ČERVENEC/SRPEN
AKČNÍ NABÍDKA OD 10. 7. 2021 DO 31. 8. 2021

Máme nový e-shop
eshop.mojelekarna.cz

Ke každé objednávce
nad 200 Kč zdravá
snídaně Obezin

ZDARMA*
* Do vyprodání zásob.

FYTOFONTANA GYNTIMA
VAGINÁLNÍ ČÍPKY PROBIOTICA
10 ks
• vaginální čípky s kyselinou mléčnou,
obnovují a udržují přirozené pH
v pochvě, podporují léčbu
a chrání proti infekcím

MOJE LÉKÁRNA
PANTHENOL SPREJ 10 %
150 ml

V akci také: Fytofontana Gyntima
vaginální čípky Probiotica Forte, 10 ks
za 210 Kč 248 Kč (-38 Kč)

•
•
•
•

230

195

Čtěte pečlivě návod k použití.
Zdravotnické prostředky.

-35 Kč

s vysokým objsahem Panthenolu 10 %
ochlazuje a zklidňuje pokožku po slunění
snadno se vstřebává
spolehlivá pomoc a ochrana Vaší pokožky

152

109

Kosmetický přípravek.

-43 Kč

- Kč -

- Kč -

ENDIARON®
250 MG

OMEGA - 3
RYBÍ OLEJ FORTE 1000 MG
+ VITAMIN E

20 potahovaných tablet

180 tobolek + 60 tobolek NAVÍC*

Nenechte se prohánět!

• pro zdravé srdce, mozek, zrak
• bez pachutě rybiny

• zastavuje průjem tak, že zneškodní
baktérie, které průjem vyvolaly
• šetří normální střevní mikroflóru
• vhodný pro léčbu průjmu cestovatelů

196

-37 Kč

Čtěte pozorně příbalovou informaci
a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.
Endiaron® je volně prodejný léčivý přípravek
k vnitřnímu užití. Obsahuje cloroxinum.

- Kč -

-107 Kč

ALFASILVER
• sprej na odřeniny, popáleniny a další druhy
ran s ionizovaným stříbrem
• chrání proti infekci
• pomáhá hojení rány
• nepálí a neštípe

279
- Kč -

9 ks
209

Kč

+

386

LEUKOPLAST®
LEUKOSAN® STRIP

sprej 50 ml

Pečlivě prostudujte návod k použití, účinky
a způsob použití konzultujte s lékařem
nebo lékárníkem. Alfasilver je zdravotnický
prostředek určený k ošetření ran,
odřenin, popálenin menšího
-30
rozsahu, kožních poranění.

159

Doplněk stravy.
(1 tobolka/1,16 Kč)
*Za 0,01 Kč.

179
- Kč -

Fixační pásky
• pro snadné uzavření tržných ran
• sterilní
• šetrné k pokožce
Čtěte pečlivě návod k použití.
Zdravotnický prostředek.

95

-20 Kč

75
- Kč -

ANALERGIN

CANESTEN® GYN COMBI PACK

30 tablet

1 vaginální tableta + 20 g krém

• p ro zmírnění příznaků
alergické rýmy
a chronické kopřivky
Před použitím si pozorně
přečtěte 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.

Pryč s kvasinkovou infekcí!
• léčbu zvládne jedna
vaginální tableta
• aplikátor pro snadné
a hygienické
zavedení tablety
• krém navíc uleví
od nepříjemných
vnějších příznaků

130

-25 Kč

105
- Kč -

V akci také:
Canesten® GYN 1 den, vaginální tableta za 229 Kč 269 Kč (-40 Kč)
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Léčivý přípravek Canesten® GYN Combi Pack obsahuje
tabletu k vaginálnímu použití a krém k vnějšímu použití.
Obsahují léčivou látku clotrimazolum. www.canesten.cz
L.CZ.MKT.CC.02.2021.2198

NALGESIN® S
275 MG
40 tablet

259

-40 Kč

- Kč -

IBALGIN®
RAPIDCAPS
400 MG

• lék proti bolesti hlavy, zubů, zad, svalů,
kloubů, menstruační bolesti
• mírní bolest, horečku a zánět
• rychlý nástup analgetického účinku
V akci také:
Nalgesin® S 275 mg, 20 tablet
za 115 Kč 139 Kč (-24 Kč)

30 měkkých tobolek

199

Léčivý přípravek k vnitřnímu užití,
čtěte pečlivě příbalový leták.
Obsahuje sodnou sůl naproxenu.

299

-40 Kč

159

• účinné analgetikum ve formě
měkkých tobolek s protizánětlivým
účinkem

- Kč -

120

Čtěte pečlivě příbalovou informaci
a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.
Ibalgin® Rapidcaps 400 mg měkké tobolky
je volně prodejný léčivý přípravek k vnitřnímu užití.
Obsahuje ibuprofenum.

IBUPROFEN 400 MG GALMED

99

-21 Kč

- Kč -

30 tablet
Účinné analgetikum
ibuprofenum:
• zmírňuje bolest,
tlumí zánět a snižuje teplotu
• při chřipkových
a revmatických
onemocněních,
při migrénách

RHINOSTAS
roztok 10 ml

69

Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Léčivý přípravek k vnitřímu užití.
Obsahuje ibuprofenum.

-20 Kč

49
- Kč -

Nosní sprej s okamžitým účinkem
na zmírnění a odstranění zduření 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.

-14 Kč

93

79
- Kč -

IBALGIN® DUO EFFECT

IBALGIN® KRÉM

IBALGIN® GEL

100 g

100 g

100 g

Kombinace dvou účinných látek ve formě krému.
• potlačuje bolest, zmírňuje zánět a urychluje
vstřebávání modřin
• léčí poúrazové stavy a následky
sportovních úrazů, např. otoky,
krevní podlitiny, podvrtnutí kloubu
258
• ulevuje od bolesti zad

• potlačuje bolest svalů a kloubů, tlumí zánět
a snižuje otok
• k léčbě bolestivých poranění, jako jsou
podvrtnutí, natažení, zhmoždění
• dobře se vstřebává
• bez parfemace
174
• pro dospělé
a mladistvé
od 12 let

• p otlačuje bolest, tlumí zánět a snižuje otok
• k léčbě poranění šlach, svalů a kloubů,
jako je podvrtnutí, natažení, zhmoždění
• gel má zklidňující a chladivý účinek
• bez parfemace
• pro dospělé
174
a mladistvé
od 12 let

-19 Kč

239
- Kč -

-29 Kč

145
- Kč -

-29 Kč

145
- Kč -

Čtěte pečlivě příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. Ibalgin® krém, Ibalgin® gel a Ibalgin® Duo Effect jsou volně prodejné léčivé přípravky k vnějšímu použití. Obsahují ibuprofenum.

AKČNÍ NABÍDKA OD 10. 7. 2021 DO 31. 8. 2021

IMODIUM® TVRDÉ TOBOLKY

ROSALGIN®

20 tvrdých tobolek

6 sáčků

RYCHLÁ A ÚČINNÁ LÉČBA PRŮJMU
• k léčbě akutního a chronického průjmu
• účinkuje do 1 hodiny při užití jednorázové dávky 4 mg
• vhodné k léčbě akutního průjmu souvisejícího se syndromem dráždivého střeva
V akci také:
Imodium®, tvrdé tobolky, 8 tvrdých tobolek za 89 Kč 106 Kč (-17 Kč),
Imodium® Rapid 2mg, tablety dispergovatelné v ústech, 6 ks za 89 Kč 101 Kč (-12 Kč),
Imodium® Rapid 2mg, tablety dispergovatelné v ústech, 12 ks za 149 Kč 176 Kč (-27 Kč)
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

• r ychle ulevuje od gynekologických potíží 
• zachovává přirozené laktobacily 
• ulevuje od bolesti a urychluje
hojení po porodu 
• vhodný pro intimní hygienu
V akci také: Rosalgin®, 10 sáčků
za 249 Kč 279 Kč (-30 Kč),,
Rosalgin® Easy, 140 mg, 5 x 140 ml,
vaginální roztok
za 289 Kč 319 Kč (-30 Kč),
Čtěte pečlivě příbalový leták.
Léčivé přípravky s účinnou látkou
benzydamin hydrochlorid.
K intimním oplachům a výplachům.

179

-20 Kč

ANTIMETIL®
30 tablet
• rozbouřený žaludek,
cestovní nevolnost 
• extrakt ze zázvoru
v unikátní koncentraci
• nezpůsobuje ospalost

176

Reklama na léčivý přípravek. Tvrdé tobolky Imodium®
a tablety dispergovatelné v ústech Imodium® Rapid 2mg
obsahují loperamid-hydrochlorid a jsou k perorálnímu podání.

-27 Kč

PANTHENOL OMEGA
TĚLOVÉ MLÉKO
RAKYTNÍK 9 %

99
- Kč -

Doplněk stravy.
(1 tobolka/1,33 Kč)

179
- Kč -

6 ml
• ú činná úleva od bolesti a zlepšení
hojení aft a drobných poranění
• účinný i během jídla

• s polehlivě chrání citlivou pokožku dětí
a batolat před spálením a následným
poškozením pokožky
• unikátní ochranný komplex UVA + UVB + IR-A
• vhodné i při atopickém ekzému
• neobsahuje PEG emulgátory, parfémy,
barviva ani konzervanty

-99 Kč

159
- Kč -

URGO FILMOGEL® AFTY

200 ml, mléko na ochranu proti slunci

V akci také: Ladival® opalovací krém na obličej
a pigmentové skvrny OF 30, 50 ml
za 259 Kč 369 Kč (-110 Kč)

174

-15 Kč

LADIVAL® DĚTI
OF 30

Kosmetické přípravky.

-20 Kč

• 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

195

-16 Kč

- Kč -

119

100 + 20 tobolek

• přináší úlevu sluncem podrážděné pokožce
• účinně zklidňuje a napomáhá regeneraci
a hydrataci pokožky
• s vysokým obsahem D-panthenolu

Kosmetické přípravky.

149

BETAKAROTEN
GALMED 12 000 I.U.

250 ml

V akci také:
Panthenol Omega tělové mléko
Aloe Vera 9 %, 250 ml za 179 Kč
195 Kč (-16 Kč)

Doplněk stravy.
(1 tableta/3,30 Kč)

V akci také:
Urgo Filmogel® praskliny, 3,25 ml,
na rychlé hojení prasklin kůže
za 179 Kč 225 Kč (-46 Kč)
Čtěte pečlivě návod k použití.
Zdravotnické prostředky.

458

359
- Kč -

279

-54 Kč

225
- Kč -

159
- Kč -

AKČNÍ NABÍDKA OD 10. 7. 2021 DO 31. 8. 2021

TASECTAN®
DUO

HYLAK® FORTE
PERORÁLNÍ
ROZTOK

12 tablet
• r ychle vyřeší akutní průjem
a šetrně obnoví funkci střev
• potlačuje doprovodné bolesti
břicha a křeče
• na všechny druhy průjmu
• forma pro dospělé i děti

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.

-46 Kč

V akci také:
Tasectan® Duo, 12 sáčků
za 149 Kč 189 Kč (-40 Kč)

215

169

-40 Kč

- Kč -

• na akutní a chronickou zácpu
• 1 dávka večer před spaním
V akci také: Gallax, 15 ml
za 85 Kč 102 Kč (-17 Kč)

• při pálení žáhy
• snižuje produkci žaludeční kyseliny

92

-31 Kč

65

- Kč -

GS SUPERKY
PROBIOTIKA
60 + 20 kapslí
• unikátní komplex 9 odolných
kmenů bakterií
• 21 mld. životaschopných
mikroorganismů* v denní dávce
(2 kapsle).
• Selen pro podporu imunity

30 sáčků
okamžité doplnění hořčíku
k nasypání do úst, bez nutnosti zapíjet
navíc obsahuje B komplex a vitamin C
výborná chuť s příchutí citrónu a limetky

Doplněk stravy.
(1 sáček/4,63 Kč)

*Uvedené množství odpovídá
okamžiku výroby.
V akci také: GS Superky probiotika,
30 + 10 kapslí za 219 Kč 258 Kč
(-39 Kč) (1 kapsle/5,48 Kč)

149

-10 Kč

139

-77 Kč

NOVINKA

369
- Kč -

B-KOMPLEX
PREMIUM GALMED
100 tablet

50 + 10 kapslí
vlasy
nehty
pokožka
pleť
ochrana buněk před oxidačním stresem
imunita
plodnost
štítná žláza

446

Doplňky stravy.
(1 kapsle/4,61 Kč)

- Kč -

SELEN-ZINEK
METHIONIN
FORTE GALMED

-6 Kč

119

- Kč -

MAGNESIUM 400 MG
+ B-KOMPLEX
+ VIT. C GALMED

Doplněk stravy.
(1 kapsle/2,48 Kč)

150

Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Léčivý přírpavek k vnitřnímu užití
s účinnou látkou natrii picosulfas
monohydricus 7,5 mg/ml.

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

•
•
•
•
•
•
•
•

- Kč -

30 ml

14 tobolek

•
•
•
•

159

GALLAX

OMEPRAZOL GALMED
20 MG

-27 Kč

199

Zdravotnické prostředky,
pečlivě čtěte návod na použití.

• je vhodný pro všechny sportovce a příznivce zdravého životního stylu
• obsahuje kompletní spektrum vitamínů B, mezi nimiž nechybí B3, B7, B9 a B12
V akci také: B-komplex forte opti
Galmed, 20 tablet za 45 Kč
51 Kč (-6 Kč) (1 tableta/2,25 Kč)

155

149
- Kč -

Doplňky stravy.
(1 tableta/1,29 Kč)

159

-30 Kč

129
- Kč -

1 LÉKAŘ VÁM VYSTAVIL

2 VYZVEDNUTÍ LÉKŮ
NOV

Ě

S OBČANSKÝM
PRŮKAZEM
NEBO CESTOVNÍM
PASEM

V TELEFONU

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

BIOPRON® FORTE
30 tobolek
• komplex živých probiotik s S. boulardii a prebiotiky
• doplňujte probiotika a prebiotika, nejen na cestách
V akci také:
Biopron® Laktobacily
BabyBIFI +, 30 tobolek
za 169 Kč 199 Kč
(-30 Kč) (1 tobolka/5,63 Kč)

180 tablet
• š pičková komplexní výživa
s chondroitinem, glukosaminem
a kolagenem typu II.
• vitamin C podporuje tvorbu kolagenu
pro normální funkci chrupavek

Doplňky stravy.
(1 tobolka/8,30 Kč)

V akci také:
Proenzi® krém, 100 ml
za 169 Kč 199 Kč
(-30 Kč)

329

-80 Kč

PROENZI® 3 PLUS

249

Doplňky stravy.
(1 tableta/2,77 Kč)

619

- Kč -

-120 Kč

UROVAL® MANOSA AKUT
20 tablet

GS CONDRO® DIAMANT
Zlatá edice s měsícem užívání navíc!
• kombinace glukosamin sulfátu
aescinu a vitamin C, který podporuje
tvorbu vlastního kolagenu
pro správnou funkci
kloubních chrupavek

V akci také: Uroval® manosa
Akut, 10 tablet za 209 Kč 249 Kč
(-40 Kč) (1 tableta/20,90 Kč)

-90 Kč

- Kč -

100 + 60 tablet

• kombinace extraktu
kanadských brusinek
a D - manosy
• vhodné také pro těhotné
a kojící ženy

Doplňky stravy.
(1 tableta/14,95 Kč)

499

Doplněk stravy.
(1 tableta/4,06 Kč)

389

800

299
- Kč -

-151 Kč

BEPANGEL®
HOJIVÝ GEL

649
- Kč -

CANNADERM®
MENTHOLKA
KONOPNÉ MAZÁNÍ

50 g
Velký pomocník na malé rány
MODERNÍ HYDROGEL 4 V 1
• urychluje hojení
• chrání před další infekcí
• chladí a nepálí
• snižuje riziko vzniku jizev

200 ml

Pečlivě čtěte návod k použití.
Bepangel® Hojivý gel je zdravotnický
prostředek na drobná poranění.
L.CZ.MKT.CC.12.2020.2119

-40 Kč

• chladivá úleva od bolesti
zad, svalů i kloubů
• originální mazání
s konopným olejem,
jedlí sibiřskou a směsí bylin

299

259
- Kč -

- Kč -

• 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

• s pecialista v péči o pokožku
• pomáhá zlepšit vzhled jizev strií
a sjednotit odstín pokožky

-60 Kč

195

30 g

60 ml

Kosmetické přípravky.

-34 Kč

Konopná péče.

CALCIUM PANTOTHENICUM MAST

BI-OIL®
PEČUJÍCÍ OLEJ

V akci také: Bi-Oil® pečující olej
na pokožku (přírodní), 60 ml
za 319 Kč 349 Kč
(-30 Kč)

229

V akci také:
další produkty Thermolka
a Mentholka od 125 Kč

V akci také:
Calcium Pantothenicum 100 g
za 85 Kč 102 Kč
(-17 Kč)
Kosmetické přípravky.

299

239
- Kč -

59

-10 Kč

49
- Kč -
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MOJE LÉKÁRNA
LACTOBACILKY

PROBIOTIKA PRO DĚTI

MOJE LÉKÁRNA
MAGNESIUM B6 FORTE

20 + 10 tablet + hroznový cukr
jahoda 17 tablet NAVÍC*

100 + 20 tablet + hroznový cukr
citron 17 tablet NAVÍC*

• cucavé pastilky pro děti od 3 let
a dospělé
• kombinace 5 probiotických
kmenů s vysokým podílem
aktivních bakterií (lactobacilů)

• obsahuje citrát hořčíku a biologicky
aktivní formu vitaminu B6
• hořčík a vitamín B6 přispívají
ke snížení míry únavy
a vyčerpání a k normální
psychické činnosti.
326

Doplněk stravy.
(1 tablet/4,63 Kč)
* Za 0,01 Kč.

-12 Kč

+

151

139

Doplněk stravy.
(1 tableta/2,24 Kč)
* Za 0,01 Kč.

- Kč -

-57 Kč

+

269
- Kč -

MOJE LÉKÁRNA
HYPERMAR

MOJE LÉKÁRNA
HYAL-VISION

MOJE LÉKÁRNA
LUTEIN PREMIUM 20 MG

30 ml

10 ml
oční kapky

60 tobolek

• k uvolnění a vyčištění
nosu a nosních dutin,
ke kterému dochází
při nachlazení
• vhodné pro dospělé
a děti od 3 let
Čtěte pečlivě
návod k použití.
Zdravotnický
prostředek.

-11 Kč

• komplex 9 minerálů
a vitamínů pro oči

• pro citlivé,
unavené,
zarudlé
a suché oči

Doplněk stravy.
(1 tobolka/4,32 Kč)

Čtěte pečlivě
návod k použití.
Zdravotnický
prostředek.

120

139

109

-20 Kč

- Kč -

280

119

-21 Kč

- Kč -

259
- Kč -

COREGA MAX CONTROL

GUAJACURAN® 200 MG

40 g + Corega antibakteriální tablety
blister 6 ks NAVÍC při koupi fix. krému 40 g*

50 tablet

•
•
•
•

pevná fixace
pomáhá bránit ulpívání zbytků jídla pod náhradou
tryska pro přesnou aplikaci
bez zinku

V akci také:
Corega Comfort 40 g
za 115 Kč 135 Kč (-20 Kč);
Corega Bez příchuti extra silný 40 g
za 99 Kč 114 Kč (-15 Kč);
Corega Original extra silný 40 g
za 99 Kč 114 Kč (-15 Kč);
Corega Ochrana dásní
40 g za 99 Kč 114 Kč (-15 Kč);
Corega Svěží extra silný 40 g
za 99 Kč 114 Kč (-15 Kč)

-20 Kč

Čtěte pečlivě návod k použití.
Zdravotnické prostředky.
* Za 0,01 Kč.

• k usnadnění vykašlávání
při zahlenění
• k úlevě napětí kosterního
svalstva, včetně zvýšeného
napětí šíjových svalů,
u dospělých, dospívajících
a dětí od 6 let
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití
s účinnou látkou guaifenesinum.

248

-49 Kč

135

115
- Kč -

+

STREPTOKILL®
KAPKY S ÚSTNÍM
APLIKÁTOREM

Doplněk stravy.
(1 ml/10,76 Kč)

- Kč -

316

25 ml
• 1 00% přírodní účinná
kombinace bylinných extraktů
z dubu, šalvěje, řepíku, jitrocele,
heřmánku a dalších šesti bylin 
• extrakt z dubu příspívá
k nomální funkci horních
cest dýchacích

199

-47 Kč

269
- Kč -

AKČNÍ NABÍDKA OD 10. 7. 2021 DO 31. 8. 2021

Buďte připravení
na letní sezónu
při nákupu 2 různých* produktů

cestovní taštička navíc
219

-40 Kč

V akci také:
Voltaren Forte 20 mg/g gel,
100 g za 289 Kč 359 Kč (-70 Kč)
Panadol Novum 500 mg / 24 potahovaných
tablet za 35 Kč 45 Kč (-10 Kč),
219
Fenistil gel, 50 g
za 259 Kč 314 Kč (-55 Kč)
179
-40 Kč

119

179
- Kč -

-24 Kč

95
- Kč -

129

- Kč -

Termín trvání akce: 10. 7. 2021 – 31. 8. 2021

-30 Kč

*Při koupi 2 různých vyobrazených nebo uvedených produktů. Akce platí do vydání zásob dárku.

99
- Kč -

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. O správném použití a možném kombinování těchto léčivých přípravků se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Panadol Extra Novum 500 mg/65
mg potahované tablety a Panadol Novum 500 mg potahované tablety (paracetamol) jsou léčivé přípravky k vnitřnímu užití. Voltaren Forte 20 mg/g gel je léčivý přípravek k vnějšímu použití. Obsahuje
diclofenacum diethylaminum. Otrivin Menthol 1 mg/ml nosní sprej, roztok obsahuje xylometazolin. Léčivý přípravek k podání do nosu. Fenistil 1 mg/g gel je léčivý přípravek k vnějšímu použití. Obsahuje
dimetindeni maleas. Ochranné známky jsou vlastněné nebo licencované skupinou společností GSK. ©2021 skupina společností GSK nebo poskytovatel příslušné licence. V případě otázek kontaktujte
prosím: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, e-mail: cz.info@gsk.com. Případné nežádoucí účinky prosím hlaste na: cz.safety@gsk.com.
Datum vypracování materiálu: 05/2021
PM-CZ-FENI-21-00005

KINEDRYL®

COMPEED®
NÁPLAST NA PUCHÝŘE
STŘEDNÍ

10 tablet
• k předcházení
a léčbě nevolnosti
a zvracení
při cestování
dopravními
prostředky

5 ks
• okamžitě ulevuje od tlaku a bolesti 
• napomáhá rychlému hojení
• odpuzuje vodu a je diskrétní

Pečlivě čtěte
příbalovou informaci.
Léčivý přípravek
k vnitřnímu užití.

109

-20 Kč

89

V akci také
další produkty Compeed® od 109 Kč
Čtěte pečlivě návod k použití.
Zdravotnické prostředky.

- Kč -

-40 Kč

139

99
- Kč -

NIXX® FORTE DEZINFEKČNÍ
GEL S DÁVKOVAČEM

ASEPT
sprej 100 ml

250 ml + NIXX® Forte
dezinfekční gel 100 ml NAVÍC*

• účinná dezinfekce pro celou rodinu
• asept je určený na dezinfekci drobných ran
a poranění kůže, po bodnutí hmyzem
a na sluncem popálenou pokožku
• neštípe, nepálí a nešpiní oblečení
• vhodné i pro novorozence
Čtěte pečlivě návod k použití.
Zdravotnický prostředek.

• účinný proti koronavirům
• velmi příjemně voní, nelepí,
ruce příliš nevysušuje
• eliminuje až 99,9 % virů a bakterií

105

-10 Kč

www.mojelekarna.cz

95
- Kč -

Biocid. Používejte biocidní přípravky bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte
údaje na obalu a připojené
informace o přípravku.
269
* Za 0,01 Kč.

-70 Kč

199

+

- Kč -

Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč včetně DPH. Nabídka platí od 10. 7. do 31. 8. 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.

