
CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE Liek na vnútorné
použitie. Liek vo forme horúceho nápoja, proti
chrípke a nachladnutiu. Kombinácia 3 účinných látok
odstraňuje príznaky chrípky ako sú horúčka, bolesti
hlavy, kĺbov, svalov, upchatý nos a navyše dopĺňa
vitamín C.  V ponuke aj COLDREX ® TABLETY 24 ks
za 5,59 €.

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE Liek na vnútorné
použitie. Proti príznakom chrípky a prechladnutia.
Na bolesť hrdla, hlavy a svalov, na horúčku, nádchu a
upchatý nos. V ponuke aj NUROFEN® Stopgrip 24
tabliet za 5,11 €.

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE Liek na vnútorné
použitie. Účinná kombinácia proti príznakom chríp-
ky a nachladnutia, ktorá pomáha zbaviť sa horúčky,
upchatého nosa, bolesti hlavy a bolesti v hrdle.
Nespôsobuje ospalosť. Celaskon® tablety 250 mg sa
užíva ako prevencia pri nedostatku vitamínu C, ktorý
je dôležitý pre imunitu.

COLDREX® horúci nápoj citrón 14 vreciek PARALEN® GRIP horúci nápoj 12 vreciek

7.65€
8,50€

NUROFEN® Stopgrip 12 tabliet

BOLESŤ A ZÁPAL HRDLA Liek na orálne použitie.
Účinkuje proti baktériám. Pri problémoch s prehĺ-
taním. V ponuke aj Strepsils Citrón bez cukru 24
pastiliek za 4,75 €, Strepsils Jahoda bez cukru 24
pastiliek za 4,75 €, Strepsils Mentol a Eukalyptus
24 pastiliek za 4,75 €, Strepsils Pomaranč s vita-
mínom C 24 pastiliek za 4,47 €.

Strepsils® Med a Citrón 24 pastiliek

KAŠEĽ Liek na vnútorné použitie. Mucosolvan®
lieči a tíši kašeľ, chráni pred ďalším zahlienením.
Obsahuje ambroxolhydrochlorid. V ponuke aj
Mugotussol® sirup 190 ml za 4,98 € - liek na suchý
a dráždivý kašeľ s rýchlym nástupom účinku 15-30
min pretrvávajúcim až 6 hodín, ktorý obsahuje dex-
trometorfániumbromid.

MUCOSOLVAN® sirup 100 ml

KAŠEĽ Liek na vnútorné použitie. AMBROBENE
15mg/5ml 100ml - pre rýchlu a účinnú úľavu od
vlhkého kašľa. Obsahuje ambroxoli hydrochloridum.
Teraz pri kúpe AMBROBENE SIRUPu získavate
Calcium Chloratum - TEVA 100 ml za 0,01€.
Obsahuje účinnú látku dihydrát chloridu vápe-
natého. Liek na vnútorné použitie.

Ambrobene 15 mg/5 ml sirup 100 ml

BOLESŤ Liek na vnútorné použitie. Liek Nalgesin
S rýchlo a až na 12 hodín odstraňuje bolesť hlavy,
zubov, chrbta a svalov, menštruačné či pooperačné
bolesti. Obsahuje sodnú soľ naproxénu, ktorá sa
rýchlo a kompletne absorbuje z tráviaceho traktu.
V ponuke aj Nalgesin S 30 tabliet za 7,55 €.

Nalgesin® S 20 tabliet

ZÁPAL A BOLESŤ Liek na vonkajšie použitie.
Potláča bolesť svalov a kĺbov, tlmí zápal a znižuje
opuch. Dobre sa vstrebáva. Bez parfumácie. Pre
dospelých a mladistvých od 12 rokov. V ponuke aj
Ibalgin® GEL 100 g za 5,58 €. Obsahujú ibuprofén.

*Nakupujte s výhodami v lekárňach, ktorých zoznam nájdete v tomto letáku. Ponuka platí až do vypredania zásob.
Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v písomnej informácii pre používateľov lieku, ktorá je pribalená k lieku.

Sledujte všetky naše akcie na      facebook.com/vasalekarensk.        Zoznam všetkých lekární nájdete na      www.vasalekaren.sk

Ibalgin® krém 100 g

TLAKOMER Zdravotnícka pomôcka. Plnoautoma-
tický tlakomer s manžetou na rameno s kompre-
sorom, vybavený PAD tegnológiou pre včasné
arytmie srdca + DARČEK teplomer MT 3001.

Tlakomer Microlife® BP 3AG1 s adaptérom

3.27€
3,96€

4.47€
5,41€

5.44€
6,40€

+ CELASKON

250 MG

30 TABLIET

ZA 0,01 €

7.69€

+ CALCIUM

CHLORATUM –

TEVA 100 ML

ZA 0,01 €

33.19€
38,72€

4.46€
JC: 44,60 €/l

4.92€5,69€

JC: 49,20 €/kg

4.89€5,82€

JC: 48,90 €/l

— AKCIA FEBRUÁR —

Robotnícka 61, Senica
www.umartina.vaslekarnik.sk

Hviezdoslavova 309, Senica
www.eurodom.vaslekarnik.sk

Studienka 260
www.hasprunka.vaslekarnik.sk

Navšt ívte našu novú web stránku  www.vaslekarnik.sk

Unín 332
www.unin.vaslekarnik.sk

Bratislavská 58, Kúty
www.kuty.vaslekarnik.sk

— AKCIA FEBRUÁR —



VAŠA LEKÁREŇ
— AKCIA FEBRUÁR —

*Nakupujte s výhodami v lekárňach, ktorých zoznam nájdete v tomto letáku. Ponuka platí až do vypredania zásob.
Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v písomnej informácii pre používateľov lieku, ktorá je pribalená k lieku.

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE Liek na vnútorné
použitie. Prášok na prípravu horúceho nápoja.
Vďaka kombinácii 4 účinných látok lieči väčšinu
príznakov chrípky a prechladnutia, ako horúčka,
bolesť hlavy, kĺbov a svalov, upchatý nos, tečenie
z nosa.

THERAFLU® prechladnutie a chrípka, 10 vreciek

BOLESŤ KĹBOV A SVALOV Liek na vonkajšie
použitie. Je vhodný pre liečbu reumatických aj
nereumatických ochorení, zápalov šliach a kĺbnych
púzdier. Používa sa k liečbe opuchov, pomliaž-
denín, podvrtnutia kĺbov, svalov, mäkkého tkaniva a
k liečbe bolesti chrbta. Obsahuje diklofenak sodný.

VERAL® 1% dermálny gél 100 g

NÁDCHA, ALERGIA  Zdravotnícka pomôcka.
QUIXX® je hypertonický nosový sprej s obsahom
morskej vody na prirodzené uvoľnenie a vyčistenie
upchatého nosa pri nádche, chrípke a alergiách. Je
vhodný pre deti od 6 mesiacov, pre dospelých a
tehotné a dojčiace ženy. V ponuke aj QUIXX® extra
nosový sprej 30 ml s eukalyptovým olejom za 5,14 €

QUIXX® nosový sprej 30 ml

KAŠEĽ Liek na vnútorné použitie. Hedelix sirup
proti kašľu. Uvoľňuje hlien. Uľahčuje vykašliavanie.
Sirup pre deti už od narodenia. Bez pridaného
cukru. Neobsahuje alkohol. Účinná látka – extrakt
z listov brečtana popínavého.

Hedelix® sirup 100 ml

BOLESŤ HRDLA Liek na orálne použitie. Dorithricin
– liek na cmúľanie s obsahom lokálneho ANTIBIOTI-
KA. Rýchlo účinkuje pri zápaloch a bolestiach hrdla
a ústnej dutiny. Vhodný pre deti od 6 rokov. Doluxio
Combi – liek určený na krátkodobú liečbu príznakov
prechladnutia a chrípky spojených s opuchom
nosovej sliznice.

Dorithricin® 20 pastiliek

KAŠEĽ Liek na vnútorné použitie. ACC® - Rýchle
riešenie na kašeľ. Skvapalňuje hustý hlien a uľahču-
je vykašliavanie. Pre deti od 2 rokov.

ACC® 200 šumivé tablety 20 ks

7.08€
8,19€

3.69€
4,85€

2.79€
3,68€

4.62€
5,40€

3.13€
4,66€

+ DOLUXIO

COMBI

12 VRECÚŠOK

ZA 0,01 €

6.95€4.76€5,65€

JC: 47,60 €/l

4.91€5,68€

JC: 49,10 €/kg



Sledujte všetky naše akcie na      facebook.com/vasalekarensk.

Zoznam všetkých lekární nájdete na      www.vasalekaren.sk

*Nakupujte s výhodami v lekárňach, ktorých zoznam nájdete v tomto letáku. Ponuka platí až do vypredania zásob.
Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v písomnej informácii pre používateľov lieku, ktorá je pribalená k lieku.

LAKTOBACILY Výživový doplnok. Jedinečná a vy-
vážená kombinácia laktobacilov, bifidobaktérií a
fruktooligosacharidov. Obsahuje 9 kmeňov a 9 mi-
liárd živých baktérií v dennej dávke. Vhodný pri a aj
po užívaní antibiotík. Teraz 10 kapsúl navyše!

Biopron 9® 30 + 10 kapsúl

KOLAGÉN Výživový doplnok. 99,9% čistý liofyli-
zovaný kolagén bez farbív a prídavných látok, stací
jedna kocka denne, vhodné pre športovcov,
seniorov, tehotné a dojčiace ženy.

Colafit 60 kociek

MINERÁLY Výživový doplnok. MAGNE B6® FORTE
tablety obsahujú citrát horčíka pre účinné doplne-
nie horčíka. Horčík a vitamín B6 prispievajú k zníže-
niu vyčerpania a únavy  a k správnej funkcii psy-
chiky. V ponuke aj MAGNE® B6 RELAX za 6,46 €.

MAGNE B6® FORTE 50 tabliet

VITAMÍNY Výživový doplnok. ADDITIVA C
obsahuje 1000 mg kyseliny askorbovej (vitamínu
C). Kyselina askorbová je dôležitá na tvorbu
kolagénu a obnovu tkanív. Užíva sa pri zvýšenej
potrebe vitamínu C.

ADDITIVA Vitamín C 20 šum. tbl

VITALITA Výživový doplnok. Novinka. Komplexné
mulitivitamíny s minerálmi vyvinuté špeciálne pre
potreby mužov a žien.

Centrum® pre mužov a pre ženy 30 tabliet

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE Zdravotnícka po-
môcka. Bariéra proti prechladnutiu. Zmierňuje príz-
naky prechladnutia a znižuje množstvo vírusov až o
92% s klinicky overeným účinkom. Prírodný  a pre
deti už od 1 roka.

MUCOVIRAL® Spray 20 ml Bromhexin 12 BC perorálny roztok 30 ml

ÚĽAVA OD PÁLENIA ZÁHY Zdravotnícka pomôc-
ka na vnútorné použitie. Rýchla úľava od pálenia
záhy do  niekoľkých minút. Neutralizuje prebytočnú
kyselinu v žalúdku, vhodný pre diabetikov aj tehot-
né. Max. 11 žuvacích tabliet denne, od 12 rokov.
V ponuke aj Rennie® ICE bez cukru 48 tabliet za
5,36 €.  L.SK.MKT.CC.08.2015.0196

KAŠEĽ Liek na vnútorné použitie. Bromhexin 12
BC obsahuje bromhexíniumchlorid. Používa sa na
uvoľnenie hlienov pri liečbe akútnych  a chronic-
kých ochorení priedušiek a pľúc spojených s pro-
dukciou hustého hlienu.

Rennie® ICE bez cukru 24 tabliet

BOLESŤ Liek na vnútorné použitie. Liek na liečbu
bolesti hlavy a zubov, menštruačné bolesti a bolesti
v krížoch. Obsahuje propyfenazón 300 mg, para-
cetamol 150 mg, kofeín 50 mg v 1 tablete.

VALETOL® 24 tabliet

14.68€
16,99€

2.72€
3,13€

8.65€
10,02€

8.15€
9,64€

8.58€
9,92€

3.69€
4,51€

3.22€
3,75€

6.26€
7,30€

3.53€
4,07€



VAŠA LEKÁREŇ
— AKCIA FEBRUÁR —

*Nakupujte s výhodami v lekárňach, ktorých zoznam nájdete v tomto letáku. Ponuka platí až do vypredania zásob.
Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v písomnej informácii pre používateľov lieku, ktorá je pribalená k lieku.

OCHRANA POKOŽKY Kozmetický výrobok. Pre
každodennú ochranu pokožky. Na plienkou pokry-
tú, podráždenú, začervenanú pokožku, ekzém
a akné. Používa sa tiež pri ošetrení preležanín,
omrzlín a drobných povrchových rán. V ponuke aj
Sudocrem 125 g za 5,21 €, Sudocrem 250 g za
8,55 € a Sudocrem 400 g za 11,40 €

Sudocrem® 60 g

IMUNITA Výživový doplnok. Komplexné a vyvá-
žené zloženie vitamínov, minerálov a ďalších
aktívnych látok, navyše STRONG KOMPLEX - extra
dávka vitamínu C, luteín, activín a echinacea. V
ponuke tiež Extra Strong Multivitamín 90 + 30 tbl
za 15,22 €,  špeciálne prispôsobený generácii 50+.

GS Extra Strong Multivitamín, 60+60 tbl

IMUNITA-TRÁVENIE  Výživový doplnok. Hliva
ustricovitá s deklarovaným obsahom betaglukánov
a hubovej vlákniny obohatená o lactobacily, vita-
mín C a šípky. Vďaka šípkam, ktoré sú zdrojom vita-
mínu C, zvyšuje prirodzenú obranyschopnosť orga-
nizmu a priaznivo pôsobí na zažívanie.

TEREZIA HLIVA USTRICOVITÁ +LACTOBACILY 50+10 kapsúl

ŠTÍHLA LÍNIA Výživový doplnok. Schudnite po
Vianociach! S obsahom extraktu zo zeleného čaju
a guarany pre účinné spaľovanie tukov. Pomáha pri
formovaní ideálne postavy. Teraz v mimoriadnej
ponuke 60 tabliet zadarmo!!!

Lipoxal xtreme II 120 + 60 tabliet

ODVYKANIE OD FAJČENIA Liek na orálne použi-
tie. Vyliečte sa zo závislosti od fajčenia. Orálna
aerodisperzia, roztok Nicorette Spray 1mg/ dávka
obsahuje nikotín a je určený na orálne podanie.

Nicorette® Spray 150 dávok (1mg/1dávka)

IMUNITA – KRVNÝ OBEH – CIEVY Výživový do-
plnok. 100% čistá REISHI vyrobená lyofilizáciou s
využitím všetkých aktívnych látok celej huby, vďaka
ktorým patrí medzi najvzácnejšie zdraviu
prospešné huby. REISHI podporuje prirodzenú
obranyschopnosť organizmu a priaznivo pôsobí na
obehový systém.

TEREZIA REISHI 100% 50 + 10 kapsúl NAVYŠE

MOČOVÉ CESTY Výživový doplnok. Unikátna
kombinácia brusnicového extraktu CRANMAX®,
inulínu a živých bakteriálnych kultúr. CRANMAX®
poskytuje plné spektrum účinných látok z brusníc.
Prípravok sa môže užívať aj v tehotenstve a počas
dojčenia, ako aj spolu s antibiotikami. V ponuke aj
Urologica probiakut 30 kapsúl za 9,61 €

Urologica probiakut 15 kapsúl

PRECHLADNUTIE Liek na vnútorné použitie. No-
vinka. Na rýchle zmiernenie príznakov súvisia-
cich s bežným prechladnutím. Zmierňuje zdurenie
nosovej sliznice, uľavuje od bolesti hlavy a hrdla,
znižuje teplotu.

Robicold® 20 tabliet

DENTÁLNA HYGIENA Kozmetický výrobok. Re-
mineralizuje zubnú sklovinu prírodnou zložkou
hydroxyapatitom (hlavnou zložkou zubov) a
obnovuje jej poškodený povrch. Vďaka použitiu
špeciálnych obsahových látok sa sfarbenie zubov
zmierni prípadne úplne zmizne. Nepoškodzuje
zubnú sklovinu.

LACALUT® zubná pasta white & repair 75 ml

29.11€
35,26€

16.44€
18,02€

9.89€
12,13€

9.07€
11,11€

13.21€
16,19€

4.81€
5,56€

3.97€
4,58€

+ ZADARMO

LACALUT AKTIV

ZUBNÁ KEFKA

MÄKKÁ

3.95€
JC: 52.67 €/l

2.93€3,59€

JC: 48,83 €/kg



Sledujte všetky naše akcie na      facebook.com/vasalekarensk.

Zoznam všetkých lekární nájdete na      www.vasalekaren.sk

*Nakupujte s výhodami v lekárňach, ktorých zoznam nájdete v tomto letáku. Ponuka platí až do vypredania zásob.
Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v písomnej informácii pre používateľov lieku, ktorá je pribalená k lieku.

ČAJE Potravina. MEGAFYT Pharma  - ovocné čaje.
Z ponuky vyberáme: Grapefruit & pomaranč stu-
dený čaj, Brusnice & citrón studený čaj, Limetka stu-
dený čaj, Maliny & citrón studený/teplý čaj, Ananás
& kokos studený čaj, Plody lesa, MIX Zázvorových
čajov za 2,15 €, Horúca slivka, Horúca malina, Horúce
jablko, Zázvor s pomarančom a klinčekom, Zázvor s
citrónom a chilli, Jahody a granátové jablko...

MEGAFYT PHARMA – ovocné čaje

BOLESŤ A ZÁPAL HRDLA Liek na orálne použitie.
RÝCHLA ÚĽAVA OD BOLESTI V KRKU. Zmierňuje
bolesť už po 15 sekundách, účinkuje antibakter-
iálne, lieči zápal ústnej dutiny a ďasien, neobsahuje
cukor. Tvrdé pastilky OlynHexo 5 mg/1,5 mg
obsahujú chlórhexidín a benzokaín a sú určené na
orálne podanie.

OlynHexo 20 pastiliek

ČAJE Potravina. HERBEX čaje v nálevových sáč-
koch. V ponuke aj Zázvorový čaj Mojito 20x2g,
Štíhla línia s AÇAI 20x1,5g, Rooibos s medom
20x1,5 g, Zelený čaj s ALOE VERA 20x1,5g.

Zázvorový čaj Pomaranč, Lapacho 20x2g

STAROSTLIVOSŤ O ZRAK Výživový doplnok. Najsil-
nejšia výživa pre oči na trhu – obsahuje najviac luteínu,
až 25 mg pre rýchlejší nástup ochranného účinku.
Prispieva k udržaniu ostrého zraku aj vďaka obsahu
zeaxantínu a vitamínu A. Vyživuje a regeneruje unavené
oči vďaka obsahu  zinku, medi a selénu. V ponuke aj
zdravotnícka pomôcka – Očné kvapky Ocutein
Sensitive - DA VINCI očné kvapky 15 ml za 4,54 €.

OCUTEIN® BRILLANT - DA VINCI 60 toboliek

VŠI A HNIDY Zdravotnícka pomôcka. LiQuido
DUO FORTE. Účinne zlikviduje vši a hnidy!
Komplexný produkt - nielen sérum a šampón, ale aj
všetky potrebné pomôcky (hrebienok, čiapka) v 1
balení.

LIQUIDO DUO FORTE šampón + sérum 200 + 125 ml

KAŠEĽ Výživový doplnok. STOPKAŠEĽ sirupy
obsahujú unikátne účinné zloženie 5 bylinných
extraktov (okrem iných extrakt skorocelu) a selén
s násobným efektom na všetky druhy kašľa a posil-
nenie imunitného systému. V ponuke aj STOP-
KAŠEĽ SIRUP pre deti - Dr. Weiss 200 + 100 ml za
4,38 € - vhodný pre deti od 1 roka.

STOPKAŠEĽ SIRUP - Dr. Weiss 200 + 100 ml

4.25€
4,66€

1.54€
1,84€

1.81€
2,22€

Na február sme pre vás pripravili 3 SÚŤAŽE

o zaujímavé ceny:

25.1. – 7.2.: 10x Lipoxal a12x Neutrogena

8.2. – 21.2.: 10x Terezia balíčky

a 1x digitálny teplomer

22.2. – 6.3.:  10x Bellasin

Stačí, ak:
Dáte                              našej FACEBOOKOVEJ stránke

„Vaša Lekáreň“ https://www.facebook.com/vasalekarensk/ 

Kliknite na           Páči sa mi to pod príspevkom súťaže
1.

2.

Staň sa fanúšikom
vyhraj!a

20.33€
23,51€

9.01€10,51€

JC: 27,72 €/l

4.38€5,08€

JC: 14,60 €/l



Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v písomnej informácii pre používateľov lieku, ktorá je pribalená k lieku. Bežná cena je priemerná aktuálna 
cena produktu v lekárňach alebo cena podľa informácie od výrobcu alebo dodávateľa. Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli v tlači.

Sledujte všetky naše akcie na Zoznam všetkých lekární nájdete na       www.vasalekaren.sk

AKCIA EUCERIN
15. – 16. 2. 2016 LEKÁREŇ EURODOM SENICA
15 % ZĽAVA NA VŠETKY PRODUKTY + DARČEK

Zľava

50%
na druhý 

produkt 

Navšt ívte našu novú web stránku  www.vaslekarnik.sk 
a   www.facebook.com/vaslekarnik

Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v písomnej informácii pre používateľov lieku, ktorá je pribalená k lieku. Bežná cena je priemerná aktuálna 
cena produktu v lekárňach alebo cena podľa informácie od výrobcu alebo dodávateľa. Vydavateľ Vaša Lekáreň, družstvo, neručí za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli v tlači.


