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

použitie. 18) Čaj. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Používajte biocídy bezpečne. Akcia platí od 1. 5. 2023 do 31. 5. 2023 alebo do vypredania zásob. 
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

Olfen Forte 23,2 mg/g gél uľavuje od intenzívnej, náhle vzniknutej bolesti chrbta, 
svalov a kĺbov. Obsahuje dietylamínovú soľ diklofenaku. V ponuke aj Olfen gel, 100 g 
za 7,39 €. Obsahuje sodnú soľ diklofenaku.

Laktobacily
TOTO Laktobacily premium
60 kapsúl 10)

Obsahujú 9 starostlivo synergicky pôsobiacich kmeňov prospešných pre tráviaci 
systém. Obsahujú zmes 8 vitamínov skupiny B a 1000 I.U. vitamínu D3. 1 kapsula 
obsahuje 10 miliárd CFU – živých mikroorganizmov. Obsahuje prebiotikum inulín,  
pre podporu črevnej mikroflóry. V ponuke aj TOTO Laktobacily premium, 40 kapsúl 
za 11,99 €.

Lokálna bolesť
Olfen Forte 23,2 mg/g gél
150 g 2)

UŠETRÍTE 500€
JC: 86,60 €/kg 

1299€
 17,99 € 

UŠETRÍTE 230€
 

499€
 7,29 € 

UŠETRÍTE 310€
 

849€
 11,59 € 

UŠETRÍTE 160€
 

1569€
 17,29 € 

NAJVÝHODNEJŠIA
CENA

NAJVÝHODNEJŠIA
CENA

NAJVÝHODNEJŠIA
CENA

NAJVÝHODNEJŠIA
CENA

Žily
Aescin 20 mg
90 obalených tabliet 1)

Aescin, liek pre dospelých pri liečbe lokalizovaných opuchov, zápalov, podliatin  
a chorôb žíl dolných končatín. V ponuke aj Aescin 20 mg, 30 obalených tabliet  
za 4,79 €. Obsahujú alfa-escinum.

Prípravok so špeciálnym zložením na zabezpečenie správnej činnosti svalov 
(kontrakcie a relaxácie). Horčík a vitamín B6 prispieva k správnemu fungovaniu 
nervového systému, svalov a psychiky. V ponuke aj STOP KŔČOM Rapid, 20 vrecúšok 
za 4,49 € a STOP KŔČOM Forte, 20 šumivých tabliet za 2,99 €.

Svalové kŕče
STOP KŔČOM
56 tabliet 10)



Hnačka

IMODIUM® 2 mg 
20 tvrdých kapsúl 1)

V ponuke aj iné lieky IMODIUM®. Info o cenách  
v lekárňach Vaša Lekáreň. Obsahuje loperamídium-chlorid.

Bolesť

Ibalgin® 400 
24 tabliet 1)

V ponuke aj Ibalgin® 400, 48 tabliet za 5,69 €.
Obsahujú ibuprofén.

Žily

Lioton® gel 100 000 
100 g 2)

Obsahuje heparín sodnú soľ.

Podpora pri antibiotikách

TOTO Laktobacily ATB 
20 kapsúl 10)

UŠETRÍTE

 

849€
9,49€

1,00€

UŠETRÍTE

 

329€
3,99€

0,70€

UŠETRÍTE

 

649€
8,29€

1,80€

UŠETRÍTE

 JC: 114,90 €/kg1149€
15,69€

4,20€
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Podpora rastu vlasov zvnútra

REVALID® VLASOVÝ KOMPLEX 
60 kapsúl 10)

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

Vitamíny

REVITANERV STRONG 
30 tabliet 10)

Detské laktobacily

TOTO Detské Laktobacily 
10 ml kvapky 10)

Pri kúpe 1 balenia TOTO Detské Laktobacily, 10 ml kvapky 
dostanete TOTO BIO ČAJ Detský ovocný, 20 x 2 g za 0,01 €.

Najvýhodnejšie ceny 
vo Vašej Lekárni

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

použitie. 18) Čaj. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Používajte biocídy bezpečne. Akcia platí od 1. 5. 2023 do 31. 5. 2023 alebo do vypredania zásob. 
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

Hemoroidy

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

V ponuke aj PROCTO-GLYVENOL® 400 mg + 40 mg,  
10 čapíkov za 7,69 €.

UŠETRÍTE

 

1399€
18,69€

4,70€

UŠETRÍTE

 

1549€
20,79€

5,30€

UŠETRÍTE

 

699€
8,99€

2,00€

UŠETRÍTE

 

1299€
17,29€

4,30€

+

+TOTO BIO ČAJ DETSKÝ 
OVOCNÝ, 20 x 2 g  

ZA 0,01 €



TOTO KOENZÝM Q10 PREMIUM 
60 kapsúl
Výživový doplnok

TOTO GINKO BILOBA 60 mg 
90 kapsúl
Výživový doplnok

TOTO NA PEČEŇ
30 kapsúl
Výživový doplnok

• obsahuje až 100 mg 
vysoko koncentrovaného 
extraktu z kanadských 
brusníc (40 mg 
proanthokyanidínov), 
extrakt zo Zlatobyle 
obyčajnej pre zdravie 
močových ciest

• komplex 6 kmeňov 
baktérií mliečneho 
kvasenia (Laktobacily  
a Bifidobaktérie)  
a prebiotikum

TOTO NA MOČOVÉ CESTY 
AKUT
20 / 10 kapsúl
Výživový doplnok

 20 kapsúl 

 579€
6,19 €

 90 kapsúl 

 1279€
13,89 €

 30 kapsúl 

 1279€
13,89 €

 60 kapsúl

 1199€
12,99 €

 20 kapsúl 

1799€
 10 kapsúl 

1039€
19,89 € 11,29 €

ZÁPAL
MOČOVÝCH CIEST



Akcia platí od 1. 5. 2023 do 31. 5. 2023, alebo do vypredania zásob. Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

TOTO TIAMÍN B1 50 mg  
30 kapsúl
Výživový doplnok

 30 kapsúl 

 269€
2,99 €

TOTO B-KOMPLEX FORTE 
20 / 100 kapsúl
Výživový doplnok

TOTO PYRIDOXÍN B6 20 mg  
30 / 60 kapsúl
Výživový doplnok

 20 kapsúl 

319€
 100 kapsúl 

879€
3,49 € 9,49 €

 30 kapsúl 

259€
 60 kapsúl 

449€
2,79 € 4,89 €

2 + 1 na všetky
TOTO šumáky

TOTO ŠUMÁK
MAGÉZIUM B6
20 šumivých tabliet
Výživový doplnok

TOTO ŠUMÁK
MULTIVITAMÍN
20 šumivých tabliet
Výživový doplnok

TOTO ŠUMÁK
VITAMÍN C
20 šumivých tabliet
Výživový doplnok

 1 balenie 

 499€

Pri kúpe 2 ľubovoľných 
TOTO šumákov dostanete 
TOTO ŠUMÁK VITAMÍN C, 
20 šumivých tabliet
za 1 cent.



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

použitie. 18) Čaj. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Používajte biocídy bezpečne. Akcia platí od 1. 5. 2023 do 31. 5. 2023 alebo do vypredania zásob. 
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

Liek pre dospelých na liečbu prejavov a príznakov 
chronického žilového ochorenia, ako sú bolesť, 
pocit ťažkých nôh, opuch nôh a členkov, nočné kŕče. 
Určený aj pre pacientov s hemoroidmi. Obsahuje 
mikronizované flavonoidy - diozmín a hesperidín.

Žily, cievy, hemoroidy
Fluxoven 500 mg
60 filmom obalených tabliet 1)

Reparil® – Gel N potláča opuch, zápal a bolesť. Používa 
sa pri zraneniach s pomliaždeninami, vyvrtnutiami, 
podliatinami, pri kŕčových žilách. V ponuke aj  
Reparil® – Gel N, 40 g za 8,49 €. 100 g gélu obsahuje 
aescinum 1 g a diethylamini salicylas 5 g.

Lokálna bolesť, opuch a zápal
Reparil® – Gel N
100 g 2)

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

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

TIPY LEKÁRNIČKY SOFIE
KRČOVÉ ŽILY,

UNAVENÉ NOHY

DETRALEX® je liek na boľavé, či opuchnuté nohy  
a kŕčové žily. DETRALEX® tiež lieči príznaky akútnej 
hemoroidálnej epizódy. Vyskúšajte liek DETRALEX®  
a cíťte sa nezastaviteľní. V ponuke aj DETRALEX®  
1000 mg perorálna suspenzia vo vrecku, 30 vreciek 1) 
za 17,69 €.

Žily, cievy, hemoroidy
DETRALEX® 500 mg
60 filmom obalených tabliet 1)

UŠETRÍTE 280€
 

1639€
 19,19 € 

UŠETRÍTE 180€
JC: 123,90 €/kg 

1239€
 14,19 € 

UŠETRÍTE 330€
 

1169€
 14,99 € 

UŠETRÍTE 310€
 

1789€
 20,99 € 

UŠETRÍTE 540€
 

2839€
 33,79 € 

Venoruton prináša úľavu a pôsobí trojitým účinkom. 
Chráni cievnu stenu. Zlepšuje mikrocirkuláciu. 
Redukuje opuch a zmierňuje zápal. Obsahuje O-(beta-
hydroxyetyl)-rutozidy. V ponuke aj Venoruton 300 mg, 
50 tvrdých kapsúl za 10,39 €.

Žilová nedostatočnosť
Venoruton Forte 500 mg
60 tabliet 1)

Máte pocit ťažkých, unavených nôh? Sú vaše nohy opuchnuté, bolia vás, 
cítite v nich mravčenie či tŕpnutie? Hľadáte spôsob, ako zmierniť tieto 
nepríjemné príznaky? Nasledujúcich 10 rád vám s tým môže pomôcť.

1. Vyhýbajte sa dlhodobému státiu alebo sedeniu. Ak si to vyžaduje 
vaše zamestnanie, noste kompresívne pančuchy, resp. podkolienky, 
robte si pravidelné pauzy na krátke prechádzky a žilovú gymnastiku 
(cviky na podporu cirkulácie krvi v žilách).

2. Vyhýbajte sa tiež horúcim kúpeľom, saunovaniu, nadmernému pobytu 
na slnku a cielenému opaľovaniu, noseniu tesného oblečenia (nohavíc, 
pančúch, ponožiek) a topánok s vysokými podpätkami.

3. Odstráňte zlozvyk vo forme sedenia s nohami prekríženými v kolenách.
4. Do jedálnička zaraďte dostatočné množstvo vlákniny, stravu bohatú 

na rutín (obsahuje ho napríklad pohánka) a dodržiavajte pitný režim.
5. Udržiavajte si primeranú telesnú hmotnosť.
6. Pravidelne sa hýbte. Vašim nohám urobí dobrú službu plávanie, 

bicyklovanie, ale aj obyčajná chôdza.
7. Často si vykladajte nohy do vyvýšenej polohy.
8. Pri sprchovaní nôh striedajte teplú a studenú vodu a zakončte  

ho vždy studenou vodou.
9. Používajte gély, krémy alebo masti, ktoré dodajú vašim nohám 

príjemný pocit sviežosti, a prinesú úľavu od nepríjemných symptómov. 
Najčastejšie obsahujú heparín a výťažky z pagaštanu konského.

10. Užívajte venofarmaká, ktoré posilňujú a chránia vaše žily zvnútra.  
O ich výbere a dĺžke liečby sa poraďte s odborníkom.



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

použitie. 18) Čaj. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Používajte biocídy bezpečne. Akcia platí od 1. 5. 2023 do 31. 5. 2023 alebo do vypredania zásob. 
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

Wobecare® Enzym má vysoko aktívne enzymatické 
zloženie. Originálna receptúra od výrobcu lieku 
Wobenzym®. Jednoduché používanie - iba 3 kapsuly 
denne. V ponuke aj Wobecare® Enzym, 45 kapsúl  
za 62,39 €.

Imunita, vitalita
Wobecare® Enzym
90 kapsúl 10)

Liek na predchádzanie a liečbu cestovnej nevoľnosti 
pre dospelých a deti od 2 rokov.

Cestovná nevoľnosť
KINEDRYL®
10 tabliet 1)

ENTERINA® slúži na obnovu črevnej mikroflóry. 
Obsahuje probiotický bakteriálny kmeň Bacillus 
coagulans, doplnený prebiotikom arabinogalaktanom, 
vitamíny skupiny B, K a extrakt z plodov čučoriedky. 
Fľaštičky boli vyvinuté špeciálne pre deti, sú veľmi 
praktické a pre deti chuťovo príjemné. Fľaštička 
obsahuje jednu dennú dávku.

Rýchla a účinná pomoc pri symptomatickej 
liečbe akútnej hnačky u dospelých. Liek obsahuje 
racekadotril, má rýchly protihnačkový účinok.  
Pôsobí až približne 8 hodín.

Hnačka
HIDRASEC® 100 mg
10 tvrdých kapsúl 9)

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

Hnačka
ENDITRIL®
10 tvrdých kapsúl 1)Znižuje cholesterol1. Prispieva k normálnej tvorbe 

kolagénu pre normálnu funkciu krvných ciev2.  
V ponuke aj nový ARTERIN® CHOLESTEROL,  
90 tabliet až na 3 mesiace za 37,59 €.
1 Bolo preukázané, že rastlinné steroly znižujú hladinu cholesterolu v krvi. 
Vysoký cholesterol je rizikovým faktorom pri vzniku koronárnych srdcových 
chorôb. 2 Vitamín C prispieva k normálnej tvorbe kolagénu a k správnej funkcii 
krvných ciev.

Cholesterol
ARTERIN® CHOLESTEROL
30 tabliet 10)

Výživový doplnok so sladidlami. S vitamínom C  
a zinkom pre podporu imunity. Obsahujú extrakt  
z echinacey a skorocelu, ktoré majú upokojujúci  
účinok na hrdlo a hlasivky.

Suché a podráždené hrdlo
StrepHerbal® Baza Čierna  
a Echinacea
24 tvrdých pastiliek 10)

Dentálna hygiena
BIOMEDICA DENTA SALVIA 
concentrate
šalviová ústna voda, 50 ml 12)

Vysoký obsah šalviového extraktu a kombinácie tymolu 
aj éterických silíc, najmä austrálskej čajovníkovej silice 
– Tea Tree Oil, sťahuje ďasná a má antiseptický účinok.

Hnačka
ENTERINA®
8 x 10 ml 10)

Prípravok na rastlinnej prírodnej báze na podporu 
dojčenia.

Podpora dojčenia
Lactil®
56 kapsúl 10)

UŠETRÍTE 240€
 

1149€
 13,89 € 

UŠETRÍTE 290€
JC: 128,63 €/l

1029€
 13,19 € 

UŠETRÍTE 5750€
 

8699€
 144,49 € 

UŠETRÍTE 210€
 JC: 147,80 €/l

739€
 9,49 € 

UŠETRÍTE 060€
 

509€
 5,69 € 

UŠETRÍTE 110€
 

779€
 8,89 € 

UŠETRÍTE 110€
 

749€
 8,59 € 

UŠETRÍTE 280€
 

1649€
 19,29 € 

UŠETRÍTE 090€
 

669€
 7,59 € 



Vaša Lekáreň je tu pre Vás! 

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

použitie. 18) Čaj. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Používajte biocídy bezpečne. Akcia platí od 1. 5. 2023 do 31. 5. 2023 alebo do vypredania zásob. 
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

URGO Pero je gél s obsahom TCA-Active na ošetrenie 
odolných bežných a plantárnych bradavíc na rukách  
a nohách. Transparentná špička pera a modro sfarbený 
gél umožňuje presnú aplikáciu. Pero je predpripravené 
na použitie. Aplikujte 1 kvapku gélu, dospelí 2x denne, 
deti 1x denne. Výsledky sú viditeľné už po 1 týždni. 
Vhodný od 4 rokov. V ponuke aj URGO Bradavice 
Kryoterapeutický prípravok, 38 ml za 18,69 €.

WARTNER® kryoterapia, prípravok na odstraňovanie 
bradavíc, zmrazí bradavicu až k jej jadru, najrýchlejšia 
metóda samoliečby, väčšinou stačí jedna aplikácia. 
Jednoduché použitie, vhodné pre deti od 4 rokov.  
V ponuke aj WARTNER® Pero na odstránenie bradavíc, 
1 ks za 14,69 €.

EndWarts® zdravotnícke pomôcky účinne odstraňujú 
bradavice na rukách, pažiach a chodidlách. Rýchlo 
a jednoducho sa požívajú a sú vhodné pre široké 
spektrum pacientov, deti, diabetikov a tehotné. 
Klinicky overená účinnosť. EndWarts® Freeze 
obsahuje 7,5 g oxidu dusného. V ponuke aj EndWarts® 
ORIGINAL, roztok vo fľaške na bradavice 5 ml  
za 16,69 € a EndWarts® PEN, roztok v pere na 
bradavice 3 ml za 17,39 €.

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

Liek na liečbu androgénnej alopecie u mužov a žien. 
Stabilizuje vypadávanie vlasov, podporuje rast vlasov, 
nezanecháva pocit mastnoty, vlasy zostávajú jemné.  
V ponuke aj Minorga 2%, dermálny roztok 60 ml  
za 14,79 €. Obsahujú minoxidil.

Starostlivosť o vlasy
Minorga 5%
dermálny roztok, 60 ml 2)

Bepanthen® Baby je spoľahlivá ochrana pokožky celej 
rodiny. Hydratuje a prirodzene regeneruje suchú 
pokožku. Pomáha chrániť pokožku pred vznikom 
zaparenín. Vhodné na suché miesta: napr. päty, 
lakte, líca, pery. Bez farbív a parfumácie.  
V ponuke aj Bepanthen® Baby, masť 100 g za 12,49 €.

Starostlivosť o pokožku
Bepanthen® Baby
masť, 30 g 12)

Na liečbu hubových infekcií nechtov u dospelých. 
Účinný proti hubovým a plesňovým infekciám nechtov, 
bez pilníkovania. Prvé 4 týždne sa liečivý lak nanáša 1x 
denne, následne 1x týždenne na postihnutý necht na 
nohe alebo na ruke. Obsahuje terbinafín. V ponuke  
aj EXOROLFIN® liečivý lak na nechty 5%, 2,5 ml 2)  
za 12,69 € a EXO-NAILNER® Lak 2 v 1, 5 ml 11) za 11,09 €.

Nechtová mykóza
EXOTERIN® 78,22 mg/ml
liečivý lak na nechty, 3,3 ml 2)

Opaľovanie
Vitar SUPER BETA KAROTEN 
40 + 20 tabliet 10)

Tajomstvo krásneho opálenia! Vitar SUPER BETA 
KAROTEN s nechtíkom a sedmokráskou vyniká 
komplexným zložením 7 aktívnych látok pre krásne 
bronzové opálenie s dlhotrvajúcim efektom. Tieto 
priaznivé účinky prinášajú špecifický mix karoténoidov, 
extraktu zo sedmokrásky obyčajnej a nechtíka 
lekárskeho, biotínu a antioxidačných vitamínov E a C.

Odstránenie bradavíc
WARTNER® kryoterapia
prípravok na odstraňovanie bradavíc, 
50 ml 11)

UŠETRÍTE 460€
 

1939€
 23,99 € 

UŠETRÍTE 660€
JC: 425,80 €/l 

2129€
 27,89 € 

UŠETRÍTE 090€
 

579€
 6,69 € 

UŠETRÍTE 380€
 

1629€
 20,09 € 

UŠETRÍTE 330€
 JC: 329,83 €/l

1979€
 23,09 € 

UŠETRÍTE 130€
 

599€
 7,29 € 

UŠETRÍTE 390€
 

1359€
 17,49 € 

CH-20220214-49

Odstránenie bradavíc
URGO Pero na odolné bradavice
2 ml 11)

Prvý a jediný prípravok s tromi typmi kolagénov pre 
vaše kĺby, väzy a šľachy. Najsilnejšie zloženie na trhu.  
S vitamínom C pre tvorbu kolagénu, a tým pre 
normálnu funkciu chrupaviek a kostí. Teraz  
vo výhodnom balení na 4 mesiace užívania.

Kĺby, väzy, šľachy
GELACTIV 3-Collagen Forte
60 + 60 kapsúl ZADARMO 10)

UŠETRÍTE 290€
 

1759€
 20,49 € 



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

použitie. 18) Čaj. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Používajte biocídy bezpečne. Akcia platí od 1. 5. 2023 do 31. 5. 2023 alebo do vypredania zásob. 
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

Výhodné ceny vo Vašej 
Lekárni.

€
Roztok určený na čistenie vonkajšieho zvukovodu  
u psa a mačky. Otifree roztok má schopnosť intenzívne 
rozpúšťať ušný maz a nečistoty, významne sa taktiež 
znižuje počet baktérií a kvasiniek prítomných  
vo vonkajšom zvukovode.

Ušná hygiena
Otifree
60 ml 14)

UŠETRÍTE 330€
 JC: 154,83 €/l

929€
 12,59 € 

Homeopatický liek, tradične používaný pri úzkostných 
stavoch, precitlivenosti, podráždenosti a poruchách 
spánku. Sédatif PC® nemá žiadny vplyv na schopnosť 
viesť vozidlá a obsluhovať stroje. V ponuke aj  
Sédatif PC®, 60 tabliet za 8,19 €.

Spánok a nervozita
Sédatif PC®
90 tabliet 1)

UŠETRÍTE 150€
 

1029€
 11,79 € 

Nosový sprej s chladivým mentolom a eukalyptolom. 
Pomáha rýchlo uvoľniť upchatý nos a pri zápale 
dutín. Začína uvoľňovať upchatý nos do 2 minút 
a pomáha lepšie dýchať až na 12 hodín. Aplikácia 
ráno a večer zaistí úľavu od upchatého nosa až 
na 24 hodín. Neobsahuje konzervanty. Obsahuje 
xylometazolíniumchlorid. V ponuke aj iné druhy 
Otrivin. Info o cenách v lekárňach Vaša Lekáreň.

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

UŠETRÍTE 130€
 

629€
 7,59 € 

Sila 7 rastlinných enzýmov vysokej aktivity s obsahom 
rutínu. Práve vysoká aktivita enzýmov vplýva na 
zlepšenie kondície, pri rekonvalescencii, pre vyššiu 
odolnosť, pri záťaži organizmu pre všetkých, ktorí  
chcú zostať vitálni a aktívni. 100% rastlinný pôvod  
a vegetariánske kapsule. Efektívne dávkovanie  
iba 2 kapsuly denne. Ekonomicky výhodné balenie  
na 2 mesiace.

Imunita, vitalita
Barny‘s® ACTIVenzym
120 kapsúl 10)

UŠETRÍTE 680€
 

3619€
 42,99 € 

Tehotenský test
Tehotenský test MaybeBaby 
Midstream
2 tyčinky 11)

Tehotenský test MaybeBaby Midstream (tyčinka)  
s najvyššou citlivosťou. V ponuke aj Tehotenský  
test MaybeBaby Strip, 2 prúžky za 3,49 €.

UŠETRÍTE 130€
 

609€
 7,39 € 

Absorpčné pomôcky TENA® MEN sú špeciálne 
vyvinuté pre mužov s ľahkým až stredným únikom 
moču. Anatomický tvar zaistí maximálne pohodlie 
a diskrétnosť. Sú navrhnuté tak, aby vyhovovali 
potrebám mužskej anatómie. Rýchlo absorbujú  
moč a zadržujú ho vnútri, zároveň zabraňujú vzniku 
nežiaducich pachov. V ponuke aj TENA® MEN Pants 
Maxi S/M, 10 ks za 10,20 € a TENA® MEN Pants Maxi  
L/XL, 8 ks za 8,24 €.

Inkontinencia
TENA® MEN LEVEL 2
absorpčné pomôcky, 20 ks 11)

UŠETRÍTE 240€
 

540€
 7,80 € 

Pravidelné odčervovanie aspoň 4x ročne ochráni 
zdravie nielen maznáčikov, ale aj vaše zdravie  
a zdravie vašich blízkych. Prípravky Drontal®  
a Dronspot® ponúkajú chutné a pohodlné odčervenie 
pre psov a mačky všetkých veľkostí. Obsahuje 
Febantelum 150 mg, 144 mg pyrantel embonatum, 
Praziquantelum 50 mg. V ponuke aj iné druhy 
veterinárnych liekov Drontal® a Dronspot®.  
Info o cenách v lekárňach Vaša Lekáreň.

Odčervenie
Drontal® Dog Flavour
2 tablety 17)

UŠETRÍTE 200€
 

739€
 9,39 € 

Odvykanie od fajčenia
NiQuitin CLEAR 21 mg
7 náplastí 2)

KOMBINOVANÁ TERAPIA ZVÝŠI ŠANCU PRESTAŤ 
FAJČIŤ. 24 hodinová kontrola pri odvykaní od fajčenia. 
Uľaví od chuti na cigaretu, zmierni abstinenčné 
príznaky. Kombinácia transdermálnych náplastí 
a perorálnych foriem nikotínu je účinnejšia jako 
samostaná transdermálna náplasť. Obsahuje nikotín. 
V ponuke aj iné lieky NiQuitin. Info o cenách  
v lekárňach Vaša Lekáreň.

UŠETRÍTE 570€
 

2389€
 29,59 € 



STAROSTLIVOSŤ O NOHY 
SO ZNAČKOU
 BIOMEDICA 

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

použitie. 18) Čaj. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Používajte biocídy bezpečne. Akcia platí od 1. 5. 2023 do 31. 5. 2023 alebo do vypredania zásob. 
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

Príjemne chladí a je vhodný na starostlivosť o pokožku 
unavených nôh so sklonom k opuchom či k žilovým 
problémom. Kombinácia éterických olejov levanduľa, 
lemongrass, borovica, tea tree, rozmarín a bylinných 
extraktov napomáha k prekrveniu pokožky.

Unavené nohy
BIOVENOL® krém
200 ml 12)

Zásyp sa používa k starostlivosti o pokožku so sklonom 
k plesniam, najmä medzi prstami dolných končatín. 
Postihnuté miesta chráni a regeneruje. Tiež je vhodný  
k starostlivosti o nohy trpiace zvýšeným potením.

Starostlivosť o nohy
DEVILAN® zásyp
20 g 12)

Krém s vôňou lekna a limetky ošetruje drsnú, 
namáhanú a stvrdnutú pokožku chodidiel, ktorá 
má sklony k rohovateniu a praskaniu. Obsahuje 
kombináciu 25% urey a prírodných tukov  
z bambuckého masla, glycerínu.  
Môže sa používať na lakte, ruky a kolená.

 

Suchá a popraskaná koža
DEVILAN® UREA krém
75 ml 12)

UŠETRÍTE 230€
JC: 103,87 €/l 

779€
 10,09 € 

UŠETRÍTE 150€
 

529€
 6,79 € 

UŠETRÍTE 300€
JC: 32,45 €/l 

649€
 9,49 € 



Vo Vašej Lekárni ušetríte.

€

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

použitie. 18) Čaj. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Používajte biocídy bezpečne. Akcia platí od 1. 5. 2023 do 31. 5. 2023 alebo do vypredania zásob. 
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

Originálny produkt s unikátnou účinnou látkou Uridín-
5’-monofosfát (UMP), vitamínom B9 a vitamínom B12  
v bioaktívnych formách. Neobsahuje lepok a laktózu. 
Kombinácia UMP + vitamínu B9 + vitamínu B12  
je účinná proti neuropatickej bolesti spojenej  
s periférnou neuropatiou.

Neuropatická bolesť
GamaNEURAX®
30 tabliet 10)

UŠETRÍTE 570€
 

1209€
 17,79 € 

Unikátny výživový doplnok, má vplyv na nežiadúce 
prejavy v oblasti hrubého čreva a konečníka. Hlavnými 
zložkami HEMOSTOP® SYNBIO sú: hesperidín, rutín  
a TRIPLE KOMPLEX. Teraz v balení s gélom 
HEMOSTOP® zadarmo. V ponuke aj HEMOSTOP® GEL 
MAX, 75 ml 11) za 7,09 €. 

Hemoroidy
HEMOSTOP® SYNBIO 
60 + 30 kapsúl 10) 
+ HEMOSTOP® gél, 75 ml 11) ZADARMO

UŠETRÍTE 380€
 

2219€
 25,99 € 

Pomôže vám rýchlo zaspať vďaka melatonínu, ktorý 
prispieva k zníženiu času zaspávania. Inovatívna forma 
želé. Prírodná aróma lesných plodov. Bez umelých 
príchutí, farbív, sladidiel, konzervačných látok. 
1 želé 30 minút pred spánkom.

Spánok 
ZzzQuil® NATURA
30 želé 10)

UŠETRÍTE 140€
 

1209€
 13,49 € 

Analgetikum vo forme gélu s účinkom proti bolesti až 
na 24 hodín pri aplikácii 2x denne ráno a večer. Uľavuje 
od bolesti chrbta, svalov a kĺbov, pôsobí proti zápalu. 
Ľahko otvárateľný uzáver. 1 g gélu obsahuje 23,2 mg 
diclofenacum diethylaminum.

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

UŠETRÍTE 600€
JC: 106,06 €/kg 

1909€
 25,09 € 

Zápcha
Microlax® rektálny roztok
4 x 5 ml 8)

Rýchla úľava od zápchy. Rýchly nástup účinku za 
5 až 20 minút. Jednoduchá a diskrétna aplikácia. 
Predvídateľný účinok. Rektálny roztok Microlax®  
je určený na rektálne podanie. 

UŠETRÍTE 090€
 

639€
 7,29 € 

Vysoká dávka omega-3 prémiovej kvality pre zdravé 
srdce, mozog a zrak. Vyrobené držiteľom certifikátu 
GMP. V ponuke aj Omega-3 rybí olej 1000 mg FORTE, 
120 + 60 kapsúl NAVYŠE za 15,29 €.

Srdce, mozog, zrak
Omega-3 rybí olej 1000 mg
FORTE
100 + 35 kapsúl NAVYŠE 10)

UŠETRÍTE 160€
 

1119€
 12,79 € 

UŠETRÍTE 130€
 JC: 37,56 €/l

939€
 10,69 € 

Konská Masť s konopou je vyrobená podľa švajčiarskej 
receptúry z 25 bylinných extraktov. Masť je vhodná na 
masáž pri presilenom chrbte a kĺboch a pre zmiernenie 
svalovej únavy pri športe či fyzickej námahe. Hrejivá 
verzia pôsobí ako účinný preventívny prostriedok na 
prehriatie pohybového aparátu, chladivá verzia pôsobí 
ako účinný prostriedok pre úľavu a osvieženie.  
V ponuke aj KONSKÁ MASŤ S KONOPOU HREJIVÁ, 
250 ml za 9,39 €.

Kĺby, väzy, šľachy
KONSKÁ MASŤ S KONOPOU 
CHLADIVÁ
250 ml 12)

MAGNESIUM B-Komplex GLENMARK + ZINOK vďaka 
vitamínom skupiny B (B1, B6, B12) znižuje únavu  
a vyčerpanie a podporuje činnosť nervovej sústavy. 
Horčík pomáha k normálnej činnosti svalov. NAVIAC 
obsahuje zinok, ktorý prispieva k normálnej činnosti 
imunitného systému. 2 tablety denne pre optimálne 
vstrebanie horčíka.

Únava, vyčerpanie, imunita
MAGNESIUM B-Komplex  
GLENMARK + ZINOK
100 + 20 tabliet ZADARMO 10)

UŠETRÍTE 220€
 

1049€
 12,69 € 



UŠETRÍTE 930€
JC: 114,45 €/l 

2289€
 32,19 € 

UŠETRÍTE 860€
JC: 42,38 €/l 

2119€
 29,79 € 

UŠETRÍTE 960€
JC: 118,95 €/l 

2379€
 33,39 € 


