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Lék při chřipce a nachlazení:
•  snižuje horečku
•  k úlevě od bolesti hlavy, kloubů a svalů 

provázející chřipková onemocnění

ACYLPYRIN®

10 tablet

ACYLPYRIN®, tablety – registrovaný léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Perorální 
podání. Jedna tableta obsahuje acidum acetylsalicylicum 500 mg. Před 
použitím si přečtete příbalovou informaci. 

29 Kč
- 9 % 

 32 Kč

•  Tlumí bolest hlavy, krční páteře a zad.
•  Snižuje svalové napětí.
•  Snižuje emoční a psychické napětí.

ATARALGIN 
20 tablet

Lék k vnitřnímu užití. Před užíváním si pozorně přečtěte příbalovou informaci.

69 Kč
- 13 % 

 80 Kč

•  Rychle, účinně a dlouhodobě 
uvolní nos při rýmě a nachlazení.

•  Navíc osvěží vůní máty 
a eukalyptu, které umocní 
zážitek z volného dýchání. 

•  Vhodný pro dospělé a děti 
od 6 let.

MUCONASAL® PLUS 

MUCONASAL® PLUS  je volně prodejný lék k nosnímu použití. Obsahuje 
tramazolini hydrochloridum. Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou 
informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

99 Kč
- 10 % 

 110 Kč

Léčí vlhký kašel. 
•  Stačí 1 tableta 1x denně.
•  Lze užívat od prvních příznaků kašle.
•  Rozpouští hustý hlen v dýchacích cestách

 a usnadňuje jeho vykašlávání.

ACC® LONG
600 mg šumivé tablety, 10 tablet

V AKCI TAKÉ:
• ACC® 20 MG/ML SIRUP 100 ml ZA 85 KČ
• ACC® 20 MG/ML SIRUP 200 ml ZA 139 KČ

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou acetylcystein. 
Před užíváním si pozorně přečtěte příbalovou informaci.

Na bolest v krku 
jednoduše Neo-geniální!
•  Léčí bolest v krku.
•  Dezinfikuje ústní dutinu.
•  Potlačuje zánět.

NEO-ANGIN BEZ CUKRU
24 pastilek

V AKCI TAKÉ:
• NEO-ANGIN TŘEŠEŇ 24 pastilek ZA 149 KČ
• NEO-ANGIN ŠALVĚJ 24 pastilek ZA 149 KČ
Neo-angin bez cukru, Neo-angin třešeň a Neo-angin šalvěj jsou léky k místnímu 
užití v ústech a v krku. Před užíváním si pozorně přečtěte příbalovou informaci. 

Junior-angin lízátka, Junior-angin pastilky a Junior-angin sirup jsou zdravotnické prostředky.

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.

JUNIOR-ANGIN PASTILKY
24 ks

V AKCI TAKÉ:
• JUNIOR-ANGIN SIRUP PRO DĚTI 100 ml ZA 179 KČ
• JUNIOR ANGIN LÍZÁTKA PROTI BOLESTI KRKU 8 ks ZA 139 KČ

149 Kč
- 25 % 

 199 Kč

•  Osvědčený přípravek na vlhký 
kašel účinně rozpouští hlen 
a usnadňuje vykašlávání.

•  Sirup vhodný i pro děti 
včetně kojenců.

AMBROBENE 15 MG/5 ML
sirup 100 ml

Lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou ambroxol hydrochlorid. Před užitím čtěte příbalový leták.

79 Kč
- 20 %

 99 Kč

BRUFEN 400
100 tablet
•  Poskytuje úlevu od bolesti hlavy, 

zad, kloubů i zubů. 
•  Pomáhá při podvrtnutí, natažení 

svalů a působí protizánětlivě.

Brufen 400 je léčivý přípravek k vnitřnímu užití s léčivou látkou ibuprofen.
Před užíváním si pozorně přečtěte příbalovou informaci.  

V AKCI TAKÉ:
• BRUFEN 400 30 tablet ZA 49 KČ

109 Kč
- 19 % 

 135 Kč

•  Snižuje horečku a mírnou 
až středně silnou bolest.

•  Vhodný pro děti od 3 měsíců.
•  Neobsahuje alkohol a barviva.

PANADOL PRO DĚTI
100 ml

V AKCI TAKÉ:
• PANADOL NOVUM 500 MG 

24 tablet ZA 35 KČ

Před užíváním si pozorně přečtěte příbalovou informaci.
Panadol pro děti 24 mg/ml jahoda perorální suspenze je lék na vnitřní užití. 
Panadol Novum 500 mg potahované tablety je lék na vnitřní užití. Produkty 
obsahují paracetamol.

109 Kč
- 10 % 

 122 Kč

149 Kč
- 21 % 

 189 Kč

 125 Kč



Doplňky stravy. 0,99 Kč/g

•  Sirup s beta-glukany, nukleotidy a vitamínem C, 
který přispívá ke správné funkci imunitního 
systému.

•  Bez konzervačních látek vhodný pro děti 
od 1 roku, těhotné a kojící ženy.

MULTIIMUN SIRUP
330 g

+ NAVÍC 
MULTIIMUN SIRUP 150 G 
ZA 0,01 KČ

•  Analgetikum ve formě gelu s účinkem na 24 hodin 
při použití 2x denně.

•  Ulevuje od bolesti zad, svalů a kloubů.
•  Snadno otevíratelný uzávěr.

VOLTAREN FORTE 2.32% GEL
150 g

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci. Voltaren Forte 2,32% gel 
je lék na vnější použití. Obsahuje diclofenacum diethylaminum. Hřejivá náplast 
VoltaTherm je zdravotnický prostředek.

V AKCI TAKÉ:
• VOLTATHERM HŘEJ. NÁPLAST ÚLEVA OD BOLESTI ZAD ZA 219 KČ
• VOLTAREN 140MG LÉČIVÁ NÁPLAST ZA 285 KČ

PREVENTAN JUNIOR
90 tablet

Lék k vnitřnímu užití, před užíváním si pozorně přečtěte příbalovou 
informaci, obsahuje sodnou sůl naproxenu.

NALGESIN® S 
40 tablet
•  Lék na bolesti hlavy, zubů, zad, svalů, kloubů, menstruační 

bolesti, bolesti spojené s nachlazením.
• Rychlý nástup účinku.

V AKCI TAKÉ:
NALGESIN S 20 tablet ZA 115 KČ

159 Kč
- 20 % 

 199 Kč

Doplňky stravy. Preventan Junior (3,76 Kč/tbl), Preventan Clasic (3,4 Kč/tbl)

•  Medvědí síla pro podporu imunity vašich dětí.
•  Originální patentovaná látka ProteQuine® a vitamin C, 

který přispívá k normální funkci imunitního systému.
•  Doplněno o inulin - rozpustnou vlákninu z čekanky.

V AKCI TAKÉ VARIANTA PRO DOSPĚLÉ:
• PREVENTAN CLASIC S PŘÍCHUTÍ 90 tablet ZA 309 KČ

Doplněk stravy. 7,65 Kč/tbl

SÉRÉLYS®

60 tablet
•  Jedinečný přírodní přípravek 

pro ženy v menopauze.

379 Kč

339 Kč

329 Kč
- 17 %

 399 Kč

459 Kč
- 13 %

 529 Kč

ZNÁTE 

Z



•  Maximální účinnost při výskytu vší a hnid.
•  Dobře snášený i citlivou 

pokožkou.
•  Sérum, hřebínek 

a čepice ZDARMA.

LIQUIDO DUO FORTE 
ŠAMPON NA VŠI 200 ml + sérum

V AKCI TAKÉ:
• LIQUIDO RADICAL 

125 ml

Zdravotnický prostředek.

309 Kč
 329 Kč

•  Stop hemoroidům!
•  Již při prvotních problémech - štípání a pálení konečníku.
•  Vhodný i pro těhotné 

a kojící ženy.

HEMOSTOP GEL MAX DA VINCI 
ACADEMIA 75 ml

Zdravotnický prostředek.

125 Kč
- 13 % 

145 Kč

•  De-press: STOP špatné náladě: Podpora duševní pohody 
a vyrovnání se stresem díky vysoké dávce kozlíku lékařského.

•  Udržení dobré a pozitivní nálady díky extraktům šafránu, 
meduňky a třezalky. L-tryptofan v unikátní synergické 
kombinaci s vitaminem B6, hořčíkem a extrakty 4 bylin.

DE-PRESS
30 tobolek

V AKCI TAKÉ:
• DE-PRESS 60 tobolek ZA 285 KČ
Doplňky stravy. 4,15 Kč/tob

169 Kč
- 10 % 

189 Kč

•  DNA* pod kontrolou.
•  Napomáhá k normální funkci dolních cest močových.** 

ENZYCOL DNA*
100 + 40 tobolek

Doplněk stravy. *Zinek přispívá k normální syntéze DNA. **Kyselá Višeň. 3,85 Kč/tob

 539 Kč
 589 Kč

•  Husté složení, hustý výsledek!
•  Přípravek pro podporu hustoty vlasů a omezení jejich vypadávání. 1,2,3

•  Vysoké dávky aminokyselin, vitaminů a minerálů pro rychlý a výrazný 
účinek.

•  Unikátní složení s účinnou 
látkou MSM.

VLASOVÉ HNOJIVO
60 tablet

V AKCI TAKÉ:
• VLASOVÉ HNOJIVO 

150 tablet ZA 615 KČ
• VLASOVÉ HNOJIVO 

ŠAMPON 150 ml ZA 245 KČ
Doplněk stravy. 1zinek, 2vitamin B5, 3biotin. 60 tablet (4,98 Kč/tbl), 
150 tablet (3,59 Kč/tbl), Šampon (1,43 Kč/ml)

Kosmetika.

CANNADERM CAPILLUS KONOPNÝ 
ŠAMPON SEBOREA 150 ml
•  Šampon pro osoby trpící 

seboreou; péče o suchou 
svědivou a zarudlou pokožku 
hlavy s projevy seborey; 
zmírňuje tvorbu šupin, svědění, 
začervenání a pálení vlasové 
pokožky

249 Kč
- 14 % 

290 Kč

•  Jedinečný nosní sprej obsahující 
dvě různé léčivé látky.

•  Jedna z těchto léčivých látek 
pomáhá při tekoucí rýmě 
a druhá uvolňuje dýchání nosem 
(odstraňuje ucpání nosu).

•  Účinek nastupuje během 
5 - 15 minut.

OTRIVIN RHINOSTOP
1x10 ml

V AKCI TAKÉ:
• OTRIVIN 1PM 1x10 ml ZA 95 KČ

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci. O správném použití se 
poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Otrivin obsahuje xylometazolin. Otrivin 
Menthol 1 mg/ml obsahuje xylometazolin. Léky k podání do nosu.

139 Kč
-17 % 

169 Kč

Nosní sprej s chladivou silou mentolu 
a eukalyptu.
•  Pomáhá rychle uvolnit ucpaný nos 

při zánětu dutin.
•  Uvolní ucpaný nos do 2 minut a až 

na 12 hodin.
•  Aplikace ráno a večer zajistí úlevu 

od ucpaného nosu až na 24 hodin.
• Neobsahuje konzervanty.

OTRIVIN MENTHOL 
1x10 ml/10 mg

105 Kč
- 17 % 

 128 Kč

•  STOP suchému kašli!
•  Efektivní úleva od suchého dráždivého kašle, 

bez cukru, pro dospělé a děti od 6 let.

ROBITUSSIN ANTITUSSICUM

Před užíváním si pozorně přečtěte příbalovou informaci. Robitussin 
Antitussicum na suchý dráždivý kašel (dextromethorfan) a Robitussin 
Expectorans na odkašlávání (guaifenesin) jsou léky k vnitřnímu užití.

V AKCI TAKÉ:
• ROBITUSSIN EXPECTORANS 

120 Kč

•  Colagen quatro complex® (Kolagen I, III 10 000 mg, 
Kolagen II 30 mg, Nativní kolagen II 20 µg), 
Vitamin C,E, Kyselina hyaluronová. 

•  Špičkové spektrum kolagenních peptidů.
•  Chrupavky, kosti, svaly.
•  Doporučené dávkování: 1 sáček denně.

DIAS FORTE GRANÁTOVÉ 
JABLKO 30 sáčků

Doplňky stravy. 20,63 Kč/sáček

V AKCI TAKÉ:
• DIAS FORTE GRAPEFRUIT 30 sáčků 

489 Kč

319 Kč



•  Extra silná dávka glukosamin sulfátu 1 600 mg v denní dávce 
a DIAMANT FORTESCIN®.

•  Aesin pro správné prokrvení kloubů, vazů a šlach.
•  Vitamin C pro tvorbu kolagenní sítě kloubních chrupavek 

a menisků.

GS CONDRO DIAMANT
120 tablet

Doplněk stravy. 5,42 Kč/tbl

•  Vysoce účinný v období klimakteria.
•  Přírodní a nehormonální.
•  Klinicky ověřená účinnost kombinace extraktu 

ploštičníku hroznatého a třezalky tečkované.
•  Ploštičník na všechny fyziologické projevy 

klimakteria (návaly horka, pocení), třezalka 
pro zlepšení nálady. Obohaceno o vápník 
a vitamín D3 pro pevnost kostí.

GS MERILIN HARMONY
60 + 30 tablet

Doplněk stravy. 5,21 Kč/tbl

•  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.

GS EXTRA STRONG MULTIVITAMIN
60 + 60 tablet

V AKCI TAKÉ:
• GS EXTRA STRONG MULTIVITAMIN 

30 + 10 tablet ZA 149 KČ

Doplňky stravy. 60 + 60 tablet (2,83 Kč/tbl), 30 + 10 (3,73 Kč/tbl)

339 Kč
- 15 % 

399 Kč

•  Vitamin C podporuje imunitu a přispívá ke snížení 
míry únavy a vyčerpání.

•  Navíc obohacen o přírodní sílu šípků.
•  Unikátní tableta TIME-RELEASE zajišťující postupné 

uvolňování.

GS VITAMIN C1000 + ŠÍPKY
100 + 20 tablet

V AKCI TAKÉ:
• GS VITAMIN C500 + ŠÍPKY 

100 + 20 tablet ZA 149 KČ

Doplňky stravy. C1000 (1,74 Kč(tbl), C500 (1,24 Kč/tbl)

•  Cemio Kamzík, radost z každého skoku.
•  Jediný, který obsahuje ne 1, ale 2 kolageny, navíc v nativní podobě. 

Vyrobeno ve Švýcarsku.
•  Vitamin C pro tvorbu kolagenní sítě kloubních chrupavek a menisků.

CEMIO KAMZÍK
60 kapslí

Doplněk stravy. 5,98 Kč/cps

359 Kč
- 21 % 

 459 Kč

•  Nová generace péče o prostatu, potenci 
a vitalitu.

•  Tři účinky v jedné kapsli denně.
•  Slivoň africká k podpoře zdraví prostaty, 

maca k podpoře sexuálního zdraví a sibiřský 
ženšen k podpoře vitality.

CEMIO RED3
90 kapslí

Doplněk stravy. 6,66 Kč/cps

599 Kč
- 14 % 

699 Kč

•  Pro rychlé usínání a klidný spánek po celou noc.
•  Účinná kombinace 4 bylinných extraktů – kozlíku, 

meduňky, mučenky a chmele.
•  Šetrná cesta k Vašemu odpočinku.
•  Nyní se soutěží o 500 kusů hřejivých oveček.

GS DORMIAN RAPID
40 kapslí

V AKCI TAKÉ:
• GS DORMIAN RAPID 

20 kapslí ZA 129 KČ

Doplňky stravy. 40 kapslí (4,97 Kč/cps), 20 kapslí (6,45 Kč/cps)

199 Kč
- 16 % 

 239 Kč

•  Chmel má uklidňující účinek na 
nervovou soustavu a pomáhá 
dosáhnout pokojného spánku.

•  Hořčík a vitamin B6 přispívají 
ke snížení únavy a vyčerpání, 
normálnímu fungování 
nervové soustavy a udržování 
duševního zdraví.

ZDROVIT MAXIMAG ANTISTRES
30 tablet

V AKCI TAKÉ:
• ZDROVIT MAXIMAG CARDIO 30 tablet
Doplňky stravy. 3,50 Kč/tbl

•  Komplexní probiotika s prebiotiky doplněná o 100 mg 
brusinkového extraktu.

• Obsahuje 10 kmenů a 12 miliard bakterií v kapsli.
• Dávkování: stačí 1 kapsle denně.

APO-LACTOBACILLUS
30 kapslí

Doplněk stravy.  6,96 Kč/cps

209 Kč
- 16 % 

 249 Kč

•  Pro váš zdravý a posilující spánek.
•  Extra silná bylinná směs* tradičně 

užívaná pro lepší komfort usínání.
•  Oblíbený doplněk stravy na spaní.

*(kozlík, chmel, mučenka, meduňka)

BARNY´S  HYPNOX® FORTE
20 tablet

Doplněk stravy. 6,95 Kč/tbl

139 Kč
- 12 % 

159 Kč

•  Více energie a méně stresu!

VITANGO® 200 mg
30 potahovaných tablet

Lék k vnitřnímu užití. Před použitím si pečlivě přečtete příbalový leták. Použití 
tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na 
zkušenosti z dlouhodobého použití.

219 Kč
- 20 % 

 275 Kč

•  Prvotřídní přírodní doplněk stravy pro vlasy, nehty a pleť 
té nejvyšší jakosti pro nejnáročnější uživatele.

•  Díky 18 účinným složkám 
v každé kapsli budou 
Vaše vlasy, nehty 
a pleť směřovat 
k dokonalosti.

VENIRA
80 kapslí

Doplněk stravy. 7,73 Kč/cps

619 Kč
- 23 % 

 804 Kč

209 Kč
- 12 % 

 239 Kč

PROSTAMOL® UNO
90 měkkých tobolek
•  Tradiční léčivý rostlinný přípravek na problémy s močením 

způsobené zbytnělou prostatou.
• Dávkování: 1 tobolka denně.
• Více informací naleznete na www.prostamoluno.cz

Volně prodejný lék Prostamol UNO obsahuje extrakt Serenoa repens.
K vnitřnímu užití, po vyloučení závažných příčin obtíží lékařem. Před užíváním 
si pozorně přečtěte příbalovou informaci. Použití tohoto tradičního rostlinného 
léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

679 Kč
- 10 % 

 759 Kč

105 Kč

649 Kč

469 Kč
- 14 % 

 549 Kč



•  Nejsilnější hlíva na trhu* od českého výrobce.
•  Rakytník, šípek a vitamin C na podporu imunity.
•  Bez příměsí a konzervačních látek.
*Nejvyšší obsah deklarovaných betaglukanů. Dle průzkumu z lékáren, květen 2018.

TEREZIA HLÍVA ÚSTŘIČNÁ S RAKYTNÍKOVÝM OLEJEM
60 + 60 kapslí V AKCI TAKÉ:

• TEREZIA HLÍVA ÚSTŘIČNÁ S RAKYTNÍKOVÝM OLEJEM 100 + 100 kapslí
• TEREZIA HLÍVA ÚSTŘIČNÁ + LACTOBACILY 60+60 kapslí

Doplněk stravy. 2,83 Kč/cps

•  Optimální kombinace probiotických kmenů přizpůsobená 
dětské střevní mikroflóře.

•  Pro děti již od narození.

BIOPRON LAKTOBACILY BABYBIFI+
30 tobolek

V AKCI TAKÉ:
• BIOPRON BABY+ 10ML ZA 335 KČ 

Doplňky stravy. Babybifi + (4,96 Kč/tbl), Baby+ (33,9 Kč/ml)

149 Kč
- 16 % 

179 Kč

•  Vitaminy a minerály pro zdravý 
růst a vývoj dětí.

•  Přizpůsobeno nárokům dětského 
vývoje ve věku 3 - 6 let.

MARŤÁNCI FUTURA 3+
30 tablet

V AKCI TAKÉ:
• MARŤÁNCI FUTURA 6+ GEL 20 ks ZA 239 KČ
• MARŤÁNCI FUTURA SIRUP 1+ 125 ml ZA 169 KČ
Doplňky stravy. Futura 3+ (5,63 Kč/tbl), Futura 6+ gel (11,95 Kč/ks), 
Sirup 1+ (1,35 Kč/ml)

169 Kč
- 22 % 

 219 Kč

•  Síla z přírody pro zdraví dýchacích cest.
•  Podporuje funkci horních i dolních dýchacích cest 

a imunitního systému.

SINULAN DUO FORTE
30 tablet

V AKCI TAKÉ:
• SINULAN EXPRESS FORTE 15 ml spray ZA 129 KČ

Zdravotnický prostředek.

 180 Kč

•  Kombinace extraktu kanadských brusinek a D-manosy.
•  Vhodné také pro těhotné a kojící ženy.

UROVAL MANOSA AKUT
10 tablet

V AKCI TAKÉ:
• UROVAL D-MANOSA 15 sáčků ZA 199 KČ
Doplňky stravy.Uroval Manosa Akut (19,9 Kč/tbl), Uroval D-Manosa (13,27 Kč/sáček)

 199 Kč
 219 Kč

•  Podpora energie, vitality 
a krvetvorby.

•  Se speciálním gastro 
rezistentním potahem 
pro optimální absorpci.

B12 BALANCE 500 MCG
30 tablet

V AKCI TAKÉ:
• ŽELEZO 20MG 30 tablet ZA 99 KČ
Doplňky stravy. B12 (2,5 Kč/tbl), Železo (3,3 Kč/tbl)

75 Kč
- 24 % 

99 Kč

•  Dvojí efekt pro normální 
hladinu cholesterolu díky 
monakolinu K (extrakt 
z červené fermentované 
rýže) s omega-3 rybím 
olejem.

CHOLE PRO
30 tobolek

V AKCI TAKÉ:
• KOENZYM Q10 30 MG 60 tobolek ZA 169 KČ
Doplňky stravy. Chole Pro (9,3 Kč/tob), Koenzym Q10 (2,82 Kč/tob)

 279 Kč
 289 Kč

•  Vyvážená kombinace 
Lutein FloraGLO®

a Zeaxantin 
OPTISHARP® Natural: 
patentovaných forem 
pro jejich snazší 
vstřebatelnost. 

LUTEIN PREMIUM
60 kapslí

Doplněk stravy. 5,32 Kč/cps

• Denní dávka hořčíku bez zapíjení.
• Snadno a rychle se rozpouští v ústech.
• Osvěžující chuť citrón-grapefruit.
• Do kabelky i do kapsy.

MAGNETRANS 375 MG
50 tyčinek

Doplněk stravy s hořčíkem. Doplňky stravy nejsou náhražkou vyvážené a pestré 
stravy a zdravého životního stylu. 2,78 Kč/tyčinku

•  K prevenci a léčbě nedostatku
vápníku a vitaminu D.

•  1 tableta obsahuje optimální
jednorázovou dávku
500 mg vápníku.

•  Tabletu můžete rozkousat
a zapít nebo vycucat.

CALCICHEW D3
60 žvýkacích tablet

Před užíváním si pozorně přečtěte příbalovou informaci. 
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

159 Kč
- 20 % 

 199 Kč

Doplněk stravy.

Doplněk stravy. 2,74 Kč/cps Doplněk stravy. 3,07 Kč/cps

 299 Kč
 139 Kč

 145 Kč

339 Kč
- 15 % 

 399 Kč

549 Kč
- 12 % 

 629 Kč

369 Kč
- 11 % 

 419 Kč



PREVENCE PROTI 

CHŘIPCE A NACHLAZENÍ

Důležitou prevencí proti chřipce

představuje každoroční očkování, které 

je vhodné pro tyto skupiny lidí:

- starší 65 let,

- pacienty s diabetem,

- chronicky nemocné,

- zaměstnance pracující ve zdravotnictví 

nebo školství.

Dále je důležité: správná životospráva, 

otužování, pobyt v sauně, pravidelný 

spánkový a pohybový režim. 

Při chřipkové epidemii dbáme na zvýšenou 

hygienu, dostatečně větráme, vyhýbáme se 

prostorům s vyšší koncentrací lidí. Lze užívat 

přípravky s obsahem zinku, selenu, vitaminu 

C, vitaminu D a betaglukanů.

•  Proti bolesti v krku.
•  Účinkuje po 1 minutě*.
•  Snížení bolesti v krku 

po 5 minutách.
    * na základě studie In-vitro

STREPSILS MED A CITRON
24 pastilek

V AKCI TAKÉ:
• STREPSILS POMERANČ 

S VITAMÍNEM C 24 pastilek
• STREPSILS MENTOL 

A EUKALYPTUS 24 pastilek

• STREPSILS CITRON 
BEZ CUKRU 24 pastilek

• STREPSILS JAHODA 
BEZ CUKRU 24 pastilek

Léky k vnitřnímu užití. Před užíváním si pozorně přečtěte příbalovou informaci. 
O případných rizikách a nežádoucích účincích se poraďte s lékařem 
nebo s lékárníkem.

139 Kč
- 24 %

 185 Kč

139 Kč
- 10 %

 155 Kč

159 Kč
 170 Kč

Horký nápoj pro rychlou úlevu od příznaků chřipky a nachlazení. 
Kombinace 3 účinných látek odstraňuje bolesti hlavy, svalů 
a kloubů, bolesti v krku, uvolňuje ucpaný nos a snižuje horečku.

COLDREX HORKÝ NÁPOJ CITRON
14 sáčků

V AKCI TAKÉ:
• COLDREX TABLETY 

24 tablet ZA 119 KČ

Před užíváním si pozorně přečtěte příbalovou informaci.
O správném použití se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

159 Kč
- 23 % 

 209 Kč

•  Uvolní ucpaný nos a nosní dutiny.
•  Snižuje otok nosní sliznice.

SANORIN® 1‰
nosní sprej, roztok 10 ml

V AKCI TAKÉ:
• SANORIN® 0,5‰ nosní sprej, roztok 10 ml

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci. 
Léčivý přípravek s účinnou látkou Naphazolini nitras k nosnímu podání.

85 Kč
- 14 %

 99 Kč

•  Účinné analgetikum s protizánětlivým 
účinkem.

•  Snadno rozpustné růžové měkké tobolky 
s tekutou účinnou látkou.

•  Při bolesti hlavy a migréně, 
bolesti zubů, zad, svalů 
a menstruační bolesti.

•  Pro dospělé 
a dospívající od 12 let 
(od 40 kg tělesné 
hmotnosti).

IBALGIN® RAPID CAPS 400 mg
20 měkkých tobolek

Ibalgin® Rapidcaps 400 mg měkké tobolky je volně prodejný lék k vnitřnímu 
užití. Obsahuje ibuprofenum. Před užíváním si pozorně přečtěte příbalovou 
informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

•  Tradiční rostlinný léčivý 
přípravek při rýmě a zánětu 
nosních dutin.

BIOTUSSIL
100 ml

Volně prodejné léčivo.

85 Kč
- 14 % 

 99 Kč

+ NAVÍC DOPLNĚK STRAVY SE SLADIDLEM VITAMÍN C 
250 MG 60 tablet

•  Rychle uvolňuje ucpaný nos.
•  Zvlhčuje nosní sliznici díky obsahu kyseliny 

hyaluronové ve formě sodné soli.
•  Neobsahuje konzervační látky.

OLYNTH® HA 0,1 %
nosní sprej, roztok

V AKCI TAKÉ:
• OLYNTH® HA 0,05 %, NOSNÍ SPREJ, ROZTOK ZA 99 KČ
• OLYNTH® 1 MG/ML , NOSNÍ SPREJ, ROZTOK ZA 85 KČ
• OLYNTH® 0,5 MG/ML, NOSNÍ SPREJ, ROZTOK ZA 85 KČ

Nosní sprej, roztok Olynth® HA 0,1 % a Olynth® HA 0,05 % obsahuje 
xylometazolin-hydrochlorid a je určen k nosnímu podání. 
Reklama na léčivý přípravek.

99 Kč
- 14 %

 116 Kč

99 Kč
- 32 % 

 146 Kč



•  Rychlá úleva od ucpaného nosu.
•  Nástup účinku do několika sekund.
•  Pro dospělé a děti od 8 let.

NASIVIN SPRAY 0,05%

V AKCI TAKÉ:
• NASIVIN KAPKY 0,05%

Lék k nosnímu podání s léčivou látkou oxymetazolin-hydrochlorid. 
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.

79 Kč

Lék proti bolesti v krku.
•  Má antiseptické a anestetické vlastnosti.
•  Tlumí bolest a léčí infekci.
•  Působí proti virům i proti 

bakteriím a kvasinkám.
•  Pastilky s pomerančovou 

příchutí.

OROFAR
24 pastilek

Před užíváním si pozorně přečtěte příbalovou informaci. O správném použití 
se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Orofar obsahuje benzoxonium 
a lidokain. Lék k rozpuštění v ústech.

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.

THERAFLU FORTE
10 sáčků

V AKCI TAKÉ:
• THERAFLU 16 TOBOLEK

ZA 119 KČ
Před užíváním si pozorně přečtěte příbalovou informaci. O správném použití 
se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Therafl u Forte horký nápoj 
a Therafl u jsou léky k vnitřnímu použití.

169 Kč
- 17 % 

 205 Kč

V AKCI TAKÉ:
• LEVOPRONT SIRUP 120 ml
• LEVOPRONT KAPKY 15 ml

Levopront sirup, kapky, tablety obsahují levodropropizin. Léky k vnitřnímu užití. 
Sirup a kapky pro dospělé a děti od 2 let, tablety od 12 let. Před užíváním 
si pozorně přečtěte příbalovou informaci.

•  Rychlá úleva od suchého kašle.
•  Lék určený pro dospělé a dospívající  od 12 let, 

vhodný i pro alergiky.
•  Při tlumení kašle působí přímo v dýchacích 

cestách bez nežádoucího ovlivnění mozku.
•  Netlumí funkce dýchacích cest.

LEVOPRONT TABLETY 60 MG
10 tablet

•  Ulevuje od příznaků chřipky a nachlazení (horečka, 
bolest hlavy, ucpaný nos, bolest svalů a kloubů).

•  Zmírňuje příznaky akutního zánětu horních cest 
dýchacích.

•  Pro dospělé a děti od 12 let.

TANTOGRIP CITRÓN
10 sáčků

V AKCI TAKÉ:
• TANTOGRIP POMERANČ 10 sáčků

Tantogrip citrón, Tantogrip pomeranč obsahují paracetamol a phenylephrin 
hydrochlorid. Lék k vnitřnímu užití. Před užíváním si pozorně přečtěte příbalovou 
informaci.

119 Kč
- 20 %

 149 Kč

 119 Kč
- 20 % 

 149 Kč

 109 Kč
- 15 % 

 129 Kč

159 Kč

•  Ke zmírnění podráždění 
horních cest dýchacích.

•  Sirup s medem, 
tymiánem a propolisem.

APICOLD THYME SIRUP
100 ml

V AKCI TAKÉ:
• APICOLD ÚSTNÍ SPREJ 20 ml ZA 155 KČ
Zdravotnický prostředek.

Doplněk stravy.

109 Kč
- 15 % 

129 Kč

•  Horký nápoj uleví od příznaků chřipky a nachlazení.
•  Tři účinné složky pro léčbu 

bolesti hlavy, svalů, 
bolesti v krku, horečky, 
průduškového kašle 
a pro uvolnění 
ucpaného nosu. 

VICKS SYMPTOMED COMPLETE 
CITRÓN  10 sáčků

V AKCI TAKÉ:
• VICKS SYMPTOMED FORTE CITRÓN 10 sáčků
Lék k vnitřnímu užití. Před užíváním si pozorně přečtěte příbalovou 
informaci.

149 Kč
- 23 % 

195 Kč

145 Kč



Představují nepostradatelnou součást naší potravy. 

V případě kojenců musíme vždy konzultovat užívání 

vitaminových preparátů s ošetřujícím pediatrem. 

Kojenci získávají základní vitaminy 

z mateřského, popřípadě umělého mléka. Starším 

dětem, které nemají pestrou stravu, doporučujeme 

přípravky s obsahem vitaminů jako posilu imunitního 

systému, dále pokud trpí nechutenstvím, jsou 

chronicky nemocné (astma), prodělávají období 

růstu a nebo intenzivně sportují. 

Je velmi důležité zvolit správný produkt, protože 

doporučené dávky jednotlivých vitaminů jsou 

odlišné u dětí a dospělých. Vhodné formy pro užívání 

dětskými pacienty představují pastilky, sirupy, kapky.

VITAMINY

•  Obsahuje hlívu s deklarovaným 
množstvím betaglukanů 
– 118,2mg v 1 lžičce.

•  Obsažený rakytník podporuje 
imunitu.

•  Vyrobeno z ovocného koncentrátu 
z více než 1 kg ovoce.

•  Vhodné pro děti již od 1 roku.

BABY IMUN SIRUP S HLÍVOU 
A RAKYTNÍKEM HRUŠKA 100 ml

V AKCI TAKÉ:
• BABY IMUN SIRUP S HLÍVOU A RAKYTNÍKEM MALINA 100 ml
• BABY IMUN SIRUP S HLÍVOU A RAKYTNÍKEM VIŠEŇ 100 ml
Doplňky stravy. 1,99 Kč/ml

199 Kč
- 23 % 

 259 Kč

•  Skvělá chuť díky obsahu 20 % ovocné šťávy.
•  Obsahuje 9 vitaminů a rakytník na podporu imunity.
•  Bez příměsí a konzervačních látek.

RAKYTNÍČEK MULTIVITAMINOVÉ ŽELATINKY 
S RAKYTNÍKEM ORIGINÁL 70 ks

Doplňky stravy. Balení 70 ks (2,7 Kč/ks), Balení 140 ks (1,35 Kč/ks )

V AKCI TAKÉ:
• DALŠÍ PŘÍCHUTĚ: HRUŠKA 70 ks, 

VIŠEŇ 70 ks, DŽUNGLE 70 ks
• DALŠÍ PŘÍCHUŤ: MOŘSKÝ SVĚT 140 ks

189 Kč
- 20 %

 239 Kč

•  Pomáhá chránit dětský zadeček před vznikem opruzení.
•  Pro každodenní péči.
•  Pečuje i o kojením namáhané prsní bradavky.

BEPANTHEN BABY MAST 
100 g

V AKCI TAKÉ:
• BEPANTHEN BABY MAST 30 g ZA129 KČ
Kosmetický přípravek.
*Nejprodávanější značka v ČR v lékárnách v kategorii péče o zadeček v období 
01/2017 - 04/2019; zdroj IMS, počet prodaných kusů.
L.CZ.MKT.CC.07.2019.1681

279 Kč

•  Preventivně a od prvních příznaků.
•  Léčba pro celou rodinu i jednotlivce.
•  Bez věkového omezení.

OSCILLOCOCCINUM®

30 dávek

V AKCI TAKÉ:
• OSCILLOCOCCINUM® 6 dávek ZA 179 KČ 
Oscillococcinum® je homeopatický léčivý přípravek k vnitřnímu užití. 
Před užíváním si pozorně přečtěte příbalovou informaci.

589 Kč
- 16 % 

 705 Kč



•  Želé multivitaminy 100 ks s obsahem vitaminu D3, 
bez umělých barviv, 5 skvělých ovocných příchutí.

THE SIMPSONS MULTIVITAMIN ŽELÉ
100 ks

Doplňky stravy. 2,39 Kč/ks

239 Kč
- 25 % 

 319 Kč

•  Bezdotykové měření teploty na čele ve 3 sekundách.
•  Měří teplotu lidského těla, předmětů (např. kojenecké lahve, 

vody ve vaničce) a okolí (např. dětského pokoje).
•  Pohodlné a šetrné měření teploty, při kterém nemusíte dítě 

budit.
•  Záruka 3 roky.

THERMOVAL BABY

V AKCI TAKÉ:
• THERMOVAL RAPID ZA 139 KČ
• THERMOVAL KIDS ZA 169 KČ

Teploměry.

879 Kč
 945 Kč

V AKCI TAKÉ:
• VEROVAL INFRAČERVENÝ DOTYKOVÝ 

TEPLOMĚR ZA 599 KČ

•  Pro kojence a batolata, pružná 
špička pro šetrné měření 
teploty za 10 sekund.

THERMOVAL KIDS FLEX

169 Kč
- 10 % 

 189 Kč

•  Jestřabina pomáhá stimulovat 
laktaci u kojících žen.

•  Fenykl, kmín a anýz mají 
pozitivní vliv na laktaci 
a podporují trávení.

APOTHEKE BIO KOJÍCÍ MAMINKY ČAJ
20 x 1,5 g

V AKCI TAKÉ:
• APOTHEKE RAKYTNÍKOVÝ ČAJ* ZA 35 KČ
• APOTHEKE UROLOGICKÝ ČAJ* ZA 35 KČ
*Doplněk stravy. 1,75 Kč/sáček

V AKCI TAKÉ:
• APOTHEKE DĚTSKÝ

ČAJ BIO NA IMUNITU*
20 x 1,5 g

*Doplněk stravy.

•  Léčba plenkové dermatitidy způsobené kvasinkami
•  Léčba kvasinkové infekce 

v kožních záhybech.
•  Saje sekrety a propouští teplo.
•  Výborně přilne.
•  Je smývatelný.
•  Je vhodný pro děti i dospělé.

IMAZOL KRÉMPASTA 10MG/G
30 g

V AKCI TAKÉ:
• IMAZOL PLUS 10MG/G+2.5MG/G KRÉM 30 g

Před užíváním si pozorně přečtěte příbalovou informaci. Imazol a Imazol Plus
 jsou léčivé přípravky k vnějšímu použití.

119 Kč
- 11 %

 135 Kč

Účinná úleva od svědění pro děti již 
od 1. měsíce věku*.
•  Zastavuje svědění různého původu.
•  Tlumí příznaky sezónní rýmy a alergií.
*do 1 roku na doporučení lékaře

FENISTIL
20 ml

V AKCI TAKÉ:
• FENISTIL GEL 50 g ZA 235 KČ

Před použitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci. Fenistil 1 mg/g gel je lék 
k zevnímu použití. Produkty obsahují dimetindeni maleas. 
Fenistil 1 mg/ml perorální kapky, roztok je lék k vnitřnímu užití.

•  Zdroj omega-3 mastných kyselin 
s obsahem vysoce kvalitní a čisté 
DHA a EPA.

•  DHA přispívá k udržení normální 
činnosti mozku 
a k udržení normálního stavu zraku.

•  Želatinové pastilky ve tvaru rybiček 
s přírodní lahodnou příchutí 
(pomerančovou, citronovou, 
banánovo-jahodovou).

JAMIESON OMEGA -3 KIDS
60 pastilek

V AKCI TAKÉ:
• JAMIESON OMEGA 3-6-9 1200 mg ZA 339 KČ
• JAMIESON OMEGA-3 SELECT 1000 mg ZA 609 KČ
Doplňky stravy. Kids (3,98 Kč/cps), 3-6-9 (3,39 Kč/cps), Select (3,04 Kč/cps)

239 Kč
- 17 % 

 289 Kč

259 Kč
- 13 %

 299 Kč

V AKCI TAKÉ:
• MOLLERS OMEGA 3 CITRON 250 ml
• MOLLERS OMEGA 3 NATUR OLEJ 250 ml
• MOLLERS OMEGA 3 OVOCNÁ PŘÍCHUŤ 250 ml
• MOLLERS OMEGA 3 50+ 250 ml
• MOLLERS OMEGA 3 DOUBLE 112 kasplí

Doplňky stravy. 1,04 Kč/ml, MOLLERS OMEGA 3 DOUBLE (2,40 Kč/cps)

•  Möller’s rybí olej z Norska s tradicí od roku 1854.
•  Zdroj Omega 3 nenasycených mastných kyselin 

EPA a DHA.
•  Bohatý zdroj vitaminu D.
•  Pro děti od 1 roku.

250 ml

35 Kč
- 22 %

 45 Kč

•  Přírodní energie pro všechny věkové skupiny.
•  Nejlépe zdokumentovaný Q10.

BIOAKTIVNÍ Q10 GOLD 100 MG
30 kapslí

Doplněk stravy. 19,97 Kč/cps

599 Kč
- 10 % 

670 Kč

160 Kč



Nové ultra tenké vložky s křidélky pro lehký únik moči Vám zajistí 
dokonalou ochranu nejen při běžných činnostech, ale i při 
náročnějších sportovních aktivitách.
•  Ultra tenké savé jádro.
•  Neutralizace nežádoucího zápachu.
•  Velmi jemná vnější vrstva.
•  Anatomický tvar.
• Jednotlivě balené.

DEPEND® ACTIVE-FIT ULTRA MINI
22 × 12

V AKCI TAKÉ:
• DEPEND® ACTIVE-FIT MINI 14 × 6
• DEPEND® ACTIVE-FIT NORMAL 12 × 6
Prostředky pro inkontinenci a absorpci.

•  GERIMAX PLUS je kombinací ženšenu, vitaminů a minerálů.
•  GGE®extraxt z kořene ženšenu přispívá k: snížení únavy,

vitalitě a duševní kondici, přirozené obranyschoponosti
organismu. 1 tableta denně. Energie na každý den.

GERIMAX PLUS 60 tablet

Doplňky stravy. Gerimax Plus (4,48 Kč/tbl), Gerimax 50+ (3,36 Kč/tbl)

•  Unikátní síla 9 bylin proti 
zažívacím potížím.

•   Ulevuje od 1 i více 
zažívacích potíží 
najednou.

•   Pomáhá při nevolnosti, 
při nadýmání, pocitu 
plnosti, bolestech 
a křečích.

IBEROGAST®

20 ml

V AKCI TAKÉ:
• IBEROGAST® 50 ml ZA 339 KČ
Před užíváním si pozorně přečtěte příbalovou informaci. Iberogast je léčivý 
přípravek k vnitřnímu užití. L.CZ.MKT.CC.07.2018.1441.

•  Při paradontóze a zánětech dásní.
•  Snižuje krvácivost dásní.
•  Silný stahující, protizánětlivý 

a antimikrobiální účinek.

GLUCADENT AKTIV
95 g

Fantastická péče o vaše zuby.

99 Kč

•  Značkové standardizované kmeny, patentovaná 
technologie stabilizace.

•  10 kmenů laktobacilů a bifidobakterií, 12 miliard 
živých bakterií v 1 tobolce.

•  Doporučené dávkován: 1-2 tobolky denně, nejlépe 
při jídle.

•  Během léčby antibiotik je vhodné 
užívat 2-3 hodiny před nebo 
po podání antibiotik.

PROLACTON
15 kapslí

Doplněk stravy. 9,0 Kč/cps

65 Kč
- 17 %

 79 Kč

•  Při a po antibiotické léčbě, při cestování, při změně stravy.
•  Obsahuje probiotika a prebiotika.
•  Bez nutnosti uchovávat v lednici.

LINEX® FORTE
28 tobolek

Doplněk stravy. Obsahuje bakterie Lactobacillus acidophilus a Bifi dobacterium 
animalis subsp.lactis. Není určen k náhradě pestré stravy. 8,18 Kč/tob

229 Kč
- 17 % 

 279 Kč

MEDPHARMA MULTIVITAMIN S MINERÁLY 
+ EXTRA C, Q10 107 tablet
•  Multivitamin s minerály obsahuje 42 složek 

významných pro lidský organizmus, 
doplňuje jejich nedostatek.

•  Přípravek je určen pro pravidelné
a dlouhodobé užívání.

179 Kč
- 21 % 

 229 Kč

Doplňky stravy. Multivitamin (1,67 Kč/tbl), 
Pupalka (1,98 Kč/tbl), Echinacea (1,39 Kč/tbl),
Omega 3 (2,82 Kč/tbl)

V AKCI TAKÉ:
• MEDPHARMA PUPALKA DVOULETÁ 

500 MG + VITAMIN E 
60 tobolek ZA 119 KČ

• MEDPHARMA ECHINACEA 100 MG + VITAMIN C + ZINEK 107 tablet ZA 149 KČ

MEDPHARMA OMEGA 3 RYBÍ OLEJ 
FORTE 67 tablet

189 Kč
- 13 % 

 219 Kč

135 Kč
- 20 %

 169 Kč
269 Kč

- 10 % 

 299 Kč

V AKCI TAKÉ:
• GERIMAX 50+

80 tablet

•  Persen je léčivý přípravek rostlinného původu.
•   Příznivě působí při poruchách usínání a spánku, vyvolaných 

napětím, rozladěností, strachem a úzkostí.

PERSEN® FORTE
40 tvrdých tobolek

V AKCI TAKÉ:
• PERSEN® FORTE 20 tvrdých tobolek ZA 149 KČ
Léky k vnitřnímu užití s účinnou látkou. Před užíváním si pozorně přečtěte 
příbalovou informaci.

249 Kč
- 16 % 

299 Kč

185 Kč

•  K léčbě úzkosti, emočního
napětí a lehkých poruch 
spánku.

•  Bez věkového omezení.
•  Může být užíván během 

těhotenství a kojení.

SÉDATIF PC®

90 tablet

Sédatif PC® je homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii 
k léčbě úzkosti a emočního napětí (které se projevují např. neklidem, nervozitou, 
podrážděností a poruchami koncentrace) a k léčbě lehkých poruch spánku. 
Lék k vnitřnímu užití. Před užíváním si pozorně přečtěte příbalovou informaci.

199 Kč
- 20 % 

 249 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.

O dostupnosti produktů se informujte v lékárně.Doplňky stravy. B-Komplex (1,24 Kč/tbl), Hořčík + B6 (1,99 Kč/tbl), Ostropestřec (2,92 Kč/tbl), 
Vápník + Hořčík + Zinek (1,20 Kč/tbl), Vitamin C (2,39 Kč/cps)

•  Speciální vyvážená kombinace s biotinem, 
kyselinou listovou, vitaminem B12 a dalšími 
složkami.

•  Produkt přispívá ke snížení míry únavy 
a vyčerpání 
a k normální psychické činnosti.

•  Dávkování 1 tableta 1x denně.

APOROSA B-KOMPLEX 
FORTE 120 tablet

•  Hořčík v organické formě citrátu 
hořečnatého se v lidském těle velmi dobře 
vstřebává.

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

•  Dávkování 1-2 tablety denně.

APOROSA HOŘČÍK + B6
75 tablet

•  Produkt přispívá k normální funkci trávení, 
jater a k jejich pročištění, udržuje normální 
hladinu cukru v krvi, podporuje přirozenou 
obranyschopnost.

•  Dávkování 1 tableta 1x denně.

APOROSA 
OSTROPESTŘEC 75 tablet

•  Multifunkční kombinace minerálních látek 
a vitaminů.

•  Potravinový doplněk Vápník 333,3 mg je 
obohacen o hořčík a zinek, kteří společně 
přispívají k normálnímu udržení stavu kostí.

•  Dávkování 1 - 2 tableta denně.

APOROSA 
VÁPNÍK + HOŘČÍK + ZINEK
120 tablet

•  Doplněk stravy s postupným uvolňováním.
•  Vitamin C přispívá k normální funkci 

imunitního a nervového systému 
a ke snížení míry únavy a vyčerpání.

•  Dávkování 1 kapsle 1x denně.

APOROSA VITAMIN C
75 kapslí

149 Kč
- 16 % 

 179 Kč

149 Kč
- 16 % 

 179 Kč

179 Kč
- 18 % 

 219 Kč

145 Kč
- 18 % 

 179 Kč

219 Kč
- 12 % 

 249 Kč



•  Komplexní péče pro unavené nohy, krém příjemně voní 
a je vhodný k péči o pokožku unavených nohou se sklonem 
k natékání.

•  Kombinace éterických olejů nejvyšší kvality (levandule, 
lemongrass, borovice, tea tree, rozmarýn).

•  Složení napomáhá 
k prokrvení pokožky, 
osvěžuje ji a urychluje 
její regenerační procesy.

BIOVENOL® KRÉM V TUBĚ
+ 20 tbl Bivenol micro  

Kosmetika. Bivenol micro je doplněk stravy. 

•  Přípravek je obohacen 
o extrakt kaštanu koňského 
(20%), aescin a resveratrol 
z křídlatky japonské 
(98% resveratrolu), 
který přispívá k normální 
činnosti kardiovaskulárního 
systému.

BIVENOL MICRO
60 + 10 tablet

Doplněk stravy. 2,9 Kč/tbl. Konopný krém je kosmetika.

209 Kč
- 19 % 

 259 Kč

+ DÁREK KONOPNÝ KRÉM NA RUCE 100 ml

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

MARINE KOLAGEN DRINK
30 sáčků

Doplněk stravy. 15,97 Kč/sáček

•  Čistý krystalický kolagen ve formě měkkých, 
snadno polykatelných kostiček.

•  Balení na 2 měsíce užívání – stačí pouze 1 kostička 
denně.

•  Bez barviv a přídavných látek.

COLAFIT
60 kostiček

Doplněk stravy. 5,82 Kč/ks

349 Kč
- 10 %

 399 Kč

•  Nejvyšší dávka vitaminu D v kombinaci s vápníkem 
pro kosti a svaly.

•  Pro aktivní lidi, sportovce i starší osoby.

VIGANTOLVIT OSTEO
30 tablet

Doplněk stravy.  5,3 Kč/tbl

159 Kč
 169 Kč

•  Přírodní přípravek na regulaci cukru v krvi.
•  Obsahuje vzácnou houbu hnojník a rostliny chebuli srdčitou, 

zázvor a skořici, které pomáhají udržet normální hladinu 
cukru v krvi.

•  Bez příměsí a konzervačních látek.

TEREZIA DIAREGUL
60 kapslí

Doplněk stravy. 4,15 Kč/cps

249 Kč
- 19 % 

 309 Kč

•  Ostropestřec pomáhá k ochraně a regeneraci jater.
•  V kombinaci s reishi a černým bezem na podporu imunity.
•  Bez příměsí a konzervačních látek.

TEREZIA OSTROPESTŘEC + REISHI
60 kapslí

Doplněk stravy. 3,82 Kč/cps

229 Kč
- 20 % 

 289 Kč

•  Lék pro místní léčbu vnějších a vnitřních 
hemoroidů.

PROCTO-GLYVENOL®

rektální krém 30 g

Procto-Glyvenol® 50 mg/g + 20 mg/g rektální krém Tribenosidum, lidocaini hydrochloridum monohydricum. Registrovaný lék. Rektální podání. 
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci. 

139 Kč
- 22 %

 179 Kč

479 Kč
- 20 % 

 599 Kč

169 Kč
- 22 % 

 219 Kč

•  Ke krátkodobé léčbě bolestí 
pohybového aparátu, např. 
podvrtnutí, natažení nebo 
zhmoždění. 

•  Aplikuje se 1x denně.

FLALGO®

140 mg léčivá náplast

Lék s účinnou látkou diklofenak epolamin, ke kožnímu podání. Pro dospělé a dospívající od 16 let. Před použitím si pečlivě přečtěte příbalový leták.

415 Kč
- 16%

 499 Kč


