
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.

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

NAŠE KARTA
> je zdarma

> je anonymní

> může s ní přijít kdokoli
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Hylak forte 
perorální roztok, 100 ml

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.
Hylak forte je léčivý přípravek k vnitřnímu užití. 

Jedinečný lék na obnovu 
střevní mikroflóry.

Vhodný pro dospělé, 
děti i kojence.

ZAŽÍVÁNÍ

Voltaren Emulgel 
s aplikátorem, 120 g

Pozorně si přečtěte příbalovou informaci. Voltaren Emulgel 10 mg/g gel 
 je lék  k vnějšímu použití. Obsahuje diclofenacum diethylaminum. 

Voltaren Emulgel působí přímo 
v místě bolesti trojím účinkem:

 - uleví od bolesti
 - tlumí zánět

 - zmenšuje otok

BOLEST

Doplněk stravy.

CHOLESTEROL

TEREZIA Černý česnek
60 kapslí

Fermentovaný česnek kuchyňský 
s vysokou koncentrací účinných látek.

Pomáhá optimalizovat hladinu 
cholesterolu a lipidů v krvi.

Bez zápachu a palčivé chuti.
Nedráždí sliznice zažívacího ústrojí.

VITAMÍNY/MINERÁLY/PRVKY

Magnesium B6 Active
60 potahovaných tablet 

Doplněk stravy. 

Hořčík  v organické, 
vysoce vstřebatelné formě 

s vysokou biologickou dostupností 
+ B6 působí s hořčíkem synergicky 

(podporují se svými účinky).

ROSALGIN
6 sáčků

ROSALGIN je lék k vaginálnímu užití. Obsahuje léčivou látku 
benzydamin hydrochlorid. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Rychle uleví od pálení, svědění, 
bolesti a vaginálního výtoku.

Zachovává a podporuje přirozené laktobacily
Profylaxe před i po gynekologických zákrocích.

Ulevuje od bolesti a urychluje 
hojení po porodu.

INTIMNÍ HYGIENA

Femibion 2 Těhotenství
28 tablet + 28 tobolek

Doplněk stravy.

Inovované složení pro specifické 
potřeby Vašeho miminka i Vás 

ve 2. a 3. trimestru těhotenství.
Obsahuje kyselinu listovou a aktivní 

folát Metafolin®, vitamín D3, lutein a DHA. 
Nově obohacený o železo, zinek, selen 

a hořčík. Od 13. týdne těhotenství do porodu.

TĚHOTENSKÉ VITAMÍNY

Akční leták LÉTO 2020

Náměstí Míru 64, 789 83 Loštice | tel.: 583 445 270
e-mail: lekarna.lostice@tiscali.cz

běžně 200 Kč

naše
cena 180 Kč

běžně 289 Kč

naše
cena 268 Kč

běžně 419 Kč

naše
cena 356 Kč

běžně 195 Kč

naše
cena 166 Kč

běžně 592 Kč

naše
cena 499 Kč

běžně 179 Kč

naše
cena 170 Kč

V akci také VoltaTherm hřejivá náplast 
– úleva od bolesti zad, 5ks za cenu 263 Kč. 

V akci také ROSALGIN 10 sáčků za cenu 265 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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Panadol Extra Novum
500 mg/65 mg , 30 potahovaných tablet

Panadol Extra Novum působí 
při mírné až středně silné bolesti:

– hlavy včetně migrény, bolesti zubů

– při menstruaci, bolesti svalů a kloubů

– v krku při onemocnění horních cest dýchacích.

Objevuje se v krvi již do 10 minut.   

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

BOLEST

Barný s HypnoX® forte
20 tablet

Pro váš zdravý 
a posilující spánek

Extra silná bylinná směs* 
tradičně užívaná pro 
lepší komfort usínání

(*kozlík lékařský, chmel 
otáčivý, meduňka pletní, 

mučenka lékařská)

Oblíbený doplněk stravy na spaní

Doplněk stravy.

SPÁNEK

ALERGICKÁ RÝMA

Flixonase 50 μg/dávka
nosní sprej, 60 dávek

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. 

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

• Již v 1 dávce 

POKOŽKA

Sudocrem 
125 g

Sudocrem - zklidňuje, 
regeneruje a chrání 

citlivou dětskou pokožku 
při plenkových 
opruzeninách.

Více než 85 let zkušeností.

Sudocrem 125 g je kosmetický přípravek.

GS Vápník, Hořčík, Zinek PREMIUM
100+30 tablet

S vitaminem D 
pro podporu imunity.

Zinek pro zdravé 
vlasy, nehty, pokožku.

Vápník, hořčík, vitaminy D3 
a K pro zdravé a silné kosti.

Doplněk stravy.

MINERÁLY

URGO Bradavice kryoterapie
38 ml

Domácí ošetření bradavice 
metodou zmrazení.

Bezpečné použítí na bradavice na rukou 
a nohou u dospělých a dětí od 4 let.

Rychlá a přesná aplikace.

Krátké a postupné působení zaručuje 
omezení bolestivosti ošetření.

Zdravotnický prostředek.

BRADAVICE

Ladival OF 50+ 
pro děti s alergickou pokožkou, gel

Tato speciální sluneční ochrana 
s lehkou texturou je vhodná 

pro citlivou pokožku dětí a batolat, 
náchylnou k alergii na slunce.

• Bohatý na lipidy, vyživuje pokožku.

• Dermatologicky testováno, voděodolné.

• Neobsahuje emulgátory, parfémy, 
barviva ani konzervanty.

OPALOVACÍ KOSMETIKA

PREPARATION H® 
rektální mast na hemoroidy, 25 g

Léčba hemoroidů ve formě masti, 
zmírňuje podráždění a svědění, 

bezpečný i pro těhotné a kojící ženy,

čistě přírodní složení 
bez lokálních anestetik 

a kortikosteroidů.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. 
PREPARATION H rektální mast je léčivý přípravek k topické a rektální aplikaci. 

HEMOROIDY

Drontal Dog Flavour
150/144/50 mg pro psy, 2 tablety

Ochucené tablety 
pro snadné odčervení psů. 

• Ověřená kvalita společnosti Bayer. 

• Doporučujeme odčervovat každé 3 měsíce. 

Produkty řady Drontal jsou veterinární léčivé přípravky. 
Před použitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci. 

VETERINÁRNÍ LÉČIVO (ODČERVENÍ)

L.CZ.MKT.AH.01.2020.0784

Lutein Premium
60 kapslí

Lutein FloraGLO® 
a Zeaxantin OPTISHARP® 
Natural jsou patentované 

formy luteinu a zeaxantinu 
v mikronizovaných krystalech 
= vynikající vstřebatelnost.

Byly vybrány americkým 
Národním institutem zraku 

a použity v prestižní 
klinické studii AREDS2.

Doplněk stravy.

VÝŽIVA OČÍ KLOUBY

ALAVIS 5
90 tablet

    Komplexní kloubní výživa 
pro psy a kočky.

Vhodná při kloubních obtížích 
i na preventivní podávání 
všech věkových kategorií.

Zejména po úrazech!

Veterinární přípravek je schválen ÚSKVBL 
pod číslem 068-10/C a je volně prodejný.

BODNUTÍ

Roztok po bodnutí
roll-on, 10 ml

Díky obsahu amoniaku 
snižuje pocit pálení a svědění 

po bodnutí nebo štípnutí hmyzem, 
žahnutí kopřivou, medúzou.

Praktická aplikace formou roll-on.

S obsahem herbálních složek.

Kosmetika.

HERBEX PREMIUM Žaludek a střeva
30 g

Bylinky obsažené v tomto čaji působí 
blahodárně na trávicí soustavu.

Čekanka a andělika podporují 
trávení a normální funkci jater.

Máta a puškvorec podporují 
normální funkci trávícího traktu.

Doplněk stravy.

ZAŽÍVÁNÍ

Kneipp bylinky na odvodnění
60 tobolek

Komplex látek na podporu 
přirozené funkce ledvin.

Obsahuje výtažky jalovce, kopřivy 
a petržele s hořčíkem a biotinem.

Pomáhá vyloučit 
přebytečnou vodu z těla.

Doplněk stravy.

PODPORA FUNKCE LEDVIN

běžně 113 Kč

naše
cena 103 Kč

V akci také Panadol Novum 500 mg, 
24 potahovaných tablet za cenu 38 Kč

běžně 166 Kč

naše
cena 149 Kč

běžně 399 Kč

naše
cena 349 Kč

běžně 171 Kč

naše
cena 154 Kč

běžně 199 Kč

naše
cena 179 Kč

V akci také GS Vápník, 
Hořčík, Zinek PREMIUM, 
30 tablet za cenu 74 Kč

běžně 509 Kč

naše
cena 433 Kč

V akci také URGO Pero na odolné 
bradavice, 2 ml za cenu 322 Kč

běžně 535 Kč

naše
cena 455 Kč

běžně 174 Kč

naše
cena 149 Kč

V nabídce také Preparation H 
čípky, 16 ks za akční cenu 149 Kč.

běžně 168 Kč

naše
cena 151 Kč

V nabídce také 
Drontal Dog Flavour XL 525/504/175 mg 

pro velké psy, 2 tablety za 410 Kč 
a Drontal pro kočky, 2 tablety za 144 Kč. 

běžně 389 Kč

naše
cena 319 Kč

běžně 687 Kč

naše
cena 598 Kč

běžně 89 Kč

naše
cena 80 Kč

běžně 65 Kč

naše
cena 49 Kč

V nabídce také HERBEX PREMIUM 
Večerní čaj, 30g za akční cenu 49 Kč.

běžně 239 Kč

naše
cena 191 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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Akční leták JARO 2020
PRVNÍ POMOC

DL Autolákárnička

ZKONTROLUJTE SI PLATNOST 
SVÉ AUTOLÉKÁRNIČKY!

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

ANTIOXIDANTY

DL-Beta-karoten
100 kapslí

Beta-karoten jako antioxidant 
napomáhá ochraně organismu před škodlivým 

působením volných radikálů vznikajících např. při 
slunění.

Doplněk stravy

MOZEK, SRDCE, ZRAK

DL-Omega 3 Forte
90 tobolek

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

- dostatečné množství obou kyselin 
podporuje zdravou srdeční činnost

- DHA přispívá k udržení 
normální funkce mozku a zraku.

Doplněk stravy

DL-Ginkgo Active
60 kapslí

Doplněk stravy

• 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

PAMĚŤ, SOUSTŘEDĚNÍ, PROKRVENÍ VITAMINY

DL-Vitamin C
s postupným uvolňováním 

500 mg, 60 kapslí

Vitamín C podporuje imunitní systém 
organismu v zimním období.

Vyšší potřeba vitamínu C je i během 
dospívání, v těhotenství, při kojení, 

namáhavé práci, infekčních nemocech, 
po úrazech, ve stáří, u kuřáků.

Doplněk stravy

PAMĚŤ, JÁTRA

DL-Lecitin forte
1 325 mg, 90 kapslí

Používá se při nadměrné 
psychické a fyzické zátěži, 

jaternícha obtížích; 
brání usazování tuků v cévách.

Doplněk stravy

výhodná cena

145 Kč
výhodná cena

99 Kč

výhodná cena

189 Kč

výhodná cena

89 Kč
výhodná cena

119 Kč

výhodná cena

139 Kč


