíny B6 a B9
prispievajú k zníženiu únavy a vyčerpania.
V ponuke aj MAGNE B6® CONTROL STRESS,
30 tabliet za 7,90 €.

Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Používajte biocídy bezpečne. Akcia platí od 1. 7. 2020 do 31. 8. 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.
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PoZnÁTE Z

ušetríte

ušetríte

ušetríte

2 82 €

2 14 €

3 15 €

2050 €

1565 €

4900 €

23,32 €

17,79 €

52,15 €

Kĺby, väzy, šľachy

Proenzi ArthroStop RAPID+
180+60 tabliet

Prostata, potencia

10)

Komplexná kĺbová výživa so silou 3 látok.
Špičková starostlivosť o vaše kĺby s dlhodobým
účinkom až 2-3 mesiace po ukončení užívania.
Vyvážené zloženie 3 látok obohatené o ExPur
komplex. Obsahuje glukozamín, chondroitín
a kolagén. S extraktom z Boswellia serrata,
ktorý pomáha udržiavať zdravé a pružné kĺby.
S vitamínom C, ktorý prispieva k normálnej tvorbe
kolagénu.

imunita

Prostenal® NIGHT 60 + 30 tabliet

Unikátne riešenie vyvinuté na zdravú prostatu,
o 38 %* menej vstávania v noci na toaletu a ráno
o 45 %* viac vitality. Prostenal.
Stále v pohode. Výživový doplnok. V ponuke aj
Prostenal® CONTROL 60 tabliet za 15,65 €.
*Výsledky observačnej štúdie na 50 mužoch, 2019.
Štúdia je dostupná na vyžiadanie.

ušetríte

2

Wobenzym® 300 tabliet

10)

+

ušetríte

1

61 €

1885 €
Vaginálne infekcie

ENZYCOL® DNA* 100 + 40 toboliek zadarmo

10)

DNA* pod kontrolou

Prípravok napomáha k normálnej funkcii dolných
močových ciest 2,3). Je odporúčaný pri zvýšenej
hladine kyseliny močovej 2,3,4,5) a pri zvýšenej záťaži
a obmedzení nosných kĺbov 1).
*Zinok prispieva k normálnej syntéze DNA.
1) vitamín C, 2) extrakt z plodu višne, 3) extrakt zo zeleru, 4) kurkumín,
5) extrakt z pistácie

IDELYN® Beliema Effect 10 tabliet

11)

Prípravok Beliema® Effect je zdravotnícka
pomôcka vhodná vo všetkých prípadoch
dočasnej zmeny vaginálnej flóry. Starostlivo
si prečítajte príbalový leták, kde sú uvedené
ďalšie informácie a pokyny. V ponuke aj ďalšie
produkty IDELYN® Beliema. Info o cenách
v lekárňach Vaša Lekáreň.

ušetríte

670 €

Obsahuje biologicky aktivovaný kremík. Multifunkčná
ochrana zdravia. Zosilňuje syntézu kolagénu, posilňuje
imunitu a je ideálny doplnok pre dlhodobé aktívne
zdravie a vitalitu. Kremík zlepšuje elasticitu, pevnosť
a koncentráciu kolagénu v pokožke, vlasoch a nechtoch,
podporuje tvorbu chrupaviek a regeneruje po úrazoch.
V ponuke aj Flexipure Instant ROLL-ON gél 50 ml 12)
za 5,95 €. Lokálne pôsobiaci gél s analgetickým
a protizápalovým účinkom.

ušetríte

1 59 €

1 45 €

570 €

1055 €

7,29 €

Intímna hygiena

LACTACYD Pharma
ANTIBAKTERIÁLNY 250 ml

11)

Prvá pomoc pri zápale močového mechúra!
Uľavuje od pocitu pálenia, štípania pri močení.
Obsahuje prírodnú látku D-manózu.
Rozpustné vrecká s jemnou ovocnou príchuťou.
Teraz darček navyše Femme Urogel.
Pri kúpe Femannose® N D-manóza 14 vrecúšok
dostanete FEMME UROGEL 100 ml 12) za 0,01 €.

JC: 22,80 €/l

7,61 €

10)

Femannose® N D-manóza 14 vrecúšok

ušetríte

JC: 13,40 €/l

Flexipure ORIGINAL 500 ml

28,68 €

Močové cesty

0 91 €
Kolagén

1 6 23 €

1245 €

10,43 €

Kĺby, väzy, šľachy

ušetríte

58 €

885 €

21,46 €

1)

Liek Wobenzym® urýchľuje hojenie po úrazoch.
Pomáha pri opakovaných zápaloch dýchacích
ciest bakteriálneho aj vírusového pôvodu.
Bráni opakovaným vaginálnym mykózam.
V ponuke aj Wobenzym®, 200 tabliet za 38,80 €
a Wobenzym®, 800 tabliet za 125,60 €.

12,00 €

Imunita, vitalita, cievy
11)

Špeciálne pre potreby každodennej ženskej intímnej
hygieny. Pre dlhotrvajúci pocit sviežosti, čistoty
a pohodlia. Prispieva k udržiavaniu zdravého
vaginálneho prostredia a tým predchádza vzniku
zápalov a iných gynekologických ťažkostí.
Vo viacerých variantoch pre každú ženu, pre každý
deň. Info o cenách v lekárňach Vaša Lekáreň.

WALMARK® Omega 3 - rybí olej Forte
180 tabliet

10)

Vysoká dávka omega-3 prémiové kvality.
V ponuke aj WALMARK® Omega 3 - rybí olej
Forte, 90 tabliet za 6,25 €.			
		

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. 7. 2020 do 31. 8. 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.
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ušetríte

ušetríte

16

ušetríte

6 45 €

3 39 €

31

1 11 €

785 €

JC: 630,00 €/l

60 €

JC: 52,33 €/l

50 €

19,99 €

37,95 €

8,96 €

Ochrana pokožky

Starostlivosť o pokožku

kĺby, svaly

ACM DÉPIWHITE.M ochranný krém
SPF 50+ 40 ml

ACM VITIX GÉL na reguláciu
pigmentácie 50 ml

Cannaderm Mentholka EXTRA chladivé konopné mazanie 150 ml

Dépiwhite M ochranný krém SPF 50+ vďaka
svojmu patentovanému zloženiu poskytuje vysokú
ochranu proti UVA a UVB žiareniu a zároveň tiež
ochranu proti fialovému a modrému žiareniu.
Vytvára na pokožke neviditeľný vodeodolný
film, ktorý zabraňuje výskytu alebo rozšíreniu
pigmentových škvŕn. Zároveň obsahuje hydratačné
a antioxidačné aktívne zložky, ktoré pomáhajú
bojovať proti starnutiu pleti.
V ponuke aj ACM DÉPIWHITE.M tónovaný
ochranný krém SPF 50+ 40 ml za 16,60 €.

Vitix gél na reguláciu pigmentácie je
nepriehľadný nemastný gél s jemne zrnitým
vzhľadom. Má úplne inovatívny spôsob účinku
vďaka svojej schopnosti obnoviť fyziologickú
rovnováhu voľných radikálov v bunkách pokožky
(melanocyty a keratinocyty) a patentovanej
rastlinnej aktívnej zložke EXTRAMEL®, bohatej
na antioxidanty. Vďaka svojmu patentovanému
zloženiu pomáha regulovať proces
depigmentácie. V ponuke aj ACM VITIX
30 tabliet za 19,55 €.

Masážny konopný gél s extra silným účinkom
pre zmiernenie ťažkostí aj dlhodobo namáhaného
chrbta, stuhnutých kĺbov a unavených svalov.
Pri masáži poskytuje príjemnú chladivú úľavu.
V ponuke aj Cannaderm Mentholka - chladivé
konopné mazanie na svaly a kĺby 200 ml,
Cannaderm Thermolka EXTRA - hrejivé konopné
mazanie 150 ml a Cannaderm Thermolka - hrejivé
mazanie na svaly a kĺby 200 ml za 7,85 €.

12)

12)

12)

BepanGel® hojivý gél 50 ml
Zdravotnícka pomôcka

ušetríte

0 75 €

PoZnÁTE Z

600 €

6,75 €

V ponuke aj VIGANTOLVIT® OSTEO 30 tabliet za 7,10 €.
Výživový doplnok.

www.vasalekaren.sk

ušetríte

1

ušetríte

ušetríte

1

63 €

1100 €

3 08 €

74 €

25,08 €

17,74 €

Prostata, potencia, vitalita

Kĺby, väzy, šľachy

CEMIO RED 3 30 kapsúl

CEMIO KAMZÍK 60 kapsúl

10)

Nová generácia v 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.
V ponuke aj CEMIO RED 3, 60 kapsúl za 16,50 €.

KĹBy väzy, šľachy

GS Condro Diamant 120 tabliet

10)

+ MESAČNÁ KÚRA ZADARMO
Švajčiarsky originál na KĹBY, VÄZY a ŠĽACHY.
Kolagény v prirodzenej forme: kolagén typu I
ako hlavná súčasť väzov, šliach a kože. Kolagén
typu II, obsiahnutý v kĺbovej chrupavke. Vitamín
C ako podpora tvorby vlastného kolagénu pre
správnu funkciu kĺbových chrupaviek. Mesačná
kúra ZADARMO.

ušetríte

3 35 €

1235 €

2250 €

14,22 €

ušetríte

1 44 €

1300 €
14,44 €

25,85 €

Energia

Srdce, mozog, zrak

Klimaktérium
10)

Optimálna dávka 60 mg koenzýmu Q10
s vysokou vstrebateľnosťou. Biotín pre normálny
energetický metabolizmus, psychickú a nervovú
činnosť. V ponuke aj GS Koenzým Q10 30 mg
za 8,90 €.

10)

Dvojnásobná sila GS Condro® DIAMANT:
to najlepšie z profesionálnej starostlivosti
o kĺby. Jedinečná kombinácia glukozamín
sulfátu s aescinom. Vitamín C ako podpora
tvorby vlastného kolagénu pre správnu funkciu
kĺbových chrupaviek.

ušetríte

1 87 €

GS Koenzým Q10 60mg 30 + 30 kapsúl

2200 €

1600 €

12,63 €

GS Merilin Harmony 60 + 30 tabliet

10)

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

GS Omega 3 Citrus 100 + 50 kapsúl

10)

3000 mg rybieho oleja s vysokým obsahom DHA
a EPA v dennej dávke. EPA a DHA podporujú zdravé
srdce v dávke 250 mg denne. DHA podporuje zdravý
zrak a funkciu mozgu v dávke 250 mg denne. DHA
a EPA v prirodzenej forme triglyceridov – až o 50 %
vyššia vstrebateľnosť.* Kapsuly s citrónovou príchuťou.
V ponuke aj GS Omega 3 Citrus, 60 + 30 kapsúl
za 9,60 €.
*Oproti bežne používaným polosyntetickým etylesterom.

ušetríte

1

ušetríte

1 42 €

11

0 71 €

895 €

40 €

520 €

10,16 €

12,82 €

Pamäť a prekrvenie

GS Ginkgo Premium 60 60 + 30 tabliet

ušetríte

21 €

10)

Prémiové ginkgo s obsahom 60 mg extraktu
z mladých lístkov ginkga pre podporu pamäti
a prekrvenia. Obohatené o koncentrovanú silu
hlohu, gotu koly a horčíka. Hloh obyčajný sa
pre svoje pozitívne účinky tradične využíva pre
podporu prekrvenia a zdravie srdca.
V ponuke aj GS Ginkgo Premium 60,
40 + 20 tabliet za 8,90 €.

5,91 €

Opaľovanie

STRES a NApätie, upokojenie

GS Betakaroten Forte s nechtíkom

GS Anxiolan 30 tabliet

80 + 40 kapsúl

Účinný prípravok pri nadmernom strese, úzkosti
a napätí. Valeriána lekárska pre upokojenie
a duševné zdravie. Ľubovník bodkovaný pre
emočnú rovnováhu. Navyše horčík a vitamín B6
k zníženiu únavy a vyčerpania.
Šetrný k organizmu.

10)

Silná dávka beta-karoténu pre krásne opálenie.
Jedinečná kombinácia beta-karoténu, nechtíka
lekárskeho, biotínu a zinku. Nechtík lekársky
blahodárne pôsobí na pokožku a napomáha k jej
upokojeniu po opaľovaní.
V ponuke aj GS Betakaroten s nechtíkom,
90 + 45 kapsúl za 6,00 €.

10)

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. 7. 2020 do 31. 8. 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.

www.vasalekaren.sk

FORTE

100 mäkkých kapsúl 1)

KOMPLEX

KOMPLEX

MOBIVENAL
ZADARMO

MOBIVENAL
ZADARMO

®

ZADARMO

l.
Obsahuje Ibuprofén.

MOBIVENAL

ZADARMO

www.vasalekaren.sk

+ ďalšie balenie
za 0,01 €

2

1 6 35 €

97 €

1 45 €

1025 €

1635 €

1450 €

11,70 €

32,70 €

17,47 €

ŽIVÉ KULTÚRY

vitamíny pre deti

detské trávenie

BIOPRON® KIDS+

ušetríte

ušetríte

ušetríte

30 kapsúl

10)

Ideálna podpora črevného mikrobiomu
a imunitného systému Vášho dieťaťa.
V ponuke aj BIOPRON® LAKTOBACILY
BabyBifi+ 30 kapsúl za 5,90 €.

Marťankovia PROimun 30 tabliet
+ Marťankovia AKUT 3+ 5 vrecúšok

Marťankovia PROimun cmúľacie tablety
obsahujú extrakt z bazy čiernej a šípok
(Rosa canina) a tiež vitamín C, ktoré prispievajú
k obranyschopnosti organizmu. PROimun
cmúľacie tablety môžu užívať deti od 3 rokov.

ušetríte

3

1

1620 €

ušetríte

1 03 €

03 €

7 30 €

19,55 €

7 30 €

8,33 €

8,33 €

močové cesty

Cell Shield PROTECT 30 tabliet

10)

Silná antioxidačná ochrana na bunkovej úrovni
počas noci. Pre kvalitný život počas starnutia.
V ponuke aj Cell Shield ENERGY 30 tabliet
za 28,45 €.

10)

Ideálna podpora Vašej celkovej pohody
a (rovnováhy) črevnej mikrobioty pri
a po liečbe antibiotikami. V ponuke aj
BIOPRON® 9 Premium BOX 10 X 10 kapsúl
za 39,25 € a BIOPRON® 9 Premium 60 kapsúl
za 16,55 €.

ušetríte

35 €

vitalita, imunita

BIOPRON® 9 Premium 30 kapsúl
10)

vitamíny pre deti

IDELYN® Urinal Express pH 6 vrecúšok

10)

Rýchla úľava od nepríjemných pocitov pálenia
pri močení vďaka neutralizácii pH. V ponuke aj
IDELYN® Urinal Nefro 20 tabliet za 8,25 €.

ušetríte

Marťankovia® Gummy s echinaceou
50 tabliet

10)

S echinaceou, vitamínom C a zinkom, ktoré
prispievajú k správnej funkcii imunitného
systému. V ponuke aj Marťankovia® Gummy
s Bazou čiernou, 50 tabliet za 7,30 €
a Marťankovia® Gummy s echinaceou, 50 tabliet
+ DARČEK VESMÍRNA PEČIATKA za 7,90 €.

ušetríte

ušetríte

0 98 €

1 11 €

1 71 €

475 €

540 €

845 €

5,73 €

bolesť hrdla

Septofort 2 mg 24 pastiliek

6,51 €

ÚNAVA, STRES
1)

Pri bolesti v hrdle. Obsahuje chlorhexidín.

Magnesium + B6 90 tabliet

10,16 €

zdravé opálenie
10)

Horčík na nervový a svalový systém obohatený
o vitamín B6 na zníženie únavy. V ponuke aj
Magnesium + B6 100 tabliet so sladidlom
za 6,00 €, Magnesium + B6 ACTIV 50 tabliet
za 5,60 €, Magnesium + B6 50 tabliet za 3,45 €
a Magnesium + B6 60 tabliet za 4,20 €.

Letný balíček DUO-PACK
Beta karotén 6 mg 30 kapsúl
+ Laktobacily COMPLEX 42 kapsúl

10)

2 starostlivo vybrané produkty prémiovej kvality
pre pohodlné cestovanie. V ponuke aj
Beta karotén 6 mg 30 kapsúl za 2,90 €.

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. 7. 2020 do 31. 8. 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.

