www.vasalekaren.sk

NAJV ÝHO DNEJ ŠIA
CENA

UŠETRÍTE

100€

UŠETRÍTE

849€

10)

Obsahujú 9 starostlivo synergicky pôsobiacich kmeňov
prospešných pre tráviaci systém. 1 kapsula obsahuje
20 miliárd CFU – živých mikroorganizmov, obsahuje
prebiotikum inulín, pre podporu črevnej mikroflóry.
Odporúčame užívať pri antibiotickej liečbe a taktiež
pri tráviacich problémoch spojených s cestovaním.

NAJV ÝHO DNEJ ŠIA
CENA

UŠETRÍTE

24 tabliet

UŠETRÍTE

60 kapsúl

10)

Vitamín D3 prispieva k správnemu fungovaniu
imunitného systému a k udržaniu zdravých kostí
a zubov, optimálna denná dávka aktívnej látky pre
dospelého človeka, vhodný aj pre vegetariánov.
V ponuke aj TOTO VITAMÍN D3 2000 I.U., 120 kapsúl
za 13,59 €.

090€

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 €.

NAJV ÝHO DNEJ ŠIA
CENA

669€

UŠETRÍTE

150€

799€

JC: 66,90 €/l

8,99 €

TOTO VITAMÍN D3 2000 I.U.

17,29 €

60 kapsúl

Odstraňuje príznaky chrípky a nachladnutia: horúčka,
upchatý nos, bolesť hlavy a bolesť hrdla. V ponuke aj
PARALEN® GRIP, 24 tabliet za 6,99 €, ktorý odstraňuje
príznaky chrípky a nachladnutia: horúčka, upchatý nos,
bolesť hlavy, bolesť hrdla a suchý kašeľ.

749€

Imunita, zdravie kostí

14 99€

TOTO LAKTOBACILY PREMIUM

1)

150€

2 30€

Laktobacily

PARALEN® GRIP chrípka
a bolesť

TOTO LAKTOBACILY ATB

UŠETRÍTE

7,99 €

Chrípka a prechladnutie

Podpora pri antibiotickej liečbe

NAJV ÝHO DNEJ ŠIA
CENA

6 99€

9,49 €

20 kapsúl

100€

7,59 €

9,49 €

Kašeľ

MUCOSOLVAN® pre dospelých

Imunita, pokožka, vlasy

MUCOSOLVAN® pre dospelých uľahčuje vykašliavanie,
uvoľňuje zahlienenie, zmierňuje kašeľ, bez cukru
a alkoholu, jahodová príchuť.
V ponuke aj MUCOSOLVAN® Junior, 100 ml za 5,89 €
a MUCOSOLVAN® Long Effect, 20 kapsúl za 9,39 €.
Obsahujú ambroxoliimchlorid.

100 kapsúl

sirup, 100 ml 1)

TOTO ZINOK FORTE 25 mg
10)

Vysoký obsah zinku v 1 kapsule, postupné uvoľňovanie
pre čo najefektívnejšie využitie. Zinok prispieva
k udržaniu zdravých nechtov, vlasov, pokožky,
správnemu fungovaniu imunitného systému.

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

UŠE

UŠE

1,60TRÍTE
€

6,6 TRÍTE
0€

10 49€

2 8 99€

12,09€

Podpora imunity

TOTO VITAMÍN C + ZINOK + D3
60 kapsúl

10)

V ponuke aj TOTO VITAMÍN C + ZINOK + D3, 90 kapsúl
za 15,29 €, TOTO VITAMÍN C + ZINOK + D3, 30 kapsúl
za 6,89 €.

35,59€

Odvykanie od fajčenia

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

Obsahuje nikotín. V ponuke aj iné lieky Nicorette®.
Info o cenách v lekárňach Vaša Lekáreň.

UŠE

UŠE

0,9 TRÍTE
0€

3,4 TRÍTE
0€

3 59 €

9 99€

4,49€

13,39€

Trávenie

Nádcha

5 ml

nosová roztoková aerodisperzia, 10 ml 4)

BioGaia® ProTectis® kvapky
16)

V ponuke aj iné druhy produktov BioGaia®.
Info o cenách v lekárňach Vaša Lekáreň.

OLYNTH® 0,1%

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

Najvýhodnejšie ceny
vo Vašej Lekárni
OVERENÁ
KLASIKA
UNIKÁTNA DVOJITÁ
SILA NA BOLESŤ
HLAVY

UŠE

UŠE

1,50TRÍTE
€

1,90TRÍTE
€

1 1 99€

4 4 9€

13,89€

5,99€

Vitamíny

Bolesť

TOTO VITAMÍN C + ŠÍPKY 1000 mg

Ibalgin® 400

100 tabliet 10)

48 tabliet 1)

Obsahuje ibuprofén. V ponuke aj Ibalgin® Plus, 24 tabliet
za 4,49 €.

V ponuke aj TOTO VITAMÍN C 250 mg, 120 kapsúl
za 6,29 €, TOTO VITAMÍN C 250 mg, 30 kapsúl za 2,69 €.

UŠE

UŠE

3,4 TRÍTE
0€

1,4 0TRÍTE
€

9 99€

4 99€

13,39€

6,39€

Nádcha

Muconasal® plus
sprej, 10 ml

4)

Obsahuje tramazolíniumchlorid.

Kŕče, stres, poruchy spánku a sústredenia

MAGNE B6® tbl obd
100 tabliet 1)

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

DETSKÁ
IMUNITA
TOTO Detský Betaglukán
200 ml
• obsahuje vysoko čistý,
mikronizovaný
BIO betaglukán
• obsahuje európsky
vitamín C, zinok a D3
pre podporu imunity
• pribalená dávkovacia
striekačka na presné
a pohodlné podávanie
deťom
200 ml

1359€

14,69 €

JC 67,95 €/l

20 ml kvapky

20 ml kvapky

6,19 €

8,09 €

579€

749€

60 bonbónov

1039€

11,29 €

TOTO Detské ovocné Probio
TOTO Detský Vitamín C
20 ml kvapky s dávkovačom
Výživový doplnok

TOTO Detský Vitamín D
20 ml kvapky s dávkovačom
Výživový doplnok

60 bonbónov
Výživový doplnok
V ponuke aj TOTO Detské ovocné Céčko,
60 kusov za 8,79 € a TOTO Detské ovocné
Multivitamíny, 60 kusov za 10,39 €.

2 + DARČEK
na všetky
TOTO čaje*
Pri kúpe 2 ľubovoľných
TOTO čajov dostanete
TOTO BIO ČAJ REPÍK
LEKÁRSKY, 20 x 1,5 g
za 1 cent.

1 balenie

2

1 balenie

2

69€

TOTO BIO ČAJ
UROLOGICKÝ

239€

TOTO BIO ČAJ
DETSKÝ NA PRECHLADNUTIE

20 x 1,5 g

20 x 2 g

60 kapsúl

40 kapsúl

60 kapsúl

2069€ 1519€
22,99 €

TOTO NA IMUNITU PREMIUM
60 / 40 kapsúl
Výživový doplnok

1 balenie

59€

TOTO BIO ČAJ
PRIEDUŠKOVÝ
20 x 1,5 g

30 kapsúl

60 kapsúl

1429€ 879€

16,49 €

15,39 €

TOTO NA SPÁNOK A UPOKOJENIE
60 / 30 kapsúl
Výživový doplnok

30 kapsúl

1119€ 719€

9,49 €

12,09 €

TOTO NA TRÁVENIE
60 / 30 kapsúl
Výživový doplnok

Akcia platí od 1. 1. 2023 do 31. 1. 2023, alebo do vypredania zásob. Vydavatel Vaša Lekáren, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.
* V ponuke aj iné druhy TOTO BIO ČAJOV. Info o cenách v lekárňach Vaša Lekáreň.

7,79 €

ZDRAVÉ NOVOROČNÉ
PREDSAVZATIA

Úderom polnoci zo Silvestra na 1. januára sa to predsavzatiami začína
len tak hemžiť. Všetci chceme byť lepší, milší, vľúdnejší, úspešnejší,
krajší, štíhlejší, chceme sa zdravšie stravovať, nefajčiť či menej piť
alkohol. S niektorými z týchto predsavzatí vám síce pomôcť nevieme,
pri iných vám môžu byť nápomocné tipy na výživové doplnky a
voľnopredajné lieky. V kombinácii s pevnou vôľou a dostatočnou
motiváciou k zmene budete pri ich dodržiavaní určite úspešní. Aké
predsavzatia si dávame najčastejšie?

Novoročné
predsavzatia

Prestanem fajčiť
Fajčenie je zlozvyk, ktorý nezriedka prerastá až do závislosti, a zbaviť
sa ho je častokrát veľmi náročné. Ak ste však pevne rozhodnutí s
cigaretami nadobro skončiť, pri liečbe závislosti od nikotínu vám
môžu pomôcť náplasti NiQuitin CLEAR 21 mg.
Nebudem sa prejedať a začnem sa zdravšie stravovať
Počas prejedania sa nie je zaťažovaný len žalúdok, ale aj pečeň. Ak
teda viete, že vaše stravovanie nie je tip-top, podporte prirodzenú
regeneráciu pečene pomocou lieku Essentiale® 300 mg s obsahom
esenciálnych fosfolipidov.
(Konečne) schudnem
Ide o jedno z najčastejších a zároveň aj najnáročnejších predsavzatí.

m
Lubi

u
Anick

Je totiž ťažké odolať nástrahám v podobe jedla, ku ktorému máme
neobmedzený prístup. Motiváciou na chudnutie by nemala byť len
estetická, ale najmä zdravotná stránka. Chudne sa predovšetkým
úpravou stravy a dostatočným pohybom. Vhodným doplnkom
a akousi pomyselnou barličkou môžu byť aj niektoré výživové doplnky
(napríklad Lipoxal UltraFit).
Držíme vám palce pri dodržiavaní stanovených predsavzatí a v roku
2023 vám prajeme všetko dobré, hlavne veľa zdravia.
Vaša Lekáreň

UŠETRÍTE

410€

UŠETRÍTE

1709€

570€

UŠETRÍTE

2389€

21,19 €

780€

4109€

29,59 €

48,89 €

Detoxikácia organizmu
Odvykanie od fajčenia
Ochrana pečene

Essentiale® 300 mg
100 kapsúl

1)

Essentiale® 300 mg vďaka obsahu esenciálnych
fosfolipidov podporuje prirodzenú regeneráciu
pečene. V ponuke aj Essentiale® forte 600 mg,
30 kapsúl za 10,49 €. Obsahujú esenciálne fosfolipidy.

NiQuitin CLEAR 21 mg
7 náplastí

2)

Náplasti prípravku NiQuitin CLEAR sa môžu používať
buď samostatne alebo v kombinácii s perorálnymi
formami nikotínu. Kombinovaná terapia je účinnejšia
ako samostatná transdermálna náplasť. V ponuke aj
iné produkty NiQuitin. Info o cenách v lekárňach Vaša
Lekáreň.

Lipoxal UltraFit
180 tabliet 10)

Prestaňte chudnúť, schudnite!
Lipoxal UltraFit, výživový doplnok na chudnutie s viac
ako 15-ročnou tradíciou, uľahčuje spaľovanie tukov B),
znižuje chuť do jedla D), podporuje znižovanie
hmotnosti A) a napomáha k odstráneniu prebytočnej
vody z tela C). V ponuke aj Lipoxal Ultra Fit, 90 tabliet
za 24,69 €.
A)

zelený čaj, B) teín, C) púpava, D) synefrín

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

UŠETRÍTE

200€

UŠETRÍTE

1389€

410€

1699€

15,89 €

21,09 €

Stres a vyčerpanie

De-press®

60 toboliek 10)
Účinný výživový doplnok, ktorý bol vyvinutý na
dosiahnutie dobrej nálady B,C,D), podporu duševnej
a fyzickej pohody A) a vyrovnávania sa s pocitmi úzkosti
C,D)
a stresu A). De-press® má nenávykové zloženie
vhodné aj pre dlhodobé užívanie a je bez nežiadúcich
účinkov. V ponuke aj De-press®, 30 toboliek za 7,89 €.
extrakt A) valeriány lekárskej, extrakt B) medovky lekárskej, extrakt
C)
ľubovníka bodkovaného, extrakt z D) šafranu siateho

UŠETRÍTE

Výživa očí

Ocuvite® LUTEIN forte
60 tabliet 10)

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

310€

UŠETRÍTE

1079€

859€

13,89 €

10,29 €

€

Imunita

BIOPRON® 9 Immunity
30 kapsúl

10)

Prémiový komplex živých mikroorganizmov
s fruktooligosacharidmi na ideálnu podporu vašej
celkovej pohody a rovnováhy črevnej mikroflóry.
Najdôveryhodnejšia značka roka 2022 v kategórii
probiotík. Vyrobené držiteľom certifikátu GMP.
V ponuke aj iné druhy BIOPRON® 9. Info o cenách
v lekárňach Vaša Lekáreň.

UŠETRÍTE

Nadúvanie, plynatosť

Espumisan®
100 kapsúl

Výhodné ceny vo Vašej
Lekárni.

360€

UŠETRÍTE

1609€

Unikátny komplex 9 odolných kmeňov probiotík.
21 miliárd životaschopných mikroorganizmov* v dennej
dávke (2 kapsuly). Navyše selén pre podporu imunity
a prebiotiká. V ponuke aj GS SUPERKY PROBIOTIKÁ,
30 + 10 kapsúl za 10,79 €.
*Uvedené množstvo zodpovedá okamihu výroby.

Espumisan je liek na liečbu príznakov žalúdočnočrevných ťažkostí súvisiacich s hromadením plynov
v tráviacom trakte, napríklad plynatosť alebo
nadúvanie a pocit plnosti. Pre deti od 6 rokov
a dospelých. Obsahuje simetikón.

280€

UŠETRÍTE

Močové cesty

FEMANNOSE® N
14 vreciek

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.

2720€

9329€
120,49 €

16,19 €

Imunita, trávenie

60 + 20 kapsúl 10)

1)

1339€

19,69 €

GS SUPERKY PROBIOTIKÁ

170€

Vitalita

Wobecare® Enzym
90 kapsúl

10)

Výživový doplnok od výrobcu Wobenzymu má vysoko
aktívne enzymatické zloženie. Obsahuje bromelaín,
trypsín, rutín. Jednoduché užívanie: iba 3 tobolky
denne. V ponuke aj Wobecare® Enzym, 45 kapsúl
za 60,79 €.

1) Liek na vnútorné použitie. 2) Liek na vonkajšie použitie. 3) Liek na orálne použitie. 4) Liek na podanie do nosa. 5) Liek na podanie do oka. 6) Liek na dentálne použitie. 7) Liek na vaginálne použitie. 8) Liek na rektálne použitie. 9) Liek na
perorálne použitie. 10) Výživový doplnok. 11) Zdravotnícka pomôcka. 12) Kozmetický výrobok. 13) Biocídny výrobok. 14) Veterinárny prípravok. 15) Veterinárny liek na vonkajšie použitie. 16) Dietetická potravina. 17) Veterinárny liek na vnútorné
použitie. 18) Čaj. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Používajte biocídy bezpečne. Akcia platí od 1. 1. 2023 do 31. 1. 2023 alebo do vypredania zásob.
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

UŠETRÍTE

170€

UŠETRÍTE

270€

959€

819€
9,89 €

12,29 €

Chrípka a prechladnutie

COLDREX® MaxGrip Lemon

Chrípka a prechladnutia

10 vreciek

NUROFEN® STOPGRIP

24 filmom obalených tabliet

1)

Proti príznakom chrípky a prechladnutia. Na bolesť
hrdla, hlavy a svalov, na horúčku, nádchu a upchatý
nos.

UŠETRÍTE

1)

Uľaví rýchlo od príznakov chrípky a prechladnutia.
Vďaka paracetamolu znižuje horúčku, odstraňuje
bolesť hlavy a bolesť v hrdle. S liečivou látkou na
uvoľnenie upchatého nosa a s vitamínom C. V ponuke
aj iné produkty COLDREX®. Info o cenách v lekárňach
Vaša Lekáreň.

020€

UŠETRÍTE

150€

549€

189€

6,99 €

2,09 €

Bolesť uší

DOLORgit med Ušné kvapky

Chrípka a prechladnutie

10 ml 11)

ACYLPYRIN® 500 mg tablety
10 tabliet

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. V ponuke
aj DOLORgit med Ušný sprej proti bolesti, 20 ml
za 6,09 €.

1)

Majte zdravý deň.

ACYLPYRIN® znižuje horúčku, uľavuje od bolesti hlavy,
kĺbov a svalov pri chrípkových ochoreniach. Obsahuje
kyselinu acetylsalicylovú.

UŠETRÍTE

2 40€

UŠETRÍTE

1399€
16,39 €

Bolesť

100 g

24 tabliet

2)

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

UŠETRÍTE

VALETOL® 300/150/50 mg
1)

VALETOL® 300 mg/150 mg/50 mg tablety na
krátkodobú liečbu bolesti hlavy (vrátane migrény),
zubov, bolesti v krížoch s vyžarovaním do dolných
končatín (ischiasu), pooperačnej bolesti, bolesti pri
nachladnutí a menštruácii.

270€

1529€
JC: 101,93 €/kg

5,79 €

Lokálna bolesť

Voltaren Forte 2,32% gél

080€

4 99€

JC: 139,90 €/kg

17,99 €

Lokálna bolesť a opuch

Olfen Forte 23,2 mg/g gél
150 g 2)

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.

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

UŠETRÍTE

190€

UŠETRÍTE

679€

080€

UŠETRÍTE

549€

JC 56,58 €/l

1169€

JC: 54,90 €/l

8,69 €

330€

JC: 86,59 €/l

6,29 €

14,99 €

Nádcha
Kašeľ

PHYSIOMER® Hypertonický
nosový sprej

Kašeľ

TUSSIREX® sirup
120 ml 11)

Ambrobene 15 mg/5 ml

Na všetky druhy kašľa spojené s prechladnutím.
Zmierňuje suchý dráždivý aj prieduškový kašeľ. Rýchla
úľava. V ponuke aj TUSSIREX® Junior sirup, 120 ml
za 7,19 €, TUSSIREX® Nočný sirup, 120 ml za 7,69 €
a TUSSIREX® Pastilky proti kašľu, 20 ks za 6,89 €.

Ambrobene - pre rýchlu a účinnú úľavu od vlhkého
kašľa. V ponuke aj Ambrobene 7,5 mg/ml, 100 ml
za 4,89 € a Ambrobene 30 mg, 20 tabliet za 4,19 €.
Obsahujú ambroxóliumchlorid.

+ TYMIÁNOVÝ SIRUP,
250 ML ZA 0,01 €

UŠETRÍTE

Čistí nosovú sliznicu a pomáha tak odstraňovať vírusy
a baktérie. Obnovuje dýchanie nosom. 100% prírodný,
bohatý na minerály. Vhodný aj pre dlhodobé použitie.
V ponuke aj iné produkty PHYSIOMER®. Info o cenách
v lekárňach Vaša Lekáreň.

639€

UŠETRÍTE

529€
+

135 ml 11)

sirup, 100 ml 1)

509€
JC 50,90 €/l

-%

11,68 €

300€

8,09 €

-%

-%

Nádcha

NeoRhin Baby
sprej, 30 ml 11)

Prírodná liečba nádchy a upchatého nosa bez rizika
vzniku závislosti. Pre deti od 3 mesiacov, tehotné a
dojčiace ženy. Obsahuje blahodárnu vodu z Mŕtveho
mora s prirodzeným obsahom horčíka a mangánu.
Panthenol zvlhčuje a regeneruje nosovú sliznicu.
V ponuke aj NeoRhin Plus, sprej 30 ml 11) za 4,99 €.
Eukalyptová a badyánová silica s antibakteriálnymi
a antivirálnymi účinkami zmierňujú priebeh a skracujú
dobu trvania nádchy.
Pri kúpe 1 balenia NeoRhin Baby, sprej 30 ml alebo
NeoRhin Plus, sprej 30 ml dostanete Tymiánový sirup
od 1 roka, 250 ml 10) za 0,01 €.

UŠETRÍTE

Nádcha

BIOTUSSIL®
Vaša Lekáreň Vám prináša
super zľavy.

090€

UŠETRÍTE

6 99€

perorálne kvapky, 100 ml

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

180€

UŠETRÍTE

899€

7,89 €

1)

090€

599€

10,79 €

6,89 €

Nádcha
Kašeľ

Soledum® 200 mg

20 mäkkých gastrorezistentných kapsúl 1)
Lieči bežné prechladnutie aj zápal priedušiek
a vedľajších nosových dutín. Rozpúšťa hustý hlien,
a tým uľahčuje vykašliavanie. Účinná látka z eukalyptu
s protizápalovým a protivírusovým účinkom. V ponuke
aj Soledum® 100 mg, 20 mäkkých gastrorezistentných
kapsúl za 5,99 €. Obsahujú cineolum.

Healsea® RESCUE
nosový sprej, 20 ml

11)

Nové 100% prírodné nosové spreje obsahujú unikátne
morské postbiotikum, ktoré znižuje priľnutie vírusov
a baktérií na nosovú sliznicu a tvorbu biofilmu. Healsea®
RESCUE obsahuje aj hypertonický soľný roztok. Lieči
nosové príznaky akútnej nádchy a zápalu dutín, znižuje
opuch nosovej sliznice, čistí a zvlhčuje ju. V ponuke
aj Healsea® BABYKIDS nosový sprej, 20 ml za 8,99 €.
Healsea® BABYKIDS obsahuje aj izotonický soľný roztok.

Nádcha

Otrivin Menthol 0,1%

nosová roztoková aerodisperzia, 10 ml

4)

Nosový sprej s chladivým mentolom a eukalyptolom.
Pomáha rýchlo uvoľniť upchatý nos a pomáha pri
zápale dutín. Začína uvoľňovať upchatý nos do 2 minút
a až na 12 hodín. Aplikácia ráno a večer zaistí úľavu
od upchatého nosa až na 24 hodín. Obsahuje
xylometazolíniumchlorid. Neobsahuje konzervanty.

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

UŠETRÍTE

170€

UŠETRÍTE

1239€

1329€

JC 123,90 €/kg

14,09 €

16,09 €

Imunita, vitalita

Lokálna bolesť, zápal a opuch
100 g 2)

Vitar VITAMÍN C 1000 mg
S RAKYTNÍKOM

Reparil® – Gel N, 100 g 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; diethylamini salicylas 5 g.

Výživový doplnok obsahuje silnú dávku vitamínu
C s postupným uvoľňovaním a extrakt z rakytníka
rešetliakového. Pre podporu imunitného systému
a prirodzenej obranyschopnosti organizmu.

Reparil® – Gel N

UŠETRÍTE

280€

80 + 40 tabliet 10)

2 20€

UŠETRÍTE

1049€

130€

859€

JC 209,80 €/l

12,69 €

9,89 €

Prerezávanie zúbkov

Camilia®

Nádcha

10 x 1 ml

STÉRIMAR™ Cu

nosový sprej, 50 ml

11)

Mikrosprej morskej vody obohatený o meď, pôsobí
protizápalovo. Vhodný pri častej a opakovanej nádche.
Bez obmedzenia veku, na dlhodobé použitie.

UŠETRÍTE

Vaša Lekáreň je tu pre Vás!

2 20€

UŠETRÍTE

1019€

RAKYTNÍČEK® multivitamínové
želatínky s RAKYTNÍKOM
70 ks 10)

Rakytníček obsahuje ovocnú šťavu, vďaka ktorej
má lahodnú chuť. Obsahuje vitamíny a rakytník
na podporu imunity. V ponuke aj iné druhy
RAKYTNÍČEK® multivitamínové želatínky.
Info o cenách v lekárňach Vaša Lekáreň.

Homeopatický liek vo forme perorálneho roztoku,
ktorý sa používa pri ťažkostiach spojených
s prerezávaním zubov u detí (bolesti pri prerezávaní
zubov, podráždenosť, červené líca, hnačka). Camilia®
neobsahuje konzervačné látky ani lokálne anestetiká.
V ponuke aj Camilia®, 30 x 1 ml za 17,69 €.

190€

UŠETRÍTE

1359€

190€

409€

JC: 90,60 €/l

12,39 €

Vitamíny pre deti

3)

JC 16,36 €/l

5,99 €

15,49 €

Starostlivosť o vlasy

Cannaderm® Capillus

šampón na seboreu, 150 ml 12)
Capillus konopný šampón seborea je vhodný pre
suchú, šúpajúcu a svrbiacu pokožku hlavy s prejavmi
seborey, atopického ekzému alebo lupienky. Prírodná
receptúra s konopným olejom, ktorá zmierňuje tvorbu
šupín, svrbenie a začervenanie vlasovej pokožky.
V ponuke aj Cannaderm® Capillus, šampón proti
lupinám, 150 ml za 12,89 €.

Zápcha

LACTULOSA BIOMEDICA
sirup, 250 ml 1)

Liek obsahuje laktulózu. Je to osmoticky pôsobiace
laxatívum (preháňadlo). Laktulóza tiež vykazuje
prebiotický účinok.

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

Vo Vašej Lekárni
vybrané lieky
pre dôchodcov
bez doplatku.

0€

4)

Platí aj na erecept!
Vybrané lieky na recept majú konkrétne
skupiny osôb bez doplatku.

erecept
Za dôchodcu sa na účely tejto reklamy považujú osoby podľa ust. § 87c, ods. 1, písm. a) až e) zákona č. 363/2011 Z. z.,
na ktoré sa aplikuje limit spoluúčasti vo výške 0 eur. Zároveň sú v čase nákupu vedené v zozname poistencov podľa
ust. § 87d zákona č. 363/2011 Z. z. Pod slovným spojením „bez doplatku“ sa má na mysli nulová konečná priama finančná
spoluúčasť pacienta/dôchodcu na úhrade doplatku za liek uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia.

SÚŤAŽ O 5 BALÍČKOV
PODPORY ZDRAVIA
„Vo Vašej Lekárni nájdete ....“
• správnu odpoveď zašlite na sutaz@vasalek.sk
• ste zaradený do súťaže o 5 balíčkov produktov
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Pripravil: Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov, www.szhk.sk

Súťaž trvá od 1. 1. do 31. 1. 2023.
Štatút súťaže je zverejnený na www.vasalekaren.sk/pravidla-sutazi-a300

