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Voltaren Forte  2,32% gel proti bolesti až na 24 hodin: 
�  Analgetikum ve formě gelu  

s účinkem na 24 hodin při použití 2�denně.
�  Ulevuje od bolesti zad, svalů a kloubů. 
� Snadno otevíratelný uzávěr.

VOLTAREN FORTE 2.32% GEL
100 g

Účinné analgetikum.
�  Pomáhá při bolesti hlavy,  

zubů, zad, svalů, kloubů  
a menstruační bolesti.

�  Snižuje horečku.
�  Tlumí zánět.
Růžový Ibalgin® je jen jeden.

RYCHLÁ A ÚČINNÁ LÉČBA PRŮJMU. K léčbě akutního 
a chronického průjmu. Neovlivňuje přirozenou střevní 
mikroflóru.

IBALGIN® 400
100 potahovaných tablet

IMODIUM®

20 tvrdých tobolek

V AKCI TAKÉ:
� IMODIUM® 8 TVRDÝCH TOBOLEK za 99 Kč
� IMODIUM® RAPID 2MG, TABLETY DISPERGOVATELNÉ 

V ÚSTECH za 95 Kč

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

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

Vysoce účinný v období klimakteria. Přírodní a nehormonální.
Ploštičník na všechny fyziologické projevy klimateria  
(návaly horka, pocení),  
třezalka pro zlepšení nálady.

K léčbě sportovních a úrazových poranění, 
pohmožděnin, vymknutí, bolestí svalů, kloubů, 
špatně se hojících i otevřených ran.

GS MERILIN HARMONY 
60 + 30 tablet

TRAUMAPLANT MAST
50 g

V AKCI TAKÉ:
GS MERILIN 
60 + 30 tablet
za 469 Kč

V AKCI TAKÉ:
� VOLTAREN RAPID  

25 mg cps. mol. 20�25 mg

� VOLTAREN ACTIGO EXTRA  
25 mg tbl. obd.2  za 95 Kč

Doplněk stravy. 5,21 Kč/tbl.

Obsahuje šťávu a extrakt z čerstvé nati druhu Symphytum x uplandicum.  
Lék ke kožnímu podání. Pro dospělé i děti. 
Před použitím si pečlivě přečtěte příbalový leták.

469 Kč
- 13 % 

 539 Kč

Na odřeniny, popáleniny a další druhy ran.
�  3v1: chrání před infekcí, kryje ránu  

(nahradí náplast), urychluje hojení.
�  Nepálí a ránu zahojí.
� Jednoduchá a rychlá pomoc ve spreji.
�  S ionizovaným stříbrem.

ALFASILVER SPREJ
50 ml

Zdravotnický prostředek.

Pozorně si přečtěte příbalovou informaci. Voltaren Forte 2,32% gel je lék na vnější použití. 
Obsahuje diclofenacum diethylaminum. 
Voltaren Rapid 25 mg, měkké tobolky je lék na vnitřní použití. Obsahuje diclofenacum kalicum. 
Voltaren ActiGo Extra, obalené tablety je lék na vnitřní použití. Obsahuje diclofenacum kalicum. 

175 Kč
- 12 % 

 199 Kč

114 Kč
- 21 % 

 145 Kč

�  Léčí nehtové a kožní plísně, včetně vlasaté části hlavy.
�  Rychle ulevuje od příznaků zánětu, zejména svědění.
�  Vhodný pro dospělé i děti.

EXODERIL®

10 mg/ml kožní roztok, 20 ml

Volně prodejný lék k vnějšímu použití  
s účinnou látkou naftifin hydrochlorid.  
Čtěte pozorně příbalový leták.

 239 Kč
 245 Kč

158 Kč
 166 Kč

Přípravek proti alergiím, ke zmírnění nosních 
a očních příznaků sezónní a celoroční 
alergické rýmy, ke zmírnění příznaků 
chronické kopřivky nejasného původu.

ANALERGIN
30 tablet

Lék k vnitřnímu užití s účinou látkou cetirizin.  
Před užitím čtěte příbalovou informaci.

99 Kč
- 16 % 

 119 Kč

279 Kč

125 Kč

99 Kč



Vysoká dávka omega-3 prémiové kvality pro zdravé srdce, 
mozek a zrak. EPA a DHA přispívají k normální funkci srdce. 
DHA pak také k normální funkci mozku a zraku.  
Příznivého účinku je dosaženo při min. dávce DHA  
a EPA 250 mg denně.

Pro náhlé situace nejen na cestách. 
Probiotický komplex s S.Boulardii,  
laktobacily a prebiotiky. 

Léčí příčinu bolesti v krku
� Ničí široké spektrum bakterií i viry .
� Vhodný k prevenci a léčbě aftů.                                                                                                    
� Proti infekcím v dutině ústní.
� Mátová příchuť.

OMEGA 3 FORTE 1000 mg  180 tobolekBIOPRON FORTE  
30+10 tobolek

SEPTOFORT 2 mg  24 tablet

V AKCI TAKÉ:
GINKOPRIM MAX 
60 tablet  
za 249 Kč

V AKCI TAKÉ:
STOPEX NA SUCHÝ KAŠEL 10mg/5ml 125 ml  za 99 Kč

Doplňky stravy. 
Omega 3 Forte 1000 mg  1,38 Kč/tbl, Ginkoprim Max 4,15 Kč/tbl

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léky k vnitřnímu užití. Septofort 2 mg obsahuje 
chlorhexidin. Stopex 10 mg/5 ml perorální roztok obsahuje dextromethorphan.

Doplněk stravy. 6,23 Kč/tbl
*IMS sell-out data MAT 1/2019: Biopron je nejprodávanější značkou probiotik 
v ČR v počtu prodaných kusů i v hodnotě.

Vaginální tablety s laktobacily a kyselinou mléčnou.
Vhodné při kvasinkové i bakteriální infekci.

Zdravotnický prostředek.

BELIEMA EFFECT  10 tablet

Kosmetický přípravek.

V AKCI TAKÉ:
BELIEMA EXPERT 
INTIM KRÉM 30 ml   
za 149 Kč

199 Kč
- 23 % 

 259 Kč

To nejlepší pro Váš pohyb od Proenzi®

�  Nové, unikátní složení
�  Zesílená výživa díky rostlinným extraktům: vrbě bílé, kurkuminu  

a Boswellii serratě pro zdravé, pružné a pohyblivé klouby.

Doplněk stravy.
4,58 Kč/tbl

PROENZI INTENSIVE  120 tablet 

V AKCI TAKÉ:
PROENZI KRÉM
100 ml  za 159 Kč
Kosmetický přípravek.

Se zlatobýlem pro podporu funkce močových cest. 
Obohaceno o extrakt z kanadských brusinek.

URINAL AKUT 10 tablet

V AKCI TAKÉ:
URINAL EXPRESS PH 6 sáčků  za 149 Kč
Doplňky stravy. 22,90 Kč/tbl, 24,80 Kč/sáček

�  Neinvazivní varianta léčby hemoroidů.
�  Rychle zastavuje krvácení, pálení a svědění.
�  Účinná proti bolesti.

FAKTU®

Rektální mast 20 g

Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Léčivý přípravek k rektálnímu podání.

99 Kč
- 16 % 

 119 Kč

Beauty drink obsahuje 5 g  
tekutého kolagenu z mořských ryb 
typu I., II., III., se svěží příchutí maracuji, 
slazen steviol-glykosidy.

MARINE KOLAGEN DRINK 
30 sáčků

Doplněk stravy. 16,63 Kč/sáček

499 Kč
- 28 % 

 695 Kč

Hořčík s vitaminem B6 přispívají   
k normální činnosti nervové soustavy,  
k udržení normální psychické 
činnosti a podporují snížení  
míry únavy a vyčerpání. 

MEDPHARMA MAGNESIUM 
CITRÁT FORTE + VITAMIN B6
67 tablet

V AKCI TAKÉ:
MEDPHARMA VITAMIN C 500 mg s šípky, prodloužený účinek
107 tablet za 89 Kč

Doplněk stravy. Mg Citrát F. 1,33 Kč/tob, Vit. C 0,83 Kč/tob.

100% rostlinná silice  
- olej má neobyčejně silné  
antiseptické účinky. 
Vhodná do relaxačních koupelí, 
pro osvěžení pokožky nebo k péči  
o nohy, ke stimulačním masážím, 
do aromalampy.

MEDPHARMA  
TEA TREE OIL 
10 ml

V AKCI TAKÉ:
MEDPHARMA OMEGA 3  
RYBÍ OLEJ FORTE
67 tobolek  za 169 Kč

100% rostlinná silice.

Doplněk stravy.  2,52 Kč/tob

79 Kč
- 24 % 

 105 Kč

89 Kč
- 34 % 

 135 Kč
VĚDĚLI JSTE, ŽE?

Aby se člověk dostal 

na průměrnou denní dávku 

vitamínu C, musel by každý 

den sníst téměř dva celé 

citrony.

� Účinně hydratuje tělo a hasí žízeň.
�  Obsahuje glukózu a elektrolyty,  

které jsou důležitým zdrojem  
pro rehydrataci.

�  Je doporučován sportovcům,  
aby u nich během fyzické aktivity  
nedošlo k dehydrataci organizmu  
- skvěle doplňuje tělu potřebné  
minerální soli a elektrolyty.

LITORSAL  
šumivé tablety 
při dehydrataci
24 šumivých tablet

Doplněk stravy.
3,29 Kč/tbl eff

79 Kč
- 12 % 

 90 Kč

VĚDĚLI JSTE, ŽE?
Dlouhodobý nedostatek tekutin může vést k poruchám funkce ledvin, bolesti hlavy nebo zácpě.

 229 Kč
 249 Kč

 599 Kč

125 Kč 289 Kč

289 Kč



Chladivá úleva od bolesti a přetížení zad, svalů i kloubů.  
Originální mazání s konopným olejem, jedlí sibiřskou, 
mentolem a směsí bylin. Vhodné pro seniory, sportovce i 
osoby s namoženým či ztuhlým pohybovým aparátem.

Pomáhá omezovat únik moči díky EFLA  
– extraktu ze semene tykve, který také napomáhá udržet 
standardní počet návštěv WC. Kosmetické přípravky  

s vysokým obsahem  
D-Panthenolu 10%,  
vitaminy A, D, E a F a Aloe vera 
přinášející rychlou úlevu  
sluncem podrážděné pokožce.

CANNADERM MENTHOLKA  
200 ml, konopné mazání

IVE INKONTINSTOP  60 tobolekPANTHENOL 10% SWISS PREMIUM
tělové mléko 200 + 50ml ZDARMA

V AKCI TAKÉ:  
CANNADERM 
� MENTHOLKA EXTRA  

konopné mazání 150 ml   
za 229 Kč

� THERMOLKA 
hřejivé mazání 200 ml   
za 210 Kč

� THERMOLKA EXTRA  
hřejivé mazání 150 ml   
za 229 Kč

V AKCI TAKÉ:
PANTHENOL 10%  
SWISS PREMIUM PĚNA 
125 + 25 ml ZDARMA   
za 149 Kč

Konopná péče.

Doplněk stravy.  
9,82 Kč/tobKosmetika.

Tělový krém Elasti-Q Original krém 
k prevenci strií obsahuje 6 složek 
s prokázanou účinností proti striím.  
Díky pravidelnému používání zajistí 
pevnou a pružnou pokožku nejen 
během těhotenství, ale i po porodu.

Předchází a mírní projevy opruzené pokožky dospělých. 
Vhodný pro oblast vnitřní strany stehen, pod prsy,  
v záhybech kůže. Splachovatelné kapesníčky.Chladivá úleva pro nohy 

bez otoků, křečových žil 
a pocitů těžkosti. 
Osvěžující mazání 
s konopím, rutinem a mátou. 
Ideální pro osoby 
se sedavým zaměstnáním, 
osoby s nadváhou 
i těhotné ženy.

ELASTI-Q ORIGINAL  200 ml 
krém k prevenci strií

INTIM COMFORT
25 kapesníčků anti-intertrigo pack

CANNADERM VENOSIL 
100 ml
konopné mazání  

Kosmetika.Kosmetika.Konopná péče.

129 Kč
- 11 % 

 146 Kč

Lék k tlumení bolesti
�  hlavy
�  zubů
�  zad
�  při migréně

Valetol® 300 mg/150 mg/50 mg tablety. 
Propyphenazonum/paracetamolum/coffeinum. 
Registrovaný lék k vnitřnímu užití. Perorální podání.  
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

VALETOL®

24 tablet

79 Kč
- 12 % 

 85 Kč

Snadná volba pro optimální úlevu 
od příznaků syndromu suchého 
oka; složení „vše v jednom“ 
poskytuje zvlhčení a ochranu  
od všech typů podrážděných, 
suchých očí.

SYSTANE® COMPLETE
zvlhčující oční kapky, 10 ml

C11904993604/04/2019 
Zdravotnický prostředek Informace vycházejí z návodu k použití.

269 Kč
- 18 % 

 329 Kč

NOVINKA

POTŘEBY PRO SPORTOVCE 
Více produktů z  této kategorie najdete na www.pilulka.cz

� sportovní výživa a nápoje� pomůcky na cvičení� analyzátory tělesného tuku� masážní pomůcky� pomoc při úrazu

�  Léčí příznaky alergického zánětu spojivek,  
včetně případného zánětu nosní sliznice. 

�  Od 4 let věku.

ALLERGODIL 
oční kapky, 6  ml

V AKCI TAKÉ:
ALLERGODIL 
nosní sprej, 10 ml  
za 189 Kč

Allergodil oční kapky, oční kapky, roztok a Allergodil 1 mg/ml, nosní sprej, roztok 
jsou léčivé přípravky k očnímu a nosnímu podání s léčivou látkou azelastin 
hydrochlorid. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

129 Kč
- 23 % 

 169 Kč

� Pomáhá odstraňovat přebytečnou vodu z těla.
�  Pomáhá udržovat normální tělesnou hmotnost.
�  Přispívá k detoxikaci organismu.
�  Brání vzniku otoku dolních končetin a rozvoji celulitidy.
�  Nehormonální přípravek.

FORFEMINA SLIM  60 kapslí
- přípravek na odvodnění těla

Doplněk stravy. 3,48 Kč/cps

209 Kč
- 27 % 

 289 Kč

 205 Kč 189 Kč

650 Kč

210 Kč
179 Kč

- 10 % 

 199 Kč



Komplexní péče o unavené nohy 
-  krém je kombinací olejů z levandule,  
citronové trávy, borovice tea tree, 
rozmarýnu a bylinných extraktů 
 kaštanu, arniky , měsíčku a jalovce. 
Je vhodný k prokrvení nohou.
"Nyní dárek Bivenol micro 10 tbl ZDARMA"

BIOVENOL KRÉM  2�200ml
+ BIVENOL MICRO 10 tablet ZDARMA

Kosmetický přípravek + doplněk stravy.

Akce platí do vyprodání zásob.

Hylak forte obnovuje přirozené prostředí ve střevě, čímž přispívá k rychlé 
úpravě narušené mikrobiální rovnováhy. 

HYLAK 
FORTE 100 ml

Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Před užitím čtěte příbalový leták. Sanytol dezinfekční gel 75 ml je biocidní 
přípravek pro dezinfekci rukou, používejte ho bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu  
a připojené informace o přípravku. 

180 Kč

105 Kč

139 Kč

+ K NÁKUPU HYLAK FORTE
NAVÍC SANYTOL DEZINFEKČNÍ gel 75 ml za 0,01 Kč. 

199 Kč
- 23 % 

 259 Kč

V AKCI TAKÉ: COREGA 
� MAX CONTROL 40 g  za 109 Kč
� BEZ PŘÍCHUTI EXTRA SILNÝ 40 g  za 95 Kč
� ORIGINAL EXTRA SILNÝ 40 g  za 95 Kč
� SVĚŽÍ EXTRA SILNÝ 40 g  za 95 Kč

�  Extra komfort pro citlivé dásně. 
�  Pomáhá zmírňovat tlak a podráždění,  

které může zubní náhrada způsobit. 
�  Pevně fixuje celý den. 
�  Mátová příchuť.

Corega fixační krémy jsou zdravotnické prostředky.

COREGA COMFORT  40 g

Tradiční rostlinný léčivý přípravek při  rýmě a zánětu 
nosních dutin.

+ K NÁKUPU BIOTUSSIL 100 ml 
navíc doplněk stravy  
se sladidlem  
Vitamín C 250 mg
60 tablet

BIOTUSSIL 100 ml
+ VITAMÍN C  60 tablet ZDARMA

Volně prodejné léčivo + doplněk stravy.

�  Krém proti předčasnému stárnutí buněk.
�  Redukuje vrásky i jemné linky v obličeji.
�  Intenzivně podporuje regeneraci buněk.

RUGARD VITAMINOVÝ KRÉM 100 ml
+ KRÉM NA RUCE 50 ml ZDARMA

Kosmetika.

399 Kč
- 20 % 

 499 Kč

99 Kč
- 32 % 

 146 Kč

Voděodolná, transparentní náplast ve spreji,  
do 2 minut zasychá, po 3–4 dnech samovolně zmizí, 
zabraňuje přístupu cizorodých látek  
(rána např. ve slané vodě neštípe), nezabraňuje 
pohybu, zcela splyne s ránou, vhodný pro děti  
od 3 let a diabetiky.

+ DÁREK AKUTOL 
ODSTRAŇOVAČ  
NÁPLASTÍ 35 ml
Bezbolestné odstranění  
textilních či plastových  
náplastí  a jiných  
zdravotnických  
pomůcek lepených 
na povrch těla.

AKUTOL 
SPREJ  60 ml

Akutol sprej je ochranný plastický obvaz ve spreji, určený k rychlému ošetření odřenin, oděrek 
a jiných drobných povrchových poranění. 

V AKCI TAKÉ 
CESTOVNÍ BALENÍ:
AKUTOL SPREJ MINI  
35 ml  za 105 Kč 

+ DÁREK AKUTOL  
odstraňovač náplastí  
35 ml

DÁREK NAVÍC k vybraným produktům v Pilulka LÉKÁRNÁCH

+ NAVÍC COREGA ANTIBAKTERIÁLNÍ TABLETY 
    BLISTER 6 ks za 0,01 Kč



DOVOLÉNÁ
 Balíme na dovolenou  
  aneb co by nemělo chybět  
  ve vaší lékárničce:

•  léky:
- ty, které pravidelně užíváte- proti cestovní nevolnosti- proti bolesti-  proti průjmu, zácpě a zažívacím obtížím -  proti alergiím

 •  přípravky na ochranu před slunečním zářením•  desinfekční přípravky •  teploměr
•  repelenty a léčivé přípravky  
po bodnutí hmyzem•  náplast na ošetření poranění

Chytrá hydrokoloidní náplast 
okamžitě mírní bolest 
a urychluje hojení. 
Balení obsahuje 
nůžky.

Náplast s hydrokoloidním 
polštářkem tlumícím 
bolestivost a zabraňujícím 
tvorbě strupů.

Hydrokoloidní náplast ulehčující 
odstranění kuřího oka a tlumící  
tlak obuvi.

Mix hydrokoloidních  
náplastí, speciálně 
tvarovaných,  
na puchýře.

Speciálně tvarovaná hydrokoloidní 
náplast na patu.

Speciálně tvarovaná hydrokoloidní  
náplast na prsty.

Extra velká hydrokoloidní náplast 
na puchýře.

COSMOS® NA DROBNÁ PORANĚNÍ  
3�65�90 mm

COSMOS® NA KUŘÍ OKA  
TWIN TEC  6�17�40 mm 

COSMOS® NA PUCHÝŘE 
MIX 3 VELIKOSTÍ  8�

COSMOS® NA PUCHÝŘE  
NA PATĚ  5�45�76 mm

COSMOS® NA PUCHÝŘE 
NA PRSTECH  6�19�55 mm

COSMOS NA PUCHÝŘE XL
5�45�75 mm

Unikátní náplast - lze ji stříhat do libovolného tvaru 
"na míru"  drobnému poranění. Rychle zahojí bez strupu. Diskrétní řešení oparů. Bez bolesti, chladivé na popáleniny.

A kuří oko 
i nepříjemná 
bolest je pryč.

Jakékoliv boty  
pro vás nebudou  
problém.

Patičky 
jako v bavlnce.

Ani nové boty 
vás nepotrápí.

Ani velký puchýř 
není problém.

Hydrokoloidní náplasti COSMOS® obsahují 2 vrstvy hydrokoloidů (technologie Twin-tec). 
Vrstva hydrokoloidu místo lepidla snižuje riziko podráždění pokožky.
• vytvářejí na ráně vlhké prostředí  • umožňují rychlé hojení a úlevu od bolesti

 COSMOS® NA OPARY 
16�12�17 mm

COSMOS® NA POPÁLENINY 
3�7,5�10 cm

COSMOS® NA POPÁLENINY 
3�4,5�6 cm

COSMOS® NA ODŘENINY
4�8,5�10 cm  

Diskrétní hydrokoloidní 
náplast, podporuje 
hojení a snižuje 
svědění.

Sterilní hydrogelová náplast 
na popáleniny 1. a 2. stupně.

Sterilní hydrogelová náplast 
na popáleniny 1. a 2. stupně.

59 Kč
- 16 % 

 71 Kč

89 Kč
- 20 % 

 112 Kč

79 Kč
- 22 % 

 102 Kč 75 Kč
- 19 % 

 93 Kč

75 Kč
- 19 % 

 93 Kč 79 Kč
- 19 % 

 98 Kč

69 Kč
- 20 % 

 87 Kč

189 Kč
- 18 % 

 233 Kč 109 Kč
- 21 % 

 139 Kč
79 Kč
- 22 % 

 102 Kč

Obsah účinné látky: DEET 24,9 %
�  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.

REPELENT PREDATOR FORTE 
sprej  150 ml

V AKCI TAKÉ:
 REPELENT PREDATOR BIO SPREJ  
150 ml  za 199 Kč
Repelent.

Nosní sprej pro komplexní úlevu od alergické rýmy:
�  Ulevuje od nosních a očních příznaků alergie  

(kýchání, svědění nosu a očí, slzení očí, ucpaný nos).
�  Účinkuje po 24 hodin.
�  Již v 1 dávce.

FLIXONASE 50 mcg/dávka 
60 dávek

Obsahuje flutikason-propionát. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  O správném použití se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.  
FLIXONASE 50 mikrogramů/dávka nosní sprej, suspenze je lék k nosnímu užití. 

 134 Kč
- 20 % 

 169 Kč

 299 Kč



OPALOVÁNÍ

 fototyp 3
 fototyp 1

 fototyp 2
 fototy

p 4

Opalovací mléko
sluneční ochrany  
pro fototyp 3 až 6.

Opalovací mléko 
pro fototyp 1 a 2. 
Je určené pro kůži 
extrémně citlivou 
na sluneční záření  
a při extrémní expozici 
UV záření  
(např. vysokohorské 
prostředí a tropy). 

Opalovací mléko
pro fototyp 2 až 6.

Obsahuje výhradně fyzikální UV filtry 
a byl vyvinutý speciálně na ochranu 
malých dětí a velmi citlivé kůže.

DAYLONG ™  
REGULAR  
SPF 15 
200 ml

DAYLONG ™ EXTREME SPF 50+ 
50ml

DAYLONG ™ 
ULTRA SPF 25  
200ml 
+ AFTER SUN 
GEL  200ml

DAYLONG ™   
BABY SPF 30  50 ml

Rychle aplikovatelný přípravek  
na ochranu před slunečním zářením. 
Ventil umožňuje sprejováni v rozsahu 
360 stupňů bez přerušení v každé poloze.

DAYLONG ™
PROTECT & CARE  
transp. aerosol SPF 50+
155 ml Gelovitý krém, který se rychle 

vstřebává a zanechává na pleti 
příjemný sametový pocit. 
Vhodný i při sluneční alergii.

DAYLONG ™
SENSITIVE SPF 30 
100 ml gel-creme

V AKCI TAKÉ:
DAYLONG™ 
� ULTRA SPF 25  

200 ml za 549 Kč

� ULTRA SPF 25  
100 ml  za 319 Kč

V AKCI TAKÉ:
DAYLONG™ KIDS SPF 50 
150 ml za 639 Kč

V AKCI TAKÉ:
DAYLONG™ EXTREME 
SPF 50+ 
200 ml za 695 Kč

379 Kč
- 11 % 

 428 Kč
549Kč

- 13 % 

 633 Kč

429 Kč
- 10 % 

 479 Kč
269 Kč

- 14 % 

 314 Kč

Přirozená stimulace opálení.  
Chrání před sluncem a zároveň aktivuje, 
zintenzivňuje a dlouhodobě prodlužuje opálení. 
Textura suchého oleje nezanechává mastný film  
na pokožce.

PHOTODERM 
BRONZ OLEJ SPF 30 
200 ml

359 Kč
- 32 % 

 534 Kč

Ochrana před sluncem  pro citlivou pokožku dětí 
a batolat. Trojnásobná ochrana UVA, UVB, IRA. 
Voděodolný. 

LADIVAL  
DĚTSKÁ POKOŽKA  
OF 50 SPREJ 
200 ml

329 Kč
- 22 %

 427 Kč

Opalovací kosmetika.

 549 Kč
 609 Kč

 279 Kč
 308 Kč

Pro bezpečný
 pobyt na slu

nci bychom si měli přečíst ně
kolik užitečný

ch rad.  

Jedna z nich je dobř
e určit svůj fototyp.

 Dnes se středoevrop
ská populace dělí po

uze do 4 skupin fototypů.

Tito lidé mají  

odolnou pokožku proti 

slunečnímu záření. 

Téměř nikdy nezrudne 

a snadno hnědne. 

Mají hnědou pleť a tmavě  

hnědé až černé vlasy.  

Doporučená doba  

slunění může být 

až 45 min.

Lidé s citlivou 
pokožkou, která zrudne 
a jen občas přejde do 

hnědé barvy.  
Obvykle mají blonďaté 

až hnědé vlasy, doporu-
čená doba opalování  

je 10—20 min.

Lidé s velmi citlivou,  

bledou pletí s pih
ami  

a zrzavými vlasy.  

Velice rychle se jim  

pokožka spálí a d
oporu-

čená, bezpečná d
oba  

slunění je maximálně 

5—10 min.

Lidé s normální pletí, 
která na sluníčku někdy 
zrudne a má většinou  

bronzovou barvu.  
Mají světle hnědou barvu 
pleti, tmavě blonďaté až 
kaštanově hnědé vlasy.  

Doporučená doba 
opalování je 
20—30 min.

Pilulka LÉK
ÁRNA BrnoPharmDr. Kateř

ina Nesejtová
  



MATKA A DÍTĚ

V AKCI TAKÉ:
ROSALGIN 6 sáčků  

Lék s účinnou látkou benzydamin hydrochlorid. 
K intimním oplachům a výplachům.

Rychlá úleva při gynekologických potížích. 
Působí proti bolesti, svědění, pálení. 
Potlačuje bakterie a kvasinky. 
Více na www.rosalgin.cz

ROSALGIN
10 sáčků

69 Kč
- 15 % 

 82 Kč

109 Kč
- 12 % 

 125 Kč

Dětská mast k péči o pokožku se sklonem k opruzeninám.                                                                  
�  Komplexní složení pěti pečujících látek.
�  Zklidňuje podrážděnou pokožku.
�  Bez konzervantů a parfemace.
Obsahuje: rybí olej, mandlový olej,  
oxid zinečnatý a D-panthenol,  
vitamin E.

RYBILKA NEO® 100 ml

Kosmetický přípravek.

V AKCI TAKÉ:
� JUNIOR-ANGIN SIRUP PRO DĚTI  100 ml  za 180 Kč
� JUNIOR-ANGIN JAHODOVÁ LÍZÁTKA  8 ks  za 159 Kč 

Pro děti od 3 let.

Zdravotnické prostředky.

Expert na bolest v krku u dětí!
� Ulevuje od bolesti v krku.
� Zklidňuje podrážděné sliznice.
Jahodové pastilky pro děti od 4 let.

JUNIOR-ANGIN PASTILKY   
24 ks

Zanechává zklidňující a chladivý pocit na postiženém místě 
po bodnutí či štípnutí hmyzem, na otoky a pohmožděniny, 
obsahuje 6% extrakt z Arniky horské, vhodný pro děti od 3 let.

TRIODERM® CARE
Chladivá pěna s Arnikou, 35 ml

V AKCI TAKÉ:
PANADOL NOVUM 500 mg 24 tablet  za 32 Kč

Pozorně si přečtěte příbalovou informaci. Panadol Extra Novum potahované tablety 
je lék na vnitřní užití. Panadol Novum 500 mg potahované tablety je lék na vnitřní užití. 
Obsahuje paracetamol. 

Chladivá pěna s arnikou.

Panadol Extra Novum při mírné až středně silné bolesti:  
hlavy včetně migrény, zubů, při menstruačních bolestech,  
bolesti svalů, kloubů a v krku při onemocnění horních cest 
dýchacích. Objevuje se v krvi již do 10 minut.

PANADOL Extra Novum 500 mg/65 mg  
30 tablet

Více produktů z této kategorie 

najdete na www.pilulka.cz

� dětská výživa

� dětská kosmetika a drogerie

� dětské autosedačky, kočárky a cestování

� pro budoucí maminky

� hračky, spinkání

Plasmagel – ochranný a regenerační gel na poškozenou, 
podrážděnou a porušenou pokožku. Obsahuje unikátní 
formuli R.A.F. na urychlení regenerace. Praktické balení  
bez přístupu vzduchu. Vhodný do kabelky i na cestování.  
Určeno pro děti i dospělé.

PLASMA GEL FUTURE  5 ml

Kosmetický přípravek.

279 Kč
- 19 % 

 347 Kč

NOVINKA

150 Kč

 89 Kč

139 Kč

� Přibalte si na dovolenou!
� Obsahuje originální aktivní látku ProteQuine®, inulin a vitamin C, 

který přispívá k normální funkci imunitního systému. 
� Pro děti od 3 let při akutních obtížích v průběhu celého roku.

PREVENTAN®  

JUNIOR AKUT  
30 tablet

Doplněk stravy. 5,17 Kč/tbl

 155 Kč
 169 Kč

NOVINKA

299 Kč
 239 Kč



VE SPOLUPRÁCI S

Léky používejte pouze v odůvodněných případech, neužívejte nadbytečné množství léků! Při užívání doplňků stravy dbejte na vyváženou a pestrou stravu a zdravý životní styl. Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták a účinky léků konzultujte s lékařem nebo lékárníkem! 
Vyobrazení v tomto letáku jsou pouze ilustrativní. Změna vyhrazena. Za tiskové chyby neručíme. Původní ceny se mohou v jednotlivých lékárnách lišit. Některé položky mohou být v některých lékárnách pouze na objednávku zákazníka. Nabídka platí do vyčerpání zásob. 

�  Hořčík pomáhá při stavech vyčerpání, ovlivňuje činnost 
nervové soustavy a činnost svalů. 

�  Vitamín D přispívá ke správnému vstřebávání  
a využití vápníku a fosforu, ke zdravému růstu a udržení  
zdravých kostí a zubů a ke správné činnosti imunitního 
systému a svalů.

JAMIESON HOŘČÍK 500 mg 
s vitaminem D 500 IU, 60 tablet

V AKCI TAKÉ:
� JAMIESON HOŘČÍK  

250 mg  90 tablet  za 269 Kč 

� JAMIESON VÁPNÍK, HOŘČÍK  
SE ZINKEM 100 + 20 tablet  
za 199 Kč 

Doplňky stravy. Balení: 60 tbl (3,15 Kč/tbl), 
90 tbl (2,98 Kč/tbl), 120 tbl (1,66 Kč/tbl).

189 Kč
- 17 % 

 229 Kč

V AKCI TAKÉ:
CANESPOR® 1�DENNĚ 
ROZTOK za 160 Kč

Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Canespor 1�denně krém a Canespor 1�denně roztok  
jsou léčivé přípravky k vnějšímu použití. 
Obsahují léčivou látku bifonazol.  
L.CZ.MKT.CC.01.2017.0856

KONEC SVĚDĚNÍ I PÁLENÍ. 
KONEC PLÍSNĚ.
�  Určený k léčbě plísně kůže.
�  Komfortní aplikace – jen 1�denně.

CANESPOR® 1�DENNĚ KRÉM   
15 g

�  Léčivá náplast proti bolesti,  
zánětu nebo otoku pohybového aparátu.

�  Účinkuje přímo v místě aplikace.
�  Dávkování je 1—2 náplasti denně.

FLECTOR® EP TISSUGEL,  
180 mg
2 náplasti

Obsahuje diklofenak epolamin, 
lék ke kožnímu podání. 
Pro dospělé a dospívající od 16 let. 
Před použitím si pečlivě přečtěte 
příbalový leták. 99 Kč

- 22 %

 128 Kč

VĚDĚLI JSTE, ŽE?

Nedostatek hořčíku se projevuje  

nespavostí, svalovou křečí  

nebo podrážděností.

 165 Kč


