
KVĚTEN/ČERVEN
AKČNÍ NABÍDKA OD 8. 5. 2021 DO 30. 6. 2021

VOLTAREN FORTE 20 MG/G
100 g, gel
proti bolesti až na 24 hodin, při aplikaci 2x denně ráno a večer: 
• ulevuje od bolesti  

zad, svalů a kloubů
• má protizánětlivý účinek

VOLTAREN FORTE 20 MG/G
150 g, gel
Voltaren Emulgel působí  
přímo v místě bolesti  
trojím účinkem:
• uleví od bolesti
• tlumí zánět
• zmenšuje otok

V akci také:  
Voltaren Rapid 20 měkkých tobolek, 25 mg za 119 Kč 139 Kč (-20 Kč), 

 Voltaren léčivá náplast 5 ks, 140 mg za 299 Kč 349 Kč (-50 Kč)
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Voltaren Forte 20 mg/g a Voltaren Emulgel 10 mg/g, gely jsou léčivé přípravky k vnějšímu použití. Obsahují diclofenacum diethylaminum. Voltaren Rapid 25 mg měkké tobolky je léčivý přípravek 
k vnitřnímu užití. Obsahuje diclofenacum kalicum. Voltaren 140 mg léčivá náplast je léčivý přípravek k vnějšímu použití. Obsahuje diclofenacum natricum. *Volně prodejné léčivé přípravky, Nicholas Hall’s global CHC database, DB6.

ARTHROCANN  
HŘEJIVÝ KONOPNÝ GEL 
75 ml + Arthrocann  
konopný gel 75 ml  
NAVÍC*
• konopný gel s koloidním  

stříbrem určený k masáži kůže  
v oblasti kloubů, svalů,  
šlach a zad

Kosmetické přípravky. 
*Za 0,01 Kč.

-239 Kč

 478 

239
- Kč -/2 ks

BETAKAROTEN GALMED  
12 000 IU
100 + 20 tobolek
• betakaroten je provitamin, který je v lidském těle přetvářen na vitamin A, který příspívá 

k udržení normálního stavu pokožky, zraku a normální funkci imunitního systému
   

+

-64 Kč

 289 

225
- Kč -

MOJE LÉKÁRNA  
PANTHENOL SPREJ 10 %
150 ml
• s vysokým objsahem Panthenolu 10 %
• ochlazuje a zklidňuje pokožku po slunění
• snadno se vstřebává
• spolehlivá pomoc a ochrana Vaší pokožky
Kosmetický přípravek.

-43 Kč

 152 

109
- Kč -

-19 Kč

 128 

109
- Kč -

Doplněk stravy. 
(1 tobolka/0,91 Kč)

IBALGIN® PLUS 
24 tablet
DVOJÍ SILOU PROTI BOLESTI
• rychlejší a silnější úleva  

od bolesti hlavy
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Ibalgin® Plus je volně prodejný léčivý  
přípravek k vnitřnímu užití.

-21 Kč

 120 

99
- Kč -

-60 Kč

 339 

279
- Kč -

NOVINKA

NOVÝ UZÁVĚR
jednoduché otevření



ANALERGIN
30 tablet
• pro zmírnění příznaků  

alergické rýmy  
a chronické kopřivky 

Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Analergin je léčivý přípravek k vnitřnímu  
užití. Obsahuje účinnou látku cetirizini  
dihydrochloridum. 10, 30, 50  
a  90 tabletové balení Analergin  
je volně prodejný léčivý přípravek.

EXODERIL® 10 MG/ML  
KOŽNÍ ROZTOK 
20 ml
• léčí kožní a nehtové plísně
• rychle ulevuje od svědění 
• odstraňuje zarudnutí

V akci také: Exoderil®  
10 mg/g krém, 15 g  
za 99 Kč 119 Kč (-20 Kč)
Čtěte pozorně příbalovou informaci.  
Volně prodejný léčivý přípravek  
k vnějšímu použití s účinnou  
látkou naftifin hydrochlorid.

IBOLEX® 200 MG
20 potahovaných tablet
• nová generace léku proti bolesti
• účinná úleva od bolesti,  

nižší zátěž pro tělo
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Ibolex® je volně prodejný léčivý přírapravek  
k vnitřnímu užití. Obsahuje dexibuprofenum. 

-20 Kč

 119 

99
- Kč -

-49 Kč

 288 

239
- Kč -

CANESPOR® 1X DENNĚ
15 g krém
KONEC SVĚDĚNÍ I PÁLENÍ. KONEC PLÍSNĚ.
• určený k léčbě plísně kůže
• komfortní aplikace – jen 1x denně

V akci také: Canespor® 1x denně roztok,  
15 ml za 179 Kč 203 Kč (-24 Kč)
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Canespor® 1x denně krém a Canespor® 1x denně  
roztok jsou léčivé přípravky k vnějšímu použití.  
Obsahují léčivou látku bifonazol.  
L.CZ.MKT.CC.01.2020.1818

-24 Kč

 203 

179
- Kč -

LIVOSTIN® 0,5 MG/ML  
OČNÍ KAPKY, SUSPENSE
4 ml
• příznaky alergické konjunktivitidy
• téměř okamžitá úleva
• cílené působení v místě obtíží

V akci také: Livostin® 0,5 mg/ml,  
nosní sprej, suspenze, 10 ml za 139 Kč 197 Kč (-58 Kč)
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Reklama na léčivý přípravek.  
Nosní sprej, suspenze Livostin® k podání do nosu a oční kapky, suspenze  
Livostin® k očnímu podání obsahují levocabastini hydrochloridum.

-58 Kč

 197 

139
- Kč -

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.  
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití s účinnou látkou dexketoprofenum trometamoli.

-14 Kč

 89 

75
- Kč -

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 volně prodejný léčivý přípravek k vnitřnímu užití.  
Obsahuje ibuprofenum.

-16 Kč

 95 

79
- Kč -

IBUPROFEN 400 MG GALMED
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. 

-14 Kč

 69 

55
- Kč -

BRUFEN® 400 MG
100 tablet
• úleva od bolesti hlavy, migrény, zubů, šíje, zad 
• pomáhá při podvrtnutí a natažení svalů 

V akci také: Brufen® 400 mg, 30 tablet 
za 59 Kč 76 Kč (-17 Kč)
Čtěte pečlivě příbalovou informaci!  
Brufen 400 mg potahované tablety je léčivý přípravek  
k vnitřnímu užití s léčivou látkou ibuprofen.

-40 Kč

 169 

129
- Kč -

ATARALGIN®

50 tablet
Kombinace 3 účinných látek:  
paracetamol, guaifeneisin, kofein
• snižuje horečku při akutních infekčních  

stavech, tlumí bolesti svalů a kloubů  
při chřipkových onemocněních

• tlumí bolest hlavy, krční páteře a zad
• uvolní svaly a napětí

V akci také: Ataralgin® 20 tablet za 79 Kč  91 Kč (-12 Kč)
Čtěte pečlivě příbalovou informace. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

-29 Kč

 204 

175
- Kč -

-21 Kč

 120 

99
- Kč -



AKČNÍ NABÍDKA OD 8. 5. 2021 DO 30. 6. 2021

VIVIDRIN® ECTOIN 
10 ml
• účinná ochrana očí proti alergenům 
• potlačuje příznaky, předchází alergiím  

a tlumí zánětlivé procesy v oku
• bez konzervantů a obavy z nežádoucích účinků
• bez omezení věku a délky užívání
Zdravotnický prostředek. 
Čtěte pečlivě návod na použití.

OTRIVIN  
MENTHOL 1 MG/ML
10 ml, nosní sprej
Nosní sprej s chladivým mentolem a eukalyptolem:
• ucpaný nos začíná uvolňovat již do 2 minut  

a až na 12 hodin
• aplikace ráno a večer zajistí úlevu od ucpaného  

nosu až na 24 hodin
• uvolňuje tlak v dutinách

V akci také: Otrivin Rhinostop sprej za 139 Kč 165 Kč (-26 Kč),  
Otrivin sprej 10 ml za 79 Kč 115 Kč (-36 Kč)
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
O správném použití se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.  
Otrivin 1 mg/ml a Otrivin Menthol 1 mg/ml nosní spreje, roztoky  
obsahují xylometazolin. Otrivin Rhinostop 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml  
nosní sprej, roztok. Léčivé přípravky k podání do nosu.

PANADOL PRO DĚTI  
JAHODA 
100 ml
• Panadol pro děti jahoda 24 mg/ml snižuje horečku  

a mírnou až středně silnou bolest
• vhodný pro děti od 3 měsíců
• neobsahuje alkohol a barviva

V akci také: Panadol Novum 500 mg,  
24 potahovaných tablet za 35 Kč 39 Kč (-4 Kč)
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Panadol pro děti jahoda 24 mg/ml perorální suspenze  
a Panadol Novum 500 mg potahované tablety, jsou léčivé přípravky k vnitřnímu užití. Obsahují paracetamol.

SYSTANE™ ULTRA ZVLHČUJÍCÍ OČNÍ  
KAPKY BEZ KONZERVAČNÍCH LÁTEK
10 ml 
• zvlhčující oční kapky SYSTANE™ ULTRA bez  

konzervačních látek poskytují rychlou úlevu  
od příznaků suchého oka jako jsou podráždění,  
zarudnutí nebo pálení očí 

• vhodné také pro použití s kontaktními čočkami

V akci také: Systane™ Complete  
zvlhčující oční kapky, 10 ml  
za 279 Kč 345 Kč (-66 Kč)
Zdravotnické prostředky. Čtěte  
pečlivě návod na použití.

ALLERGODIL® OČNÍ KAPKY
6 ml
Na oční a nosní příznaky alergie: 
• kapky: svědění očí, slzení 
• sprej: ucpaný nos, svědění, kýchání

V akci také: Allergodil® nosní sprej, 10 ml 
za 179 Kč 229 Kč (-50 Kč)
Čtěte pečlivě příbalovou informaci! Allergodil, nosní sprej, 1x 10 ml  
je léčivý přípravek k nosnímu podání. Allergodil, oční kapky, je  
léčivý přípravek k očnímu podání. Obsahují azelastin-hydrochlorid.

-20 Kč

 139 

119
- Kč -

HERBOFIT TEA TREE NEO  
100 % OLEJ
10 ml
• 100 % čistý olej čajovníku australského příznivě ovlivňuje:  

akné, afty, bradavice, opary 
• přináší úlevu po bodnutí hmyzem 
• odpuzuje klíšťata
Kosmetický přípravek.

-20 Kč

 129 

109
- Kč -

HERBADENT  
ROZTOK NA DÁSNĚ
25 ml
• k ošetření a masírování dásní, zejména při parodontóze  

a při zánětlivých onemocnění ústní sliznice                                                                                  
• vhodné při léčbě aftů, otlaků pod snímatelnými  

náhradami a rovnátky a po chirurgických  
zákrocích v ústní dutině

V akci také: Herbadent Original bylinná zubní  
pasta, 100 g za 125 Kč 149 Kč (-24 Kč)
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Herbadent roztok na dásně je  
léčivý přípravek. Herbadent Original  
bylinná zubní pasta je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod na použití.

-41 Kč

 210 

169
- Kč -

-40 Kč

 129 

89
- Kč -

OCUTEIN® BRILLANT  
LUTEIN 25 MG DAVINCI
90 + 30 tobolek + dárek
• přispívá k udržení kvalitního zraku a vyživuje  

unavené oči (vitamin A) 
• obsahuje extra velké množství luteinu 25 mg

V akci také:  
Ocutein® Sensitive, roztok na kontaktní čočky, 360 ml  
za 219 Kč 254 Kč (-35 Kč) 
Ocutein® Brillant Lutein 25 mg Da Vinci, 60 tobolek  
+ kapky za 459 Kč 549 Kč (-90 Kč) (1 tobolka/7,65 Kč)

Doplňky stravy. (1 tobolka/ 6,08 Kč). Roztok na kontaktní čočky  
je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod na použití.

-132 Kč

 861 

729
- Kč -

-40 Kč

 229 

189
- Kč -

-58 Kč

 297 

239
- Kč -

FORFIT LACTOFIT
40 + 20 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, 30 + 10 tobolek 
za 209 Kč  245 Kč (-36 Kč) (1 tobolka/5,23 Kč) 
Forfit Lactofit, 10 tobolek  
za 89 Kč  98 Kč (-9 Kč)  
(1 tobolka/8,90 Kč)

Doplňky stravy. (1 tobolka/5,48 Kč)

-20 Kč

 349 

329
- Kč -

MAGNE B6®

100 tablet
• obsahuje kombinaci hořčíku a vitaminu B6,  

díky kterému se hořčík v těle rychleji doplní
• je určen ke zlepšení příznaků nedostatku  

hořčíku, jako např.:   
- nervozity, vyčerpanosti, podráždění 
- svalových křečí, mravenčení. 

Čtěte pozorně příbalovou informaci a poraďte  
se s lékařem nebo lékárníkem. Magne B6 je volně prodejný  
léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

-59 Kč

 258 

199
- Kč -

-40 Kč

 169 

129
- Kč -



AKČNÍ NABÍDKA OD 8. 5. 2021 DO 30. 6. 2021

HYLAK® FORTE,  
PERORÁLNÍ ROZTOK
100 ml
• jedinečný lék na obnovu střevní mikroflóry 
• vhodný pro dospělé, děti i kojence
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou  
informaci. Hylak forte je léčivý přípravek  
k vnitřnímu užití.

PANGROL® 20 000 IU 
20 enterosolventních tablet
• těžký žaludek a problémy s trávením po jídle?
• tři trávicí enzymy podporují trávení  

a vstřebávání jídla při problémech  
s enzymy slinivky břišní

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

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

v důsledku toxicko-metabolického poškození jater  
a při zánětu jater

• urychluje obnovu jaterních buněk
• zlepšuje jejich funkci 
• podporuje jejich regeneraci
Čtěte pozorně příbalovou informaci  
a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.  
Essentiale® je volně léčivý přípravek k vnitřnímu užití.  
Obsahuje phospholipida sojae praeparata.

ESPIGAL  
80 MG GALMED
100 kapslí
• obsahuje simethicon 80 mg, který podporuje  

regulaci střevních plynů

V akci také: Espigal 80 mg Galmed, 50 kapslí 
za 75 Kč 86 Kč (-11 Kč) (1 kapsle/1,50 Kč)

Doplňky stravy. (1 kapsle/1,29 Kč)
FEMIBION® 2  
TĚHOTENSTVÍ
28 tablet + 28 tobolek
• jedinečné složení s kys. listovou, Metafolinem®,  

vitaminem D3, luteinem a DHA
• obohacený o železo, zinek, selen a hořčík
• od 13. týdne těhotenství do porodu

V akci také: Femibion® 3 kojení, 28 tablet + 28 tobolek  
za 499 Kč 639 Kč (-140 Kč) (1 tableta/8,91 Kč),  
Femibion® 1 plánování a první týdny  
těhotenství, 28 tablet za 309 Kč  366 Kč  
(-57 Kč) (1 tableta/11,04 Kč)

Doplňky stravy. 
(1 tableta/8,91 Kč)

GS MAMAVIT 
90 tablet
• pro období plánování těhotenství, těhotenství a kojení  
• obsahuje  800 µg kyseliny listové v přirozené formě   

s vyváženou kombinací 22  vitaminů a minerálů  
• vyvinuto ve spolupráci s odborníky z ÚPMD  

v Praze – Podolí

V akci také: GS Mamavit Prefolin + DHA + EPA ,  
30 kapslí + 30 tablet za 459 Kč 529 Kč  
(-70 Kč) (1 tableta/7,65 Kč)

Doplňky stravy. (1 tableta/5,54 Kč)

LIFTEA BYLINKY  
NA ODVODNĚNÍ FORTE 
30 tobolek
• kombinace výtažků z plodů jalovce,  

nati kopřivy a petržele a listů břízy bílé 
• přispívá k vylučování vody z organizmu 
• podporuje normální činnost ledvin  

i přirozenou obranyschopnost těla
Doplňky stravy. (1 tobolka/4,30 Kč)

4 týdenní balení
-25 Kč

 154 

129
- Kč -

-75 Kč

 574 

499
- Kč -

-140 Kč

 639 

499
- Kč -

-20 Kč

 149 

129
- Kč -

-70 Kč

 399 

329
- Kč -

-26 Kč

 135 

109
- Kč -

LINEX® FORTE
28 tobolek
Obsahuje PROBIOTIKA a PREBIOTIKA.
• 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/7,82 Kč) -39 Kč

 258 

219
- Kč -

-41 Kč

 200 

159
- Kč -

IMODIUM® TVRDÉ TOBOLKY
20 tvrdých tobolek
RYCHLÁ A ÚČINNÁ LÉČBA PRŮJMU
• k léčbě akutního a chronického průjmu 
• účinkuje do 1 hodiny, při užití jednorázové dávky 4 mg

V akci také:  
Imodium® 8 tvrdých tobolek za 99 Kč 106 Kč (-7 Kč);  
Imodium® Rapid 2 mg, 6 tablet dispergovatelných v ústech  
za 89 Kč 101 Kč (-12 Kč); 
Imodium® Rapid 2 mg, 12 tablet dispergovatelných v ústech  
za 149 Kč 176 Kč (-27 Kč).
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Reklama na léčivé přípravky. Tvrdé tobolky Imodium®  
a tablety dispergovatelné v ústech Imodium® Rapid 2mg  
obsahují loperamid-hydrochlorid a jsou k perorálnímu podání.

-27 Kč

 176 

149
- Kč -

CENTRUM PRO ŽENY
60 tablet
• kompletní multivitamin s vitaminy, minerály  

a stopovými prvky, speciálně  
pro potřeby moderních žen

V akci také: Centrum pro muže, 
60 tablet za 329 Kč 509 Kč  
(-180 Kč) (1 tableta/5,48 Kč)

Doplňky stravy. (1 tableta/5,48 Kč) 

Výhodná nabídka

*V kategorii multivitaminů. Zdroj: IQVIA consumption data - Česká 
republika, YTD 12/2019 **Výroba multivitaminů Centrum je v souladu 
s certifikátem „Good Manufacturing Practice“

-180 Kč

 509 

329
- Kč -



VYZVEDNUTÍ LÉKŮ
Z E-RECEPTU

S OBČANSKÝM
PRŮKAZEM

NEBO CESTOVNÍM
PASEM

SMS, E-MAILEM
V TELEFONU

Nabízíme také službu
rezervace léků na předpis
přes www.mojelekarna.cz

NOVĚ
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BEPANTHEN® PLUS
30 g
• dezinfikuje plus hojí rány
• na všechna povrchová poranění  

s rizikem infekce
• dexpanthenol ránu hojí
• antiseptická složka ránu zároveň dezinfikuje

V akci také: Bepanthen® Plus, 100 g 
za 349 Kč 420 Kč (-71 Kč)
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Bepanthen Plus® je volně  
prodejný léčivý přípravek k vnějšímu použití. LMR-CH-20210414-42

BEPANTHEN®  
BABY
100 g
Trojitá péče o miminka i maminky
• pomáhá chránit zadeček před  

vznikem opruzení 
• přirozeně regeneruje a hydratuje

V akci také: Bepanthen® Baby mast, 30 g  
za 139 Kč 162 Kč (-23 Kč)
Kosmetický přípravek. L.CZ.MKT.CC.02.2021.2169 
* Nejdůvěryhodnější značka roku 2020 v kategorii dětské krémy  
proti opruzeninám. (www.duveryhodneznacky.cz)LADIVAL® DĚTI OF 50 SPREJ 

200 ml
• spolehlivě chrání citlivou pokožku dětí a batolat  

před spálením a jiným poškozením pokožky vlivem slunce 
• vhodné i při atopickém ekzému

V akci také:  
Ladival Sport OF 30 sprej, 150 ml 
za 279 Kč  349 Kč (-70 Kč)
Kosmetické přípravky.

REVITGAL GALMED  
MAST S VITAMINEM E 
100 g
• urychluje revitalizaci buněk  

pokožky a navrací jí tak  
zdravý vzhled 

• vitamin E podporuje regeneraci  
kůže (oděrky, suchá pokožka  
poškozená mrazem, větrem, vodou)

V akci také: Revitgal mast s vitaminem E 30 g 
za 49 Kč 57 Kč (-8 Kč)
Kosmetický přípravek.

PANTHENOL 10 % SWISS PREMIUM 
GEL S MENTOLEM 
100 + 25 ml ZDARMA
• rychlá úleva a hydratace podrážděné pokožky po opalování
• vysoký obsah D-panthenolu, Aloe vera a vitamínů

V akci také: Panthenol 10 % Swiss Premium 
tělové mléko 200 + 50 ml ZDARMA 
za 199 Kč  228 Kč (-29 Kč)
Kosmetické přípravky.

HEMAGEL® 
5 g
• k ošetření povrchových poranění kůže:  

odřeniny, řezné rány, popáleniny  
a drobná poranění v domácnosti  
a při sportu

• zabraňuje tvorbě strupů a zlepšuje vzhled jizvy
• použití 1x denně
Zdravotnický prostředek. 
Čtěte pečlivě návod na použití.

KOMBINOVANÁ TERAPIE

NIQUITIN® CLEAR 21 MG
7 ks náplastí
POMOC PŘI ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ
• 24 hodinová kontrola při odvykání kouření
• zmírňuje abstinenční příznaky
• náplasti NiQuitin Clear se mohou používat  

samostatně nebo v kombinaci s orálními  
formami nikotinu

Kombinovaná terapie náplastí  
a pastilek je účinnější než samotná náplast1.

V nabídce také: NiQuitin® Freshmint, 4 mg,  
léčivá žvýkací guma, 100 ks za 629 Kč  
789 Kč (-160 Kč), NiQuitin® Mini, 4 mg,  
3 x 20 lisovaných pastilek za 449 Kč 520Kč (-71 Kč) a další přípravky NiQuitin.
1Určeno pro zmírnění abstinenčních příznaků u silných kuřáků. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. 
Transdermální náplast - léčivý přípravek na vnější užití. Pastilky a žvýkačky – léčivé přípravky k užití v ústní 
dutině. Obsahují nikotin. Před použitím se poraďte se svým lékařem.

-71 Kč

 520 

449
- Kč -

SUNAR® COMPLEX 2, 3, 4, 5
600 g
• komplexní péče  

pro spokojené bříško
• vápník1 a vitamin D1  

pro normální růst  
a vývoj kostí dítěte

V akci také: Sunar® Premium 2, 3, 4; 600 g 
za 289 Kč  314 Kč (-25 Kč) (1 g/0,48 Kč)

Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy.  
Kojenecká výživa by měla být používána na doporučení lékaře.  
Akce se nevztahuje na počáteční a speciální  
kojenecká mléka. 1Podle požadavků legislativy všechna  
pokračovací kojenecká mléka obsahují vápník  
a vitamin D. Více o výrobcích a přípravě  
na www.sunar.cz (1 g/0,33 Kč)

-50 Kč

 249 

199
- Kč -

-100 Kč

 489 

389
- Kč -

-67 Kč

 346 

279
- Kč -

-30 Kč

 199 

169
- Kč -

SUDOCREM 
MULTI-EXPERT 
125 g
• odborník na různé potřeby pokožky 
• ochranný krém pro podporu léčby a prevence:  

plenkové dermatitidy, odřenin  
a podrážděné pokožky

Sudocrem MULTI-EXPERT je zdravotnický prostředek.  
Certifikát vydala notifikovaná osoba č. 0482.  
Před použitím si pečlivě přečtěte  
návod k použití a informace  
o jeho bezpečném použití. -18 Kč

 167 

149
- Kč -

-33 Kč

 182 

149
- Kč -

-17 Kč

 116 

99
- Kč -

-23 Kč

 162 

139
- Kč -



AKČNÍ NABÍDKA OD 8. 5. 2021 DO 30. 6. 2021

URINAL AKUT® 
10 tablet
• kombinace kanadských brusinek a vitaminu D 
• se zlatobýlem obecným pro podporu  

zdraví močových cest 
• akutní péče

V akci také: Urinal D-manosa Forte, 10 sáčků  
za 249 Kč 309 Kč (-60 Kč) (1 sáček/24,90 Kč)

Doplňky stravy. (1 tableta/21,90 Kč)

DEGASIN® 280 MG 
32 tobolek
• Degasin® přináší úlevu u osob s gastrointestinálními  

problémy způsobenými tvorbou plynu: nadýmání,  
plynatost a tlak v břiše

Zdravotnický prostředek.  
Čtěte pečlivě návod na použití.

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 i na vnější použití

V akci také:  
Terezia Rakytníkový olej, 30 tobolek za 219 Kč 259 Kč  
(-40 Kč) (1 tobolka/7,30 Kč),  
Terezia Rakytníkový olej v kapkách 10 ml za 99 Kč 119 Kč  
(-20 Kč) (1 ml/9,90 Kč), 
Terezia Rakytníkový olej v kapkách 30 ml  
za 249 Kč 299 Kč (-50 Kč) (1 ml/8,30 Kč)

Doplňky stravy. (1 tobolka/6,65 Kč)

MOJE LÉKÁRNA  
B-KOMPLEX PREMIUM 
100 + 20 tablet
doplněk stravy s kompletním spektrem vitamínů skupiny B  
a jejich přirozeným zdrojem – pivovarskými kvasnicemi
• obsahuje všechny vitamíny B v jediné tabletě
• únava, nervy, pokožka a sliznice, krvetvorba, imunita, metabolismus
• obsahuje biotin i beta-glukan

V akci také: Moje lékárna B-komplex Premium, 20 + 10 tablet 
za 49 Kč 61 Kč (-12 Kč) (1 tableta/1,63 Kč)

Doplňky stravy. (1 tableta/1,24 Kč)

MOJE LÉKÁRNA  
CARBO MEDICINALIS
20 tablet
• aktivní uhlí přispívá  

ke snížení nadměrné  
plynatosti po jídle

Doplněk stravy. 
(1 tableta/2,75 Kč)

-8 Kč

 63 

55
- Kč -

PROSTENAL® CONTROL
90 tablet
• 3 aktivní látky pro zdravou prostatu, normální  

proud moči a méně časté močení
Doplněk stravy. Obsahuje extrakty ze saw palmetta, které  
přispívá k udržení zdravé prostaty a kopřivy  
dvoudomé pro podporu správné  
funkce močového ústrojí. (1 tableta/6,65 Kč) -100 Kč

 699 

599
- Kč -

-60 Kč

 279 

219
- Kč -

-30 Kč

 169 

139
- Kč -

ARTERIN® CHOLESTEROL
30 tablet
• doplněk stravy, obsahuje rostlinné steroly
• účinný a dobře tolerovaný doplněk stravy na kontrolu  

cholesterolu. Obsahuje prémiové standardizované  
přírodní extrakty bergamotu a artyčoku, fytosteroly, jakož  
i vitamín C, které synergicky působí na dosažení optimálního účinku.

• snižuje cholesterol1
• přispívá k normální tvorbě kolagenu pro normální  

funkci krevních cév2

• antioxidační účinek2

1Bylo prokázáno, že rostlinné steroly snižují hladinu cholesterolu v krvi. Vysoký cholesterol je rizikovým faktorem při 
vzniku koronárních srdečních chorob. Příznivého účinku se dosáhne při přívodu 1,5-3 g rostlinných sterolů  
na snížení cholesterolu; nejméně 0,8 g rostlinných sterolů na udržení cholesterolu. 
2Vitamin C přispívá k normální tvorbě kolagenu a ke správné funkci krevních ciev.  
2Vitamin C přispívá k ochraně buněk před oxidativním stresom. 

V akci také: Arterin® 60 tablet za 309 Kč 359 Kč (-50 Kč) (1 tableta/5,15 Kč),  
Arterin® 120 tablet za 479 Kč 569 Kč  (-90 Kč) (1 tableta/3,99 Kč)

Doplňky stravy. (1 tableta/11,30 Kč)

-19 Kč

 168 

149
- Kč -

ENDWARTS® NA BRADAVICE 
EndWarts® PEN 3 ml
• unikátní prostředky pro odstranění bradavic
Freeze: zmrazení oxidem dusným
Original a Pen: vysoušení kyselinou mravenčí

V akci také: EndWarts Freeze, 7,5g kryoterapie bradavic  
za 449 Kč 539 Kč (-90 Kč),  
EndWarts Original, 5 ml roztok k odstranění bradavic  
za 239 Kč 285 Kč (-46 Kč)
Zdravotnické prostředky. Před použitím prostředků EndWarts®  
si pečlivě pročtěte návod k použití. Číslo notifikované osoby: 37708  
(EndWarts FREEZE), 0546 (EndWarts PEN, EndWarts Original). -58 Kč

 377 

319
- Kč -

NICORETTE® SPRAY 1 MG/DÁVKA, 
ORÁLNÍ SPREJ, ROZTOK
2 x 150 dávek
ZBAVTE SE ZÁVISLOSTI NA KOUŘENÍ
• účinkuje rychle a potlačí touhu po cigaretě již  

po 30 sekundách (při užití dvou dávek)
• rychlá úleva od chuti na cigaretu a nutkání kouřit
• umožňuje plynule reagovat na potřebu doplnění nikotinu v těle
• dovoluje postupné snižování dodávané dávky nikotinu
• neobsahuje cukr

V akci také: Nicorette® Spray, orální sprej, roztok, 13,2 ml  
za 429 Kč 495 Kč (-66 Kč), Nicorette® Spray s příchutí  
lesního ovoce, orální sprej, roztok, 13,2 ml za 429 Kč 495 Kč (-66 Kč)
Před použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci.  
Orální sprej, roztok Nicorette® Spray 1 mg/ dávka obsahuje nikotin a je k podání do úst. 

-42 Kč

 792 

750
- 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. -73 Kč

 532 

459
- Kč -

-60 Kč

 399 

339
- Kč -

-80 Kč

 479 

399
- Kč -



Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč včetně DPH. Nabídka platí od 8. 5. do 30. 6. 2021 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 8. 5. 2021 DO 30. 6. 2021

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. 
(1 g/1,64 Kč)

IXOSAFE® SET  
PRO ODSTRANĚNÍ  
KLÍŠTĚTE
10 ml gelová emulze + pinzeta
• gelová emulze klíště znehybní  

a uvolní ze zakousnutí
• nedochází k usmrcení klíštěte, a tak nedochází  

k jeho obrannému instinktu, uvolnění slin do rány  
a přenosu nebezpečné nákazy

• klíště se bezpečně odstraní kývavým pohybem  
pinzetou se speciálním úchopem, který  
zabraňuje přeseknutí hlavičky klíštěte

• set je vhodný i pro domácí mazlíčky

V akci také:  
Pinzeta Alfa na klíšťata za 35 Kč 49 Kč (-14 Kč),  
Pinzeta Alfa na klíšťata s antibakteriálními ubrousky 
za 45 Kč 55 Kč (-10 Kč), Háček Alfa na klíšťata 
za 29 Kč 39 Kč (-10 Kč)
Zdravotnické prostředky. 
Čtěte pečlivě návod na použití.

REPELENT  
PREDATOR  
FORTE 
150 ml sprej
• repelentní sprej proti komárům a klíšťatům
• aplikace na pokožku i oděv
• zvýšený obsah účinných látek, doba účinnosti 4-6 hodin 
• vhodné pro děti od 2 let
• 100 % dávkování ve svislé i vodorovné poloze

V akci také: více druhů sprejů  
Repelent Predator od 95 Kč
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Repelenty.  
Používejte biocidy  
bezpečným způsobem.

WARTNER®  
KRYOTERAPIE 
50 ml
• rychlé a účinné odstranění bradavic  

založené na stejném  
principu jako zmrazování, které používají lékáři

• obvykle postačí 1 ošetření

V akci také: Wartner® Pero na odstranění  
bradavic za 299 Kč 399 Kč (-100 Kč)
Zdravotnické prostředky. 
Čtěte pečlivě návod na použití.

MAGNESII LACTICI 0,5 G  
GALMED
100 tablet 
• obsahuje 500 mg laktátu horčíku  

pro lepší vstřebávání 
• čistý hořčík vhodný pro těhotné a kojící
• ověřená organická forma hořčíku

V akci také:  
Magnesii lactici 0,5 g Galmed, 50 tablet 
za 59 Kč  65 Kč (-6 Kč) (1 tableta/1,18 Kč)

Doplňky stravy. (1 tableta/0,89 Kč)

URGO BRADAVICE  
KRYOTERAPIE 
38 ml
• bezpečné použítí na bradavice na rukou  

a nohou u dospělých a dětí od 4 let  

V akci také:  
Urgo Pero na odolné bradavice, 2 ml  
za 319 Kč 389 Kč (-70Kč)
Zdravotnické prostředky. 
Čtěte pečlivě návod  
na použití.

3M™ SPOFAPLAST®

+ Mini lékárnička NAVÍC*
• První pomoc textilní náplast, 1 m x 8 cm
• Dětské náplasti, 20 ks
• Voděodolná Tatto, 10 ks
• Péče o nohy, 6 ks

V akci také:  
další druhy Spofaplast®
Zdravotnické prostředky. 
Čtěte pečlivě návod na použití. 
*k vybraným náplastem  
Spofaplast.  
Za 0,01 Kč.

-30 Kč

 259 

229
- Kč -

-215 Kč

 1 365 

1 150 
- Kč -

-24 Kč

 169 

145
- Kč -

-90 Kč

 529 

439
- Kč -

59
- Kč -

55
- Kč -

-20 Kč

 109 

89
- Kč -

+

69
- Kč -

75
- Kč -

-130 Kč

 559 

429
- Kč -


