
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

www.lekarnalostice.cz | Platnost od 12. 11. do 29. 12. 2018
LÉKÁRNA V LOŠTICÍCH

BOLEST V KRKU

TANTUM VERDE Lemon
20 pastilek 

Tantum Verde, Tantum Verde Mint, Tantum Verde Lemon, Tantum Verde Eucalyptus, Tantum 
Verde Orange and Honey, Tantum Verde spray Forte obsahuje benzydamin hydrochlorid. 
Lék k místnímu užití v ústech a krku. Čtete pečlivě příbalovou informaci. 

Působí proti bolesti a zánětu v krku.

Pastilky ve čtyřech příchutích: Mint, Lemon, Eucalyptus, Orange and Honey.

Pro děti od 6 let a dospělé.

V akci také Tantum Verde 120 ml (roztok ke kloktání) 
a Tantum Verde spray Forte 15 ml.

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.

Tonometr VEROVAL digitální pažní 
+ adaptér ZDARMA součástí balení

Velký displej, na kterém naměřené 
hodnoty snadno přečtete

Odhalí a zobrazí srdeční arytmie
Jednoduchá analýza naměřených hodnot 

pomocí světelných kontrolek
Pohodlná, univerzální velikost manžety 

s ergonomickým přizpůsobením
USB kabel je součástí balení

DOMÁCÍ DIAGNOSTIKA RÝMA

NASIVIN SPRAY
0,05%

Rychlá úleva od ucpaného nosu 
– nástup účinku do několika sekund.

• Pro dospělé a děti od 8 let.

Lék k nosnímu podání s léčivou látkou oxymetazolin-hydrochlorid.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci!

KLOUBY, VAZY A ŠLACHY

GS Condro Diamant
vánoční balení 120 + 40 tablet

Doplněk stravy

2 122 mg originálního glukosamin 
sulfátu s DIAMANT FORTESCIN®.

Vitamin C pro tvorbu kolagenní sítě 
kloubních chrupavek a menisků.

IMUNITA

TEREZIA Hlíva ústřičná
s rakytníkovým olejem 120 kapslí 

+ DÁREK krokoměr
Nejsilnější hlíva na trhu*.

Rakytník podporuje funkci imunitního 
systému. Bez příměsí a konzervačních látek.

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

Doplněk stravy

Akční leták VÁNOCE 2018

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

běžně 160 Kč

naše
cena 135 Kč

běžně 149 Kč

naše
cena 129 Kč

běžně 1801 Kč

naše
cena 1629Kč

běžně 96 Kč

naše
cena 79 Kč

běžně 809 Kč

naše
cena 649 Kč

běžně 479 Kč

naše
cena 439 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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MAGNESIUM - STRES, KŘEČE

Magnesium B6  
60 tablet

Vánoce bez stresu?
Doplňte hořčík!

Doplněk stravy

BOLEST V KRKU

TANTUM VERDE
roztok ke kloktání 120 ml, spray Forte (0,30%) 15 ml 

Působí 
proti bolesti 

a zánětu v krku.

Tantum Verde roztok a Tantum Verde spray 
Forte obsahuje benzdydamin hydrochlorid. 

Lék k místnímu užití v ústech a krku. 
Čtete pečlivě příbalovou informaci. 

roztok ke kloktání, 120 ml spray Forte (0,30%),15 ml 

NACHLAZENÍ, ZÁNĚT PRŮDUŠEK

Soledum 200 mg
enterosolventní 
měkké tobolky

Expert na zánět 
průdušek, dutin 

a nachlazení!
NOVINKA!

Potlačuje zánět v průduškách, rozpouští 
usazený hustý hlen a usnadňuje vykašlávání. 

Ulevuje od akutního zánětu vedlejších nosních dutin.

SOLEDUM 200 mg enterosolventní měkké 
tobolky je léčivý přípravek s léčivou látkou 
1,8-cineol. K vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě 
příbalový leták.

RÝMA, NACHLAZENÍ

Quixx®
nosní sprej, 30 ml

• Efektivně uvolní nos 
při rýmě a nachlazení

• Zprůchodní nos, sníží 
otok sliznice, zředí hlen

• Vhodný pro těhotné 
a kojící ženy a děti 
od 6 měsíců věku

V nabídce 
za výhodnou cenu také 

Quixx® acute 100 ml.

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

IMUNITA DĚTI (MULTIVITAMINY)

RAKYTNÍČEK
multivitaminové želatinky

50 ks - PLECHOVÁ DÓZA

• Skvělá chuť díky 
obsahu ovocné šťávy.

• Obsahuje 9 vitaminů 
včetně rakytníku na 

podporu obranyschopnosti 
organizmu.

• Bez příměsí 
a konzervačních látek. 

Doplněk stravy

PREVENCE

OSCILLOCOCCINUM®
30 dávek

• preventivně a od prvních příznaků

• léčba pro celou rodinu, bez věkového omezení

Oscillococcinum je homeopatický léčivý 
přípravek k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě 
příbalovou informaci.

HEMOROIDY

PROCTO-GLYVENOL®
krém, 30 g

Léčivý přípravek pro místní léčbu 
vnějších a vnitřních hemoroidů

Procto-Glyvenol® 50 mg/g + 20 mg/g, rektální 
krém - registrovaný léčivý přípravek. 100  g 
rektálního krému obsahuje tribenosidum 5  g, 
lidocaini hydrochloridum monohydricum 2 g. Před 
použitím si přečtěte příbalovou informaci. Výdej 
léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

SPÁNEK

GS Dormian RAPID
40 + 20 kapslí + dárek

Pro rychlé usínání 
a klidný spánek 

po celou noc.
Účinná kombinace 

4 bylin - kozlíku, 
meduňky, mučenky 

a chmele.

Doplněk stravy

HOREČKA, BOLEST

Panadol pro děti 
Jahoda 24 mg/ml 

por. sus. 100 ml

Panadol pro děti jahoda 
24 mg/ml 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. 

Klosterfrau Melisana koncentrát
155 ml

Tradiční rostlinný lék na nervové 
potíže se zklidňujícím účinkem!

• Zklidňuje při stresu, 
nervozitě, úzkosti.

• Pomáhá při nespavosti.

• Zklidňuje v klimakteriu, 
při menstruaci.

• Obsahuje 13 léčivých bylin

V nabídce také Klosterfrau Melisana 
koncentrát 95 ml za akční cenu 115 Kč

Klosterfrau Melisana koncentrát je léčivý 
přípravek. K vnitřnímu užití nebo kožnímu 
podání. Čtěte pečlivě příbalový leták.

NERVY KOSTI, VLASY, NEHTY

GS Vápník, Hořčík, Zinek PREMIUM 
 100 + 100 tablet + dárek

Vápník a hořčík jsou 
důležité pro zdravé 

a pevné zuby.

Navíc mangan 
a vit. D3 a K podporují 

zdravé a silné kosti.

Zinek, měď a vit. B6 
podporují imunitu.

Doplněk stravy

MULTIVITAMÍNY, IMUNITA

Centrum Silver 
100+30 tablet

Kompletní multivitamín s vitamíny,  minerály 
a stopovými prvky, speciálně pro osoby nad 50 let.

Nyní v limitované vánoční edici + měsíc užívání navíc.

V akci také Centrum A-Z 
100+30 tablet za cenu 539 Kč

Doplněk stravy

IMUNITA - SRDCE - CÉVY

TEREZIA Reishi BIO
120 kapslí + DÁREK Reishi v kávě 2 ks

100% houbový 
přípravek bez příměsí.

• Obsahuje všechny aktivní 
látky celé reishi, které působí 

ve vzájemné harmonii.

• Reishi podporuje 
obranyschopnost organizmu 

a příznivě působí na 
oběhový systém.

Doplněk stravy

VLASY, KŮŽE, NEHTY

Phyteneo 
Methionin komplex

Obsahuje složky 
přispívající ke kvalitě 

vlasů, nehtů a pokožky.
Vysoké množství 

potřebných aminokyselin 
L-methionin a L-cystein 

a řada vitaminů skupiny B.

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 za cenu 157 Kč

Léčivé přípravky k vnitřnímu užití.
Pečlivě čtěte příbalový leták.

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

UCPANÝ NOS

Otrivin
 1 mg/ml nosní sprej, 

roztok, 10 ml

Šetrný nosní sprej pro rychlou 
úlevu a dlouhodobý účinek:

 • rychle uvolní ucpaný 
nos a ulehčí dýchaní

 • uvolní ucpaný nos do 
2 minut až na 12 hodin

• dobře snášený i pacienty 
s citlivou sliznicí

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. O správném 
použití se poraďte se svým lékařem nebo 
lékárníkem. Otrivin obsahuje xylometazolin. Lék 
k podání do nosu.

BOLEST V KRKU

OROFAR
2 mg/1.5 mg/ml orální 

sprej, roztok, 30 ml

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. O správném 
použití se poraďte se svým lékařem nebo 
lékárníkem. Orofar obsahuje benzoxonium 
a lidokain. Lék k aplikaci do ústní dutiny. 

Lék proti bolesti v krku:
 - má antiseptické 

a anestetické vlastnosti

- tlumí bolest a léčí infekci

- působí proti virům i proti 
bakteriím a kvasinkám

- sprej pro přesnou aplikaci 
na místo bolesti

Akční leták VÁNOCE 2018

běžně 117 Kč

naše
cena 99 Kč

běžně 179 Kč

naše
cena 149 Kč

běžně 160 Kč

naše
cena 135 Kč

běžně 190 Kč

naše
cena 169 Kč

běžně 139 Kč

naše
cena 123 Kč

běžně 159 Kč

naše
cena 149 Kč

běžně 693 Kč

naše
cena 599 Kč

běžně 165 Kč

naše
cena 139 Kč

běžně 283 Kč

naše
cena 245 Kč

běžně 125 Kč

naše
cena 109 Kč

běžně 197 Kč

naše
cena 159 Kč

běžně 320 Kč

naše
cena 279 Kč

běžně 609 Kč

naše
cena 569 Kč

běžně 739 Kč

naše
cena 699 Kč

běžně 229 Kč

naše
cena 199 Kč

běžně 169 Kč

naše
cena 139 Kč

výhodná cena

119 Kč
běžně 112 Kč

naše
cena 89 Kč

běžně 185 Kč

naše
cena 155 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 VÁNOCE 2018

ORENZYM LACTO
50 tablet

Doplněk stravy s enzymem laktázou.
• Enzym laktáza zlepšuje trávení laktózy 

u osob, které laktózu špatně tráví.
• Vychutnejte si mléko i při laktózové intoleranci.

Zaváděcí sleva -50 %

Doplněk stravy

TRÁVENÍ - LAKTÓZOVÁ INTOLERANCE BOLEST

NUROFEN Junior Pomeranč 
100 mg, 12 žvýkacích měkkých tobolek

Žvýkací měkké tobolky 
poskytují účinnou úlevu 

od bolesti a horečky, 
bez nutnosti 

zapíjení tekutinou.

• Jedinečná léková forma, 
oblíbená u dětí.

• Určené pro děti od 7 let.

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofen. 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
O případných rizikách a nežádoucích účincích se 
poraďte s lékařem nebo s lékárníkem.

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

KLOUBY

Barný s Klokan
60 + 60 kapslí ZDARMA

Unikátní a efektivní kombinace 7 složek v jednom produktu: 
tři kolageny, vitamin C, glukosamin, chondroitin a kyselina 

hyaluronová z bezpečného přírodního zdroje.

Doplněk stravy

IMUNITA

B17 APRICARC 
s meruňkovým olejem, 60 kapslí

4 účinné složky v 1 kapsli.
• Obsahuje meruňková 
jádra s vitaminem B17.

• Hlíva ústřičná pochází 
z českých pěstíren.

• Reishi a rakytník 
podporují 

obranyschopnost 
organizmu.

V nabídce také B17 APRICARC 
180 kapslí za akční cenu 839 Kč

Doplněk stravy

ÚSTNÍ HYGIENA

Corega Vánoční balíček
Original Extra Silný a Čisticí tablety

+ DÓZA NA ZUBNÍ 
NÁHRADY

Pevná fixace zubní 
náhrady po celý den.
• Pomáhá předcházet 
ulpívání zbytků jídla. 

• Neobsahuje zinek. 

• Balení 40 g.

Corega fixační krémy
jsou zdravotnické prostředky.

IMUNITA

GS Vitamin C500 + šípky
70 + 70 tablet + DÁREK

Silná dávka vitaminu C 
s přírodní silou šípků.
• Ve speciální tabletě 

TIME-RELEASE zajištující 
postupné uvolňování.

• Snižuje míru únavy 
a vyčerpání.

Doplněk stravy

CUKR V KRVI

TEREZIA DIAREGUL
60 kapslí

Přírodní přípravek na regulaci cukru v krvi.
Obsahuje unikátní houbu hnojník a rostliny chebuli srdčitou, 

zázvor a skořici, které pomáhají udržet normální hladinu 
cukru v krvi. Bez příměsí a konzervačních látek.

Doplněk stravy

BOLEST

Voltaren Emulgel 10 mg/g gel
Vánoční dvojbalení 2 x 150g

Pozorně si přečtěte příbalovou informaci. 
Voltaren Emulgel, gel je lék na vnější použití. 
Obsahuje diclofenacum diethylaminum.

Voltaren Emulgel působí přímo 
v místě bolesti trojím účinkem:

 • uleví od bolesti

 • tlumí zánět

 • zmenšuje 
otok

běžně 179 Kč

naše
cena 89 Kč

běžně 155 Kč

naše
cena 129 Kč

výhodná cena

189 Kč

běžně 349 Kč

naše
cena 299 Kč

běžně 389 Kč

naše
cena 319 Kč

běžně 215 Kč

naše
cena 189 Kč

běžně 218 Kč

naše
cena 199 Kč

běžně 293 Kč

naše
cena 249 Kč

běžně 570 Kč

naše
cena 478 Kč

Cena za 2 x 150 g


