
ZÁŘÍ/ŘÍJEN 
AKČNÍ NABÍDKA OD 12. 9. 2020 DO 31. 10. 2020.

RAKYTNÍČEK® MULTIVITAMINOVÉ 
ŽELATINKY S RAKYTNÍKEM  
- ČTYŘLÍSTEK 
70 ks
• skvělá chuť díky obsahu 20 % ovocné šťávy
• obsahuje 9 vitaminů  

a rakytník na podporu  
obranyschopnosti organismu 

• bez příměsí  
a konzervačních látek

V akci také:  další druhy  
včetně veganského želé  
za 195 Kč 239 Kč (-44 Kč)

Doplňky stravy. (1 ks/2,79 Kč)

TEREZIA HLÍVA ÚSTŘIČNÁ 
+ LACTOBACILY 
60 + 60 kapslí
• nejsilnější hlíva na trhu* od českého výrobce
• šípek a vitamin C na podporu imunity
• bez příměsí a konzervačních látek 
Doplněk stravy. *Nejvyšší obsah  
deklarovaných betaglukanů.  
Dle průzkumu z lékáren, leden 2020.  
(1 kapsle/3,24 Kč)

-15 Kč

 74 

59
- Kč -

BIOSIL® PLUS
60 tablet
• unikátní kombinace vitamínů a minerálů k udržení  

normálního stavu nehtů, vlasů a pokožky¹
Doplněk stravy. ¹Biotin a Zinek. 
(1 tableta/0,98 Kč)

Doplněk stravy. 
(1 tableta/3,30 Kč) 

+

-40 Kč

 429 

389
- Kč -

SEPTABENE® CITRON  
A BEZOVÝ KVĚT 
3 mg/1 mg pastilky, 16 pastilek 
• trojí účinek: protizánětlivý, analgetický a antiseptický
• snižuje lokální známky zánětu: bolest, zarudnutí, otok
• příchuť eukalyptu nebo citronu a bezového květu
V akci také: Septabene® 3 mg/1 mg , 16 pastilek 
za 129 Kč 159 Kč (-30 Kč)
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Léčivé přípravky k vnitřímu užití.

VOLTAREN FORTE  
20 MG/G GEL 
150 g + Masážní míček NAVÍC* 
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 
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Voltaren Forte 20 mg/g gel je léčivý přípravek  
k vnějšímu použití. Obsahuje diclofenacum  
diethylaminum. * Za 0,01 Kč.

PARALEN® GRIP HORKÝ NÁPOJ 
POMERANČ A ZÁZVOR
500 mg/10 mg, 12 sáčků 
• odstraňuje příznaky chřipky a nachlazení, jako jsou:  

horečka, ucpaný nos, bolest hlavy, bolest v krku
• nezpůsobuje ospalost
• bez umělých barviv
V akci také: i jiné příchutě za 139 Kč 170Kč (-31 Kč)
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Volně prodejný lék k vnitřnímu užití. 
Čtěte pozorně příbalovou informaci  
a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. 

-31 Kč

 170 

139
- Kč -

-70 Kč

 459 

389
- Kč -

-25 Kč

 164 

139
- Kč -

-50 Kč

 149 

99
- Kč -

MOJE LÉKÁRNA LACTOBACILKY
20 + 10 tablet + Vitamin C 10 tablet NAVÍC* 
• cucavé pastilky pro děti od 3 let a dospělé
• kombinace 5 probiotických kmenů s vysokým podílem aktivních  

bakterií (lactobacilů) 
• komplex živých  

probiotik
Doplňky stravy.  
(1 tableta/3,48 Kč) 
*Za 0,01 Kč.

PosiltePosilte  
svou svou imunitu imunitu 
  na podzim  na podzim

-44 Kč

 239 

195
- Kč -

Akutní podpora  Akutní podpora  
imunitního  imunitního  

systému  systému  
a dýchacích cesta dýchacích cest

-30 Kč

 159 

129
- Kč -



CELASKON® 500 MG  
ČERVENÝ POMERANČ
30 šumivých tablet
• posiluje odolnost organismu při infekčních  

onemocněních jako chřipka a nachlazení
• zmírňuje a zkracuje příznaky chřipky a nachlazení
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Celaskon® 500 mg červený pomeranč je léčivý  
přípravek k vnitřnímu užití.  
Obsahuje acidum ascorbicum.

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, těhotné i kojící ženy

V akci také: Stérimar Na ucpaný nos 50 ml 
za 209 Kč 239 Kč (-30 Kč)
Zdravotnické prostředky. CE 0459

DEXOKET® 25 MG POTAHOVANÉ 
TABLETY
10 tablet
Rychlá a účinná pomoc,  
když vás zasáhne bolest:
• svalů a kloubů,
• zubů,
• hlavy,
• při menstruaci.
V akci také: Dexoket® 25 mg granule pro perorální roztok, 
 10 sáčků za 85 Kč 98 Kč (-13 Kč)
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Léčivé přípravky k vnitřnímu  
užití s účinnou látkou dexketoprofenum trometamoli. 

LINEX® FORTE
28 tobolek
OBSAHUJE PROBIOTIKA A PREBIOTIKA
• vhodný nejen při a po antibiotické léčbě,  

při změně stravy
Doplněk stravy. Obsahuje bakterie  
Lactobacillus acidophilus a Bifidobacterium  
animalis subsp.lactis. Není určen  
k náhradě pestré stravy. 
(1 tobolka/7,11 Kč)

MUCOSOLVAN®  
PRO DOSPĚLÉ
100 ml sirup 
Léčí vlhký kašel:
• rozpouští hlen
• usnadňuje vykašlávání
• jahodová příchuť
V akci také:  
MUCOSOLVAN® long effect, 20 tobolek 
za 129 Kč 150 Kč (-21 Kč) 
MUCOSOLVAN® junior 3mg/ml sirup 100 ml  
za 105 Kč 150 Kč (-45 Kč)
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Obsahuje ambroxoli hydrochloridum. 

IBEROGAST®

20 ml
1 řešení na 6 zažívacích potíží
Nadýmání? Pocit plynatosti? Křeče v břiše?  
Bolest břicha, žaludku? Nevolnost? 
V akci také: Iberogast® 50 ml  
za 339 Kč 405 Kč (-66 Kč)
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Léčivé přípravky k vnitřnímu užití složené  
z tekutých extraktů různých částí bylin.

PANGROL 20000 IU
20 enterosolventních tablet
Máte těžký žaludek po jídle?
• Pangrol® 20 000 

obsahuje 3 trávicí enzymy,  
které pomáhají zlepšit trávení  
při nedostatečné tvorbě nebo  
funkci trávicích enzymů  
slinivky břišní

Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití  
s účinnou látkou  
pancreatinum. 

COLDREX® HORKÝ NÁPOJ CITRON
14 sáčků 
• uleví rychle od příznaků chřipky a nachlazení  
• snižuje horečku, odstraňuje bolest hlavy,  

bolest v krku a uvolňuje ucpaný nos 
• obsahuje paracetamol, fenylefrin a vitamin C
V akci také: další druhy Coldrex® od 119 Kč
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. 
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

-90 Kč

 209 

119
- Kč -

-36 Kč

 205 

169
- Kč -

-31 Kč

 170 

139
- Kč -

-30 Kč

 229 

199
- Kč -

-30 Kč

 199 

169
- Kč -

-20 Kč

 135 

115
- Kč -

HELICID® 20 ZENTIVA
enterosolventní tvrdé tobolky 14
• účinná pomoc při pálení žáhy 
• snižují množství kyseliny,  

která se tvoří ve Vašem žaludku
• stačí jedna tableta denně
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.  
Obsahuje omeprazol. 

-26 Kč

 135 

109
- Kč -

-60 Kč

 259 

199
- Kč -

-14 Kč

 89 

75
- Kč -

AKCE 1 + 1VENOCOR
120 kapslí
• díky obsahu omega-3 mastných kyselin EPA a DHA  

v denní dávce přispívá k normální činnosti srdce a mozku
• Aescin přispívá k normální  

činnosti cévní soustavy  
a pomáhá při pocitu  
těžkých nohou

• vysoký obsah vitamínu D  
přispívá k normální funkci  
imunitního systému

Doplněk stravy. (1 kapsle/1,25 Kč)

+
-350 Kč

 700 

350
- Kč / 2 ks -



AKČNÍ NABÍDKA OD 12. 9. 2020 DO 31. 10. 2020.

SOLEDUM® 
100 mg enterosolventní měkké tobolky
Expert na zánět průdušek, dutin a nachlazení!
• potlačuje zánět v průduškách 
• rozpouští usazený hustý hlen
• usnadňuje namáhavé vykašlávání
• ulevuje od akutního zánětu vedlejších  

nosních dutin 
• pro děti od 6 let
V akci také: Soledum® 200 mg enterosolventní měkké tobolky 
za 175 Kč 198 Kč (-23 Kč)
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Léčivé přípravky k vnitřímu užití s účinnou látkou cineolum.

JUNIOR-ANGIN PASTILKY 
24 ks
Expert na bolest v krku u dětí!
• ulevuje od bolesti v krku
• zklidňuje podrážděné sliznice
• ve formě jemných jahodových  

pastilek pro děti od 4 let
V akci také:  
Junior-angin sirup pro děti 100 ml  
za 189 Kč 215 Kč (-26 Kč) 
Junior-angin lízátka proti bolesti krku 8 ks 
za 145 Kč 167 Kč (-22 Kč)
Zdravotnické prostředky. 

IBALGIN® 400 
48 tablet 
účinné analgetikum
• pomáhá při bolesti hlavy, zubů, zad,  

svalů, kloubů a menstruační bolesti
• snižuje horečku
• tlumí zánět
pro dospělé a dospívající od 12 let 
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Ibalgin® 400 je léčivý přípravek k vnitřnímu užití.  
Obsahuje ibuprofenum.

OSCILLOCOCCINUM®

30 dávek
• 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
V akci také: Oscillococcinum® 6 dávek 
za 179 Kč 209 Kč (-30 Kč)
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.

PHYSIOMER® HYPERTONIC
135 ml 
• přírodní nosní sprej s obsahem 100% mořské vody
• uvolní ucpaný nos při rýmě a nachlazení
• čistí a zvlhčuje nosní sliznici, přirozeně regeneruje
• bezpečný pro každodenní použití
V akci také:  
více druhů přípravků Physiomer®  
za 195 Kč 221 Kč (-26 Kč)
Zdravotnické prostředky.

RHINOSTAS  
NOSNÍ SPREJ
roztok 10 ml 
Nosní sprej s okamžitým účinkem na zmírnění  
a odstranění zdručení nosní sliznice!
• při záchvatovitě nastupující rýmě s vodnatou sekrecí
• při akutní rýmě
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Léčivý přípravek k nosnímu podání s účinnou  
látkou xylometazolin hydrochlorid.

HEDELIX®

sirup 100 ml 
• podpůrná léčba při kašli provázejícím nachlazení
• již od narození
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.Obsahuje hustý  
extrakt z břečťanového listu. Použití tohoto  
tradičního rostlinného léčivého přípravku  
je založeno výlučně na zkušenosti  
z dlouhodobého použití.

TUSSIREX® SIRUP 
120 ml 
• sirup na všechny druhy kašle spojené s nachlazením  
• zmírňuje suchý dráždivý i průduškový kašel 
• rychlá úleva 
V akci také: TUSSIREX® Junior sirup 120 ml 
za 139 Kč 159 Kč (-20 Kč) 
Zdravotnické prostředky.

-26 Kč

 221 

195
- Kč -

-40 Kč
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-26 Kč

 185 
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-20 Kč

 159 
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-20 Kč
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-110 Kč

 699 
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- Kč -

-11 Kč
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- Kč -

-14 Kč

 93 

79
- Kč -

Nosní sprej, roztok Olynth® HA 1 mg/ml a Olynth®

1 mg/ml obsahují xylometazolin-hydrochlorid. 
Nosní sprej, roztok Olynth® Plus 1 mg/ml + 50 
mg/ml obsahuje xylometazolin-hydrochlorid a 
dexpanthenol. Jsou určeny k podání do nosu. 

Před použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou 
informaci. Držitel registrace: McNeil Healthcare 

(Ireland) Limited, Irsko. Místní zástupce: Johnson & 
Johnson, s.r.o., Walterovo náměstí 329/1, 158 00 

Praha 5 – Jinonice. CZ-OL-2000037

Nosní sprej, roztok Olynth
1 mg/ml obsahují xylometazolin-hydrochlorid. 

Nosní sprej, roztok Olynth
mg/ml obsahuje xylometazolin-hydrochlorid a 
dexpanthenol. Jsou určeny k podání do nosu. 

Před použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou 
informaci. Držitel registrace: McNeil Healthcare 

(Ireland) Limited, Irsko. Místní zástupce: Johnson & 
Johnson, s.r.o., Walterovo náměstí 329/1, 158 00 

-22 Kč

 117 

95
- Kč --24 Kč

 129 

105
- Kč -

-12 Kč

 87 

75
- Kč -

V akci také: další varianty 
přípravků Olynth® od 75 Kč



AKČNÍ NABÍDKA OD 12. 9. 2020 DO 31. 10. 2020.

THERAFLU FORTE  
HORKÝ NÁPOJ
10 sáčků
Účinná úleva od příznaků chřipky a nachlazení,  
ve formě horkého nápoje. Pomáhá při:
• mírné nebo středně silné bolesti
• horečce
• ucpaném nosu
• a při vlhkém, produktivním kašli
V akci také: Theraflu 500 mg/100 mg/6,1 mg;  
16 tvrdých tobolek za 125 Kč 145 Kč (-20 Kč)
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Theraflu Forte horký nápoj je léčivý přípravek k vnitřnímu použití.

IBUPROFEN  
400 MG
30 tablet
Účinné analgetikum ibuprofenum:
• zmírňuje bolest tlumí zánět a snižuje teplotu  
• při chřipkových a revmatických onemocněních
• při migrénách 
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofenum. 

OTRIVIN MENTHOL 1 MG/ML
nosní sprej, roztok 10 ml
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
V akci také: Otrivin Rhinostop nosní sprej, 
za 139 Kč 165 Kč (-26 Kč) 
Otrivin nosní sprej, roztok 10 ml 
za 95 Kč 115 Kč (-20 Kč)
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Otrivin Menthol 1 mg/ml nosní sprej, roztok obsahuje xylometazolin. Léčivý přípravek k podání do nosu.

GALVERDE 3 MG
24 pastilek
STOP bolesti v ústech a krku
• ke zmírnění bolesti a podráždění v ústní dutině  

a krku (bolest, zarudnutí, otok)
• již pro děti od 6 let
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Léčivý přípravek k vnitřímu užití  
s účinnou látkou Benzyamini hydrochloridum  
3 mg v 1 pastilce.

PARAMEGAL 500 MG 
30 tablet
• proti bolesti hlavy, kloubů, svalů,  

zubů a při chřipce
• snižuje teplotu
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.  
Obsahuje paracetamolum.

SINECOD®

sirup 200 ml
Proti suchému dráždivému kašli různého původu: 
• vhodný pro dospělé a děti od 3 let
• sirup s oblíbenou vanilkovou příchutí
• velmi dobře snášen i při vysokém dávkovaní
V akci také:  
Sinecod® kapky 20 ml za 125 Kč 149 Kč (-24 Kč) 
Sinecod® 50 mg 10 tablet za 155 Kč 185 Kč (-30 Kč)
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Sinecod je léčivý přípravek k vnitřnímu užití.  
Obsahuje butamirati citras.

AMBROBENE 15 MG/5 ML
sirup 100 ml 
• osvědčený přípravek na vlhký kašel účinně rozpouští hlen  

a usnadňuje vykašlávání 
• sirup vhodný i pro děti
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Ambrobene 15 mg/5ml, sirup je léčivý přípravek  
k vnitřnímu užití. Obsahuje účinnou látku  
ambroxoli hydrochloridum.

SINEX VICKS  
ALOE A EUKALYPTUS  
0,5 MG/ML NOSNÍ SPREJ
roztok 15 ml
• uvolní ucpaný nos během několika minut a až na 12 hodin
• extrakt Aloe vera pečuje o sliznici nosní dutiny
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Léčivý přípravek k nosnímu podání.  
Obsahuje léčivou látku oxymetazolin hydrochlorid.

MAGNE B6® FORTE
50 tablet
• tablety obsahují citrát hořčíku  

pro účinné doplnění hořčíku
• hořčík a vitamín B6 přispívají ke snížení  

míry únavy a vyčerpání a k normální  
psychické činnosti

V akci také:  
Magne B6® Control Stress 
za 165 Kč 199 Kč (-34 Kč) 
(1 tableta/5,50 Kč)

Doplňky stravy. 
(1 tableta/3,38 Kč)

NEO-ANGIN® BEZ CUKRU
24 pastilek
Na bolest v krku jednoduše Neo-geniální! 
• léčí bolest v krku 
• dezinfikuje ústní dutinu 
• potlačuje zánět 
V akci také:  
Neo-angin® třešeň 
za 149 Kč 177 Kč (-28 Kč) 
Neo-angin® šalvěj 
za 149 Kč 177 Kč (-28 Kč)
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Léčivé přípravky k orálnímu užití.  
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www.mojelekarna.cz

Moje lékárna

Mysli Srdcem
VENOCOR

Omega 3 rybí olej  
(EPA 380 mg a DHA 264 mg)

    Příznivého účinku pro správnou funkci srdce  
 se dosáhne při denním přívodu 250 mg EPA  
 a DHA a pro správnou funkci mozku a zraku  
 při denním přívodu 250 mg DHA

Aescin 40 mg  
(extrakt kaštanu koňského)

    Přispívá k normální činnosti cévní soustavy.  
 Pomáhá při pocitu těžkých nohou.

   Ve 2 kapslích obsahuje aktivní látky

AKCE 1 + 1

+

-350 Kč

 700 

350
- Kč / 2 ks -

Vitamin D 5 ug
   Přispívá k udržení normální činnosti svalů. 
   Přispívá k normální funkci imunitního systému. 
   Podílí se na procesu dělení buněk.

Vitamin E 10 mg
   Přispívá k ochraně buněk 

       před oxidativním stresem.



GS VITAMIN C 1000 + ŠÍPKY
100 + 20 tablet 
• podporuje imunitu a přispívá ke snížení  

míry únavy a vyčerpání 
• navíc obohacen o přírodní sílu šípků
• unikatní tableta TIME-RELEASE zajišťující  

postupné uvolňování
V akci také: GS Vitamin C 500 + šípky;  
100 + 20 tablet za 159 Kč 189 Kč  
(-30 Kč) (1 tableta/0,75 Kč)

Doplňky stravy. (1 tableta/1,99 Kč) 

MAGNESII LACTICI  
0,5 GALMED
50 tablet
• obsahuje 500 mg laktátu hořčíku  

pro lepší vstřebávání
• čistý hořčík vhodný pro těhotné a kojící
• ověřená organická forma hořčíku
V akci také: Magnesii lactici 0,5 Galmed; 100 tablet 
za 89 Kč 109 Kč (-20 Kč) (1 tableta/0,89 Kč)

Doplňky stravy. (1 tableta/1,10 Kč)

SWISS NATUREVIA®  
MEGA BRUSINKY®

60 kapslí 
• vysoce koncentrovaný brusinkový extrakt Cran-Max a extrakt  

ze zlatobýlu, který podporuje zdraví a správnou  
funkci měchýře a dolních močových cest

V akci také: Swiss NatureVia Mega brusinky  
Akut 15 kapslí za 189 Kč 213 Kč (-24 Kč) 
(1 kapsle/12,60 Kč)

Doplňky stravy. (1 kapsle/6,15 Kč)

PROSTAMOL® UNO 
320 mg, 60 měkkých tobolek
• tradiční rostlinný lék na problémy  

s močením způsobené  
zbytnělou prostatou 

• nenarušuje sexuální funkce
• více informací na www.prostamoluno.cz 
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Obsahuje extrakt Serenoa repens.  
K vnitřnímu užití, po vyloučení závažných příčin  
obtíží lékařem. Použití tohoto tradičního  
rostlinného léčivého přípravku  
je založeno výlučně na zkušenosti  
z dlouhodobého použití.

FORFIT LACTOFIT 
30 + 10 tobolek
• prvotřídní probiotikum s prebiotiky
• 36 miliard a 10 kmenů živých  

kultur v denní dávce
• zinek, chrom a vitamin C
V akci také: Forfit Lactofit 10 tobolek  
za 89 Kč, 96 Kč, (-7 Kč)  
(1 tobolka/8,90 Kč)

Doplňky stravy.  
(1 tobolka/4,98 Kč)

Doplněk stravy.  
(1 tobolka/4,03 Kč)

Doplněk stravy.  
(1 tableta/6,66 Kč)

-90 Kč

 689 

599
- Kč -

Doplňky stravy.  
(1 tableta/2,41 Kč)

Čtěte pečlivě příbalovou 
informaci. Septofort 2 mg je 
léčivý přípravek k vnitřnímu 
užití. Obsahuje chlorhexidin. 
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Doplněk stravy.  
(1 tableta/14,45 Kč)
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AKČNÍ NABÍDKA OD 12. 9. 2020 DO 31. 10. 2020.

GS EXTRA STRONG 
MULTIVITAMIN
60 + 60 tablet 
• komplexní vyvážené složení vitaminů, minerálů  

a dalších aktivních látek  
• STRONG KOMPLEX – extra dávka  

vitaminu C, lutein, activin, echinacea
• extra silný, extra účinný multivitamin  

ve výhodném balení
V akci také:  
GS Extra Strong Multivitamin 50+ ;  
90 + 30 tablet za 429 Kč 514 Kč (-85 Kč) (1 tableta/3,58 Kč)

Doplňky stravy. (1 tableta/2,99 Kč)

CEMIO KAMZÍK
60 kapslí
• kombinace čistého kolagenu prvního  

i druhého typu. Vit. C pro podporu tvorby 
vlastního kolagenu pro kloubní chrupavky, 
šlachy a vazy 

• pohodlné dávkování 1 kapsle  
kdykoliv během dne 

• dvouměsíční zásoba  
v jednom balení

Doplněk stravy.  
(1 kapsle/6,15 Kč)

COLAFIT
60 kostiček
• čistý krystalický kolagen ve formě měkkých,  

snadno polykatelných kostiček.  
• balení na 2 měsíce užívání – stačí pouze  

1 kostička denně 
• bez barviv a přídavných látek
Doplněk stravy. (1 kostička/5,65 Kč)

CANNADERM® MENTHOLKA 
KONOPNÉ MAZÁNÍ
200 ml
• chladivá úleva od bolesti, ztuhlosti i přetížení zad,  

svalů a kloubů
• originální mazání s konopím a jedlí sibiřskou
V akci také: všechny přípravky značek  
Mentholka a Thermolka od 119 Kč
Konopná péče.

BEPANTHEN® BABY MAST
100 g
Jemná péče pro tu  
nejcitlivější pokožku
• pomáhá chránit  

zadeček před vznikem  
opruzení  

• bez parfemace a umělých konzervantů
• péče o prsní bradavky
• s mandlovým olejem a panthenolem
V akci také: Bepanthen® Baby mast 30 g  
za 139 Kč 155 Kč (-16 Kč)
Kosmetický přípravek. Nejdůvěryhodnější značka roku 2019 v kategorii dětské krémy proti opruzeninám.  
(www.duveryhodneznacky.cz)

TEREZIA OSTROPESTŘEC  
+ REISHI
60 kapslí
• ostropestřec pomáhá k očistě jater  

a jejich regeneraci 
• v kombinaci s reishi a černým bezem  

pro podporu obranyschopnosti organizmu 
• bez příměsí a konzervačních látek
Doplněk stravy. (1 kapsle/3,98 Kč)

GS CONDRO® DIAMANT
120 tablet 
• 1 600 mg glukosamin sulfátu v denní dávce  

a DIAMANT FORTESCIN®
• vitamin C pro tvorbu kolagenní sítě  

kloubních chrupavek a menisků
Doplněk stravy. (1 tableta/4,99 Kč)

BEPANTHEN® PLUS
30 g
• na odřeniny, škrábance,  

trhlinky a praskliny kůže
• brání vzniku a šíření infekce v ráně
• díky dexpanthenolu ránu hojí
V akci také: Bepanthen® Plus 100 g 
za 349 Kč 399 Kč (-50 Kč)
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Léčivé přípravky k vnějšímu použití.

TEREZIA HLÍVA ÚSTŘIČNÁ  
S RAKYTNÍKOVÝM OLEJEM
60 + 60 kapslí
• nejsilnější hlíva na trhu od českého výrobce
• rakytník na podporu imunity
• bez příměsí a konzervačních látek 
V akci také: TEREZIA Hlíva ústřičná  
s rakytníkovým olejem 100 + 100 kapslí  
za 549 Kč 629 Kč (-80 Kč) (1 kapsle/2,75 Kč)

Doplňky stravy. Nejvyšší obsah deklarovaných  
betaglukanů. Dle průzkumu z lékáren,  
leden 2020. (1 kapsle/2,99 Kč)

CALCIUM PANTOTHENICUM MAST 
30 g 
• podporuje zklidnění podrážděné  

pokožky např. po nadměrném slunění
• vhodná k ochraně jemné pokožky  

dětí při přebalování a v péči o pokožku  
prsou u kojících žen

V akci také: Calcium Pantothenicum 100 g  
za 85 Kč 99 Kč (-14 Kč)
Kosmetické přípravky.
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Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč včetně DPH. Nabídka platí od 12. 9. do 31. 10. 2020 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.www.mojelekarna.cz

AKČNÍ NABÍDKA OD 12. 9. 2020 DO 31. 10. 2020.

ALAVIS™ MAXIMA  
TRIPLE BLEND  
EXTRA SILNÝ 
700 g
• prémiový produkt pro klouby nejen  

pro sportovce
• nechutná, ale funguje
• užívání na 5 měsíců 
Doplněk stravy.

DIAMIZIN  
GURMAR
50 kapslí 
• přispívá k udržení normální hladiny  

cukru v krvi¹
• snižuje chuť na sladkosti, čímž přispívá  

k redukci váhy¹
V akci také: DIAMizin Gurmar, 150 kapslí 
za 499 Kč 576 Kč (-77 Kč) (1 kapsle/3,33 Kč)

Doplňky stravy. ¹Gymnema sylvestre (1 kapsle/4,30 Kč)

ESSENTIALE® 300 MG
100 tobolek 
• je určen pacientům s poškozením jaterních  

funkcí v důsledku toxicko-metabolického  
poškození jater a při zánětu jater

• zlepšuje subjektivní obtíže, jako je ztráta chuti  
k jídlu nebo pocit tlaku v pravém podžebří

• urychluje obnovu jaterních buněk
• zlepšuje jejich funkci 
• podporuje jejich regeneraci
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Essentiale® je léčivý přípravek k vnitřnímu užití.  
Obsahuje phospholipida sojae praeparata. 

VITAMIN C GALMED  
CITRON 1000 MG
20 rozpustných tablet 
• přípravek se užívá při nedostatku vitaminu C  

v organismu (infekční onemocnění, těhotenství)
• vitamin C napomáhá udržet normální  

funkci imunitního systému
V akci také: Vitamin C Galmed pomeranč 
1000 mg 20 rozpustných tablet za 69 Kč  
79 Kč (-10 Kč) (1 tableta/3,45 Kč)

Doplňky stravy. (1 tableta/3,45 Kč) 

URGO FILMOGEL AFTY
6 ml 
• účinná úleva od bolesti a zlepšení hojení aft  

a drobných poranění v dutině ústní
• snižuje bolestivost, účinný i během jídla
• zamezuje kontaktu afty s okolním prostředím
V akci také:  
URGO Afty a drobná poranění  
dutiny ústní sprej 15 ml za 219 Kč  
259 Kč (-40 Kč)
Zdravotnické prostředky.

LEROS NATUR  
ECHINACEA TEA IMUNITA
20 n.s.
• funkční čaje řady Leros® Natur jsou 100 % přírodní 
• bez umělých látek a aromat 
• dostupné ve volném prodeji, ale stále jsou to  

mocné bylinky, u kterých je třeba dbát  
na návod k použití a respektovat  
případná omezení!

V akci také:  
další druhy čajů Leros od 43 Kč
Doplňky stravy. (1 sáček/2,35 Kč)

TEREZIA  
ČERNÝ ČESNEK
60 kapslí 
• fermentovaný česnek kuchyňský s vysokou  

koncentrací koncetrací účinných látek
• pomáhá regulovat hladinu cholesterolu  

a lipidů v krvi
• nedráždí sliznice zažívacího ústrojí 
Doplněk stravy. (1 kapsle/5,65 Kč)

MOJE LÉKÁRNA  
CHLORELLA
750 tablet
• pro přirozenou obranyschopnost organismu
• napomáhá pročištění organismu
• pro normální trávení a funkci jater
Doplněk stravy. (1 tableta/0,40 Kč)

VIGANTOLVIT® OSTEO
30 tablet
• nejvyšší obsah vitaminu D3  

v kombinaci s vápníkem a vit. K2
• 3 v 1 pro zdravé kosti a svaly 
• pro aktivní lidi, sportovce i starší osoby
V akci také:  
VIGANTOLVIT® D3 2000 I.U. 60 tobolek 
za 159 Kč 179 Kč (-20 Kč)  
(1 tobolka/2,65 Kč)

Doplňky stravy. (1 tableta/5,97 Kč)
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SUDOCREM  
MULTI-EXPERT
125 g
• Sudocrem® MULTI-EXPERT, odborník  

na různé potřeby pokožky 
• ochranný krém pro podporu léčby a prevence:  

plenkové dermatitidy, odřenin  
a podrážděné pokožky

Zdravotnický prostředek.
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