
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. 3. 2023 do 31. 3. 2023 alebo do vypredania zásob. 
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

OYONO® NA NOC trojvrstvové tablety pre zdravý spánok vo všetkých jeho fázach: 
zaspávanie, pokojný spánok aj spánok počas celej noci. Inovatívna tableta  
s melatonínom, vitamínom B6 a rastlinnými výťažkami, ktoré sa postupne  
uvoľňujú v 3 fázach po dobu až 8 hodín.

Bolesť hrdla
Dorithricin
20 tvrdých pastiliek 3)

Dorithricin je jediný voľnopredajný liek na trhu s obsahom lokálneho antibiotika. 
Rýchlo tlmí bolesť, cielene bojuje s baktériami a lieči zapálené hrdlo.

Spánok
OYONO NA NOC
12 trojvrstvových tabliet 10)

UŠETRÍTE 180€
 

599€
 7,79 € 

UŠETRÍTE 180€
 

469€
 6,49 € 

UŠETRÍTE 200€
 

749€
 9,49 € 

UŠETRÍTE 050€
 

169€
 2,19 € 

NAJVÝHODNEJŠIA
CENA

NAJVÝHODNEJŠIA
CENA

NAJVÝHODNEJŠIA
CENA

NAJVÝHODNEJŠIA
CENA

Bolesť
Ibalgin® 400
48 tabliet 1)

Ibalgin® 400 pomáha pri bolesti hlavy, chrbta, svalov, kĺbov a bolestivej menštruácii. 
Znižuje horúčku a tlmí zápal. Obsahuje ibuprofén. V ponuke aj Ibalgin® Plus, 24 tabliet 
za 5,39 €.

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

Chrípka a prechladnutie
ACYLPYRIN® 500 mg
10 tabliet 1)

Praktické 
puzdro 

na blister 
ZADARMO!



Nádcha

Muconasal® plus 
sprej, 10 ml 4)

Obsahuje tramazolínium-chlorid.

Bolesť

ATARALGIN® 
50 tabliet 1)

Nádcha

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

Obsahuje oxymetazolín-hydrochlorid.

UŠETRÍTE

 

4 99€
6,39€

1,40€

UŠETRÍTE

 

699€
9,19€

2,20€

UŠETRÍTE

 

399€
4,99€

1,00€

Lokálna bolesť

Voltaren Forte 2,32% gél 
180 g 2)

1 g gélu obsahuje 23,2 mg diclofenacum diethylaminum.

UŠETRÍTE

JC: 97,17 €/kg 1749€
25,09€

7,60€



Suché a podráždené hrdlo

Strepherbal Baza Čierna
a Echinacea 
24 tvrdých pastiliek 10)

UŠETRÍTE

 

799€
9,49€

1,50€

UŠETRÍTE

 

1049€
12,09€

1,60€

Stres a vyčerpanie
Magne B6® Forte
50 tabliet 10)

V ponuke aj Magne B6® Forte Active, 20 vreciek za 7,69 €.

Podpora pri ATB liečbe

TOTO Laktobacily ATB 
20 kapsúl 10)

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. 3. 2023 do 31. 3. 2023 alebo do vypredania zásob. 
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

Imunita

TOTO VITAMÍN C + ZINOK + D3 
60 kapsúl 10)

V ponuke aj TOTO VITAMÍN C + ZINOK + D3, 90 kapsúl  
za 15,19 € a TOTO VITAMÍN C + ZINOK + D3, 30 kapsúl  
za 7,19 €.

UŠETRÍTE

 

699€
8,89€

1,90€

UŠETRÍTE

 

949€
12,69€

3,20€



TOTO ZINOK FORTE 25 mg 
100 kapsúl
Výživový doplnok

TOTO VITAMÍN D3 2000 I.U. 
120 / 60 kapsúl
Výživový doplnok

TOTO VITAMÍN C 250 mg 
120 / 30 kapsúl
Výživový doplnok

PODPORTE
SVOJU IMUNITU

• prípravok obsahuje 1000 mg  
vitamínu C v špeciálnej 
tablete, ktorá zaisťuje jeho 
postupné uvoľňovanie pre čo 
najefektívnejšie využitie telom 

• navyše je obohatený o extrakt  
z plodov šípok Rosa Rugosa 
Thumb. ako zdroj flavonoidov

• zvýšená denná dávka vitamínu C 
pre dospelých a deti od 12 rokov 
v jednej tablete

TOTO VITAMÍN C + ŠÍPKY 1000 mg 
100 tabliet
Výživový doplnok

 100 tabliet 

 1279€
13,89 €

 20 kapsúl 

 579€
6,19 €

 60 kapsúl 

 749€
8,09 €

 60 bonbónov 

 1039€
11,29 €

 100 kapsúl 

879€
9,49 €

 120 kapsúl 

1359€
 60 kapsúl 

829€
14,69 € 8,99 €

 120 kapsúl 

639€
 30 kapsúl 

269€
6,89 € 2,99 €



*V ponuke rôzne druhy TOTO BIO ČAJOV. Info o cenách v lekárňach Vaša Lekáreň.
Akcia platí od 1. 3. 2023 do 31. 3. 2023, alebo do vypredania zásob. Vydavatel Vaša Lekáren, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

TOTO KOENZÝM Q10 PREMIUM 
60 kapsúl
Výživový doplnok

2 + 1 na všetky
TOTO BIO ČAJE*

TOTO BIO
ČAJ PRIEDUŠKOVÝ
20 x 1,5 g
Čajová zmes

TOTO BIO
ČAJ UROLOGICKÝ
20 x 1,5 g
Čajová zmes

TOTO BIO ČAJ PESTREC
MARIÁNSKY
20 x 1,5 g
Čaj

TOTO NA KOSTI 
60 kapsúl
Výživový doplnok

TOTO GINKO BILOBA 60 mg 
90 kapsúl
Výživový doplnok

 60 kapsúl 

 1879€
20,79 €

 90 kapsúl 

 1279€
13,89 €

 60 kapsúl 

 1199€
12,99 €

 1 balenie 

 269€

Pri kúpe 2 ľubovoľných 
TOTO BIO ČAJOV 
dostanete TOTO BIO ČAJ 
PESTREC MARIÁNSKY,
20 x 1,5 g 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. 3. 2023 do 31. 3. 2023 alebo do vypredania zásob. 
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

Quixx® je hypertonický nosový sprej s obsahom 
morskej vody na uvoľnenie a čistenie upchatého nosa 
pri nádche, chrípke a alergiách. Pre deti od 6 mesiacov 
a dospelých. V ponuke aj Quixx® extra nosový sprej,  
30 ml za 6,49 €. Pre deti od 6 rokov a dospelých.

Upchatý nos
Quixx® nosový sprej
30 ml 11)

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 €.

PROSPAN® Sirup sa používa na liečbu akútnych 
zápalov dýchacích ciest sprevádzaných kašľom. 
Liek uvoľňuje hlieny v dýchacích cestách, uľahčuje 
vykašliavanie a zmierňuje kašeľ. Rastlinný liek sa môže 
užívať od narodenia a je určený na perorálne použitie. 
Obsahuje extrakt z Brečtanu popínavého.

Kašeľ
PROSPAN® Sirup
100 ml 3)

Uvoľňuje upchatý nos. Urýchľuje hojenie poranenej 
nosovej sliznice. Chráni nosovú sliznicu. Bez obsahu 
konzervačných látok. Obsahuje xylometazolínium-
chlorid a dexpantenol. V ponuke aj iné lieky OLYNTH®. 
Info o cenách v lekárňach Vaša Lekáreň.

Nádcha
OLYNTH® PLUS 1 mg/50 mg/ml
nosová roztoková aerodisperzia, 10 ml 4)

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

Alergická nádcha
Nasometin® 
50 mikrogramov/dávku
60 dávok 4)

Nádcha
Aliamare® 
izotonický roztok, 100 ml 11)

Aliamare® sprej obsahuje 0,2% kyselinu hyalurónovú 
a izotonickú morskú vodu. Kyselina hyalurónová 
prirodzene zvlhčuje a pomáha regenerovať sliznicu 
nosa poškodenú zápalom. Výplach nosa čistí sliznicu 
od baktérií a vírusov. Izotonický roztok nedráždi 
sliznicu a môže sa používať dlhodobo. Vhodný pre deti 
od 1 mesiaca veku, pre dospelých, tehotné aj dojčiace 
ženy. Dostupný s dvoma aplikátormi na hygienu nosa 
a ucha.

Kašeľ
TUSSIREX® sirup
120 ml 11)

Nosový sprej s chladivým mentolom a eukalyptolom. 
Pomáha rýchlo uvoľniť upchatý nos a 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.  
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 € 

UŠETRÍTE 150€
 JC: 59,92 €/l

719€
 8,69 € 

UŠETRÍTE 060€
 

599€
 6,59 € 

UŠETRÍTE 280€
JC: 96,90 €/l 

969€
 12,49 € 

UŠETRÍTE 150€
 

649€
 7,99 € 

UŠETRÍTE 350€
 

1239€
 15,89 € 

UŠETRÍTE 100€
JC: 75,90 €/l 

759€
 8,59 € 

Urýchľuje liečbu a znižuje závažnosť chrípky  
a nachladnutia. Podporte svoju imunitu pravidelným 
užívaním. S postupným uvoľňovaním vitamínu C  
až 12 hodín pre jeho lepšie vstrebávanie. Obsahuje 
kyselinu askorbovú.

Chrípka a prechladnutie
Celaskon® LONG EFFECT 500 mg
30 kapsúl 1)

UŠETRÍTE 100€
 

649€
 7,49 € 

Rumanček podporuje trávenie a funkciu dýchacieho 
systému. V ponuke aj iné druhy čajov Herbex®.  
Info o cenách v lekárňach Vaša Lekáreň.

Bylinný čaj
Herbex® RUMANČEK PRAVÝ
sypaný čaj, 50 g 10)

UŠETRÍTE 040€
JC: 53,80 €/kg 

269€
 3,09 € 



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. 3. 2023 do 31. 3. 2023 alebo do vypredania zásob. 
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

Panadol Novum 500 mg zmierňuje miernu až stredne 
silnú bolesť a horúčku. Vďaka technológii Optizorb 
uvoľňuje účinnú látku už za 5 minút a rýchlejšie sa 
vstrebáva. Nedráždi žalúdok. Obsahuje paracetamol.

Bolesť a horúčka
Panadol Novum 500 mg
24 filmom obalených tabliet 1)

Obsahuje mikronizovanú zmes diosmínu a hesperidínu. 
Mikronizácia diosmínu a hesperidínu zvyšuje 
vstrebateľnosť a využitie týchto látok. Ďalej obsahuje 
rutín, extrakt pagaštanu konského (min. 20% aescínu) 
a resveratrol z pohánkovca japonského.

Liek Nalgesin® S rýchlo a až na 12 hodín odstraňuje 
rôzne typy bolestí – hlavy, zubov, chrbta, svalov, 
menštruačné či pooperačné bolesti. Nalgesin® S sa 
používa tiež pri liečbe a prevencii migrény. V prípade 
infekčných ochorení je indikovaný ako doplnková liečba 
na zmiernenie bolesti, zápalu a horúčky. Obsahuje 
sodnú soľ naproxénu. V ponuke aj Nalgesin® S, 30 tabliet 
za 8,39 €.

Bolesť
Nalgesin® S
20 tabliet 3)

Výživový doplnok MOBIVENAL® micro napomáha  
k úľave od ťažkých nôh. Obsahuje diosmín, hesperidín 
a aescín.

Starostlivosť o nohy
MOBIVENAL® micro
100 + 20 tabliet 10)

Rýchla a účinná úľava od horúčky a bolesti. Potláča 
horúčku pri chrípke a zápaloch horných dýchacích 
ciest. Obsahuje ibuprofén. V ponuke aj NUROFEN® 
Rapid 400 mg Capsules, 20 mäkkých kapsúl za 4,69 €.

Bolesť a horúčka
NUROFEN® Rapid 400 mg
Capsules
30 mäkkých kapsúl 1)

Olfen 140 mg, liečivé náplasti s diklofenakom, pre 
dlhotrvajúcu úľavu od bolesti svalov a kĺbov končatín 
až na 12 hodín. V ponuek aj Olfen 140 mg, 10 liečivých 
náplastí 15,79 €. Obsahujú sodnú soľ diklofenaku.

Lokálna bolesť
Olfen 140 mg
5 liečivých náplastí 2)

Urinal Akut® FORTE a Urinal Express pH pre akútnu 
starostlivosť zdravia močových ciest. V ponuke aj 
Urinal Akut® FORTE, 10 tabliet za 10,79 €, Urinal Akut® 
FORTE, 20 tabliet za 18,09 € a Urinal® D-manosa Forte,  
10 vreciek za 10,59 €.

Močové cesty
Urinal Akut® FORTE + Urinal® 
Express pH 
10 tabliet + 6 vrecúšok 10)

Močové cesty
Canephorn® obalené tablety
60 obalených tabliet 1)

Canephron® je tradičný rastlinný liek na podpornú 
liečbu v prípade miernych problémov spôsobených 
zápalovými ochoreniami močových ciest pre dospelých 
a dospievajúcich od 12 rokov.

Žily, cievy, hemoroidy
BIVENOL micro
60 + 10 tabliet 10)

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

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

UŠETRÍTE 130€
 

889€
 10,19 € 

UŠETRÍTE 170€
JC: 123,90 €/kg

1239€
 14,09 € 

UŠETRÍTE 510€
 

879€
 13,89 € 

UŠETRÍTE 090€
 

589€
 6,79 € 

UŠETRÍTE 128€
 

378€
 5,06 € 

UŠETRÍTE 090€
 

609€
 6,99 € 

UŠETRÍTE 450€
 

1889€
 23,39 € 

UŠETRÍTE 290€
 

1009€
 12,99 € 

UŠETRÍTE 220€
 

1539€
 17,59 € 

CENA PLATÍ PRI KÚPE 
DVOCH BALENÍ



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. 3. 2023 do 31. 3. 2023 alebo do vypredania zásob. 
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

Trápia vás brušné ťažkosti? Napríklad nafukovanie  
a plynatosť? Degasin® prináša rýchlu úľavu pri črevných 
a brušných ťažkostiach. Teraz vo výhodnom balení. 
Obsahuje až 280 mg simetikónu v jednej kapsule. Stačí 
1 kapsula. Pri kúpe jedného balenia Degasin® Simetikón 
280 mg, 24 + 8 mäkkých kapsúl dostanete BIOPRON® 
Forte, 10 kapsúl za 0,01 €.

Trávenie
Degasin® Simetikón 280 mg
24 + 8 mäkkých kapsúl 1)

Posilnite imunitu celej rodiny. LACTO SEVEN®  
s jedinečným zložením, bez cukru, lepku a laktózy 
posilňuje a udržuje rast baktérií prospešných pre 
črevnú mikroflóru a posilňuje odolnosť imunitného 
systému v každom veku. Obsahuje sedem rôznych, 
pre človeka prirodzených kmeňov baktérií mliečneho 
kvasenia (Laktobacily a Bifidobaktérie), vlákninu 
– inulín a vitamín D, ktorý prispieva k správnemu 
fungovaniu imunitného systému.

Zabijak cukru!¹ Výživový doplnok obsahujúci 
štandardizovaný výťažok účinných látok z rastliny 
¹Gymnema Sylvestre, ktorá je v prírodnom lekárstve 
tradične používaná mnoho storočí pri ťažkostiach 
s diabetom. Jeho účinné látky prispievajú k optimálnej 
hladine glukózy v krvi¹ a znižujú chuť na sladkosti, čím 
napomáhajú redukovať nadváhu¹. V ponuke aj  
DIAMizin Gurmar, 50 kapsúl za 11,09 €. 

Dia
DIAMizin Gurmar
150 kapsúl 10)

Úplne rozpustná vláknina pri problémoch so zápchou. 
100% rastlinná, bez chuti a vône. V ponuke aj 
OptiFibre®, vláknina v prášku 125 g za 9,79 €.

Zápcha
OptiFibre®
vláknina v prášku, 250 g 16)

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)

LIPOVITAN® DUO obsahuje cholín, ktorý prispieva k 
udržaniu normálnej funkcie pečene a k normálnemu 
metabolizmu lipidov a silymarín, extrakt z Pestreca 
mariánskeho, ktorý podporuje normálnu činnosť 
pečene a jej detoxikáciu.

Ochrana pečene
LIPOVITAN® DUO
30 tabliet 10)

Originálny produkt s účinnou látkou Uridín-5-
monofostat (UMP), vitamínov B9 a B12 v bioaktívnych 
formách pre zvládnutie neuropatickej bolesti spojenej 
s periférnou neuropatiou. Produkt neobsahuje lepok 
ani laktózu.

Nervová sústava
GamaNEURAX®
30 tabliet 10)

Vitamíny
REVITANERV STRONG
30 tabliet 10)

REVITANERV STRONG obsahuje 500 mg kyseliny alfa-
lipoovej a vitamíny B1, B2, B3, B5 a B6, vitamín E, Ginkgo 
bilobu a selén. Prispieva k normálnej činnosti nervovej 
sústavy. Selén a vitamín E prispievajú k normálnej 
činnosti imunitného systému. Pohodlné dávkovanie  
1 tableta denne.

Imunita
LACTO SEVEN®
100 + 20 tabliet ZDARMA 10)

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

Cholesterol
ARTERIN CHOLESTEROL
30 tabliet 10)

UŠETRÍTE 200€
 

1429€
 16,29 € 

UŠETRÍTE 280€
 

1649€
 19,29 € 

UŠETRÍTE 100€
 

1629€
 17,29 € 

UŠETRÍTE 110€
 

749€
 8,59 € 

UŠETRÍTE 560€
 

689€
 12,49 € 

UŠETRÍTE 420€
 

2459€
 28,79 € 

UŠETRÍTE 850€
 

1679€
 25,29 € 

UŠETRÍTE 400€
 

1679€
 20,79 € 

UŠETRÍTE 400€
 

1379€
 17,79 € 

+

+ BIOPRON FORTE, 
10 KAPSÚL ZA 0,01 €



TO NAJLEPŠIE OD ZNAČKY 
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. 3. 2023 do 31. 3. 2023 alebo do vypredania zásob. 
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

Výživový doplnok vo forme pastiliek.
Zmes 5 bylinných výťažkov, medu a mentolu dodáva 
pastilkám osviežujúcu chuť. Pastilky sa odporúča 
užívať v období zvýšeného výskytu prechladnutí.

Chrípka a prechladnutie
BITUSILKY
15 + 2 pastiliek 10)

UŠETRÍTE 230€
 

379€
 6,09 € 

Kombinácia vitamínu D3, zinku a selénu. Prípravok 
tiež obsahuje baktérie mliečneho kvasenia 
Limosilactobacillus reuteri. Prípravok je vhodný počas 
a po užívaní antibiotík. Bezlepkové. Zinok, selén 
a vitamín D3 prispievajú k normálnej funkcii imunitného 
systému. Pri kúpe 1 balenia Vitamín D3 + Zn + Se + 
Probio, 30 tabliet dostanete druhé balenie za 0,01 €.

Vitamíny
Vitamín D3 + Zn + Se + Probio
30 tabliet 10)

Výživový doplnok vo forme kapsúl obsahuje 
kombináciu vitamínov K2 a D3 a koenzýmu Q10. 
Vitamín D3 prispieva k udržaniu normálneho stavu 
kostí, normálnej činnoti svalov, zubov a k normálnej 
fukcii imunitného systému. Vitamín K2 prispieva 
k normálnej zrážanlivosti krvi a udržuje normálny stav 
kostí. Pri kúpe 1 balenia Vitamín K2 + D3 + Q10, 
60 kapsúl dostanete druhé balenie za 0,01 €.

 

Vitamíny
Vitamín K2 + D3 + Q10
60 kapsúl 10)

1+1

1+1

UŠETRÍTE 1820€
 

1239€
 30,59 € 

+

+

UŠETRÍTE 1127€
 

879€
 20,06 € 



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. 3. 2023 do 31. 3. 2023 alebo do vypredania zásob. 
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

Výživový doplnok s vysokou dávkou vitamínu C, D  
a zinku. Tablety s riadeným predĺženým uvoľňovaním 
vitamínu C. Vhodné pre vegetariánov, bez lepku, 
bez laktózy. Prispieva k normálnemu fungovaniu 
imunitného systému, pomáha chrániť bunky pred 
oxidačným stresom, prispieva k udržaniu zdravých 
kostí a správneho fungovania svalov.

Imunita
Ascorvita MAX
30 tabliet 10)

Vitamín D3 je vo forme rýchlo rozpustného filmu. 
Rozpustí sa na jazyku za pár sekúnd a nemusí 
sa zapíjať vodou. Vitamín D sa rýchlo uvoľňuje 
a výborne vstrebáva. Vďaka vstrebávaniu priamo 
v ústach sa dokáže využiť maximum z podanej 
dávky. V najžiadanejšej dávke 2000 IU. S prírodnou 
pomarančovou príchuťou bez obsahu gluténu, laktózy 
a GMO. Výživový doplnok je vhodný pre deti aj 
dospelých.

Rastlinný liečivý prípravok určený na krátkodobú liečbu 
funkčnej zápchy. Tento produkt je registrovaným 
liečivom a je možné ho kúpiť iba v lekárňach. Obsahuje 
list senny. V ponuke aj iné druhy liečivých čajov LEROS®. 
Info o cenách v lekárňach Vaša Lekáreň.

Liečivý čaj
LEROS® LIST SENNY
20 x 1,5 g 1)

Multivitamínové želatínky s rakytníkom a 9 vitamínmi 
na podporu imunity vo veľkonočnom vajíčku. 
Limitovaná edícia. V ponuke rôzne farby veľkonočných 
vajíčok RAKYTNÍČEK+. Info o cenách v lekárňach Vaša 
Lekáreň.

Multivitamíny pre deti
RAKYTNÍČEK+ multivitamínové 
želatínky
50 ks vo veľkonočnom vajíčku 10)

Spánok
Lunestil®
30 duo kapsúl 10)

Lunestil® v unikátnej revolučnej duo kapsule (jedna 
kapsula v druhej) skombinoval štyri zložky (melatonín, 
levanduľa, mučenka a vitamín B6), ktoré zabezpečia 
relaxáciu a kvalitný spánok. V ponuke aj Lunestil®,  
15 duo kapsúl za 9,09 €.

Podpora imunity
Vitamin D3 2000 IU
30 rýchlo rozpustných filmov 10)

Rastlinný liek na liečbu dočasných úzkostných stavov, 
ktoré môžu spôsobiť niekoľko dočasných príznakov 
ako ťažko zvládnuteľné obavy, vnútorný nepokoj, 
pocit napätia, poruchy spánku. V ponuke aj Lavekan®, 
14 mäkkých kapsúl za 6,69 €. Obsahujú Levanduľu 
lekársku.

Spánok a mierne nervove napätie
Lavekan®
28 mäkkých kapsúl 1)

UŠETRÍTE 330€
 

1139€
 14,69 € 

UŠETRÍTE 160€
 

789€
 9,49 € 

UŠETRÍTE 090€
 

1039€
 11,29 € 

UŠETRÍTE 180€
 

509€
 6,89 € 

UŠETRÍTE 030€
 

189€
 2,19 € 

UŠETRÍTE 280€
 

1629€
 19,09 € 

Prispieva k správnemu fungovaniu imunitného 
systému, k správnej látkovej premene dôležitej  
pre tvorbu energie a k zníženiu vyčerpania a únavy.  
V ponuke aj iné produkty MedPharma. Info o cenách  
v lekárňach Vaša Lekáreň.

Imunita
MedPharma Vitamín C 1000 mg 
so šípkami
107 tabliet s postupným uvoľňovaním 10)

UŠETRÍTE 180€
 

839€
 10,19 € 

Pre dospelé psy. Podpora mobility u psov v aktívnom 
veku. Natívny kolgén typu II ( UC-II®) – pôsobí 
ovplyvnením niektorých častí imunitního systému. 
Doplnkové krmivo pre psov. V ponuke aj Flexadin 
Young Dog Maxi, 60 tabliet za 47,19 €, Flexadin Young 
Dog Mini, 60 tabliet a Flexadin Cat, 60 tabliet 
za 35,79€.

Pohyblivosť a pružnosť kĺbov
Flexadin Adult Dog
60 tabliet 14)

UŠETRÍTE 3420€
 

5459€
 88,79 € 

Šumivé tablety sú s citrónovou príchuťou a s obsahom 
vápnika, ktorý je nevyhnutný pre správnu funkciu 
svalov a nervov, pre rast kostí a zubov. Pri kúpe 
jedného balenia Pharmavit® Calcium 500 mg,  
20 šumivých tabliet dostanete MEGADÉČKO 2000 IU, 
60 kapsúl 10) za 0,01 €.

Kosti, zuby, svaly
Pharmavit® Calcium 500 mg
20 šumivých tabliet 1)

UŠETRÍTE 790€
 

349€
 11,39 € 

+

 + MEGADÉČKO 2000 IU,  
60 KAPSÚL ZA 0,01 €



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. 3. 2023 do 31. 3. 2023 alebo do vypredania zásob. 
Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli pri tlači.

Regeneračný, ochranný a premasťujúci krém na ruky 
určený pre každodennú starostlivosť o vysušenú  
a popraskanú pokožku. Pokožke dodáva pružnosť, 
pevnosť, prirodzenú vláčnosť a obnovuje bariérové 
funkcie kože. Dermatologicky testované. V ponuke aj 
INDULONA, krém na ruky 85 ml, olivová, nechtíková, 
ochranná, kamilková a intensive care pre mužov  
za 1,99 €.

Starostlivosť o pokožku
INDULONA original
krém na ruky, 85 ml 12)

Dermálna masť, urýchľuje regeneráciu popraskanej 
kože, urýchľuje hojenie popálenín a povrchových 
poranení. Bez nežiaducich účinkov s jedinečným 
zložením.

Liečba vaginálnej mykózy nemusí byť problém. Liek 
obsahuje klotrimazol, širokospektrálne antimykotikum, 
ktoré sa používa na liečbu gynekologických zápalov 
pošvy spôsobených hubovitými mikroorganizmami, 
plesňami a kvasinkami (predovšetkým rodu Candida). 
V ponuke aj Clotrimazol AL 200, 3 vaginálnych tabliet 
za 7,39 €. 

Jediný krém na liečbu oparov s dvojitým zložením: 
zastavuje množenie vírusu a pomáha liečiť zápal. 
Je klinicky preukázané, že pomáha zastaviť vznik 
pľuzgierikov. Skracuje dobu hojenia.

Opary
Zovirax Duo 50 mg/g + 10 mg/g 
dermálny krém, 2 g 2)

Zvlhčujúce očné kvapky Systane™ ULTRA BEZ 
KONZERVAČNÝCH LÁTOK poskytujú rýchlu úľavu 
od príznakov suchého oka ako sú podráždenie, 
začervenanie alebo pálenie očí. V ponuke aj ostatné 
druhy Systane™. Info o cenách v lekárňach Vaša 
Lekáreň.

Syndróm suchého oka
Systane™ ULTRA  
bez konzervačných látok
očné kvapky, 10 ml 11)

Pre extra silnú fixáciu až 12 hodín, s jemnou mätovou 
príchuťou. Pomáha zabraňovať zachytávaniu zvyškov 
jedla pod náhradou. Bez zinku. V ponuke aj iné druhy 
produktov COREGA. Info o cenách v lekárňach Vaša 
Lekáreň.

Starostlivosť o zubné náhrady
COREGA Original extra silný XL
fixačný krém, 70 g 11)

Pri poruchách tvorby sĺz, k upokojeniu očí pri zápaloch 
spojoviek neinfekčného pôvodu a pri zrakovom vypätí.  
S vaničkou taktiež na výplachy. V ponuke aj Occusept 
očné kvapky, 20 ml za 4,59 €.

Zrak
Occusept
očné kvapky, 2 x 20 ml 11)

Chrípka, prechladnutie, bolesť hrdla
VIROSTOP Ústny sprej
30 ml 11)

VIROSTOP prírodný ústny sprej účinne zmierňuje 
príznaky chrípky, prechladnutia, zápalu hrdla či 
COVID-19, ale takisto preukázateľne chráni pred týmito 
ochoreniami. Jedinečná kombinácia prírodných zložiek 
lokalizuje vírusové ochorenia a zabraňuje rozvoju 
infekcii v tele. V ponuke aj VIROSTOP Nosový sprej,  
25 ml za 7,69 €.

Regenerácia pokožky
CICADERMA®
masť, 30 g 2)

Vaginálne infekcie
Clotrimazol AL 100
100 mg vaginálne tablety
6 vaginálnych tabliet 7)

Nové koncentrovanejšie zloženie Excilor® FORTE, 
je určený na ošetrenie plesňových infekcií nechtov. 
Upravuje pH vo vnútri nechtu a tým zabraňuje rastu 
plesne. Vďaka TransActiveTM technológii, malej 
molekule prípravku Excilor®, ľahko a rýchlo preniká do 
nechtu a pôsobí priamo v mieste poškodenia, nielen na 
povrchu. Nevytvára rezistenciu. Jednoduchá aplikácia 
1x denne, bez potreby úpravy nechta pilníkom. 

Nechtová mykóza
Excilor® FORTE, lak na liečbu 
plesňových infekcií nechtov
30 ml 11)

UŠETRÍTE 400€
 

1669€
 20,69 € 

UŠETRÍTE 090€
 

639€
 7,29 € 

UŠETRÍTE 100€
 

739€
 8,39 € 

UŠETRÍTE 160€
 JC: 85,57 €/kg

599€
 7,59 € 

UŠETRÍTE 080€
 JC: 23,41 €/l

199€
 2,79 € 

UŠETRÍTE 440€
 

959€
 13,99 € 

UŠETRÍTE 210€
 

769€
 9,79 € 

UŠETRÍTE 230€
 

629€
 8,59 € 

UŠETRÍTE 290€
 

1389€
 16,79 € 



prostata
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vitalita
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Slivka africká k podpore zdravia prostaty, maca k podpore sexuálneho zdravia 
a sibírsky ženšen k podpore vitality.
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Vitamín C je dôležitý pre správnu tvorbu kolagénu 
v kĺbových chrupavkách. 

SUPER SILNÉ PROBIOTIKÁ

Vý
ži

vo
vý

 d
op

ln
ok

• 9 veľmi odolných bakteriálnych kmeňov.
• 21 miliárd životaschopných mikroorganizmov v dennej dávke.
• Navyše selén pre podporu imunity a prebiotiká.
• V ponuke aj GS SUPERKY PROBIOTIKÁ, 30 + 10 kapsúl

za 10,49 €.

60 kapsúl

V ponuke aj Cemio, RED3, 
30 kapsúl za 12,29 €.

60 kapsúl

60 + 20 kapsúl

UŠETRÍTE 420€
 

1839€
 22,59 € 

UŠETRÍTE 400€
 

1789€
 21,89 € 

UŠETRÍTE 370€
 

1599€
 19,69 € 


