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Akční leták PODZIM 2020
NAŠE KARTA

POUKÁZKY

> je zdarma

Obdarujte své blízké poukázkou
např. na vitamíny, potravinové doplňky,
léčiva nebo zdravotnický materiál
v hodnotě 200,- Kč a 500,- Kč.

> je anonymní
> může s ní přijít kdokoli

BOLEST

SUCHÝ KAŠEL

APO-Ibuprofen 400 mg

LEVOPRONT tablety

100 potahovaných tablet

60 mg, 10 tablet

Rychlá úleva od suchého kašle.

• Uleví od bolesti hlavy, zad, kloubů
i menstruační bolesti.
• Snižuje horečku a tlumí projevy zánětu.
• Balení po 100 i 30 tabletách.

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

běžně

149 Kč

naše
cena

119 Kč

• Tlumí kašel bez ovlivnění centra kašle v mozku
– působí přímo v dýchacích cestách a současně
napomáhá přirozené očistě dýchacích cest.
• Přípravek je určen na suchý
dráždivý neproduktivní kašel.
• Vhodné i pro alergiky.

V nabídce také LEVOPRONT sirup 6 mg/ml,
120 ml za akční cenu 119 Kč.

běžně

naše
cena

Levopront sirup, tablety obsahuje levodropropizin. Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

152 Kč

119 Kč

IMUNITA

TEREZIA Hlíva ústřičná
s rakytníkovým olejem

Nejsilnější hlíva na trhu*
• Hlíva z českých pěstíren
• Rakytník podporuje imunitu
• Bez příměsí a konzervačních látek
* Nejvyšší obsah deklarovaných betaglukanů.
Dle průzkumu z lékáren, leden 2020.

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

401 Kč

běžně

naše
cena

Doplněk stravy.

běžně

349 Kč

naše
cena

608 Kč

Hlíva + lactobacily 60 + 60

běžně

539 Kč

naše
cena

416 Kč

359 Kč

3 ZÁCHRANÁŘI

Ambrobene 15 mg/5 ml

Stoptussin

Stopangin

Osvědčený přípravek
na vlhký kašel
účinně rozpouští hlen
a usnadňuje vykašlávání.
Sirup vhodný i pro děti.

Díky kombinaci
2 účinných látek tlumí
dráždivý kašel a zároveň
napomáhá odkašlávání.
K užití u dětí od 6 měsíců.

Dezinfekční přípravek
s mírným anestetickým účinkem,
používá se k dezinfekci dutiny
ústní a hltanu při zánětlivých
a infekčních onemocněních.

sirup, 100 ml

kapky, 50 ml

Ambrobene 15 mg/5 ml, sirup, 100ml

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci. AMBROBENE 15mg/5ml, sirup: lék k vnitřnímu užití, obsahuje účinnou
látku ambroxoli hydrochloridum. STOPTUSSIN, perorální kapky: lék k vnitřnímu užití. STOPANGIN, orální sprej, obsahuje účinnou
látku hexetidinum. O správném použití a případných nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

sprej, 30 ml

Stoptussin, kapky, 50 ml

běžně

110 Kč

běžně

naše
cena

99 Kč

naše
cena

165 Kč

149 Kč

Stopangin, sprej, 30 ml

běžně

naše
cena

150 Kč

129 Kč

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.
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PROBIOTIKA

KLOUBY

VLHKÝ KAŠEL

APO-Lactobacillus

Barny´s Klokan™

30 kapslí

Komplexní probiotika s prebiotiky
doplněná o 100 mg brusinkového extraktu.
Obsahuje 10 kmenů
a 12 miliard bakterií
v kapsli.
Dávkování: stačí
1 kapsle denně.

199 Kč

naše
cena

Doplněk stravy

IMUNITA

Doplněk stravy

299 Kč

ZDRAVÉ KLOUBY

Bactoral

běžně

naše
cena

379 Kč

DÁREK
masážní
míček
ježek

Nabídka platí do vyprodání zásob.

běžně

449 Kč

naše
cena

BOLEST

Doplňky stravy

760 Kč

599 Kč

RÝMA/NACHLAZENÍ/UCPANÝ NOS

Voltaren Forte
20 mg/g gel, 150g

Pozorně si přečtěte příbalovou informaci.
Voltaren Forte 20 mg/g gel je lék
k vnějšímu použití. Obsahuje diclofenacum
diethylaminum. Voltaren 140 mg léčivá
náplast je lék k vnějšímu použití.
Obsahuje diclofenacum natricum.

běžně

naše
cena

469 Kč

399 Kč

V nabídce také Cemio RED3
60 kapslí za akční cenu 479 Kč
Doplněk stravy

219 Kč

Hojivý gel, 50 g

Lutein Premium

1 řešení na
6 zažívacích potíží!
Iberogast efektivně ulevuje
od nadýmání, pocitu plnosti,
křečí, nebo bolesti břicha,
žaludku a od nevolnosti.

Hojí rány rychle
a bez jizev.
Moderní hydrogel 4v1,
urychluje hojení, chrání před
další infekcí, chladí a nepálí,
zabraňuje tvorbě jizev

Podpořte své oči!
Lutein FloraGLO® a Zeaxantin
OPTISHARP® Natural jsou
patentované formy luteinu
a zeaxantinu mikronizovaných
krystalů, což zajišťuje jejich
snazší vstřebatelnost.
Nejvíce pozitivně
testované formy!

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Iberogast
je léčivý přípravek určený k vnitřnímu užití.
Léčivý přípravek je složený z tekutých
extraktů různých částí bylin.
L.CZ.MKT.CC.09.2019.1728

běžně

204 Kč

naše
cena

179 Kč

OŠETŘENÍ POKOŽKY

běžně
Zdravotnický prostředek.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*
L.CZ.MKT.CC.03.2020.1854

naše
cena

239 Kč

ZAŽÍVÁNÍ

HERBEX PREMIUM

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.

Hojení prasklin kůže
na rukou a nohou.
Okamžitá úleva od bolesti,
urychluje hojení a chrání
před vnějšími vlivy.
Zabraňuje
znovuotevření praskliny.
Klinicky ověřená účinnost.

Bylinky obsažené
v tomto čaji působí
blahodárně na
trávicí soustavu.
Čekanka a andělika
podporují trávení
a normální funkci jater.
Máta a puškvorec
podporují normální
funkci trávícího traktu.

naše
cena

Praskliny, 3,25 ml

724 Kč

599 Kč

běžně

naše
cena

Zdravotnický prostředek

219 Kč

186 Kč

MOZEK, SRDCE, ZRAK

V nabídce také
HERBEX PREMIUM
Hrdlo a krk s eukalyptem,
30g za akční cenu 55 Kč.
Doplněk stravy

běžně

65 Kč

naše
cena

55 Kč

PAMĚŤ, SOUSTŘEDĚNÍ, PROKRVENÍ

Sinecod

DL-Omega 3 Forte

DL-Ginkgo Active

Nosní sprej s chladivým
mentolem a eukalyptolem:
- pomáhá rychle uvolnit ucpaný nos
- uvolňuje tlak v dutinách
- ucpaný nos začíná uvolňovat
do 2 minut a až na 12 hodin
- aplikace ráno a večer zajistí úlevu
od ucpaného nosu až na 24 hodin
- neobsahuje konzervanty

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

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.

• podporuje periferní
krevní oběh a tím přispívá
k zachování normálního
stavu zraku a sluchu
• pomáhá udržovat paměť
a další mozkové funkce jako
soustředění a pozornost,
a to i s přibývajícím věkem
• jako přírodní antioxidant
přispívá k ochraně buněk
před oxidačním poškozením

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.

129 Kč

naše
cena

116 Kč

V nabídce také Sinecod 50 mg,
10 tablet za akční cenu 174 Kč
Před použitím si pečlivě přečtěte příbalovou
informaci. Sinecod je lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje butamirati citras.

běžně

naše
cena

90 tobolek

172 Kč

149 Kč

Doplněk stravy

189 Kč

DL-Vitamin C
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.

výhodná cena
Doplněk stravy

119 Kč
DL-Lecitin forte
1 325 mg, 90 kapslí

Používá se při
nadměrné psychické
a fyzické zátěži,
jaterních obtížích;
brání usazování
tuků v cévách.

výhodná cena
Doplněk stravy

319 Kč

s postupným uvolňováním
500 mg, 60 kapslí

60 kapslí

výhodná cena

naše
cena

389 Kč

PAMĚŤ, JÁTRA

sirup, 200 ml

běžně

Doplněk stravy

Žaludek a střeva, 30g

nosní sprej

V akci také Otrivin
nosní sprej za cenu 106 Kč.

běžně

VITAMINY

URGO FILMOGEL

běžně

60 kapslí

269 Kč

Cemio RED3

KAŠEL

Otrivin Menthol

Voltaren Forte 20 mg/g, gel proti bolesti až na
24 hodin, při aplikaci dvakrát denně, ráno a večer:
• ulevuje od bolesti zad, svalů a kloubů, má protizánětlivý účinek
• stačí aplikovat pouze 2x denně • snadno otevíratelný uzávěr
V akci také Voltaren 140 mg, léčivá náplast za cenu 324 Kč

naše
cena

249 Kč

20 ml

BepanGel®

V akci také Iberogast
50 ml za cenu 349 Kč

90 kapslí

1 600 mg glukosamin
sulfátu v denní dávce
a DIAMANT FORTESCIN®.
Vitamin C pro tvorbu kolagenní
sítě kloubních chrupavek a menisků.
Navíc podpora imunity zdarma
GS Vitamín C 500 se šípky, 20 tablet.

AKCE 1+1 ZDARMA
výhodná
cena

běžně

PROSTATA

Bactoral Baby, 30 sáčků

445 Kč

Erdomed, 225 mg granule pro perorální
suspenzi, obsahuje léčivou látku erdostein.
Lék k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě
příbalový leták. K dostání v lékárně
bez lékařského předpisu.

120 tablet

První orální probiotikum pro doplnění přátelského
mikrobiomu krku, dutiny ústní a středouší.
Bactoral Baby pro děti od 1 roku.

Bactoral, 16 tablet

Lék určený k léčbě
akutních onemocnění
horních i dolních dýchacích
cest provázených tvorbou
hlenu a vlhkým kašlem.
Zlepšuje rozpouštění hlenů,
působí proti bakteriím a tím
urychluje průběh nemoci.

GS Condro® DIAMANT

16 tablet / Baby 30 sáčků

Doplněk stravy

naše
cena

349 Kč

OČI

Iberogast®

granule pro perorální suspenzi
20 sáčků

Unikátní a efektivní
kombinace 7 složek
v jednom produktu:
tři kolageny, vitamin C, glukosamin, chondroitin
a kyselina hyaluronová z bezpečného přírodního zdroje.

běžně

PRVNÍ POMOC

ERDOMED 225 mg

60+15 kapslí

250 Kč

běžně

ZAŽÍVÁNÍ

89 Kč

výhodná cena
Doplněk stravy

139 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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KOSTI, ZUBY

MULTIVITAMINY PRO DĚTI

TEREZIA VITAMIN D3

RAKYTNÍČEK veganské želé s rakytníkem 230 g

Pro podporu
tvorby kostí a zubů.
Vitamin D3 reguluje
metabolismus vápníku
a udržuje normální funkci
imunitního systému.
Vhodné pro děti
již od narození.

Skvělá chuť díky obsahu
20 % ovocné šťávy.
• Obsahuje 9 vitaminů
a rakytník na podporu imunity.
• Bez příměsí
a konzervačních látek.

kapky 400 IU, 10 ml

běžně

naše
cena

Doplněk stravy

Divoké ovoce 90 ks | Maracuja 90 ks

199 Kč

běžně

169 Kč

naše
cena

Doplněk stravy

237 Kč

199 Kč

MULTIVITAMINY PRO DĚTI

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.

běžně

naše
cena

Doplněk stravy

DETOXIKACE - JÁTRA

199 Kč

CUKR V KRVI

TEREZIA Ostropestřec + Reishi

TEREZIA Gluregul

Ostropestřec obsahuje
sylimarin, který pomáhá
k ochraně a regeneraci jater.
• V kombinaci s reishi
a černým bezem pro podporu
obranyschopnosti organizmu.
• Bez příměsí a konzervačních látek.

Přírodní přípravek
na regulaci cukru v krvi.
• Obsahuje vzácnou houbu hnojník
a rostliny chebuli srdčitou, zázvor
a skořici, které pomáhají udržet
normální hladinu cukru v krvi.
• Bez příměsí a konzervačních látek.

60 kapslí

běžně

Doplněk stravy

237 Kč

naše
cena

60 kapslí

284 Kč

239 Kč

běžně

Doplněk stravy

naše
cena

295 Kč

249 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.

