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Akční leták LÉTO 2019
NAŠE KARTA

POUKÁZKY

> je zdarma

Obdarujte své blízké poukázkou
např. na vitamíny, potravinové doplňky,
léčiva nebo zdravotnický materiál
v hodnotě 200,- Kč a 500,- Kč.

> je anonymní
> může s ní přijít kdokoli

ZAŽÍVÁNÍ

BOLEST

APO-Ibuprofen 400 mg

Hylak® forte

30 tablet

100 ml

• Uleví od bolesti hlavy, zad, kloubů
i menstruační bolesti.
• Snižuje horečku a tlumí projevy zánětu.
• Balení po 30 i 100 tabletách.

Hylak® forte obnovuje
přirozené prostředí ve střevě,
čímž přispívá k rychlé úpravě
narušené mikrobiální rovnováhy

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofenum. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
Správné použití konzultujte se svým lékařem či lékárníkem.

běžně

64 Kč

naše
cena

49 Kč

ZAŽÍVÁNÍ

Lék k vnitřnímu užití. Před užitím čtěte příbalový leták.

200 Kč

naše
cena

179 Kč

BOLEST

Iberogast®

Voltaren Emulgel

Nadýmání? Křeče? Bolest břicha,
žaludku? Pocit plnosti? Nevolnost?
1 řešení na 6 zažívacích potíží!

Voltaren Emulgel
působí přímo v místě
bolesti trojím účinkem:
uleví od bolesti,
tlumí zánět,
zmenšuje otok

20 ml

10 mg/g gel, 150g

V akci také Iberogast® 50 ml za cenu 349 Kč
L.CZ.MKT.CC.03.2019.1607

běžně
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Iberogast je léčivý přípravek k vnitřnímu užití.
Léčivý přípravek je složený z tekutých extraktů různých částí bylin.

naše
cena

204 Kč

154 Kč

TĚHOTENSKÉ VITAMÍNY

V akci také VoltaTherm hřejivá náplast
– úleva od bolesti zad, 5ks, za cenu 254 Kč

běžně

Pozorně si přečtěte příbalovou informaci. Voltaren Emulgel, gel je lék
na vnější použití. Obsahuje diclofenacum diethylaminum.
Hřejivá náplast VoltaTherm je zdravotnický prostředek.

naše
cena

285 Kč

245 Kč

INTIMNÍ HYGIENA

Femibion 2 s vit. D3

ROSALGIN

30 tablet a 30 tobolek

500 mg, 6 sáčků

Pro ženy od 13. týdne těhotenství
až do ukončení kojení.
Obsahuje optimální dávku folátů
(kyselinu listovou a Metafolin®) + DHA.
Obohacený o vitamin D3
pro imunitu, zuby a kosti.

Rychlá úleva při
gynekologických potížích.
• Působí proti bolesti, svědění, pálení.
• Potlačuje bakterie a kvasinky.
Více na www.rosalgin.cz

běžně
Doplněk stravy

běžně

naše
cena

579 Kč

519 Kč

V akci také ROSALGIN 500 mg,
10 sáčků za cenu 245 Kč
Lék s účinnou látkou benzydamin hydrochlorid.
K intimním oplachům a výplachům. Čtěte pečlivě příbalový leták.

běžně

naše
cena

175 Kč

155 Kč

Léčiva, obzvláště vydávaná na recept, užívejte výhradně na doporučení lékaře či lékárníka. Ostatní léčivé přípravky užívejte jen v případě výskytu příznaků, pro které jsou určeny, event. opět po konzultaci
s lékařem či lékárníkem. Účelem tohoto materiálu je informovat zákazníky, ne nabádat ke zvýšenému, neopodstatněnému či jinak nevhodnému užívání léčiv a potravinových doplňků. Není-li uvedeno
jinak, platí cena výrobku po dobu trvání akce či do vyprodání zásob. Za tiskové chyby neručíme. Změna vyhrazena.
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ZUBNÍ HYGIENA

BOLEST

ALERGICKÁ RÝMA

COREGA Original extra silný

Panadol Extra Novum

• Pevná fixace zubní
náhrady po celý den.
• Pomáhá předcházet
ulpívání zbytků jídla.
• Neobsahuje zinek.
• Balení 2x 40 g

DUOPACK 2x 40 g

V nabídce také NOVINKA COREGA dvojitá síla
čisticí tablety 36 ks za akční cenu 119 Kč.

běžně
Corega fixační krémy a čisticí tablety
jsou zdravotnické prostředky

naše
cena

OČI

nosní sprej, 50 μg/dávka

Panadol Extra Novum při
mírné až středně silné bolesti:
- hlavy včetně migrény, zubů
- při menstruačních bolestech
- bolesti svalů, kloubů
a v krku při onemocnění
horních cest dýchacích.
Objevuje se v krvi již do 10 minut.
V nabídce také Panadol Novum
500 mg, 24 tablet za akční cenu 33 Kč.

Nosní sprej pro komplexní
úlevu od alergické rýmy
• Ulevuje od nosních
a očních příznaků alergie
(kýchání, svědění
nosu a očí, slzení očí,
ucpaný nos)
• Účinkuje po 24 hodin

Klinicky ověřená kombinace
omega-3 nenasycených
mastných kyselin,
výtažku z Ginko biloba,
fosfatildylserinu a vitamínu B
přispívá k podpoře paměti
a koncentrace.
Více informací na www.acutil.cz

běžně

109 Kč

naše
cena

95 Kč

PODRÁŽDĚNÍ POKOŽKY

Fenistil 1 mg/g gel

Patentovaná
přírodní mikrokrystalická
forma luteinu a zeaxantinu
a vysoká dávka
3-Omega kyselin
Obrana proti
nastupujícímu
slunečnímu svitu

Rychlá a účinná
úleva od svědivé
podrážděné pokožky
různého původu:
- svědivá vyrážka
- poštípaní hmyzem
- spálení od slunce
- povrchové popáleniny
- kopřivka

naše
cena

379 Kč

325 Kč

ZAŽÍVÁNÍ

běžně

Před použitím si pečlivě přečtěte příbalovou
informaci. Fenistil 1 mg/g gel je lék k zevnímu
použití. Obsahuje dimetindeni maleas.

naše
cena

244 Kč

60 kapslí

běžně

naše
cena

373 Kč

325 Kč

běžně

naše
cena

Doplněk stravy

sprej 150 ml

Autíčka

423 Kč

běžně

naše
cena

Kosmetika

399 Kč

CUKR V KRVI

Vzácná houba ze Sibiře
obohacená o reishi
a rakytník pro podporu
imunity a vitamin E
pro ochranu buněk před
oxidativním stresem.

Přírodní přípravek na
regulaci cukru v krvi.
Obsahuje vzácnou
houbu hnojník a rostliny
chebuli srdčitou, zázvor
a skořici, které pomáhají
udržet normální hladinu
cukru v krvi. Bez příměsí
a konzervačních látek.

Přírodní podpora pro
aktivní sportovce i pro
ty, co chtějí být aktivní
a v dobré kondici.
Rozchodnice růžová
dodává tělu sílu
a vytrvalost při
sportovních výkonech.
Leuzea saflorová
povzbuzuje tělo.

Doplněk stravy

běžně

100 Kč

běžně

naše
cena

83 Kč

naše
cena

Doplněk stravy

430 Kč

369 Kč

SRDCE, POKOŽKA

běžně

naše
cena

Doplněk stravy

249 Kč

Šetrné odstranění
bradavic, kuřích ok
a ztvrdlé kůže.

100% rakytníkový olej
bez dalších příměsí.
Rakytník podporuje
obranyschopnost organizmu,
činnost srdce a působí
příznivě na pokožku.
Ve formě kapek pro vnější použití.

100% rakytníkový olej
bez dalších příměsí.
Rakytník podporuje
obranyschopnost
organizmu, činnost srdce
a působí příznivě
na pokožku.
V tobolkách pro vnitřní použití.

v kapkách, 30 ml

naše
cena

209 Kč

naše
cena

274 Kč

209 Kč

běžně

Zdravotnický prostředek

naše
cena

132 Kč

119 Kč

běžně

Doplněk stravy

naše
cena

V nabídce také TEREZIA Rakytníkový olej
30 tobolek za akční cenu 213 Kč

289 Kč

249 Kč

Doplněk stravy

běžně

Doplněk stravy

naše
cena

459 Kč

399 Kč

Barny's HypnoX® forte
20 tablet

60 tobolek

V nabídce také TEREZIA
Rakytníkový olej v kapkách,
10 ml za akční cenu 99 Kč

ProbioLact s vit. C, 30 tobolek

běžně

SPÁNEK

SRDCE, POKOŽKA

Probiotika při užívání
antibiotik a při cestování.
V nabídce také ProbioLact s vit. C,
10 tobolek za akční cenu 99 Kč.

10 ml

60 kapslí

299 Kč

Při zažívacím
dyskomfortu.

65 Kč

85 Kč

Přípravek
proti nevolnosti
při cestování
pro děti.

10 žvýkacích tablet

Baby, 30 tablet/s vit. C 30, tobolek

naše
cena

naše
cena

+ reishi a rakytník 60 kapslí

bílé uhlí, 10 tablet

běžně

101 Kč

TEREZIA Cordyceps active

60 kapslí

TEREZIA Rakytníkový olej

274 Kč

Zdravotnický prostředek

běžně

TEREZIA Diaregul

TEREZIA Rakytníkový olej

běžně

V akci také URGO Fast Healing
hydokoloidní náplasti na
kolena za akční cenu 109 Kč

ENERGIE

Phyteneo Kolodium forte

79 Kč

Hydrokoloidní náplasti
urychlují hojení řezných
poranění a odřenin.
Umožňují ráně dýchat,
urychlují hojení.

469 Kč

ProbioLact

běžně

hydokoloidní náplasti na ošetření
poranění na prstech, 8 ks

TEREZIA Čaga

SPÁNEK

ProbioLact Baby, 30 tablet

URGO Fast Healing

Ochrana proti slunci
• vhodné pro pacienty s projevy
kožní přecitlivosti, intolerance,
alergie nebo s atopickými projevy
• trojnásobná ochrana
před UVA-UVB-IRA

470 Kč

ANTIOXIDANTY

Doplněk stravy

Doplněk stravy

Ladival alergická
pokožka OF50+

pro pohodové cestování

284 Kč

ZAŽÍVÁNÍ, DOVOLENÁ

CitroCarb White

Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
O správném použití se poraďte se svým
lékařem nebo lékárníkem. FLIXONASE
50 mikrogramů/dávka nosní sprej,
suspenze je lék k nosnímu užití. Obsahuje
flutikason-propionát.

1x 50 g

V nabídce také
Fenistil 1 mg/g gel 1x 30 g
za akční cenu 171 Kč.

PRVNÍ POMOC

V nabídce také ACUTIL 30 kapslí za akční cenu 237 Kč

PŘÍPRAVKY NA DOVOLENOU

Lutein Premium

běžně

Doplněk stravy

500 mg/65 mg, 30 tablet

ACUTIL

Pozorně si přečtěte příbalovou informaci.
Panadol Extra Novum a Panadol Novum
potahované tablety jsou lék na vnitřní užití.

60 kapslí

OPALOVACÍ KOSMETIKA

Flixonase

228 Kč

172 Kč

PAMĚŤ, KONCENTRACE

naše
cena

Pro váš zdravý a posilující spánek. Nenávykový.
• Silná rostlinná směs* (kozlík, meduňka, mučenka, chmel).
• Jeden z nejoblíbenějších přípravků na spaní.

469 Kč

399 Kč

běžně

*Doplněk stravy

naše
cena

166 Kč

149 Kč

Vždy si prostudujte příbalový leták a při jakékoliv nejasnosti se o účinku nebo použití daného přípravku poraďte s lékařem či lékárníkem. Ceny jsou uváděny vždy jako konečné pro zákazníka tj. s DPH. Částka uvedená jako „běžně“ znamená obvyklou cenu, za kterou je výrobek lékárnami prodáván. Účelem tohoto materiálu je informovat zákazníky, ne nabádat ke zvýšenému, neopodstatněnému či jinak
nevhodnému užívání léčiv a potravinových doplňků. Není-li uvedeno jinak, platí cena výrobku po dobu trvání akce či do vyprodání zásob. Za tiskové chyby neručíme. Změna vyhrazena.
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ALERGIE

OŠETŘENÍ AKUTNÍCH RAN

Analergin neo

PRVNÍ POMOC

AlfaSilver

5 mg, 20 tablet

DL Autolékárnička

50 ml

Bezbolestná rychlá
pomoc se stříbrem ve spreji
• Na odřeniny, popáleniny
a další druhy ran
• 3v1 - chrání před infekcí, kryje ránu
(nahradí náplast), urychluje hojení

K léčbě příznaků spojených s alergickými stavy,
jako jsou: senná a alergická rýma a chronická kopřivka.
Volně prodejný v 10 a 20tabletovém balení.

běžně
Lék k vnitřnímu užití s úč. látkou levocetirizin.
Před užitím čtěte příbalovou informaci.

naše
cena

• Neštípe a nepálí

159 Kč

139 Kč

ANTIOXIDANTY

běžně

naše
cena

Zdravotnický prostředek

219 Kč

179 Kč

MOZEK, SRDCE, ZRAK

výhodná cena

DL-Omega 3 Forte

Beta-karoten jako
antioxidant napomáhá
ochraně organismu před
škodlivým působením
volných radikálů vznikajících
např. při slunění.

vysoký obsah omega-3
mastných kyselin EPA
a DHA v jedné kapsli

B-komplex forte
100 tablet

90 tobolek

- dostatečné množství
obou kyselin podporuje
zdravou srdeční činnost
- DHA přispívá k udržení
normální funkce
mozku a zraku.

Všech 8 esenciálních vitamínů skupiny B
V akci také B-komplex forte 20 tablet za cenu 40 Kč

výhodná cena

výhodná cena

běžně

99 Kč

189 Kč

naše
cena

Doplněk stravy

INFEKCE, DESINFEKCE

Doplněk stravy

Doplněk stravy

DETTOL 0,2%

ALAVIS MAXIMA TRIPLE BLEND

antiseptický sprej, 100 ml

Extra silný, 700 g

K čištění čerstvých
drobných ran a k likvidaci
běžných bakterií, které
infikují drobné rány.

Otázka, existuje-li
lepší produkt na klouby,
je zbytečná.
Balení na 5 měsíců.

60 kapslí

• podporuje periferní krevní
oběh a tím přispívá k zachování
normálního stavu zraku a sluchu
• pomáhá udržovat paměť
a další mozkové funkce jako
soustředění a pozornost, a to
i s přibývajícím věkem
• jako přírodní antioxidant
přispívá k ochraně buněk
před oxidačním poškozením

Neštípe, nebarví,
nezapáchá, bez jódu.

107 Kč

naše
cena

89 Kč

běžně

Doplněk stravy

134 Kč

DL-Ginkgo Active

V účinné formě spreje.

běžně

159 Kč

PAMĚŤ, SOUSTŘEDĚNÍ, PROKRVENÍ

KLOUBY

Lék k vnějšímu použití. Obsahuje benzalconii
chloridum. Pozorně čtěte příbalovou
informaci a poraďte se s lékařem nebo
lékárníkem.

145 Kč

Autolékárnička je určena pro osobní
a nákladní vozidla. Jednotlivé
komponenty splňují veškeré požadavky
vyhlášky č. 341/2014 Sb.

VITAMÍNY

DL-Beta-karoten
100 kapslí

ZKONTROLUJTE SI PLATNOST SVÉ AUTOLÉKÁRNIČKY!

naše
cena

1357 Kč

1179 Kč

výhodná cena
Doplněk stravy

89 Kč

Vždy si prostudujte příbalový leták a při jakékoliv nejasnosti se o účinku nebo použití daného přípravku poraďte s lékařem či lékárníkem. Ceny jsou uváděny vždy jako konečné pro zákazníka tj. s DPH.
Částka uvedená jako „běžně“ znamená obvyklou cenu, za kterou je výrobek lékárnami prodáván. Účelem tohoto materiálu je informovat zákazníky, ne nabádat ke zvýšenému, neopodstatněnému či jinak
nevhodnému užívání léčiv a potravinových doplňků. Není-li uvedeno jinak, platí cena výrobku po dobu trvání akce či do vyprodání zásob. Za tiskové chyby neručíme. Změna vyhrazena.

