
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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PROBIOTIKA

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.

VLHKÝ KAŠEL

Ambrobene sirup
15 mg/5 ml, 100 ml

Lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou ambroxol hydrochlorid.
Před užitím čtěte příbalový leták.

Osvědčený přípravek 
na vlhký kašel účinně rozpouští 

hlen a usnadňuje vykašlávání.
Sirup vhodný i pro děti včetně kojenců.

Robitussin Antitussicum
7,5 mg/5 ml, 100 ml

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
Robitussin Antitussicum na suchý dráždivý kašel (dextromethorfan) a Robitussin 
Expectorans na odkašlávání (guaifenesin) jsou léky k vnitřnímu užití.

STOP suchému kašli
• efektivní úleva od suchého dráždivého kašle

• bez cukru, pro dospělé a děti od 6 let

KAŠEL

Otrivin Rhinostop
nosní sprej, 10 ml

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. O správném použití se poraďte se svým 
lékařem nebo lékárníkem. Otrivin Rhinostop je lék k podání do nosu.
Otrivin Menthol 1 mg/ml obsahuje xylometazolin. Lék k podání do nosu.

Jedinečný nosní sprej obsahující 
dvě různé léčivé látky.

Jedna z těchto léčivých látek pomáhá 
při tekoucí rýmě a druhá uvolňuje dýchání 

nosem (odstraňuje ucpání nosu).
Účinek nastupuje během 5 - 15 minut.

UCPANÝ NOS

KAŠEL

Stoptussin kapky
50 ml

Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalový leták.

Díky kombinaci 2 účinných látek 
zastaví dráždivý kašel 

a zároveň napomáhá odkašlávání.
K užití u dětí od 6 měsíců. 

V nabídce také Stoptussin sirup 180ml.

SPÁNEK

GS Dormian RAPID 
20 kapslí, 40 kapslí

Pro rychlé usínání 
a klidný spánek po celou noc

Účinná kombinace 4 bylinných extraktů 
– kozlíku, meduňky, mučenky a chmele

Šetrná cesta k Vašemu odpočinku

GS Dormian Rapid, 40 kapslíGS Dormian Rapid, 20 kapslí

Doplněk stravy

Akční leták PODZIM 2019

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

běžně 259 Kč

naše
cena 209 Kč

běžně 100 Kč

naše
cena 90 Kč

běžně 159 Kč

naše
cena 135 Kč

běžně 169 Kč

naše
cena 154 Kč

běžně 155 Kč

naše
cena 139 Kč

běžně 232 Kč

naše
cena 209 Kč

běžně 151 Kč

naše
cena 133 Kč

V akci také Robitussin Expectorans 
na odkašlávání za akční cenu 135 Kč.

V akci také Otrivin Menthol 1 mg/ml 
nosní sprej, 10 ml za cenu 105 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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BOLEST

Voltaren Forte 2,32% gel
100g

Voltaren Forte  2,32% gel 
proti bolesti až na 24 hodin: 

 - analgetikum ve formě gelu s účinkem 
na 24 hodin při použití 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. 
Voltaren ActiGo Extra, obalené tablety je lék na 
vnitřní použití. Obsahuje diclofenacum kalicum.

HOREČKA, BOLEST

Panadol pro děti
Jahoda, por.sus. 24 mg/ml, 100 ml

Panadol pro děti 24 mg/ml 
jahoda snižuje horečku a mírnou 

až středně silnou bolest.
- vhodný pro děti od 3 měsíců

- neobsahuje alkohol a barviva

Pozorně si přečtěte příbalovou informaci. 
Panadol pro děti 24 mg/ml jahoda 
perorální suspenze je lék na vnitřní užití. 
Obsahuje paracetamol. 

KAŠEL

Sinecod
kapky, 20 ml

Kapky k léčbě 
suchého dráždivého kašle 

různého původu: 
• Vhodné pro dospělé 

a děti od 2 měsíců

Před použitím si pečlivě přečtěte příbalovou 
informaci. Sinecod je lék k vnitřnímu užití. 
Obsahuje butamirati citras. 

JÁTRA

Silybin Active complex
60 kapslí

Vysoce kvalitní Silybin-fosfatidylcholin komplex

Až 10 x biologicky dostupnější než Silymarin

Komplexní podpora 
zdraví jater

Doplněk stravy

BOLEST V KRKU

Orofar 1mg/1mg
pastilky, 24 ks

Lék proti bolesti v krku:
 - má antiseptické 

a anestetické vlastnosti

- tlumí bolest a léčí infekci

- působí proti virům i proti 
bakteriím a kvasinkám

- pastilky s pomerančovou příchutí.

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. O správném 
použití se poraďte se svým lékařem nebo 
lékárníkem. Orofar obsahuje benzoxonium  
a lidokain. Lék k rozpuštění v ústech.

PROSTATA

Cemio RED3
90 kapslí

Nová generace péče 
o prostatu, potenci 

a vitalitu.
Tři účinky 

v jedné kapsli denně.

Slivoň africká k podpoře 
zdraví prostaty, maca  
k podpoře sexuálního 

zdraví a sibiřský ženšen 
k podpoře vitality.

Doplněk stravy

RÝMA

Quixx® nosní sprej
30 ml

Efektivně uvolní nos 
při rýmě a nachlazení 
Zprůchodní nos, sníží 

otok sliznice, zředí hlen

Nezpůsobuje závislost, 
vhodný pro těhotné 

a kojící ženy a děti 
od 6 měsíců věku

Hypertonický roztok mořské vody, obsahuje 
vodu z oceánu a čištěnou vodu. Zdravotnický 
prostředek k aplikaci do nosu. Pečlivě si 
přečtěte návod k použití.

VLHKÝ KAŠEL

NAC AL 600 mg
20 šumivých tablet

K léčbě vlhkého kašle
• Užívá se 

k uvolnění hlenu při 
onemocnění dýchacích 

cest u dospělých 
a dospívajících od 14 let

•  Citrónová příchuť

• Užívá se 1 tableta 1x denně

Volně prodejný léčivý přípravek.
Čtěte pozorně příbalovou informaci.

KLOUBY, VAZY, ŠLACHY

Cemio Kamzík
60 kapslí

Cemio Kamzík, 
radost z každého 

skoku.
Jediný, který obsahuje 

ne 1, ale 2 kolageny, navíc v nativní podobě.

Vyrobeno ve Švýcarsku.

Vitamin C pro tvorbu kolagenní sítě 
kloubních chrupavek a menisků.

Doplněk stravy

LEVOPRONT tablety 
10 tablet

Rychlá úleva 
od suchého kašle.

Při tlumení kašle 
působí přímo v dýchacích 
cestách bez nežádoucího 

ovlivnění mozku.

Určený k léčbě dospělých 
a dospívajících od 12 let.

V akci také  LEVOPRONT sirup a LEVOPRONT 
kapky pro děti od 2 let a dospělé.

Levopront sirup, kapky a tablety obsahují 
levodropropizin. Lék k vnitřnímu užití. 
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

SUCHÝ KAŠEL VLHKÝ KAŠEL

ERDOMED 225 mg
granule pro perorální suspenzi

20 sáčků
Lék na kašel, rýmu 

a zánět dutin.
Ředí hlen, působí 

proti bakteriím.

Včasné nasazení může 
předejít užívání antibiotik.

Pomerančová příchuť

běžně 225 Kč

naše
cena 214 Kč

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.

Barny̌ s NovoFerrin™
30 kapslí

Až 5x účinnější železo! 
Jediná forma železa, 

po které vám není špatně!
Obsahuje unikátní formu 

liposomálního železa, 
která nezatěžuje organismus.

Vysoká biologická dostupnost.

Bez železité pachuti.

Doplněk stravy

ŽELEZO

Doplněk stravy

IMUNITA

TEREZIA Hlíva ústřičná
s rakytníkovým olejem / + lactobacily

Nejsilnější hlíva na trhu*
• Hlíva z českých pěstíren

• Rakytník podporuje přirozenou 
obranyschopnost organizmu

• Bez příměsí a konzervačních látek

* Nejvyšší obsah deklarovaných betaglukanů. 
Dle průzkumu z lékáren, květen 2018.

Hlíva s rakyt. olejem  100 + 100Hlíva s rakyt. olejem 60 + 60 Hlíva + lactobacily 60 + 60

Doplněk stravy

IMUNITA DĚTÍ

RAKYTNÍČEK multivitaminové želatinky 280 g
Čtyřlístek 70 ks, Višeň 70 ks, 
Hruška 70 ks, Džungle 70 ks, 

Mořský svět 140 ks
• Želatinky obsahují 9 vitaminů 

a rakytník, který podporuje imunitu, 
činnost trávicího systému a srdce.

• Se skvělou chutí díky 
obsahu 20% ovocné šťávy.

 • Bez konzervantů, 
sladidel a barviv.

DETOXIKACE - JÁTRA

Doplněk stravy

TEREZIA Ostropestřec + Reishi
60 kapslí

• Účinná kombinace 
pro regeneraci 

a ochranu jater.
Ostropestřec 

podporuje funkce jater 
a trávení a patří mezi 

byliny s výrazným pročišťovacím efektem.

Obsahuje černý bez a reishi na podporu oběhové 
soustavy a celkové obranyschopnosti.

ANTIOXIDANTY

TEREZIA Čaga
 + reishi a rakytník, 60 kapslí

Vzácná houba ze Sibiře 
obohacená o reishi 

a rakytník pro podporu 
imunity a vitamin E 

pro ochranu buněk před 
oxidativním stresem. 

Obsahuje deklarované 
množství významného 

enzymu superoxiddismutázy, 
betaglukanů a vitaminu E.

Doplněk stravy

běžně 331 Kč

naše
cena 299 Kč

V akci také Voltaren Actigo 
Extra 25 mg, 20 tablet 
za cenu 102 Kč

V akci také Panadol Novum 
500 mg, 24 potahovaných 

tablet za cenu 37 Kč

běžně 134 Kč

naše
cena 121 Kč

běžně 137 Kč

naše
cena 125 Kč

V nabídce také Sinecod 50 mg, 
10 tablet za akční cenu 156 Kč

běžně 339 Kč

naše
cena 289 Kč

běžně 172 Kč

naše
cena 156 Kč

V nabídce také Orofar sprej, 
 30 ml za akční cenu 165 Kč.

běžně 724 Kč

naše
cena 599 Kč

V nabídce také Cemio RED3
60 kapslí za akční cenu 459 Kč

běžně 139 Kč

naše
cena 125 Kč

běžně 189 Kč

naše
cena 159 Kč

běžně 429 Kč

naše
cena 386 Kč

běžně 148 Kč

naše
cena 139 Kč

běžně 189 Kč

naše
cena 166 Kč

běžně 349 Kč

naše
cena 332 Kč

běžně 519 Kč

naše
cena 493 Kč

běžně 339 Kč

naše
cena 322 Kč

běžně 238 Kč

naše
cena 199 Kč

běžně 279 Kč

naše
cena 237 Kč

běžně 439 Kč

naše
cena 373 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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LIFTEA COLAGENOVA HA
Vanilka, 390 g

Nápoj s vanilkovou 
příchutí obsahuje vysoký 
obsah hydrolyzovaného 

kolagenu 10 000 mg 
a kyselinu hyaluronovou 

1 000 mg - příznivě 
působí na pružnost pleti, 

vlasů, kloubů.

Doplněk stravy

PLEŤ A KLOUBY ÚNAVA A VYČERPÁNÍ

SALUS Floradix® železo+
250 ml

Tekutý doplněk stravy 
s obsahem železa a dalších 

tělu prospěšných látek, 
které přispívají ke snížení 
pocitu únavy a vyčerpání.

Doplněk stravy

BOLEST

URGO FILMOGEL Afty
6 ml 

Účinná úleva od bolesti 
a zlepšení hojení aft 

a drobných poranění 
v dutině ústní.

Účinný i během jídla.

Zamezuje kontaktu afty 
s okolním prostředím.

Zdravotnický prostředek

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

VÝŽIVA OČÍ

Ocuvite® Lutein Premium
60 tablet

NOVINKA! 
Optimální zdroj luteinu, zeaxanthinu, vitaminů 

a zinku, který přispívá k normálnímu stavu zraku.

Doplněk stravy

PORUCHY NÁLADY

L-Tryptofan
60 kapslí

Pro život v pohodě
• účinně uleví 

od starostí

• navrátí duševní 
pohodu a klid

• přirozený zdroj 
hormonu štěstí serotoninu

• přirozený zdroj hormonu 
spánku melatoninu

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

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, 
jaterních obtížích; 

brání usazování 
tuků v cévách.

Doplněk stravy

běžně 599 Kč

naše
cena 509 Kč

běžně 308 Kč

naše
cena 262 Kč

V nabídce také URGO Afty sprej 
pro děti od 3 let za akční cenu 233 Kč

běžně 265 Kč

naše
cena 229 Kč

běžně 217 Kč

naše
cena 195 Kč

běžně 559 Kč

naše
cena 469 Kč

běžně 263 Kč

naše
cena 210 Kč

výhodná cena

189 Kč
výhodná cena

119 Kč
výhodná cena

139 Kč


