
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
> pro její získání není třeba žádný podpis
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BOLEST

APO-Ibuprofen 400 mg
100 tablet

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

• Uleví od bolesti hlavy, zad, 
kloubů i menstruační bolesti

• Snižuje horečku a tlumí projevy zánětu
• Balení po 100 i 30 tabletách

ERDOMED 225 mg
granule pro perorální suspenzi 

20 sáčků

Erdomed 225 mg granule pro perorální suspenzi obsahuje erdostein. Lék k vnitřnímu 
užití. Vhodný pro dospělé a děti od 12 let. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

Lék na kašel, rýmu a zánět dutin
• Ředí hlen, působí proti bakteriím

• Včasné nasazení může předejít 
užívání antibiotik

• Pomerančová příchuť

VLHKÝ KAŠEL BOLEST V KRKU

Neo-Angin bez cukru
24 tablet

Na bolest v krku neo-geniální!
• Léčí bolest v krku, dezinfikuje 

ústní dutinu, potlačuje zánět

• V akci také příchuť 
třešeň nebo šalvěj

Lék k místnímu užití v ústech a v krku.

LACTOBACILLY

APO-Lactobacillus
30 kapslí

Doplněk stravy

• Komplexní probiotika s prebiotiky 
doplněná o 100 mg brusinkového extraktu.

• Obsahuje 10 kmenů 
a 12 miliard bakterií v kapsli.

• Dávkování: stačí 1 kapsle denně.

KAŠEL

ROBITUSSIN
ANTITUSSICUM, 100 ml sirup

STOP suchému kašli
• efektivní úleva od suchého dráždivého kašle 

• bez cukru 
• pro dospělé a děti od 6 let

V akci také ROBITUSSIN EXPECTORANS za 119 kč

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Robitussin Antitussicum na suchý dráždivý kašel 
(dextromethorphani hydrobromidum monohydricum) je lék k vnitřnímu užití.

BOLEST

Voltaren Forte 2,32% gel, 150 g s dárkem

• analgetikum ve formě gelu 
s účinkem na 12 hodin

• stačí aplikovat pouze 2x denně

• ulevuje od bolesti zad, 
svalů a kloubů 

• snadno otevíratelný uzávěr 

Pozorně si přečtěte příbalovou informaci. Voltaren Forte 2,32% gel je lék na vnější 
použití. Obsahuje diclofenacum diethylaminum. 

+

Gelový obklad 
na klouby ZDARMA

Akční leták PODZIM 2018

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

běžně 147 Kč

naše
cena 109 Kč

běžně 219 Kč

naše
cena 199 Kč

běžně 159 Kč

naše
cena 145 Kč

běžně 249 Kč

naše
cena 209 Kč

běžně 150 Kč

naše
cena 125 Kč

běžně 460 Kč

naše
cena 389 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 lékárnou 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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RÝMA

Otrivin Menthol 1 mg/ml
nosní sprej, 10 ml

Sprej s chladivou silou 
mentolu a eukalyptu:

• Uvolní ucpaný nos 
do 2 minut a až na 12 hodin

• Bez konzervantů

• Specificky navržená 
dávkovací pumpa zabrání 

mikrobiální kontaminaci

Otrivin Menthol 1 mg/ml nosní sprej s dávko-
vačem, roztok obsahuje xylometazolin. Lék 
k podání do nosu. Před použitím si pečlivě 
přečtěte příbalovou informaci.

SUCHÝ KAŠEL

LEVOPRONT 60 mg  
10 tabletNOVINKA!

Rychlá a bezpečná úleva 
od suchého kašle.

• Lék určený pro dospělé 
a dospívající  od 12 let, 
vhodný i pro alergiky.

• Při tlumení kašle působí 
přímo v dýchacích cestách 

bez nežádoucího ovlivnění mozku.

• Napomáhá přirozené očistě dýchacích cest.

V akci také LEVOPRONT kapky za akční cenu 105 Kč.

Levopront kapky, tablety obsahuje levodro-
propizin. Lék k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě 
příbalovou informaci. Kapky pro dospělé 
a děti od 2 let, tablety od 12 let.

KAŠEL

Sinecod 1,5 mg/ml
sirup, 200 ml

Proti suchému dráždivému 
kašli různeho původu:
• Vhodný pro dospělé 

a děti od 3 let

• Sirup s vanilkovou příchutí

• Velmi dobře snášen 
i při vysokém dávkovaní

Sinecod 0,15% sirup je lék k vnitřnímu užití. 
Obsahuje butamirati citras. Před použitím 
si pečlivě přečtěte příbalovou informaci.

BOLEST V KRKU

Junior-angin
pastilky, sirup

Expert na bolest 
v krku u dětí!

• Uleví od bolesti v krku, 
zklidní podrážděné sliznice.

• Pastilky s jemnou jahodovou 
příchutí pro děti od 4 let.

V akci také sirup pro děti již od 1 roku 
bez cukru, bez lepku, bez konzervantů a barviv.

Junior-angin pastilky a Junior-angin sirup 
jsou zdravotnické prostředky.

Junior-angin sirup, 100 ml Junior-angin pastilky, 24 ks

OČI

Lutein Premium
60 kapslí

Nejúčinnější 
patentované formy 

luteinu a zeaxantinu 
pro létem namáhané oči

Více na 
www.generica-bohemia.cz 

Doplněk stravy

ENERGIE, PSYCHICKÁ ČINNOST

GS Koenzym Q10 60 mg
30+30 kapslí

Přípravek dodá 
organismu optimální 

dávku koenzymu Q10.
• Koenzym Q10 

s vysokou vstřebatelností.

• Navíc obohacen o biotin, 
který podporuje získávání 

energie a psychickou činnost.

Doplněk stravy

ZUBNÍ GEL

ELMEX gelée
zubní gel, 25 g

Léčivý přípravek pro 
prevenci zubního kazu, 

fluoridaci zubní skloviny 
a ošetření citlivých zubů.

VITAMÍNY A MINERÁLY

Vitamíny pro diabetiky 
90 tablet

Doplněk stravy s obsahem 
vitaminů, minerálů 

a antioxidantů
S chromem pro udržení 

normální hladiny glukózy 
v krvi a zinkem pro 

správnou funkci 
imunitního systému.

Doplněk stravy

SPÁNEK

GS Dormian RAPID
40 kapslí

Pro rychlé usínání a klidný 
spánek po celou noc, účinná 

kombinace 4 bylinných 
extraktů (kozlík, meduňka, 

mučenka, chmel).

V akci také GS Dormian 
Rapid 20 kapslí 

za akční cenu 129 Kč.

Doplněk stravy

CHŘIPKA A NACHLAZENÍ

VICKS SymptoMed Complete 
CITRÓN, 10 sáčků

Horký nápoj 
pro účinnou úlevu 

od příznaků chřipky 
a nachlazení.

V nabídce také 
Vicks Symptomed 

Forte 10 sáčků 
 a Classic 14 sáčků.

Léčivé přípravky k vnitřnímu užití.
Pečlivě čtěte příbalový leták.

RÝMA

Sinex Vicks 
nosní sprej, 15 ml

Nosní sprej Sinex Vicks 
s aloe a eukalyptem 

pro účinnou úlevu 
od rýmy a ucpaného nosu.

Přípravek mohou používat 
dospělí a děti od 6 let.

Lék k aplikaci do nosu s účinnou látkou 
oxymetazolin hydrochlorid 0,5mg/ml. 
Pečlivě čtěte příbalový leták.

IMUNITA

Echinaceové bylinné kapky 
50 ml, 100 ml

Echinacea purpurea 
příznivě působí na normální 
funkci imunitního systému, 

posiluje oblast horních 
cest dýchacích, funguje 

jako přírodní antioxidant.

Doplněk stravy

Echinaceové bylinné kapky 50 ml Echinaceové bylinné kapky 100 ml

BOLEST              

Panadol Extra Novum
30 tablet

Panadol Extra Novum 
při mírné až 

středně silné bolesti
• Bolesti hlavy včetně 
migrény, bolesti zubů, 
menstruačních bolesti
• Bolesti svalů, kloubů 

a v krku při onemocnění 
horních cest dýchacích.

• Uvolňuje účinnou látku už do 10 minut.

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

RÝMA

Stérimar Cu
Nos náchylný

k infekci, 50 ml
Přírodní mořská voda 

s příměsí mědi na infekční 
bakteriální rýmu.

Vhodný pro nos náchylný k infekci 
- měď působí protibakteriálně, 
snižuje riziko komplikací rýmy 

a bakteriální infekce.

Vhodný pro všechny 
věkové kategorie. 

Zdravotnický prostředek

LÉČBA OPARŮ

Zovirax Duo
50 mg/g + 10 mg/g 

krém, 2 g
Jediný krém na léčbu 

oparů s dvojím složením: 
– zabraňuje množení viru 

– pomáhá léčit zánět
• Klinicky prokázaně pomáhá 

zastavit vznik puchýřků.

• Zkracuje dobu hojení.

Zovirax Duo 50 mg/g + 10 mg/g krém 
je lék k vnějšímu užití. Před použitím si 
pečlivě přečtěte příbalovou informaci.

DUTINA ÚSTNÍ, LÉČBA BOLESTI

FILMOGEL AFTY
6 ml

Ošetření aft 
a drobných poranění 

v dutině ústní.
Přispívá k hojení 

a tiší bolest.

Chrání před dráždivými 
potravinami a otlaky.

Zdravotnický prostředek

OČI

AVILUT® Ginkgo Recordati
90 kapslí

Doplněk stravy 
pro péči o Váš zrak.

Složení: Ginkgo biloba 
(standardizovaný 

extrakt 24/6) 60 mg, 
Rutin 60 mg, Aescin 30 mg, 

Vitamin E 20,1 mg, 
Zinek 20 mg, Lutein 13 mg, 
Zeaxanthin 3 mg, Měď 1 mg.

Doplněk stravy

BOLEST HRDLA

STREPSILS Med a Citron
24 pastilek

Léky k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte 
příbalovou informaci. O případných rizikách 
a nežádoucích účincích se poraďte s lékařem 
nebo s lékárníkem.  

Proti bolesti v krku.

Účinkuje proti virům, 
bakteriím a kvasinkám.

V akci také STREPSILS 
Pomeranč s vitamínem C 

24 pastilek

běžně 129 Kč

naše
cena 109 Kč

běžně 145 Kč

naše
cena 129 Kč

běžně 152 Kč

naše
cena 129 Kč

běžně 162 Kč

naše
cena 149 Kč

běžně 192 Kč

naše
cena 175 Kč

běžně 379 Kč

naše
cena 320 Kč

běžně 277 Kč

naše
cena 239 Kč

běžně 239 Kč

naše
cena 205 Kč

běžně 249 Kč

naše
cena 219 Kč

běžně 229 Kč

naše
cena 199 Kč

běžně 169 Kč

naše
cena 139 Kč

běžně 100 Kč

naše
cena 79 Kč

běžně 187 Kč

naše
cena 169 Kč

běžně 104 Kč

naše
cena 95 Kč

běžně 106 Kč

naše
cena 89 Kč

běžně 214 Kč

naše
cena 189 Kč

běžně 285 Kč

naše
cena 245 Kč

běžně 239 Kč

naše
cena 215 Kč

běžně 465 Kč

naše
cena 409 Kč

běžně 162 Kč

naše
cena 132 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 lékárnou 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 PODZIM 2018
IMUNITA DĚTÍ

RAKYTNÍČEK 
multivitaminové želatinky 280 g

Originál 70 ks, Višeň 70 ks, Hruška 70 ks, 
Džungle 70 ks, Mořský svět 140 ks

Skvělá chuť díky obsahu 
20% ovocné šťávy.

• Obsahuje 9 vitaminů a rakytník 
na podporu imunity.

• Bez příměsí 
a konzervačních látek. 

Doplněk stravy

IMUNITA

TEREZIA Hlíva ústřičná
60 + 60 kapslí

Doplněk stravy

Hlíva ústřičná s rakyt. olejem Hlíva ústřičná + lactobacily

IMUNITA

TEREZIA Reishi
60 kapslí

100% houbový přípravek 
bez příměsí v BIO kvalitě.

• Obsahuje všechny aktivní látky 
celé reishi, které působí 
ve vzájemné harmonii.

• Reishi podporuje obranyschopnost 
organizmu a příznivě působí 

na oběhový systém.

Doplněk stravy

DETOXIKACE - JÁTRA

TEREZIA Ostropestřec + Reishi
60 kapslí

Ostropestřec obsahuje sylimarin, 
který pomáhá k detoxikaci jater 

a jejich regeneraci.
• V kombinaci s reishi a černým 

bezem pro podporu 
obranyschopnosti organizmu.

• Bez příměsí a konzervačních látek.

Doplněk stravy

IMUNITA DĚTÍ

BABY IMUN sirup s hlívou a rakytníkem
příchuť hruška, 100 ml

Obsahuje hlívu s deklarovaným množstvím 
betaglukanů – 118,2mg v 1 lžičce.

• Obsažený rakytník podporuje imunitu.
• Vyrobeno z ovocného koncentrátu 

z více než 1 kg ovoce.
• Vhodné pro děti již od 1 roku.

Doplněk stravy

Nejsilnější hlíva na trhu*
• Hlíva z českých pěstíren

• Šípek a rakytník podporují přirozenou 
obranyschopnost organizmu

• Bez příměsí a konzervačních látek

* Nejvyšší obsah deklarovaných 
betaglukanů. Dle průzkumu 

z lékáren, květen 2018.

běžně 238 Kč

naše
cena 199 Kč

běžně 379 Kč

naše
cena 329 Kč

běžně 379 Kč

naše
cena 329 Kč

běžně 429 Kč

naše
cena 369 Kč

běžně 269 Kč

naše
cena 229 Kč

běžně 249 Kč

naše
cena 209 Kč


