LISTOPAD/PROSINEC
AKČNÍ NABÍDKA OD 12. 11. DO 31. 12. 2022

Uvnitř letáku

vánoční
balení
a slevy

HLÍVA ÚSTŘIČNÁ
S RAKYTNÍKOVÝM OLEJEM

BIOPRON®
9 IMMUNITY

120 kapslí + NAVÍC Zinek + Selen
s echinaceou 30 kapslí
• hlíva s deklarovaným obsahem betaglukanů
• rakytník podporuje imunitu
• vánoční edice se Zinkem
+ Selenem na poporu imunity
459
Doplněk stravy.
(1 kapsle/2,86 Kč)

-30 Kč

30 tobolek
• pro každodenní doplnění střevní
mikrobioty probiotiky a prebiotiky
• díky obsahu vitaminu D3 pro
podporu imunitního systému

429

Doplněk stravy.
(1 tobolka/8,63 Kč)

- Kč -

MAGNEROT® 500 MG

-60 Kč

404

100 tablet

-105 Kč

299
- Kč -

• magnézium je důležité doplňovat např.
při stresu, svalových křečích
• Magnerot® – jediné magnézium s kyselinou
orotovou, díky které se magnézium
lépe vstřebává

- Kč -

TANTUM VERDE®
SPRAY FORTE
• lék na bolest a zánět v krku a dutině ústní
s antimikrobiálním účinkem
• vhodný i při léčbě aft a zánětu dásní
V akci také: Tantum Verde Spray 30 ml
a Tantum Verde 120 ml za 149 Kč.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Léčivé přípravky s účinnou látkou
benzydamin hydrochlorid.
K místnímu užití v ústech
-35
a v krku.

Darujte na Vánoce
Voltaren pro úlevu

od bolesti.

184

Kč

149
- Kč -

MILGAMMA® N

Využijte speciální nabídku
a udělejte radost své rodině
přípravkem Voltaren
v dárkovém balení.

100 měkkých tobolek

Při nákupu 2 ks
Voltaren Emulgel 150 g
získáte NAVÍC dárkové balení.

*Cena za 2 ks a dárkové balení.

259

15 ml

Magnerot® je volně prodejný léčivý přípravek
k vnitřnímu užití s obsahem dihydrátu
magneziumorotátu. Před použitím přípravku
se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem
a pozorně si přečtěte, prosím, příbalovou informaci.

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Voltaren Emulgel
10 mg/g gel obsahuje diclofenacum diethylaminum.
Léčivý přípravek je určen k vnějšímu použití.

319

678

499

*

-179 Kč

- Kč - / 2 ks

• vysoké dávky vitaminů
Benfotiamin (B1), B6 a B12
působí na poškozené nervy,
čím pomáhají léčit
příčinu bolesti zad
Milgamma® N cps je volně prodejný
léčivý přípravek k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci a před
použitím se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

669

-120 Kč

549
- Kč -

COLDREX® HORKÝ NÁPOJ CITRON
10 sáčků
• o dstraňuje příznaky chřipky a nachlazení
• díky paracetamolu snižuje horečku,
odstraňuje bolest hlavy
-30 Kč
a bolest v krku
• s přídavkem léčivé látky
na uvolnění ucpaného nosu a s vitaminem C

209

600 mg šumivé tablety, 20 tablet

179

•
•
•
•

- Kč -

Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. O správném použití se poraďte
se svým lékařem nebo lékárníkem.

209
- Kč -

139

115

-24 Kč

- Kč -

Čtěte pozorně příbalovou informaci a poraďte
se s lékařem nebo lékárníkem. Celaskon 250 mg
tablety je léčivý přípravek k vnitřnímu užití.
Obsahuje acidum ascorbicum.

* Ve formě sodné soli
V akci také: další druhy Olynth® od 79 Kč.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Reklama na léčivý přípravek. Nosní
sprej, roztok OLYNTH® HA 0,5 mg/ml, OLYNTH® HA 1 mg/ml,
OLYNTH® 0,5 mg/ml, OLYNTH® 1 mg/ml obsahuje
-30
xylometazolin-hydrochlorid a je určen k podání do nosu.

129

Kč

99
- Kč -

PANADOL EXTRA NOVUM
500 MG/65 MG
24 potahovaných tablet

NEO-ANGIN® BEZ CUKRU

• Panadol Extra Novum proti mírné až středně silné bolesti:
hlavy včetně migrény, zubů a při menstruačních bolestech
• snižuje horečku
• objevuje se v krvi již do 10 minut

24 pastilek
• u levuje od bolesti a škrábání v krku,
dezinfikuje ústní dutinu, potlačuje zánět
• pro dospělé a děti od 6 let

V akci také: Panadol Novum 500 mg,
24 potahovaných tablet za 45 Kč 53 Kč (-8 Kč).

V akci také: další druhy
NEO-ANGIN® od 159 Kč.

179

-20 Kč

159
- Kč -

115

Pozorně si přečtěte příbalovou informaci.
Panadol Extra Novum 500 mg/65 mg
a Panadol Novum 500 mg (paracetamol), potahované
tablety jsou léky k vnitřnímu užití.

95

-20 Kč

- Kč -

OROCALM 1,5 MG/ML
orální sprej, 30 ml

NASIVIN® SENSITIVE

• sprej s třešňovou příchutí působí přímo v místě zánětu
• ulevuje od akutní bolesti v krku, zmenšuje otok,
a tím zmírňuje bolestivé polykání
• bez cukru, pro dospělé a děti od 6 let

0,5 mg/ml nosní sprej, roztok 10 ml
• zkracuje trvání rýmy v průměru o 2 dny a působí protivirově
• sprej proti rýmě pro děti od 6 let a dospělé

V akci také: Orocalm Forte 3 mg/ml orální sprej 15 ml
za 159 Kč 189 Kč (-30 Kč).

V akci také: Nasivin® Sensitive pro děti (0,25 mg/ml
nosní sprej, roztok) za 105 Kč 125 Kč (-20 Kč).

Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Orocalm 1,5 mg/ml orální sprej, roztok je léčivý
přípravek s léčivou látkou benzydamin-hydrochlorid
k místnímu užití v ústech a v krku.

119

99
- Kč -

nosní sprej 30 ml
• účinně pomáhá uvolnit ucpaný nos při nachlazení, chřipce a alergii
• obnovou funkcí nosu snižuje riziko komplikací
(zánět středního ucha, zánět dutin)
• nevyvolává závislost, bezpečný při dlouhodobém používání
• obsahuje pouze přírodní složky
• mohou ho používat i těhotné a kojící ženy a děti od 6 měsíců věku
V akci také:
Quixx extra nosní sprej 30 ml za 135 Kč 161 Kč (-26 Kč),
Quixx soft nosní sprej 30 ml za 119 Kč 147 Kč (-28 Kč).

-30 Kč

139
- Kč -

50 ml

147

-18 Kč

169

STÉRIMAR CU
NOS NÁCHYLNÝ K INFEKCI

QUIXX®

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

-40 Kč

• podporuje odolnost organizmu při chřipce a nachlazení
• zvýšená potřeba užívání např. také v dětství během
růstu, v těhotenství, při kojení, sportu, namáhavé
práci, po úrazech nebo u kuřáků
• podpořte svoji imunitu pravidelným užíváním

rychle uvolňuje ucpaný nos
zvlhčuje nosní sliznici
obsahuje kyselinu hyaluronovou*
neobsahuje konzervační látky
účinek po dobu 10 hodin

-20 Kč

249

100 tablet

roztok, 10 ml

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

Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Volně prodejné léčivé přípravky k vnitřímu
užití s účinnou látkou acetylcystein.

CELASKON® 250 MG

OLYNTH® HA 1 MG/ML
NOSNÍ SPREJ

Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
NEO-ANGIN® bez cukru 1,2 mg/0,6 mg/5,72 mg pastilky
je léčivý přípravek k místnímu užití v ústech a krku.

léčí vlhký kašel
rychlý nástup účinku od 1. dne
rozpouští hlen a usnadňuje vykašlávání
má navíc antioxidační účinek

V akci také: ACC®20 mg/ml sirup, 100 ml za 129 Kč 149 Kč (-20 Kč).

V akci také další druhy COLDREX® od 149 Kč.

•
•
•
•
•

ACC® LONG

129
- Kč -

• přírodní mořská voda s příměsí mědi na infekční bakteriální rýmu
• čistí nos a odstraňuje nečistoty včetně virů a bakterií
• vhodný pro nos náchylný k infekci - měď působí protizánětlivě,
snižuje riziko komplikací rýmy a bakteriální infekce
• bez omezení věku, i pro těhotné i kojící ženy, pro dlouhodobé použití
• bez konzervačných látek
V akci také: Stérimar Na ucpaný nos 50 ml
219 Kč 255 Kč (-36 Kč)
Zdravotnický prostředek, CE 0459.
Pozorně si přečtěte návod k použití na obale přípravku.

-31 Kč

240

209
- Kč -

AKČNÍ NABÍDKA OD 12. 11. DO 31. 12. 2022

SEPTABENE® CITRON A BEZOVÝ
KVĚT 3 MG/1 MG PASTILKY
16 pastilek
• proti bolesti v krku
• trojí účinek: protizánětlivý, analgetický a antiseptický
• snižuje lokální známky zánětu: bolest, zarudnutí, otok

STOPTUSSIN
kapky, 50 ml
• správná volba proti kašli díky 2 účinným látkám
• tlumí suchý dráždivý kašel a usnadňuje vykašlávání
• tablety k užití u dětí od 12 let a dospělých
V akci také: Stoptussin, tablety
20 tablet za 109 Kč 135 Kč (-26 Kč).

V akci také: Septabene eukalyptus 3 mg/1 mg pastilky
za 129 Kč 159 Kč (-30 Kč), Septabene 1,5 mg/ml
+ 5,0 mg/ml orální sprej 30 ml za 149 Kč 179 Kč (-30 Kč).

159

Léčivé přípravky k orálnímu užití, čtěte pečlivě příbalové letáky.

-30 Kč

129
- Kč -

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou
informaci. Stoptussin, perorální kapky,
roztok a Stoptussin, tablety jsou
-30
léčivé přípravky k vnitřnímu užití.

TUSSIREX™ SIRUP

STODAL®

120 ml

200 ml sirup

• sirup na všechny druhy kašle spojené s nachlazením
• zmírňuje suchý dráždivý i průduškový kašel
• rychlá úleva
V nabídce také:
Tussirex Junior sirup 120 ml za 159 Kč 189 Kč (-30 Kč),
Tussirex Noční sirup 120 ml za 179 Kč 219 Kč (-40 Kč),
Tussirex pastilky proti kašli za 159 Kč 185 Kč (-26 Kč).

-30 Kč

- Kč -

209

169

- Kč -

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Stodal® je léčivý přípravek
k vnitřnímu užití. Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého
přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

-40 Kč

- Kč -

BRUFEN® 400 MG

IBALGIN® 400 MG
POTAHOVANÉ TABLETY

100 tablet
• úleva od bolesti hlavy, migrény, zubů, šíje,
zad, kloubů a při chřipkových onemocněních
• snižuje horečku

48 ks

V akci také: Brufen 400mg, 30 tablet
za 69 Kč 79 Kč (-10 Kč)

• pomáhá při bolesti hlavy, zubů, zad, svalů
a kloubů, menstruační bolesti
• snižuje horečku při horečnatých stavech
a zánětlivých onemocněních horních cest dýchacích
• protizánětlivý účinek

Brufen 400 mg potahované tablety je léčivý přípravek
k vnitřnímu užití s léčivou látkou ibuprofen.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

Pro dospělé a dospívající od 12 let.
Růžový Ibalgin® je jen jeden.

189

-40 Kč

149
- Kč -

119

V akci také: Ibalgin® Plus 400 mg potahované tablety
400 mg/100 mg, 24 ks za 99 Kč 125 Kč (-26 Kč).

-24 Kč

95
- Kč -

Ibalgin® 400 mg je lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofenum.
Pozorně čtěte příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

MUCOSOLVAN PRO DOSPĚLÉ
30 MG/5 ML
®

sirup, 100 ml
ulehčuje vykašlávání
uvolňuje zahlenění
zmírňuje kašel
bez cukru a alkoholu
jahodová příchuť

149

189

Zdravotnický prostředek. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

•
•
•
•
•

Kč

•
•
•
•

159

zklidní suchý kašel
uleví od vlhkého kašle
tradiční rostlinný léčivý přípravek
rodinné balení 200 ml

179

159

-20 Kč

139

PARALEN GRIP® CHŘIPKA
A KAŠEL 500 MG/15 MG/5 MG
potahované tablety 24 ks
• odstraňuje příznaky chřipky a nachlazení:
horečka, ucpaný nos, bolest hlavy, bolest v krku
• navíc tlumí i suchý kašel
V akci také: PARALEN GRIP® chřipka a bolest
500 mg/25 mg/5 mg potahované tablety 24 ks
za 149 Kč 185 Kč (-36 Kč)
Léčivý přípravek k k vnitřnímu užití. Čtěte pozorně příbalovou
informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

149
- Kč -

NOVINKA

MUCOSOLVAN® pro dospělé a MUCOSOLVAN® junior jsou volně prodejné léčivé přípravky. k vnitřnímu
užití. Obsahuje ambroxoli hydrochloridum. Čtěte pozorně příbalovou informaci a poraďte se s lékařem
nebo lékárníkem.

MUCONASAL® PLUS

270

10 ml
• rychle, účinně a dlouhodobě uvolní nos při rýmě a nachlazení
• osvěží vůní máty a eukalyptu
• pro dospělé a děti od 6 let

Kč

-36 Kč

- Kč -

V akci také: MUCOSOLVAN® JUNIOR sirup 15 mg/5 ml,
100 ml za 119 Kč 125 Kč (-6 Kč) a další druhy Mucosolvanu

MUCONASAL® PLUS je volně prodejný léčivý přípravek
k nosnímu použití. Obsahuje tramazolini
hydrochloridum. Čtěte pozorně příbalovou
informaci a poraďte se s lékařem
-40
nebo lékárníkem.

185

-71 Kč
139

99
- Kč -

199

Čistí
Zvlhčuje
Zklidňuje nos
Pro každodenní použ
použití

- Kč -

V akci také léčivý přípravek Otrivin 1 mg/ml nosní sprej, roztok za 99 Kč 129 Kč (-30 Kč) a zdravotnický prostředek
Otrivin Breathe Clean, nosní sprej. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. O správném použití se poraďte se svým lékařem
nebo lékárníkem. Léčivý přípravek Otrivin 1 mg/ml nosní sprej, roztok obsahuje xylometazolini hydrochloridum. Léčivý
přípravek k použití do nosu. Otrivin Breathe Clean - Aloe vera, nosní sprej je zdravotnický prostředek bez účinné látky
určený na čištění nosní dutiny a zklidnění a zvlhčení podrážděné nosní sliznice. Otrivin Breathe Clean, nosní sprej
je zdravotnický prostředek bez účinné látky určený na čištění nosní dutiny a zvlhčení suché nebo podrážděné nosní
sliznice.

RAKYTNÍČEK®+
ŽELATINKY
50 ks, Vánoční koule červená
• oblíbené želatinky s 9 vitaminy a rakytníkem
na podporu imunity
• skvělá ovocná chuť
• bez konzervantů - v originálním vánočním balení
V akci také: RAKYTNÍČEK+ želatinky 50 ks Vánoční
koule modrá za 199 Kč 225 Kč (-26 Kč),
RAKYTNÍČEK+ želatinky 50 ks Vánoční koule
tyrkysová za 199 Kč 225 Kč (-26 Kč).

225

Doplňky stravy.
(1 ks/3,98 Kč)

-26 Kč

199
- Kč -

MARŤÁNCI®
MULTIVITAMIN
MIX

VEROVAL®
PAŽNÍ
TLAKOMĚR
+ ADAPTER

50 cucacích tablet + 50 gummies
• m
 ultivitaminy Marťánci s Imunactivem
a Marťánci gummy podzim-zima
s rakytníkem.
NAVÍC - MARŤAČELOVKA
s tykadly!
Doplněk stravy.
(1 tableta/3,69 Kč)

-70 Kč

• s Veroval® Pažním tlakoměrem si změříte krevní tlak
a odhalíte poruchy srdečního rytmu 
• ovládání zvládne každý díky velkému
displeji a tlačítkům

439

369

Čtěte pozorně návod k použití.
Zdravotnický prostředek.

- Kč -

1999

-340 Kč

1659
- Kč -

619

-160 Kč

459
- Kč -

(1 tableta/
5,10 Kč)

719

-120 Kč

DARUJTE
VÁNOČNÍ DÁREK,
KTERÝ POTĚŠÍ
A POMŮŽE*

- Kč -

(1 tableta/
4,61 Kč)

(1 tableta/
4,84 Kč)

619

759

-130 Kč

599

629
- Kč -

-140 Kč

(1 tableta/
5,32 Kč)

479
- Kč -

Doplňky stravy. 1 tableta denně.
*Centrum multivitaminy obsahují vitaminy C a D, selen a zinek, které přispívají k normální funkci imunitního systému, a vitaminy B1, B2, B6 a B12, niacin a železo, které přispívají k normálnímu
PM-CZ-CNT-22-00008
energetickému metabolismu.

AKČNÍ NABÍDKA OD 12. 11. DO 31. 12. 2022

REVALID ANTI-AGING PROMO
šampon + taštička NAVÍC*
• OBNOVUJE HUSTOTU, OBJEM
A ZDRAVÝ VZHLED VLASŮ.
• působí proti negativním vlivům
vnějšího prostředí
• chrání pokožku hlavy
před poškozením DNA
Kosmetický přípravek.
*Za 0,01 Kč

-530 Kč

90 + 30 tobolek
• podporuje zdravý růst vlasů a pomáhá
při jejich zvýšeném vypadávání (biotin,
zinek, křemík) - vhodný pro těhotné
a kojící ženy

1129

Doplněk stravy.
(1 tobolka/ 5,58 Kč)

599

-122 Kč

- Kč -

COLAFIT

791

669
- Kč -

DÁRKOVÉ BALENÍ
MÖLLER‘S OMEGA 3

120 + 30 kostiček NAVÍC
• čistý krystalický kolagen ve formě
měkkých, snadno polykatelných kostiček.
Bez barviv a přídavných látek.
• balení 120 + 30 kostiček navíc,
na 5 měsíců užívání - stačí pouze
1 kostička denně
Doplněk stravy.
(1 kostička/4,19 Kč)

DONNAHAIR FORTE
4MĚSÍČNÍ KÚRA

2x 250 ml
• tekutý rybí olej z tresčích jater
s citronovou příchutí
• zdroj Omega-3 mastných kyselin
EPA a DHA a vitamínů A, D a E
• EPA a DHA přispívají k normální
činnosti srdce*
• vitamin D přispívá k normální funkci
imunitního systému

851

629

-222 Kč

- Kč -

KOLAGEN
BEAUTY + BIOTIN
VÁNOČNÍ BALENÍ

*Příznivého účinku se dosáhne
při přívodu 250 mg

599

V akci také: další druhy
Möller‘s Omega za 299 Kč.
Doplňky stravy.

90 tablet + zrcátko NAVÍC*
• 100% přírodní, značkový, hydrolyzovaný kolagen
typu I Peptan® F 2000 LD, přední světová značka
kolagenových peptidů
• doplněno vitamíny B5 a biotinem, který přispívá
k normálnímu stavu vlasů a kůže, a vitamínem C
• limitovaná edice ve vánočním provedení
s metalovým zrcátkem zdarma

-60 Kč

539
- Kč -

Užijte si Vánoce

349

Doplněk stravy. (1 tableta/3,88 Kč)
*Za 0,01 Kč.

a smějte se s jistotou

- Kč -

IMUGAL
VÁNOČNÍ BALENÍ
60 + 20 kapslí NAVÍC
• špičkový komplexní produkt na podporu imunity
• vit C, selen a vitamin D ve speciální, vysoce
biodostupné formě, zinek ve formě chelátu
+ betaglukany z hlívy ústřičné a kvasinek
Saccharomyces cerevisiae
• limitovaná edice ve vánočním provedení
s 20 kapslemi navíc
Doplněk stravy. (1 kapsle/4,11 Kč)

329
- Kč -

LECITHIN FORTE
1325 MG
VÁNOČNÍ BALENÍ

125

-26 Kč

100 + 30 tobolek NAVÍC
• 1325 mg sójového lecithinu v 1 tobolce
• limitovaná edice ve vánočním provedení
s 30 tobolkami navíc za výbornou cenu
Doplněk stravy.
(1 tobolka/2,07 Kč)

269
- Kč -

99
- Kč -

V akci: COREGA BIO tabs Antibakteriální tablety 30 ks za 99 Kč 125 Kč (-26 Kč)
Kč), COREGA fixační
krém Bez příchuti extra silný 40 g za 99 Kč 125 Kč (-26 Kč), COREGA POWER MAX UPEVNĚNÍ +
UTĚSNĚNÍ 40 g za 119 Kč 155 Kč (-36 Kč), COREGA POWER MAX UPEVNĚNÍ + KOMFORT 40 g
za 119 Kč 155 Kč (-36 Kč).
* Za 0,01 Kč. Akce platí ve vybraných lékárnách při koupi jakýchkoliv 2 ks výrobků Corega v termínu od 1. 11. 2022
do vyčerpání zásob, nejpozději do 31. 12. 2022.
Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání zdravotnických prostředků. Corega BIO Tabs
čisticí tablety určené na každodenní čištění zubních náhrad a Corega Power MAX UPEVNĚNÍ + UTĚSNĚNÍ, Corega
Power MAX UPEVNĚNÍ + KOMFORT, Corega Original extra silný, Corega Bez příchuti extra silný fixační krémy na
fixaci zubních náhrad jsou zdravotnické prostředky.

TITANLAX

NOVINKA

20 sáčků

28 tobolek

• k léčbě zácpy a plynatosti 
• unikátní kombinace projímadla makrogolu,
rozpustné vlákniny psyllia a simetikonu,
který snižuje plynatost
TITANLAXTM je zdravotnický prostředek určený
k léčbě zácpy a plynatosti. Čtěte pečlivě
návod k použití a informace
o bezpečném používání.

-45 Kč

LINEX® FORTE
Obsahuje PROBIOTIKA a PREBIOTIKA
• nejen při a po antibiotické léčbě, při změně stravy
• vhodný pro děti od 3 let, dospívající a dospělé

274

V akci také: LINEX® COMPLEX, 14 tobolek
za 189 Kč 219 Kč (-30 Kč) (1 tobolka/13, 50 Kč).

229

ESSENTIALE 300 MG
®

100 tvrdých tobolek

239
- Kč -

30 dávek
429

Čtěte pozorně příbalovou informaci a poraďte se
s lékařem nebo lékárníkem. Essentiale je volně
prodejný léčivý přípravek k vnitřnímu užití.
Obsahuje phospholipida sojae praeparata.

-100 Kč

329
- Kč -

OMEGA-3 RYBÍ OLEJ FORTE
VÁNOČNÍ BALENÍ
180 + 60 tobolek

• prevence a léčba chřipkových stavů,
jako jsou např. horečka, zimnice,
bolest hlavy, únava a bolesti svalů
• bez věkového omezení
• může se užívat během těhotenství a kojení
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Oscillococcinum® je homeopatický léčivý přípravek
k vnitřnímu užití, užívaný tradičně v homeopatii
k prevenci a léčbě chřipkových stavů.
Obsahuje Anas barbariae, hepatis
et cordis extractum 200 K.

• nosní sprej k úlevě od příznaků ucpaného nosu
• uvolní ucpaný nos během několika minut,
účinek přetrvává až 12 hodin
• obsahuje extrakt z aloe a eukalyptol (cineol)

299

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci!
Léčivý přípravek k nosnímu podání,
obsahuje léčivou látku
oxymetazolin-hydrochlorid.

- Kč -

NATUREVIA IMUNOHELP
30 kapslí

109
- Kč -

NATUREVIA®
LAKTOBACILY 5 ATB

• komplex vitaminů C a D3, rostlinných extraktů
z echinacey, rakytníku, šípku a aceroly
a organicky vázaného zinku k podpoře
imunity a přirozené obranyschopnosti
• Echinacea a šípek přispívají k normální
funkci horních cest dýchacích

10 kapslí
• nejmodernější probiotikum nové generace
pro péči o vyváženou střevní mikroflóru
• s vitaminem C pro podporu imunity
• doporučuje se při a po užívání antibiotik

184

169

125

V akci také: NatureVia® Laktobacily 5
Imunita 33 kapslí za 229 Kč
255 Kč (-26 Kč) (1 kapsle/6,93 Kč)

- Kč -

Doplňky stravy.
(1 kapsle/10,90 Kč)

JITROCELOVÝ SIRUP
GALMED

-16 Kč

109
- Kč -

OMEPRAZOL
GALMED 20 MG

310 g
• obsahuje vysoký podíl jitrocelového výtažku,
který přispívá k normální funkci dýchacího systému
• pro děti od 3 let a dospělé
V akci také: Jitrocel sirup s echinaceou a vit.C 310 g
za 69 Kč 79 Kč (-10 Kč). Jitrocel sirup s vit C 310 g
za 65 Kč 75 Kč (-10 Kč). Jitrocel sirup s vit C
bez cukru 300 g za 69 Kč 82 Kč (-13 Kč).

125

-16 Kč

®

-15 Kč

-100 Kč

0,5 mg/ml nosní sprej, roztok

Doplňek stravy.
(1 tobolka/1,25 Kč)

V akci také: NatureVia®
ImunoHelp 60 kapslí za 259 Kč
280 Kč (-21 Kč) (1 kapsle/4,32 Kč).

719

619
- Kč -

SINEX VICKS ALOE A EUKALYPTUS

• rybí olej s vysokým obsahem Omega-3
nenasycených mastných kyselin EPA a DHA
• získaný z volně žijících ryb lovených
v ekologicky čistých oblastech jižního Pacifiku
• limitovaná edice ve vánočním provedení
za výbornou cenu a 60 kapslemi navíc

Doplňky stravy.

-40 Kč

OSCILLOCOCCINUM®

3 mechanizmy podpory funkce jater:
• urychluje obnovu jaterních buněk
• zlepšuje jejich funkci
• podporuje jejich regeneraci
• pro dospělé a dospívající od 12 let
(o hmotnosti cca. 43 kg)

Doplňky stravy.
(1 kapsle/5,63 Kč)

279

Doplňky stravy. LINEX® FORTE obsahuje bakterie
Lactobacillus acidophilus a Bifidobacterium animalis
subsp. lactis. LINEX® COMPLEX obsahuje bakterie
Lactobacillus rhamnosus GG + vitaminy B1, B2, B6 a zinek.
Nejsou určeny k náhradě pestré stravy.
(1 tobolka/ 8,54 Kč)

- Kč -

69

-14 Kč

55
- Kč -

14 tobolek

99

• při pálení žáhy
• snižuje produkci žaludeční kyseliny
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Léčivý přípravek s účinnou látkou
Omeprazolum k vnitřnímu užití.

-10 Kč

89
- Kč -

AKČNÍ NABÍDKA OD 12. 11. DO 31. 12. 2022

VITAMIN C+D3+ZINEK
GALMED

MAGNESIUM CHELÁT
GALMED

20 šumivých tablet

50 + 20 kapslí

• pro okamžité doplnění důležitých látek
pro podporu imunity
• výborná chuť s příchutí pomeranče a grepu
• vhodný i pro diabetiky

• hořčík ve formě chelátu bis-glycinátu s vynikající
vstřebatelností a biodostupností
• ověřený u těhotných žen

V akci také: Vitamin C 1000 mg citron, 20 tablet
za 69 Kč 85 Kč (-16 Kč) (1 tableta/3,45 Kč), Vitamin C 1000 mg
s echinaceou za 75 Kč 89 Kč (-14 Kč) (1 tableta/3,75 Kč),
Vitamin C 1000 mg pomeranč 20 tablet
za 69 Kč 85 Kč (-16 Kč) (1 tableta/3,45 Kč).
Doplňky stravy.
(1 tableta/3,95 Kč)

-20 Kč

99

79

• osvědčený komplexní produkt
pro podporu imunity
• účinné látky echinacey získané
z kořene + 500 mg vit. C
+ 10 mg zinku v 1 tabletě
Doplněk stravy.
(1 tableta/ 1,89 Kč)

229

189

-40 Kč

- Kč -

Doplňky stravy.
(1 kapsle/2,56 Kč)

-20 Kč

- Kč -

ECHINACEA FORTE 600 MG
+ VIT. C + ZINEK
GALMED
100 tablet

V akci také: Magnesium 400 mg + b-komplex
+ vit C 30 sáčků za 139 Kč 149 Kč (-10 Kč) (1 sáček/4,63 Kč),
Magnesium B-komplex fast eff tbl
20 tablet za 79 Kč 99 Kč (-20 Kč)
(1 tableta/3,95 Kč).

199

179
- Kč -

VIGANTOLVIT® D3 2000 I.U.
60 tobolek
• vitamin D3 pro správné fungování
imunitního systému, k udržení
správné funkce svalů a kostí,
podporu vstřebávání vápníku v těle
• vhodný pro těhotné i kojící ženy
• bez lepku a bez laktózy.
V akci také:
VIGANTOLVIT Osteo 30 tablet
za 179 Kč 215 Kč (-36 Kč)
(1 tableta/ 5,97 Kč)

205

Doplněk stravy.
(1 tobolka/2,82 Kč)

-36 Kč

169
- Kč -

ACYCLOSTAD 50 MG/G
Krém 5 g + Lysin 20 kapslí NAVÍC*
165

BROMHEXIN
GALMED 12 MG/ML

- Kč -

30 ml kapky

PRYČ S OPARY!

• k léčbě infekcí
vyvolaných virem
Herpes simplex
projevujících se opary
na rtech a obličeji

-16 Kč

149

• používá se k uvolnění hlenu a k usnadnění
vykašlávání u akutních a chronických
onemocnění průdušek
a plic s hustým hlenem

V akci také:
Acyclostad 50 mg/g crm 5 g
za 135 Kč 165 Kč (-30 Kč).
Čtěte pečlivě příbalovou
informaci. Léčivý přípravek
s účinnou látkou aciclovirum.
*doplněk stravy za 0,01 Kč

Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Bromhexin je léčivý přípravek.

-26 Kč

TEDDYFIT GUMMIES
VÁNOČNÍ BALENÍ

METHIONIN
COMPLEX 10
VÁNOČNÍ BALENÍ

100 + 20 + dárek labyrint NAVÍC*

60 + 10 kapslí + zrcátko NAVÍC*

• komplexní multivitamin s minerály
pro děti od 3 let i dospělé
• probiotické bonbóny s pektinem
• vyráběno dle izraelské technologie
výroby za studena
• limitovaná vánoční edice
s labyrintem a 20 pektinovými
bonbóny navíc
Doplněk stravy.
(1 tableta/2,83 Kč)
*Za 0,01 Kč

339
- Kč -

• prémiový, desetisložkový produkt
pro podporu vlasů, pokožky a pleti
s hlavní složkou L-methionin
• neobsahuje geneticky modifikované
suroviny ani oxid titaničitý
• limitovaná edice ve vánočním
provedení s metalovým
zrcátkem zdarma
Doplněk stravy.
(1 kapsle/3,70 Kč)
* Za 0,01 Kč.

105

79
- Kč -

259
- Kč -

PRODUKTY VLASTNÍ ZNAČKY

MOJE LÉKÁRNA
MULTIVITAMÍN +MINERÁL
VÁNOČNÍ BALENÍ

MAGNESIUM B6
FORTE
VÁNOČNÍ BALENÍ

60 + 60 tablet + karty NAVÍC*
• jedinečný multivitamín +multiminerál
se 41 složkami a postupným uvolňováním
• limitovaná edice 120 tbl + navíc rodinný
dárek - hrací karty

• osvědčená organická
forma hořčíku
s vysokou vstřebatelností
• limitovaná edice
ve vánočním provedení
a 35 tabletami navíc
Doplněk stravy.
(1 tableta/2,36 Kč)

459

Doplněk stravy.
(1 tableta/3,83 Kč)
*Za 0,01 Kč.

- Kč -

100 + 35 tablet navíc

V akci také: ML Multivitamín+minerál 60+60 tbl
za 439 Kč 455 Kč (-16 Kč) (1 tableta/3,66 Kč)
a ML Multivitamín + minerál, tbl 30+10
za 159 Kč 199 Kč (-40 Kč)
(1 tableta/3,98 Kč)

319

- Kč -

MOJE LÉKÁRNA VÁNOČNÍ BALÍČEK
PRO IMUNITU, VITALITU A ENERGII
To nejžádanější pro pevné zdraví z Mojí lékárny
• Moje lékárna Vit. C 500 mg se šípky 100 + 20 tbl.
• Magnesium B6 forte 100 + 20 tbl.
• Vitamin D 2000 IU 60 + 20 tbl.

VITAMÍN C
1000 MG SE ŠÍPKY
VÁNOČNÍ BALENÍ
100 + 50 tablet navíc
• extra dávka 1000 mg vitamínu C pro podporu
imunity společně s citrusovými
bioflavonoidy a šípky
• limitovaná edice
ve vánočním provedení
s 50 tabletami navíc

Limitovaná edice
s vánočním svícnem
NAVÍC*
Doplňky stravy.

*Za 0,01 Kč.

259

Doplněk stravy.
(1 tableta/1,73 Kč)

599
- Kč -

MOJE LÉKÁRNA
B-KOMPLEX PREMIUM
100 + 20 tablet

KOENZYM Q 10
FORTE 60 MG
VÁNOČNÍ BALENÍ
60 + 15 tobolek navíc

• komplexní spektrum vitamínů B
s jejich přirozeným zdrojem
pivovarskými kvasnicemi

• vítězství nad volnými radikály
• limitovaná edice
ve vánočním provedení

V akci také: Moje lékárna B-KOMPLEX
PREMIUM 20 + 10 tablet za 59 Kč 65 Kč
(-6 Kč) (1 tableta/1,97 Kč)
Doplňky stravy.
(1 tableta/1,24 Kč)

- Kč -

Doplněk stravy.
(1 tobolka/3,99 Kč)

299
- Kč -

175

-26 Kč

149

MOJE LÉKÁRNA
KOTVIČNÍK FORTE

- Kč -

MOJE LÉKÁRNA
HYAL-VISION

60 kapslí
• prémiový produkt obsahující 500 mg extraktu
Kotvičníku zemního (Tribulus terrestris)
s 90% obsahem saponinů v 1 kapsli
• doplněno sibiřským ženšenem,
zinkem a vitaminem B12
• libido, výkon, imunita, adaptace

oční kapky 10 ml
• na suché, unavené, citlivé a zarudlé oči
• pro všechny typy kontaktních čoček
• použití den i noc
Před použitím si pečlivě přečtěte návod.
Zdravotnický prostředek.

-20 Kč

139

119
- Kč -

Doplněk stravy.
(1 kapsle/3,82 Kč)

299

-70 Kč

229
- Kč -

AKČNÍ NABÍDKA OD 12. 11. DO 31. 12. 2022

WALMARK OMEGA-3 FORTE
RYBÍ OLEJ 1000 MG

PROENZI®
INTENSIVE

130 + 65 tobolek

120 + 60 tablet
• š pičková komplexní výživa s glukosaminem,
chondroitinem a vylepšeným vstřebáváním

759

659

Doplněk stravy.
(1 tableta/3,66 Kč)

-100 Kč

GS CONDRO
DIAMANT

• VÝHODNÉ BALENÍ - vysoká dávka omega-3
pro zdravé srdce, mozek a zrak
• EPA a DHA přispívají k normální funkci srdce
• DHA přispívá k normální funkci mozku a zraku
Doplněk stravy. Příznivého účinku je
dosaženo při denním příjmu 250 mg
EPA a DHA a 250 mg DHA.
(1 tobolka / 1,64 Kč)

- Kč -

®

- Kč -

CEMIO KAMZÍK®

• maximální úleva pro vaše klouby
• nejvyšší množství glukosamin sulfátu Clini-Q,
unikátní DIAMANT FORTESCIN® a vitamin C,
který podporuje tvorbu vlastního kolagenu
pro správnou funkci kloubních chrupavek
Doplněk stravy.
(1 tableta/3,99 Kč)

120 kapslí soutěžní dárkové balení

-190 Kč

789

• 2 x SILNĚJŠÍ složení s jedinečnými přírodními
kolageny NATIV.COL™
• klouby, vazy a šlachy
• vitamin C pro správnou tvorbu
kolagenu v kloubních chrupavkách

- Kč -

Doplněk stravy.
(1 kapsle/4,99 Kč)

599

PROSTENAL®
CONTROL

720

599

-121 Kč

• nejen saw palmetto, ale také extrakty
z kopřivy a kotvičníku, vitamin D3 a zinek
pro zdravou prostatu, normální proud moči
a podporu potence.
Doplněk stravy. Saw palmetto přispívá k udržení
zdraví prostaty a normálního proudu moči. Kopřiva
dvoudomá podporuje správnou funkci
močového ústrojí. Kotvičník podporuje potenci.
(1 tableta/5,54 Kč)

- Kč -

CEMIO RED3

70 + 20 tablet NAVÍC

90 + 15 kapslí NAVÍC
• 2x SILNĚJŠÍ složení pro péči o prostatu,**
potenci a vitalitu.
• Slivoň africká k podpoře zdraví prostaty,
maca k podpoře sexuálního zdraví
a sibiřský ženšen k podpoře vitality

559

-60 Kč

499

Doplněk stravy.
(1 kapsle/5,70 Kč)
**Nové, silnější složení s obsahem
2x více slivoně africké.

- Kč -

GS EXTRA STRONG
MULTIVITAMIN

-76 Kč

599
- Kč -

DÉCÉ COMBO 1500

• vyvážené složení STRONG KOMPLEX
• extra dávka vitaminu C, lutein, activin, echinacea.
• 60 tablet NAVÍC + DÁREK
V akci také: GS Extra Strong Multivitamin 50+
90 + 30 tablet + dárek za 489 Kč
577 Kč (-88 Kč) (1 tableta/4,08 Kč).

753

-154 Kč

60 + 60 tablet

60 tablet
• vitaminová bomba pro vaši imunitu¹
• nepostradatelná kombinace vitaminu D
a vitaminu C v 1 tabletě

515

Doplněk stravy.
(1 tableta/2,15 Kč)

439

-22 Kč

129
- Kč -

VITAMIN D3 IBSA 2000 IU
30 filmů rozpustných v ústech

180 + 60 tobolek navíc
• bohatý, přirozený zdroj Omega-3 mastných
kyselin EPA a DHA, doplněný vitamínem D
• přírodní forma omega-3 mastných kyselin
– triglyceridy s vysokou vstřebatelností
• limitovaná edice s 60 tobolkami navíc, ve vánočním obalu

151

¹vitamin C, vitamin D

- Kč -

OMEGA-3 LEMON
VÁNOČNÍ BALENÍ

Doplněk stravy.
(1 tobolka/ 1,25 Kč)

319

-50 Kč

100 + 50 tablet

Doplňky stravy.
(1 tableta/3,66 Kč)

369

• tenké filmy s vitaminem D a pomerančovou
příchutí se snadno rozpouští v ústech
• každý den dodají tělu přesnou dávku
vitaminu D pro podporu imunity
a správného stavu kostí a zubů

299
- Kč -

225

Doplněk stravy.
(1 ks/5,97 Kč)

-46 Kč

179
- Kč -

BEPANTHEN® SENSIDERM KRÉM
50 g

600 g

Úleva od svědění do 30 minut
• ulevuje od příznaků ekzému
• rychle a účinně pomáhá
při alergických kožních reakcích
• zklidňuje pokožku
• vhodný pro děti od narození, těhotné i kojící ženy

369

Pečlivě čtěte návod k použití. Bepanthen Sensiderm krém
je zdravotnický prostředek na léčbu příznaků ekzému.
LMR-CH-20210517-15

-60 Kč

309
- Kč -

TEREZIA VITAMIN D3
400 IU KAPKY
10 ml

-46 Kč

189

200 + 100 ml NAVÍC

299

269
- Kč -

V akci také: Femibion® 3 Kojení,
28 tablet a 28 tobolek
za 539 Kč 629 Kč
(-90 Kč) (1 ks/ 9,63 Kč)
-90

629

Kč

539
- Kč -

Doplněk stravy.
Od 13. týdne těhotenství do porodu.
(1 ks/9,63 Kč)

VITAR KIDS OMEGA 3
+ VITAMINY D3 + E

• ulevuje při suchém a vlhkém kašli, ulevuje při škrábání v krku
• zklidňuje podrážděný krk, snižuje bolest v krku

60 ochucených žvýkacích kapslí

222

189

• d oplňujte dětem chybějící omega 3 mastné kyseliny
pro správnou funkci mozku, zraku a srdce
ochucenými žvýkacími kapslemi s příchutí tutti-frutti,
které jim na rozdíl od rybího oleje budou chutnat

- Kč -

V akci také: Vitar Kids Multivitamin želé, 50 ks
za 119 Kč 156 Kč (-37 Kč) (1 ks /2,83 Kč).

VIBOVIT IMUNITY

-69 Kč

Doplňky stravy.
(1 kapsle/3,82 Kč)

50 ks želé multivitaminů
• želé multivitaminy pro děti
s příchutí černého bezu
obsahující komplex 11 vitamínů
a minerálů
• s vysokým obsahem vitaminů D a C

298

229
- Kč -

NOVINKA

CEBION® KAPKY
30 ml

V akci také: Vibovit Dino, 50 ks želé multivitaminů
za 159 Kč 189 Kč (-30 Kč) (1 multivitamin/3,18 Kč),
Vibovit Farma, 50 ks želé multivitaminů za 159 Kč
189 Kč (-30 Kč) (1 multivitamin/3,18 Kč)

195

-26 Kč

Doplňky stravy. Neslouží jako náhrada pestré a vyvážené stravy.
(1 multivitamin/3,38 Kč)

100 ks
• vyvážená kombinace vitamínů, minerálů
a ženšenového výtažku G115®
• výtažek Panax ginseng G115® přispívá
k tělesné a duševní pohodě, k odolnosti
organismu vůči stresu a pomáhá
podporovat vitalitu organismu

-180 Kč

169
- Kč -

• vitamin C ve formě kapek,
s dávkováním pro různé
věkové skupiny
• bez cukru, konzervantů,
nadbytečných pomocných látek
• 1 kapka = 5 mg kys. askorbové

155
- Kč -

Doplněk stravy.

PHARMATON GERIAVIT
VITALITY 50+

Doplněk stravy.
(1 ks/ 6,69 Kč)

Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. Kojenecká výživa
by měla být podávána pouze na základě doporučení lékaře.
Potravina pro zvláštní výživu. *Vybrané varianty. Akce se
nevztahuje na počáteční a speciální mléka.
Způsob přípravy, dávkování a další
informace o výrobcích na www.sunar.cz

• jedinečné složení s kys. listovou,
Metafolinem®, vitaminem D3, luteinem a DHA
• obohacený o železo, zinek, selen a hořčík

STOPKAŠEL® MEDICAL SIRUP
DR. WEISS

-33 Kč

V akci také: Sunar® Premium 2, 3, 4, 700 g
za 379 Kč 449 Kč (-70 Kč).

4 týdenní balení (28 tablet a 28 tobolek)

- Kč -

Doplňky stravy.

Čtěte pečlivě návod k použití.
Zdravotnický prostředek.

naše nejoblíbenější receptura
z plnotučného mléka a smetany*
zdroj mléčného tuku
bez palmového oleje

FEMIBION® 2 TĚHOTENSTVÍ

V akci také: Vitamin D3 ve formě tobolek od 59 Kč.

V akci také: StopKašel ANGIN-EX sprej
na bolest v krku, 30 ml za 135 Kč
155 Kč (-20 Kč) a další přípravky
STOPKAŠEL od 139 Kč.

•
•
•
•

-30 Kč

235

• pro podporu tvorby kostí a zubů
• vitamin D3 reguluje metabolismus
vápníku a podporuje imunitu
• kapky pro děti již od narození

SUNAR® COMPLEX 2, 3, 4, 5

WOBECARE® ENZYM
90 tobolek
• vysoce aktivní enzymatické složení
• originální receptura od výrobce Wobenzymu*
• jednoduché užívání - pouze 3 tobolky denně

849

669
- Kč -

V akci také: Wobecare Enzym 45 tobolek
za 1 349 Kč 1 499 Kč (-150 Kč) (1 tobolka/29,98 Kč)
*Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Wobenzym je léčivý přípravek
k vnitřnímu užití.
(1 tobolka/24,99 Kč)

-250 Kč

2499

2249
- Kč -

AKČNÍ NABÍDKA OD 12. 11. DO 31. 12. 2022

CHONDROFIT KOMPLEX 9

OCUVITE®
LUTEIN FORTE

180 tablet
Prémiová komplexní kloubní výživa
za výjimečnou cenu
• intenzivní kúra pro dvouměsíční užívání
• vhodný nejen pro starší generaci,
pro osoby s nadváhou, sedavým
zaměstnáním, fyzicky pracující,
ale i pro aktivní sportovce

60 + 30 tablet
• p ro Váš ostrý zrak s unikátní
formou luteinu s postupným uvolňováním
• složení potvrzené vědeckými poznatky
Doplněk stravy.
(1 tableta/4,88 Kč)

529

-90 Kč

439
- Kč -

Doplněk stravy.
(1 tableta/2,72 Kč)

DIOZEN 500 MG
®

120 potahovaných tablet
• Těžké nohy? Křečové žíly? Hemoroidy?
Braňte svoje žíly zevnitř!
• zvyšuje napětí žilní stěny a odolnost cév

399

Čtěte pěčlivě příbalovou informaci.
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.
Obsahuje diosminum micronisatum.

-90 Kč

309
- Kč -

NICORETTE® MINT 4 MG,
LISOVANÉ PASTILKY

- Kč -

ZOVIRAX DUO
50 MG/G + 10 MG/G
2 g krém
Jediný krém na léčbu oparů s dvojím složením:
• zabraňuje množení viru
• pomáhá léčit zánět
• prokazatelně pomáhá zastavit vznik puchýřků
• zkracuje dobu hojení

339

-70 Kč

- Kč -

60 + 30 tablet

672

Kč

599
- Kč -

Před použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci. Reklama na léčivý přípravek.
Orální sprej, roztok Nicorette® Spray 1 mg/dávka a lisované pastilky Nicorette® Mint 4 mg
obsahují nikotin a jsou k orálnímu podání.”

ZINEK CHELÁT 15 MG GALMED
100 tablet
• Zinek s ověřenou účinností ve ve formě chelátu bis-glycinátu
• vysoká vstřebatelnost a biodostupnost
• není deaktivován složkami potravy jako
jsou fytáty, taniny, oxaláty apod.
V akci také: Zinek 15 mg Galmed 100 tablet
za 89 Kč 105 Kč (-16 Kč) (1 tableta/0,89 Kč),
Zinek 15 mg Galmed 30 tablet
za 45 Kč 49 Kč (-4 Kč) (1 tableta/1,50 Kč).

-30 Kč

NOVINKA

• měsíc užívání NAVÍC!
• komplexní multivitamin
s koenzymem Q10 na podporu
vaší imunity a energie*
V akci také: SUPRADYN Immune 15 tablet
za 139 Kč 159 Kč (-20 Kč) (1 tableta/9,27 Kč).
Supradyn CoQ10 energy je doplněk stravy.
*Vitamin C přispívá k normální funkci imunitního
systému a ke snížení míry únavy a vyčerpání.
(1 tableta/5,54 Kč)
LMR CH-20220708-74.

595

-96 Kč

60 kapslí

V akci také: Železo forte 45 tablet
za 129 Kč 149 Kč (-20 Kč) (1 tableta/2,87 Kč).

119

Doplňky stravy.
(1 kapsle/3,32 Kč)

- Kč -

-50 Kč

100 g

150 + 50 tablet

109

-20 Kč

89
- Kč -

249

199

FORFIT GERIFIT PLUS

V akci také:
Calcium pantothenicum 30 g za 49 Kč 59 Kč (-10 Kč)

- Kč -

• vysoce účinná kombinace pro doplnění železa
a podporu krvetvorby
• vysoká biodostupnost a výborná snášenlivost
• vhodný i pro těhotné a kojící ženy

149

• kalciová mast podle
originální receptury
• při podráždění kůže,
na drobná popálení a oděrky,
pro atopiky a pro ošetření prsů

499

ŽELEZO CHELÁT + VIT. B9 + VIT.
B12 + VIT. C GALMED

CALCIUM PANTOTHENICUM

Kosmetické přípravky.

269

SUPRADYN® COQ10 ENERGY

V akci také:
Nicorette® Mint 4 mg, lisované pastilky, 20 pastilek za 199 Kč 237 Kč (-38 Kč),
Nicorette® Spray 1mg/dávka, orální sprej, roztok, 13,2 ml za 439 Kč 520 Kč (-81 Kč),
Nicorette® Spray 1mg/dávka, orální sprej, roztok, 2x13,2 ml za 749 Kč 832 Kč (-83 Kč),
Nicorette® Spray s příchutí lesního ovoce 1mg/dávka, orální sprej, roztok, 13,2 ml
za 439 Kč 520 Kč (-81 Kč).

Doplňky stravy.
(1 tableta/1,19 Kč)

489

Před použitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci.
Zovirax Duo 50 mg/g + 10 mg/g krém je léčivý
přípravek k vnějšímu užití.

4x 20 pastilek
ZBAVTE SE ZÁVISLOSTI NA KOUŘENÍ
• zmírňuje chuť na cigaretu
• umožňuje plynule reagovat na potřebu
doplnění nikotinu v těle
• dovoluje postupné snižování
dodávané dávky nikotinu
• má osvěžující mátovou příchuť
• neobsahuje cukr
-73

-110 Kč

599

- Kč -

• komplexní multivitamín a multiminerál
pro doplnění důležitých živin ve vyšším věku (55+)
• Ženšen pro podporu mozku, fyzického a mentálního výkonu
• Zelený čaj pro pružnost cév, zdravé srdce a duševní výkon
V akci také: Forfit Gerifit 150 + 50 tablet
+ taška + Forfitky za 369 Kč (1 tableta/1,85 Kč).
Doplňky stravy.
(1 tableta/1,80 Kč)

-90 Kč

449

359
- Kč -

AKČNÍ NABÍDKA OD 12. 11. DO 31. 12. 2022

ALAVIS™ MAXIMA TRIPLE BLEND,
TRAU-MAX, LIMITED
700 g
•
•
•
•

p řípravek určený pro peči o Vaše klouby
nechutná, ale funguje!!!
velmi vhodné pro dlouhodobé užívaní
v limitované edici
s Alavis Maxima Trau-MAX
emulgelem pro rychlou úlevu

Veterinární přípravek.

-300 Kč

1599

Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Volně prodejné veterinární léčivé přípravky
k vnitřímu užití.

1299
- Kč -

V akci také: další přípravky značky
Herbadent od 59 Kč.

79

-20 Kč

59
- Kč -

SELEN-ZINEK METHIONIN
GALMED VÁNOČNÍ BALENÍ
100 + 20 kapslí NAVÍC
• limitovaná dárková edice úspěšného
produktu pro podporu vlasů,
kůže, nehtů a imunity
• doplněno vit. C,E.B2,B6
a beta karotenem

• nová verze oblíbené bylinné ústní vody Originál
• obsahuje vyšší koncentraci extraktu
ze 7 bylin v kombinaci s fluoridy
• díky tomu působí antisepticky a preventivně
proti vzniku zubního kazu
• svěží bylinná chuť

Doplněk stravy.
(1 kapsle/2,49 Kč)

299
- Kč -

219

Zdravotnické prostředky.
Čtěte pečlivě návod k použití.

-40 Kč

179

NIQUITIN®
CLEAR 21 MG

- Kč -

7 ks náplastí

PERSEN
40 tablet
• PERSEN® je přírodní lék obsahující
rostlinné extrakty se zklidňujícím
a uvolňujícím účinkem.
Od 12ti lek věku.
• navodí vnitřní klid, zbaví pocitů strachu,
obnoví psychickou rovnováhu
Persen® je léčivý přípravek k vniřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

VITAL PROTEINS
DÁRKOVÉ BALENÍ
Collagen Peptides 567 g
+ Kneipp sprchový gel 200 ml

www.mojelekarna.cz

• odčervovací tablety pro psy účinné

V akci také: Dehinel Plus XL tablety
pro psy 2 tablety za 159 Kč 199 Kč (-40 Kč),
Dehinel 230 mg/20 mg potahované tablety
pro kočky za 69 Kč 99 Kč (-30 Kč).

400 ml

Doplněk stravy.

2 tablety

proti hlísticím a tasemnicím
• 1 tableta na 10 kg živé váhy
• pouze pro zvířata

HERBADENT FORTE
BYLINNÁ ÚSTNÍ VODA

• dárkové balení:
Pečujte o sebe zevnitř i zvenku.
• kolagen Vital Proteins obsahuje
20 g vysoce kvalitního kolagenu
na porci, podpoří mladistvý
vzhled a zdravý životní styl
• výživné sprchové gely dodají
vaší pokožce hebkost a pružnost

DEHINEL® PLUS FLAVOUR
TABLETY PRO PSY

185

-36 Kč

149
- Kč -

KOMBINOVANÁ TERAPIE
ZVÝŠÍ ŠANCI PŘESTAT KOUŘIT
• 24 hodinová kontrola
při odvykání kouření
• zmírňuje abstinenční příznaky
• náplasti NiQuitin Clear
se mohou používat samostatně nebo
v kombinaci s orálními formami nikotinu

596

-117 Kč

479
- Kč -

Kombinovaná terapie náplastí a pastilek je účinnější než samotná náplast1.
V nabídce také: NiQuitin® Mini, 4 mg, 3x 20 lisovaných pastilek za 489 Kč 565 Kč
(-76 Kč), NiQuitin® Freshmint, 4 mg, léčivá žvýkací guma, 100 ks za 669 Kč 780 Kč
(-111 Kč), INiquitin Clear 14 mg 7 ks za 495 Kč 585 Kč (-90 Kč).
* Určeno pro zmírnění abstinenčních příznaků u silných kuřáků. Transdermální náplast - lék na vnější
užití. Pastilky a žvýkačky – léky k užití v ústní dutině. Obsahují nikotin. Před použitím se poraďte se
svým lékařem. Přečtěte si pečlivě příbalovou informaci.

899
- Kč -

SÉDATIF PC®
90 tablet
• k léčbě úzkosti, emočního
napětí a lehkých poruch spánku
• bez věkového omezení
• může být užíván během těhotenství a kojení
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Sédatif PC® je homeopatický léčivý přípravek
užívaný tradičně v homeopatii k léčbě úzkosti,
emočního napětí a lehkých poruch spánku.
Lék k vnitřnímu užití.

299

-50 Kč

249
- Kč -

Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč včetně DPH. Nabídka platí od 12. 11. do 31. 12. 2022 nebo do vyprodání zásob. Prostudujte
pečlivě příbalový leták. Účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. Cílem této nabídky není podpora zvýšeného užívání léčiv. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

