
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 15 mg/5 ml
sirup 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.

GS Condro® DIAMANT
120 tablet

Doplněk stravy

Extra silná dávka glukosamin 
sulfátu 1 600 mg v denní dávce 

a DIAMANT FORTESCIN®.
Aesin pro správné prokrvení 

kloubů, vazů a šlach.

Vitamin C pro tvorbu kolagenní sítě 
kloubních chrupavek a menisků.

KLOUBY

NASIVIN SPRAY 0,05%
nosní sprej 10 ml

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

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

Pro dospělé a děti od 8 let.

RÝMA

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.

MULTIVITAMÍNY, IMUNITA

Centrum A-Z
100 + 30 tablet

Doplněk stravy

Kompletní multivitamin s vitaminy, 
minerály a stopovými prvky.

Pro optimální každodenní péči 
o Vaše zdraví.

Nyní v limitované jarní edici 
+ měsíc užívání navíc.

Akční leták JARO 2019

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

běžně 253 Kč

naše
cena 199 Kč

běžně 90 Kč

naše
cena 79 Kč

běžně 812 Kč

naše
cena 689 Kč

běžně 96 Kč

naše
cena 79 Kč

běžně 170 Kč

naše
cena 149 Kč

běžně 599 Kč

naše
cena 529 Kč

V akci také Centrum Silver 
100 + 30 tablet za cenu 549 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 V KRKU

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

TANTUM VERDE
LEMON, MINT, ORANGE AND HONEY, EUCALYPTUS 

20 pastilek

Působí proti bolesti 
a zánětu v krku.

Pastilky ve čtyřech příchutích.

Pro děti od 6 let a dospělé.

Při nákupu dostanete navíc doplněk stravy 
TANTUM NATURA Orange&Honey s Propolisem 

a vitamínem C, 15 pastilek za cenu 0,1 Kč

SUCHÝ KAŠEL

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

LEVOPRONT 60 mg
10 tablet

Rychlá 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.

Netlumí funkce dýchacích cest.

Olfen gel
100 g

Rychle a účinně ulevuje 
od bolesti zad, svalů a kloubů.

Přípravek mohou používat 
dospělí a mladiství od 14 let.

Léčivý přípravek pro zevní použití, 
obsahuje léčivou látku diklofenak.

TOPICKÁ BOLEST KAŠEL

Hedelix® sirup 
 100 ml

Obsahuje hustý extrakt 
z břečťanového listu.

Pečlivě čtěte 
příbalovou informaci.

Použití tohoto tradičního 
rostlinného léčivého 

přípravku je založeno 
výlučně na zkušenosti 

z dlouhodobého použití.

Lék k vnitřnímu užití.

VITAMÍNY/MINERÁLY/PRVKY

Magnesium B6 
60 tablet

Hořčík v organické, 
lépe vstřebatelné 

formě!

Doplněk stravy

NACHLAZENÍ, ZÁNĚT PRŮDUŠEK

Soledum 200 mg
enterosolventní měkké 

tobolky

Expert na zánět 
průdušek, 

dutin a nachlazení!
Potlačuje zánět v průduškách, 

rozpouští usazený hustý hlen a usnadňuje vykašlávání. 
Ulevuje od akutního zánětu vedlejších nosních dutin.

V akci také Soledum 100 mg za cenu 135 Kč 

SOLEDUM 200 mg a 100 mg enterosolventní 
měkké tobolky je léčivý přípravek s léčivou 
látkou 1,8-cineol. K vnitřnímu užití. Čtěte 
pečlivě příbalový leták.

BOLEST V KRKU U DĚTÍ

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

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.

Voltaren Forte
2.32% gel, 100 g

Voltaren Forte 2,32% gel proti bolesti 
analgetikum ve formě gelu s účinkem na 12 hodin  |  ulevuje od bolesti 

zad, svalů a kloubů  |  stačí aplikovat pouze 2x denně  |  snadno 
otevíratelný uzávěr 

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

BOLEST 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

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

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. 

VITAMÍNY/MINERÁLY/PRVKY

Ferrigen® 
30 kapslí

Mikroenkapsulované železo + vitamin C.
Nezpůsobuje 

nevolnost, zácpu 
a velmi dobře 
se vstřebává.

Doplněk stravy

VITALITA

GS Koenzym Q10 60 mg
30+30 kapslí

Optimální dávka 
60 mg  koenzymu Q10 

s vysokou vstřebatelností.
Biotin pro 

normální energetický 
metabolismus, psychickou 

a nervovou činnost. 

Doplněk stravy

KAŠEL

Sinecod
1,5 mg/ml sirup, 200 ml

Proti suchému dráždivému 
kašli různého původu: 
• Vhodný pro dospělé 

a děti od 3 let

• Sirup s vanilkovou příchutí

• Velmi dobře snášen 
i při vysokém dávkovaní

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

UCPANÝ NOS

Otrivin Menthol
nosní sprej 1 mg/ml

Nosní sprej s chladivou 
silou mentolu a eukalyptu:

 - pomáhá rychle uvolnit ucpaný 
nos a při zánětu dutin

 - uvolní ucpaný nos do 2 minut 
a až na 12 hodin

 - aplikace ráno a večer zajistí úlevu 
od ucpaného nosu až na 24 hodin

 - neobsahuje konzervanty

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

BOLEST V KRKU

OROFAR
24 pastilek

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

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.

Akční leták JARO 2019

běžně 160 Kč

naše
cena 145 Kč

běžně 145 Kč

naše
cena 129 Kč

běžně 180 Kč

naše
cena 159 Kč

běžně 166 Kč

naše
cena 129 Kč

běžně 119 Kč

naše
cena 109 Kč

běžně 190 Kč

naše
cena 162 Kč

běžně 168 Kč

naše
cena 149 Kč

běžně 195 Kč

naše
cena 169 Kč

běžně 286 Kč

naše
cena 249 Kč

běžně 329 Kč

naše
cena 285 Kč

běžně 216 Kč

naše
cena 205 Kč

běžně 711 Kč

naše
cena 619 Kč

běžně 124 Kč

naše
cena 105 Kč

běžně 147 Kč

naše
cena 135 Kč

běžně 275 Kč

naše
cena 249 Kč

běžně 152 Kč

naše
cena 129 Kč

běžně 129 Kč

naše
cena 109 Kč

běžně 165 Kč

naše
cena 139 Kč

V akci také  LEVOPRONT sirup pro 
děti od 2 let a dospělé za cenu 129 Kč.

V nabídce také Voltaren 
140 mg Léčivá náplast 
5x 140 mg za akční cenu 299 Kč

V akci také Panadol Novum 
500 mg, 24 potahovaných 

tablet za cenu 33 Kč

V akci také 
GS Koenzym Q10 30mg 

30+30 kapslí za cenu 179 Kč

V nabídce také Sinecod 
5 mg/ml por.gtt.sol. 20ml 
za akční cenu 109 Kč

V akci také Otrivin nosní sprej 
1 mg/ml za cenu 95 Kč.

V nabídce také Cemio RED3
60 kapslí za akční cenu 479 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 2019

Doplněk stravy

IMUNITA

TEREZIA Hlíva ústřičná
s rakytníkovým olejem / + lactobacily

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.

V nabídce také 
TEREZIA Reishi 120 kapslí 
za akční cenu 649 Kč

Doplněk stravy

IMUNITA DĚTÍ

RAKYTNÍČEK 
multivitaminové želatinky 280 g

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

DETOXIKACE - JÁTRA

IMUNITA

Doplněk stravy

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

IMUNITA

B17 APRICARC
s meruňkovým olejem 

60 kapslí 

Doplněk stravy

4 účinné složky 
v 1 kapsli.

• Obsahuje meruňková 
jádra s vitaminem B17.

• Hlíva ústřičná pochází 
z českých pěstíren.

• Reishi a rakytník podporují 
obranyschopnost organizmu.

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

Skvělá chuť díky obsahu 
20% ovocné šťávy.

• Obsahuje 9 vitaminů a rakytník 
na podporu imunity.

• Bez příměsí 
a konzervačních látek. 

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.

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.

běžně 389 Kč

naše
cena 329 Kč

běžně 579 Kč

naše
cena 499 Kč

běžně 379 Kč

naše
cena 329 Kč

běžně 238 Kč

naše
cena 199 Kč

běžně 249 Kč

naše
cena 209 Kč

běžně 399 Kč

naše
cena 339 Kč

běžně 444 Kč

naše
cena 375 Kč

běžně 279 Kč

naše
cena 236 Kč

V nabídce také 
B17 APRICARC 180 kapslí 
za akční cenu 845 Kč


