
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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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.

BOLEST

AULIN gel
100 g

Lék s účinnou látkou nimesulid. Ke kožnímu podání. Čtěte pečlivě příbalový leták.

Gel proti bolesti pohybového aparátu, 
rychle ulevuje od bolesti, působí proti zánětu, nevysušuje.

V akci také AULIN gel 50 g za cenu 135 Kč

KOSTI, OSTEOPORÓZA

Caltrate plus
30 potahovaných tablet

Kombinovaný přípravek s vápníkem, 
vitaminem D a 5 důležitými kostními minerály. 

Pro dospělé a děti od 12 let.

Caltrate Plus potahované tablety je lék k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou 
informaci. Dlouhodobé užívání konzultujte se svým lékařem.

Magnesium B6
60 tablet

Doplněk stravy

Minerální přípravek s obsahem hořčíku a vitaminu B6.
Hořčík a vitamín B6 přispívají ke správnému fungování 

nervového systému, ke správné funkci psychiky, 
ke snížení vyčerpání a únavy, ke správné 

látkové výměně důležité pro tvorbu energie.

Hořčík napomáhá i ke správnému fungování svalů 
a k udržení zdravých kostí a zubů.

SVALY, KŘEČE, ÚNAVA

TĚHOTENSKÉ VITAMÍNY

FEMIBION 2 s vit. D3
30 tablet a 30 tobolek

• Pro ženy od 13. týdne těhotenství 
až do ukončení kojení.

• Obsahuje optimální dávku folátů 
(kyselinu listovou a Metafolin®) + DHA.

 • Obohacený o vitamin D3 
pro imunitu, zuby a kosti.

Doplněk stravy

BOLEST

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.

Akční leták LÉTO 2018

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

běžně 230 Kč

naše
cena 209 Kč

běžně 117 Kč

naše
cena 99 Kč

běžně 179 Kč

naše
cena 159 Kč

běžně 260 Kč

naše
cena 199 Kč

běžně 180 Kč

naše
cena 129 Kč

běžně 579 Kč

naše
cena 499 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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CHŘIPKA A NACHLAZENÍ

ACYLPYRIN® + C
12 šumivých tablet

Lék při chřipce a nachlazení
• snižuje horečku a bolest při chřipce a nachlazení

• k úlevě od bolesti hlavy, kloubů a svalů

• šumivá, dobře rozpustná tableta

ACYLPYRIN +C, šumivé tablety – registrovaný 
léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Perorální 
podání. Jedna šumivá tableta obsahuje 
acidum acetylsalicylicum 320 mg a acidum 
ascorbicum 200 mg. 

PŘÍPRAVKY NA DOVOLENOU

Autíčka
pro pohodové cestování 

10 žvýkacích tablet

Přípravek 
proti nevolnosti 

při cestování 
pro děti.

Doplněk stravy

NERVY

Klosterfrau Melisana koncentrát
155 ml

Tradiční rostlinný lék na nervové 
potíže se zklidňujícím účinkem.

• Uklidňuje při stresu 

• Zmírňuje nervozitu, úzkost, 
bolesti hlavy z rozčilení, při 

trémě, zklidňuje vnitřní napětí 
v klimakteriu, při menstruaci

• Pomáhá při nespavosti, ulehčuje 
ztížené usínání z nervozity i při 
změnách atmosférického tlaku

• Obsahuje 13 léčivých bylin

V nabídce také Klosterfrau Melisana 
koncentrát 95 ml za akční cenu 125 Kč

Opět na trhu

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

ZAŽÍVÁNÍ

CitroCarb White
bílé uhlí, 10 tablet

Při potížích se 
zažíváním a průjmy

Doplněk stravy

IMUNITA

Tantum Natura Lemon & Honey
15 gumových pastilek

Pastilky na podrážděný krk s obsahem propolisu, vitamínu C 
a zinku vhodné pro děti od 3 let, těhotné a kojící matky

V akci také Tantum Natura Orange & Honey s vitamínem C

Doplněk stravy

INTIMNÍ  HYGIENA

GYNELLA Intimate Wash
200 ml

Intimní mycí gel pro pravidelnou intimní hygienu ženy.

KOSMETIKA

Panthenol Omega tělové mléko 9 %
 Aloe Vera nebo Rakytník

Přináší úlevu 
sluncem podrážděné pokožce.

Pomáhá regenerovat 
a hydratovat.

Pomáhá obnovit elasticitu 
pokožky po opalování.

Jemná svěží vůně.

NÁPLASTI NA PUCHÝŘE

URGO BLISTERS Na puchýře 
hydrokoloidní náplast 6 ks

Hydrokoloidní náplasti 
na ošetření puchýřů.

Rychle ulevují od bolesti, 
chrání proti vodě a baktériím, 

napomáhají hojení.

Umožňují ráně dýchat.

V akci také URGO hojení 
puchýřů Diskrétní náplast 

a náplast Na paty, 5 ks 
za akční cenu 119 Kč. 

Zdravotnický prostředek

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

Voltaren 140 mg Léčivá náplast, 5 ks 
Léčivá náplast pro úlevu od akutní bolesti, zánětu a otoku: 

• působí přímo v místě aplikace 
• účinkuje 24h, při použití 2x denně 

• 1 mm tenká, samostatně balená pro komfort používání                                                                     
 

Voltaren Actigo Extra 25 mg, 20 obalených tablet 

Voltaren Forte 2,32% gel, 150 g 
Analgetikum ve formě gelu s účinkem na 12 hodin: 

• ulevuje od bolesti zad, svalů a kloubů 
• stačí aplikovat pouze 2x denně 

V akci také Voltaren Forte 2.32% gel, 100 g za akční cenu 283 Kč 
a Voltaren Forte 2.32% gel, 50 g za akční cenu 175 Kč. 

BOLEST

Pozorně si přečtěte příbalovou informaci.
Voltaren 140 mg léčivá náplast je lék na vnější použití. 
Obsahuje diclofenacum natricum.
Voltaren ActiGo Extra, obalené tablety je lék na vnitřní 
použití. Obsahuje diclofenacum kalicum. 
Voltaren Forte 2,32% gel je lék na vnější použití. Obsahuje 
diclofenacum diethylaminum.

Voltaren Forte gel, 150gVoltaren Actigo Extra, 20 tabletVoltaren Léčivá náplast, 5 ks

SVĚDĚNÍ, POPÁLENINY

Fenistil gel 
1mg/g, 50g

Rychlá a účinná úleva od svědivé podrážděné pokožky 
různého původu: svědivá vyrážka, poštípaní hmyzem, 

spálení od slunce, povrchové popáleniny, kopřivka. 

V nabídce také Fenistil gel 30g za akční cenu 162 Kč.

Fenistil gel je lék k zevnímu použití. Obsahuje 
dimetindeni maleas. Před použitím si pečlivě 
přečtěte příbalovou informaci.

ALERGICKÁ RÝMA

Flixonase
50 mcg/dávka, nosní sprej 

suspenze, 60 dávek

Nosní sprej na léčbu 
alergické rýmy.

Ulevuje od kýchání, 
svědění nosu, ucpaného 

nosu, svědění a slzení očí. 
Komplexní úleva 

od alergické rýmy 
po 24 hodin již v 1 dávce.

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. 

BOLEST, HOREČKA

Panadol Novum 500 mg
24 potahovaných tablet

V nabídce také 
Panadol pro děti 

24mg/ml Jahoda 
por.sus. 100 ml za 
akční cenu 99 Kč.

Pozorně si přečtěte příbalovou informaci. 
Panadol Novum 500 mg potahované 
tablety je lék na vnitřní užití. Obsahuje 
paracetamol. 

ÚSTNÍ HYGIENA

Parodontax Kompletní ochrana
 whitening, 75ml

• Pomáhá zastavit krvácení dásní
• 4x účinnější v odstraňovaní příčin 

krvácení dásní než jiná zubní pasta*
• Odstraňuje zubní plak a v něm usazené bakterie

V akci také Parodontax Kompletní ochrana extra fresh, 75 ml.

*Odstraňuje více plaku po profesionálním vyčištění 
zubů a při čištení zubů dvakrát denně než jiná zubní 
pasta bez obsahu hydrogenuhličitanu sodného (1100 
ppm F ve formě fluoridu sodného). RH02434 Clinical 
Summary Report.
Zubní pasty parodontax jsou zdravotnické 
prostředky.

ÚSTNÍ HYGIENA

Corega fixační krémy a čisticí tablety
jsou zdravotnické prostředky

Corega Antibakteriální tablety, 30 ksCorega Fix. krémy, rúzné druhy, 40 gCorega Max Control, 40 g

Corega Max Control 
40 g

• Pevná fixace zubní náhrady po celý den.

• Pomáhá předcházet ulpívání zbytků jídla. 

• Neobsahuje zinek. 

• Balení 40 g a 70 g.

V nabídce také Corega fixační krémy, rúzné druhy, 40 g 
a Corega Antibakteriální tablety 30 ks za akční ceny.

Sleva až 20 %
na přípravky značky Corega

ÚSTNÍ HYGIENA

Sensodyne Rapid
 whitening, 75ml

• Určená pro každodenní čištění zubů 
i v případě akutních obtíží

• Úleva od bolesti citlivých zubů do 60 sekund 
(při aplikaci prstem přímo v citlivém místě)

• Poskytuje dlouhotrvající ochranu před bolestí citlivých zubů

Zubní pasta Sensodyne Rapid
je zdravotnická pomůcka.

běžně 197 Kč

naše
cena 175 Kč

běžně 150 Kč

naše
cena 119 Kč

běžně 229 Kč

naše
cena 199 Kč

běžně 99 Kč

naše
cena 79 Kč

běžně 99 Kč

naše
cena 79 Kč

běžně 87 Kč

naše
cena 69 Kč

běžně 82 Kč

naše
cena 69 Kč

běžně 79 Kč

naše
cena 63 Kč

běžně 171 Kč

naše
cena 159 Kč

běžně 435 Kč

naše
cena 385 Kč

běžně 111 Kč

naše
cena 95 Kč

běžně 346 Kč

naše
cena 295 Kč

běžně 270 Kč

naše
cena 229 Kč

běžně 379 Kč

naše
cena 325 Kč

běžně 38 Kč

naše
cena 32 Kč

běžně 115 Kč

naše
cena 99 Kč

běžně 106 Kč

naše
cena 95 Kč

běžně 109 Kč

naše
cena 95 Kč

běžně 125 Kč

naše
cena 109 Kč

běžně 115 Kč

naše
cena 99 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 LÉTO 2018
ZDRAVÉ KOSTI, NEHTY A ZUBY

GS Vápník hořčík zinek PREMIUM
100 + 30 tablet ZDARMA

Zdravé kosti, zuby 
a nehty, imunita

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

INFEKCE, DESINFEKCE

DETTOL 0,2%
antiseptický sprej, 100 ml

K čištění čerstvých 
drobných ran a k likvidaci 

běžných bakterií, které 
infikují drobné rány.

 V účinné formě spreje.

Neštípe, nebarví, 
nezapáchá, bez jódu.

Lék k vnějšímu použití. Obsahuje benzalconii 
chloridum. Pozorně čtěte příbalovou 
informaci a poraďte se s lékařem nebo 
lékárníkem.

PÉČE O NOHY

Ureagamma 
mast pro péči o nohy, 45 ml

Mast k péči o suchou a hrubou pokožku nohou.
Obsahuje 10% Urey - hydratační látka, která podporuje 

schopnost kůže pohlcovat a zadržovat vlhkost.

Kosmetický přípravek

 SRDCE - POKOŽKA

TEREZIA Rakytníkový olej
60 tobolek

100% rakytníkový olej bez dalších příměsí. 
Rakytník podporuje obranyschopnost organizmu, činnost srdce 

a působí příznivě na pokožku. Tobolky na vnitřní a kapky na 
vnější použití. 

V nabídce také TEREZIA 
Rakytníkový olej 30 tobolek 
za akční cenu 209 Kč

Doplněk stravy

CUKR V KRVI

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

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 
s meruňkovým olejem 180 kapslí 
za akční cenu 829 Kč

Doplněk stravy

ANTIOXIDANTY

DL-Beta-karoten
100 kapslí

Beta-karoten jako 
antioxidant napomáhá 

ochraně organismu před 
škodlivým působením 

volných radikálů vznikajících 
např. při slunění.

Doplněk stravy

ALERGIE

CLARITINE
30 tablet

• Řeší příznaky 
alergické rýmy

• Ulevuje od kýchání, 
výtoku z nosu, 

slzení očí, kopřivky

• Řeší projevy venkovní 
i interiérové alergie

V nabídce také Claritine 10 tablet za akční cenu 85 Kč 
a Claritine 60 tablet za akční cenu 295 Kč

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Claritine je volně 
prodejný léčivý přípravek s  léčivou látkou loratadin 
k vnitřnímu užití.
*Brand č. 1, prodej v  hodnotě z  lékáren, interní kalkulace 
Quintiles IMS OTC Global Analysis database, 10/2015 – 9/2016 
a Quintiles IMS R4B database, MAT 12/2015 – 11/2016.
L.CZ.MKT.CC.02.2018.1335

 SRDCE - POKOŽKA

TEREZIA Rakytníkový olej
kapky 10 ml

100% rakytníkový bez 
příměsí od českého výrobce.

Rakytník podporuje 
obranyschopnost organizmu 

a činnost srdce a příznivě 
působí na pokožku. 

V nabídce také TEREZIA 
Rakytníkový olej kapky 30 ml 

za akční cenu 239 Kč

Doplněk stravy

běžně 145 Kč

naše
cena 119 Kč

běžně 248 Kč

naše
cena 209 Kč

výhodná cena

99 Kč

běžně 107 Kč

naše
cena 89 Kč

běžně 290 Kč

naše
cena 249 Kč

běžně 377 Kč

naše
cena 319 Kč

běžně 187 Kč

naše
cena 159 Kč

běžně 449 Kč

naše
cena 389 Kč

běžně 115 Kč

naše
cena 99 Kč


