
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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BOLEST V KRKU

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

TANTUM VERDE Lemon
20 pastilek 

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.
TANTUM VERDE, spray Forte 15 mlTANTUM VERDE, roztok 120 mlTANTUM VERDE, 20 pastilek

Hedelix® 
sirup 8 mg/ml, 100 ml

Lék k vnitřnímu užití. Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je 
založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

Expektorans ve formě sirupu.
Tradiční rostlinný léčivý přípravek 

obsahuje hustý extrakt z břečťanového listu.
Podpůrná léčba při kašli provázejícím nachlazení.

Již od narození.

KAŠEL

Iberogast®
20 ml

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

Nadýmání? Křeče? 
Bolesti břicha, žaludku? 

Pocit plnosti? Nevolnost?
1 řešení na 6 zažívacích potíží! 

ZAŽÍVÁNÍ

3 ZÁCHRANÁŘI

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.

Stopangin 
sprej, 30 ml

Stoptussin 
kapky, 50 ml

Ambrobene 15 mg/5 ml 
sirup, 100 ml

Dezinfekční přípravek 
s mírným anestetickým účinkem, 

používá se k dezinfekci dutiny 
ústní a hltanu při zánětlivých 
a infekčních onemocněních.

Díky kombinaci 
2 účinných látek tlumí 

dráždivý kašel a zároveň 
napomáhá odkašlávání. 

K užití u dětí od 6 měsíců. 

Osvědčený přípravek 
na vlhký kašel 

účinně rozpouští hlen 
a usnadňuje vykašlávání. 

Sirup vhodný i pro děti. 

Stopangin, sprej, 30 mlAmbrobene 15 mg/5 ml, sirup, 100ml Stoptussin, kapky, 50 ml

Akční leták ZIMA A VÁNOCE 2019

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

běžně 165 Kč

naše
cena 156 Kč

běžně 165 Kč

naše
cena 156 Kč

běžně 179 Kč

naše
cena 169 Kč

běžně 199 Kč

naše
cena 159 Kč

běžně 156 Kč

naše
cena 129 Kč

V akci také Iberogast 50 ml za cenu 339 Kč

běžně 155 Kč

naše
cena 140 Kč

běžně 135 Kč

naše
cena 122 Kč

běžně 100 Kč

naše
cena 90 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 Emulgel s aplikátorem 
2x 120 g

 Voltaren Emulgel s aplikátorem ke snadnému nanášení gelu 
působí přímo v místě bolesti trojím účinkem: 

uleví od bolesti  |  tlumí zánět  |  zmenšuje otok

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

HOREČKA, BOLEST

Panadol Extra Novum
500 mg/65 mg, 30 tablet

Panadol Extra Novum při 
mírné až středně silné bolesti:    

hlavy včetně migrény, zubů, 
při menstruačních bolestech, 
bolesti svalů, kloubů a v krku 
při onemocnění horních cest 
dýchacích. Objevuje se v krvi 

již do 10 minut.                                                

Pozorně si přečtěte příbalovou informaci. 
Panadol Extra Novum potahované tablety 
je lék na vnitřní užití. 

PÉČE O ZUBNÍ NÁHRADY

Corega Vánoční balíček 
Max Control + Čistící tablety

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

• Neobsahuje zinek. 

• Balení 40 g

Corega fixační krémy jsou zdravotnické 
prostředky.

BOLEST V KRKU, CHŘIPKA

HUMER Faryngitida
pastilky med a citron 20ks

Měkké pastilky ke zmírnění příznaků nachlazení 
(bolest v krku, zánět hltanu a zánět v krku), suchosti 
v ústech a chrapotu. S patentovanou látkou Ectoin®. 

S příchutí med a citron 
nebo lesního ovoce.

Zdravotnický prostředek

NOSNÍ SPREJE

Otrivin Menthol
nosní sprej 1 mg/ml, 20 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.

RÝMA

NASIVIN SPRAY 0,05%
10 ml

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

Barny̌ 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

ENERGIE

GS Koenzym Q10 60 mg Plus
60+60 kapslí

Optimální dávka 
60 mg koenzymu Q10 

s vysokou vstřebatelností.
Biotin pro normální energetický metabolismus, 

psychickou a nervovou činnost. 

Doplněk stravy

KLOUBY, VAZY, ŠLACHY

Cemio Kamzík
120 kapslí

Švýcarský originál 
na klouby.

Kolagen typu 1 
v přirozené podobě 

NCI® – hlavní součást 
pojivových tkání, jako jsou 

vazy, šlachy a kosti. Je silně zastoupen také v pokožce.
Kolagen typu 2 v přirozené podobě NCII® 

– největší výskyt v kloubní chrupavce.
Vitamín C – důležitý pro správnou tvorbu kolagenu 
v organismu a pro dobrý stav kloubních chrupavek.

Doplněk stravy

Aulin gel 
100 g

Používá se k úlevě od bolesti a otoků při podvrtnutí, 
vymknutí, naražení a při úrazech provázených výronem. 

Dále pak u akutního poúrazového zánětu šlach. Aulin gel je šetrný 
k pokožce, nevysušuje ji a nezanechává mastný pocit na kůži. 

Používá se zevně u dospělých a dospívajících od 12 let.

Aulin gel je lék k zevnímu použití, obsahuje 
nimesulid. Čtěte pečlivě příbalový leták.

BOLEST KLOUBY

ALAVIS MAXIMA TRIPLE BLEND
Extra silný, 700 g

Otázka, existuje-li 
lepší produkt na klouby, 

je zbytečná.
Prémiový produkt pro klouby 

nejen pro sportovce.

Užívání na 5 měsíců!

Doplněk stravy

VITAMINY

CENTRUM A-Z VÁNOČNÍ BALENÍ
100+30 tablet 

Doplněk stravy

Kompletní multivitamín s vitamíny, 
minerály a stopovými prvky, pro dospělé. 

Nyní v limitované vánoční edici + měsíc užívání navíc.

KLOUBY

GS Condro DIAMANT
120 tablet

1 600 mg glukosamin sulfátu 
v denní dávce a DIAMANT FORTESCIN®.

Aescin pro správné krevní zásobení kloubního pouzdra, 
vazů a šlach. Vitamin C pro tvorbu kolagenní sítě 

kloubních chrupavek a menisků. 

Doplněk stravy

SUCHÝ KAŠEL

Levopront
 kapky, 15 ml

Rychlá úleva od suchého kašle.
– tlumí kašel bez ovlivnění 

centra kašle v mozku 
– působí přímo v dýchacích 

cestách a současně napomáhají 
přirozené očistě dýchacích cest. 

Přípravek je určen na suchý dráždivý 
neproduktivní kašel. Kapky s pohodlným 

dávkováním mají příchuť lesního ovoce a jsou určené nejen 
pro dospělé, ale i pro děti od 2 let. Vhodné i pro alergiky.

Levopront kapky, sirup, tablety obsahuje 
levodropropizin. Lék k vnitřnímu užití. 
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Kapky 
pro dospělé a děti od 2 let.

IMUNITA

Bactoral
16 tablet

První orální probiotikum pro doplnění 
přátelské mikroflóry krku, dutiny ústní a středouší. 

Doplněk stravy

OČI

Lutein Premium
60 kapslí

Lutein FloraGLO® 
a Zeaxantin OPTISHARP® 

Natural, patentované formy 
luteinu a zeaxantinu 

ve volné formě 
mikronizovaných krystalů 
pro snazší vstřebatelnost.

Vyvážená kombinace 
pro výživu očí!

Doplněk stravy

MATKA A DÍTĚ

Bepanthen® Baby
100 g

Bepanthen® Baby - nový název, složení zůstává.
Pomáhá chránit dětský zadeček před vznikem opruzení. 

Pečuje i o kojením namáhané prsní bradavky.

Doplněk stravy

ZAŽÍVÁNÍ

Doplněk stravy

ProbioLact
30 tobolek

Probiotika při užívání antibiotik 
a pro stabilizaci střevního mikrobiomu.

běžně 558 Kč

naše
cena 459 Kč

běžně 112 Kč

naše
cena 95 Kč

běžně 244 Kč

naše
cena 199 Kč

běžně 132 Kč

naše
cena 112 Kč

běžně 129 Kč

naše
cena 105 Kč

běžně 99 Kč

naše
cena 89 Kč

běžně 349 Kč

naše
cena 339 Kč

běžně 521 Kč

naše
cena 449 Kč

běžně 699 Kč

naše
cena 559 Kč

běžně 231 Kč

naše
cena 199 Kč

V nabídce také Aulin gel 50 g 
za akční cenu 139 Kč

běžně 1 359 Kč

naše
cena 1 149 Kč

běžně 600 Kč

naše
cena 569 Kč

V akci také Centrum Silver 
pro osoby nad 50 let, 
100+30 tablet za cenu 599 Kč

V akci také Panadol Novum 500 mg, 
24 potahovaných tablet za cenu 31 Kč

V nabídce také Corega Vánoční 
balíček Original Extra Silný + Čistící 

tablety za akční cenu 169 Kč

V akci také Otrivin nosní sprej, 
10 ml za cenu 89 Kč.

běžně 832 Kč

naše
cena 659 Kč

běžně 119 Kč

naše
cena 99 Kč

V akci také Levopront sirup,
120 ml za cenu 129 Kč běžně 429 Kč

naše
cena 339 Kč

běžně 385 Kč

naše
cena 327 Kč

běžně 326 Kč

naše
cena 279 Kč

V akci také Bepanthen® Baby
30 g za cenu 129 Kč běžně 279 Kč

naše
cena 209 Kč

V akci také ProbioLact
10 tobolek za cenu 94 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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RÝMA A NACHLAZENÍ

NeoRhin
nosní spray, 30 ml

Přináší úlevu při rýmě, 
ucpaném nosu, čistí 

a zvlhčuje nosní sliznici.

Pomáhá i při alergické rýmě 
a při vysušené nosní sliznici.

S mořskou vodou, badyánovou 
a eukalyptovou silicí.

Zdravotnický prostředek

RAKYTNÍČEK+
multivitaminové želatinky 50 ks 

 Vánoční ozdoba

Skvělá chuť díky obsahu 
20% ovocné šťávy.

Obsahuje 9 vitaminů 
a rakytník na podporu 

obranyschopnosti 
organizmu.

Bez příměsí 
a konzervačních látek.

Doplněk stravy

IMUNITA

IMUNITA

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.

Doplněk stravy

IMUNITA

B17 APRICARC 
s meruňkovým olejem 

60 kapslí

4 účinné složky 
v 1 kapsli.

Obsahuje meruňková jádra s vitamin B17. 
Hlíva ústřičná pochází z českých pěstíren. 

Reishi a rakytník podporují obranyschopnost organizmu.

Doplněk stravy

IMUNITA

TEREZIA Hlíva ústřičná 
s rakytníkovým olejem 

60+60 kapslí

Limitovaná vánoční edice!
Nejsilnější hlíva na trhu*
• Hlíva z českých pěstíren

• Rakytník podporuje přirozenou 
obranyschopnost organizmu

• Bez příměsí 
a konzervačních látek

Doplněk stravy

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

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

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

Wobenzym
800 tablet

• Urychluje hojení 
po úrazech a operacích

• Posiluje oslabenou imunitu       

• NAVÍC při zakoupení 
nejméně 600 tablet 

Wobenzymu získáte poukaz 
na dárkový set přírodní 

kosmetiky WELEDA 
v hodnotě 450 Kč

Wobenzym je lék k vnitřnímu užití. Čtěte 
pečlivě příbalovou informaci.

IMUNITA

+

Poukaz 

Wobenzym je tradiční lék z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. 

Akce platí při koupi nejméně 600 tablet Wobenzymu od 1. listopadu 2019 do 19. ledna 2020 nebo do vyčerpání zásob.

Stačí vyplnit a poslat bezplatně  poštou spolu 

s kopií účtenky na naši adresu a dárek Vám zašleme DOMŮ. 

Dárkový set s přírodní kosmetikou Weleda 

dle vlastního výběru v hodnotě cca 450 Kč

nebo
nebo

na dárek zdarma při zakoupení nejméně 600 tablet 

léku Wobenzym

DL-Ginkgo Active
60 kapslí

Doplněk stravy

• 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

PAMĚŤ, SOUSTŘEDĚNÍ, PROKRVENÍ

běžně 104 Kč

naše
cena 94 Kč

běžně 175 Kč

naše
cena 166 Kč

běžně 449 Kč

naše
cena 382 Kč

V akci také TEREZIA Reishi
120 kapslí za cenu 652 Kč

běžně 399 Kč

naše
cena 339 Kč

V akci také B17 APRICARC
180 kapslí za cenu 849 Kč

běžně 389 Kč

naše
cena 370 Kč

výhodná cena

119 Kč
výhodná cena

189 Kč

výhodná cena

2 699 Kč

výhodná cena

89 Kč


