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SPECIÁLNÍ NABÍDKA

ENDIAroN®

20 potahovaných tablet 
Nenechte se prohánět!
•	 Zastavuje průjem tak, že zneškodní bakterie, které průjem 

vyvolaly
•	 Šetří normální střevní mikroflóru
•	 Vhodný pro léčbu průjmu cestovatelů 

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

149 Kč
- 40 Kč

 189 Kč 

ANALErgIN
30 tablet
Pro 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 90tabletové balení. Analergin je volně prodejný léčivý přípravek.

99 Kč
- 20 Kč

 119 Kč 

BEPANthEN PLuS
drm. crm. 30 g
•	 Na odřeniny, škrábance, trhlinky a praskliny kůže
•	 Brání vzniku a šíření infekce v ráně
•	 Díky dexpanthenolu ránu hojí

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Bepanthen Plus je léčivý přípravek 
k vnějšímu použití. L.CZ.MKT.CC.04.2019.1623

V AKCI tAKÉ:
•	BEPANthEN PLuS, Drm. Crm. 100 g zA 360 Kč

155 Kč
- 5 Kč

 160 Kč 

tel.: 583 334 542 lekarna.nemocnicesumperk.cz

50% 
čechů* má doma léky,  
které už nepotřebuje. 
Víte, co s takovými léky dělat?

*Zdroj: online průzkum, celá ČR, březen 2020, 5128 respondentů

čtěte na další straně!

 www.pilulka.cz

SPECIÁLNÍ NABÍDKA

NALgESIN S 275 mg PotAhoVANÉ tABLEty
40 tablet
•	 Lék proti bolesti hlavy, zubů, zad, svalů,  

kloubů, menstruační bolesti, bolesti  
spojené s nachlazením

•	 Mírní bolest, horečku a zánět
•	 Velmi rychlý nástup analgetického  

účinku

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

V AKCI tAKÉ:
•	NALgESIN S 275 mg  PotAhoVANÉ tABLEty, 20 tABLEt zA 119 Kč

FLIxoNASE 50 mCg/DÁVKA NAS.SPr. SuS. 
60 DÁV × 50 rg/DÁV
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 dobu 24 hodin
•	 Již v 1 dávce 

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. Obsahuje flutikason-propionát.

329 Kč
- 30 Kč

 359 Kč 

159 Kč
- 20 Kč

 179 Kč 
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Repelenty.

V AKCI tAKÉ:
•	rEPELENt PrEDAtor 

BIo SPrEj 150 mL

139 Kč
- 10 Kč

 149 Kč 

Obsah účinné látky: DEET 24,9 %
•	Repelentní spray proti komárům 

a klíšťatům
•	Aplikace na pokožku i oděv
•	Vhodné pro děti od 2 let

rEPELENt PrEDAtor  
FortE SPrAy
150 ml 199 Kč

- 50 Kč

 249 Kč 

VoLtArEN FortE 20 mg/g gEL
100 g
Voltaren Forte 20 mg/g gel proti bolesti až na 24 hodin 
při aplikaci dvakrát denně ráno a večer:
•	Ulevuje od bolesti zad, svalů a kloubů
•	Protizánětlivý účinek
•	Stačí aplikovat pouze 2× denně
•	Snadno otevíratelný uzávěr 

Pozorně si přečtěte příbalovou informaci. Voltaren Forte 20 mg/g gel je lék k vnějšímu použití. Obsahuje diclofenacum 
diethylaminum. Voltaren ActiGo Extra, obalené tablety je lék na vnitřní použití. Obsahuje diclofenacum kalicum. 
Hřejivá náplast VoltaTherm je zdravotnický prostředek.

V AKCI tAKÉ:
•	VoLtArEN ACtIgo ExtrA 25 mg 20 tABLEt

Malé a snadno polykatelné tablety s protizánětlivým účinkem pro 
rychlou úlevu od bolesti zad či poúrazové bolesti svalů a kloubů. 

•	VoLtAthErm hřEj. NÁPLASt - úLEVA  
oD BoLEStI zAD 5 KS zA 249 Kč

105 Kč
- 20 Kč 

 125 Kč 

279 Kč

Hydrogelový polštářek je sterilní průhledné polyuretanové gelové krytí.
Obsahuje hypoalergenní adhezívní okraj polyuretanové fólie, který
chrání před průnikem baktérií. Jsou vhodné k léčení chronických
a pomalu se hojících ran ve fázi granulace a epitelizace.

Zdravotnický prostředeki

Děkujeme!
#jsmevtomspolu



mAgNEzum DEAD SEA  
DA VINCI ACADEmIA
40 tablet
•	 Síla hořčíku z Mrtvého moře
•	 Účinek podpořen vit.

B6, B12
•	 Normální činnost svalů1

•	 Snížení únavy2, 3

•	 Účinné látky: 1hořčík, 
2vitamin B6, 3vitamin B12

Doplněk stravy.

129 Kč
- 16 Kč

 145 Kč 

NoVINKA

CANNADErm VENoSIL 
KoNoPNÉ mAzÁNÍ
100 ml
•	 Chladivá úleva pro nohy bez 

otoků, křečových žil a pocitů 
těžkosti

•	 Osvěžující mazání s konopím, 
rutinem a mátou

Konopná péče.

139 Kč
- 10 Kč

 149 Kč 

689 Kč
- 68 Kč

 757 Kč 

PANthENoL 10 % SwISS 
PrEmIum těLoVÉ mLÉKo
200 + 50 ml 

189 Kč
- 16 Kč

 205 Kč 

•	 Rychlá úleva podrážděné 
pokožky po opalování

•	 Vysoký obsah 
D-panthenolu, Aloe vera 
a vitaminů A, D, E a F

Kosmetika.

INtIm ComFort 25 KAPESNÍčKů 
ANtI-INtErtrIgo PACK
Předchází a mírní projevy opruzené pokožky dospělých. 
Splachovatelné kapesníčky nebo sprej.

Kosmetika.

V AKCI tAKÉ:
•	INtIm ComFort 10 KAPESNÍčKů  

- ANtI-INtErtrIgo BALSÁm zA 139 Kč
•	INtIm ComFort 5 KAPESNÍčKů 

-ANtI-INtErtrIgo BALSÁm 79 Kč
•	INtIm ComFort ANtI-INtErtrIgo SPrEj 

100 mL zA 359 Kč

oCutEIN BrILLANt LutEIN 
25 mg DAVINCI
90 + 30 tobolek + dárek
Vitamin A přispívá k udržení 
kvalitního zraku a vyživuje  
unavené oči. Obsahuje 
25 mg luteinu.

Doplňky stravy.

V AKCI tAKÉ:
•	oCutEIN BrILLANt LutEIN 25 mg DAVINCI 

60 toBoLEK + KAPKy zA 439 Kč

DoNNAhAIr 4měSÍčNÍ KúrA
90 + 30 tobolek  
+ šampon zdarma
Biotin a zinek udržují  
přirozenou kvalitu vlasů 
a pomáhají při jejich  
zvýšeném vypadávání.

Doplňky stravy.

 V AKCI tAKÉ:
•	DoNNAhAIr FortE 3měS. KúrA 90 toBoLEK 

+ NÁuš. SwAr. ELEm. zA 699 Kč
•	DoNNAhAIr FortE 3měS. KúrA 90 toBoLEK 

+ šAmPoN 100 mL zA 699 Kč

590 Kč

V AKCI tAKÉ:
•	PANthENoL 10 % 

SwISS PrEmIum PěNA 
125 + 25 mL zDArmA  
zA 159 Kč

205 Kč

Pilulky do koše nepatří! 
Věděli jste, že až polovina Čechů* má doma nadbytečné 
zásoby léčiv, a ne všichni s nimi nakládají správně?  
Nastal čas zkontrolovat domácí lékárničku! 

Nejčastější důvody, proč mají rodiny v českých 
domácnostech léky, které neužívají
•	 Dělají si nadbytečné zásoby léků 
•	 Léky zbyly po dřívější léčbě
•	 Léky mají prošlou dobu použitelnosti

*Zdroj: online průzkum, celá ČR, březen 2020, 5128 respondentů

1. Vyřaďte léky, které už neužíváte  
nebo u nich vypršela doba použitelnosti.

2. Odneste je do jakékoliv lékárny,  
která je za vás bezpečně zlikviduje.

Co by nemělo 
chybět v domácí 
lékárničce? 

Léky na chřipku 
a nachlazení

Živočišné uhlí

Dezinfekce

Náplast, sterilní 
krytí, obvaz

Teploměr

Léky proti alergii

Oční a nosní kapky



ForESto 1,25 g + 0,56 g oBojEK 
Pro KočKy A PSy ≤ 8 Kg
délka obojku 38 cm
•	8měsíční ochrana před klíšťaty – odpuzuje 

 a hubí ještě před jejich přisátím  
•	Až 8měsíční ochrana před blechami  

a jejich vývojovými stádii
•	Vhodný pro psy i pro kočky 

ADVANtIx roztoK Pro NAKAPÁNÍ NA KůžI  
– SPot-oN Pro PSy oD 4 Kg Do 10 Kg
•	Odpuzuje a hubí klíšťata, působí i proti blechám, 

komárům, bodavým mouchám, všenkám a flebotomům
•	Bezpečný pro březí a kojící feny a pro štěnata 

od 8 týdnů věku a 1,5 kg
•	Nepoužívat pro kočky!

Veterinární léčivé přípravky. K vnějšímu použití.  
Čtěte příbalovou informaci. L.CZ.MKT.AH.01.2020.0785

V AKCI tAKÉ:
•	ADVANtIx roztoK 

Pro NAKAPÁNÍ NA KůžI  
– SPot-oN Pro PSy: 

•	Do 4 Kg zA 199 Kč
•	oD 10 Kg Do 25 Kg zA 259 Kč
•	oD 25 Kg Do 40 Kg zA 299 Kč
•	oD 40 Kg Do 60 Kg zA 329 Kč

Veterinární léčivé přípravky. K vnějšímu použití. Čtěte příbalovou informaci. L.CZ.MKT.AH.01.2020.0783

V AKCI tAKÉ:
•	ForESto 4,50 g + 2,03 g oBojEK 

> 8 Kg Pro PSy, DÉLKA oBojKu  
70 Cm zA 808 Kč

DroNtAL Dog FLAVour 
150/144/50 mg tABLEty 
balení 2 tablet
•	 Ochucené tablety pro snadné odčervení psů
•	 Působí proti nejčastějším vnitřním parazitům
•	 Ověřená kvalita společnosti Bayer
•	 Doporučujeme odčervovat každé 3 měsíce

Veterinární léčivé přípravky. K perorálnímu použití.  
Čtěte příbalovou informaci. L.CZ.MKT.AH.01.2020.0784

V AKCI tAKÉ:
•	DroNtAL Dog FLAVour 

xL 525/504/175 mg 
tABLEty, BALENÍ 
2 tABLEty zA 379 Kč

•	DroNtAL tABLEty  
SPro KočKy, BALENÍ  
2 tABLEty zA 129 Kč

215 Kč
- 34 Kč

 249 Kč 
139 Kč

- 30 Kč

 169 Kč 

FroNtLINE ComBo SPot-oN S 
Pro PSy 2–10 Kg
Ochraňte Vašeho mazlíčka i Vaši společnou domácnost. 

FroNtLINE ComBo SPot-oN 
Pro KočKy
Ochraňte Vašeho mazlíčka i Vaši společnou domácnost.

V AKCI tAKÉ:
•	DALšÍ VELIKoStI:
•	m (10–20 Kg),  

L (20–40 Kg), 
xL (40–60 Kg)

159 Kč
- 17 Kč

 176 Kč 

FroNtLINE trI-ACt SPot-oN xS 
Pro PSy 2–5 Kg
S repelentním účinkem proti komárům. 
Pro klid a pohodu Vašeho psa.

169 Kč
- 20 Kč

 189 Kč 

V AKCI tAKÉ:
•	DALšÍ VELIKoStI:
•	S (5–10 Kg), 

m (10–20 Kg),  
L (20–40 Kg),  
 xL (40–60 Kg)

159 Kč
- 17 Kč

 176 Kč 

Veterinární přípravky. Veterinární přípravky. Veterinární přípravky. 

Fyto obojek FORTE: Složení: 5 g/kg Geraniol.  
Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy 
přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

499 Kč
- 80 Kč

 579 Kč 

PEt hEALth CArE Fyto SPrAy
200 ml 
Repelentní přípravek pro psy a kočky 
s účinnosti proti klíšťatům a blechám.  
Parazity odpuzuje a vysuší. 

Fyto spray: Složení: 0,3 g/kg Geraniol.
Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte 
údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

369 Kč
- 30 Kč

 399 Kč 

PEt hEALth CArE FytoPIPEtA 
Pro mALÉ PSy Do 10 Kg A KočKy
1 × 15 ml
Repelentní přípravky pro psy  
a kočky s účinnosti 
proti klíšťatům a blechám.  
Parazity odpuzuje a vysuší. 

Fyto pipeta: Složení: 9 g/kg Geraniol. Pipety 1× 15 ml, 3× 10 ml, 6× 10 ml.
Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu 
a připojené informace o přípravku.

199 Kč
- 10 Kč

 209 Kč 
V AKCI tAKÉ:
•	PEt hEALth CArE 

FytoPIPEtA Pro PSy 
oD 10 Do 20 Kg, 3 × 10 mL 
zA 269 Kč

•	PEt hEALth CArE 
FytoPIPEtA Pro VELKÉ PSy 
oD 20 Kg 6 × 10 mL zA 329 Kč

Fyto oBojEK FortE 65 Cm
Repelentní přípravek pro psy a kočky s účinnosti proti 
klíšťatům a blechám. Parazity odpuzuje a vysuší.

699 Kč
- 46 Kč

 745 Kč 



PANthENoL omEgA ChLADIVÁ PěNA 
VE SPrEjI 10 %  
•	 Přináší úlevu sluncem podrážděné pokožce 

díky obsahu 10 % D-panthenolu. 
•	 Příjemně chladí. Účinně zklidňuje a napomáhá 

regeneraci pokožky po opalování. 
•	 Díky spreji se snadno aplikuje na celé tělo.

V AKCI tAKÉ:
•	PANthENoL omEgA těLoVÉ mLÉKo 

rAKytNÍK 9 %
•	PANthENoL omEgA ChLADIVÁ PěNA 

S ALoE VErA 9 %
•	PANthENoL omEgA těLoVÉ mLÉKo 

ALoE VErA 9 %

165 Kč
- 24 Kč

 189 Kč 

Zklidňuje spálenou 
pokožku anebo pokožku 
podrážděnou sluncem. 
Zajišťuje dlouhodobou 
hydrataci a prodlužuje 
opálení.

PhotoDErm AFtEr SuN 
500 ml

Speciální sluneční ochrana 
na citlivou dětskou 
pokožku.

Velmi lehký suchý olej 
prodlužující přirozené 
opálení pokožky.  
Vhodný na celé tělo i vlasy.

PhotoDErm KID SPrEj 
SPF 50+ 
200 ml

PhotoDErm BroNz oLEj 
SPF 30
200 ml

Lehký nemastný 
sprej  s vysokou 
sluneční 
ochranou pro 
celou rodinu.

PhotoDErm SPrEj  
SPF 30 
400 ml

Opalovací kosmetika.

V AKCI tAKÉ:
•	PhotoDErm KID  

mLÉKo SPF 50+  
100 mL zA 249 Kč

599 Kč
- 250 Kč

 849 Kč 
359 Kč
- 140 Kč

 499 Kč 
399 Kč
- 150 Kč

 549 Kč 

459 Kč
- 170 Kč

 629 Kč 

Kosmetika.

 Fototyp 3

 Fototyp 1
 Fototyp 2  Fototyp 4

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, doporučená 

doba opalování  
je 10—20 min.

Lidé s velmi citlivou,  

bledou pletí s pihami  

a zrzavými vlasy.  

Velice rychle se jim  

pokožka spálí 

a doporučená, bezpečná 

doba  

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.

Fototypy 
Pro bezpečný pobyt na slunci bychom si měli 
přečíst několik užitečných rad.  Jedna z nich je 
dobře určit svůj fototyp. Dnes se středoevropská 
populace dělí pouze do 4 skupin fototypů.

PharmDr. Kateřina Nesejtová  
Pilulka Lékárna Brno



mEDPhArmA BEtA KArotEN 
25 000
107 tobolek

Beta karoten je jedním ze zdrojů vitaminu A, který je 
nutný pro tvorbu rodopsinu, zrakového pigmentu 
používaného za nízkého osvětlení.

Tea Tree Oil je 100% rostlinná silice z čajového stromu. Olej má neobyčejně silné 
antiseptické účinky. Tato silice je vhodná do relaxačních koupelí pro osvěžení pokožky 
nebo k péči o nohy, ke stimulačním masážím, do aromalampy

V AKCI tAKÉ:
•	mEDPhArmA BEtA KArotEN 10 000 10 toBoLEK
•	mEDPhArmA tEA trEE oIL 10 mL zA 89 Kč
•	mEDPhArmA omEgA 3 ryBÍ oLEj FortE  

67 toBoLEK zA 199 Kč 

175 Kč
- 44 Kč

 219 Kč 

Doplňky stravy.

rEVItAL SuPEr BEtA-KArotEN 
měSÍčEK + SEDmIKrÁSKA 
80 + 40 tablet
Krásné opálení a zdravá pokožka
Obsahuje:
•	 Komplex karotenoidů 9,6 mg  

(beta-karoten 6 mg, 
 lutein 3 mg, zeaxantin 0,6 mg)

•	 Sedmikrásku obecnou
•	 Biotin (příznivě ovlivňuje stav  

pokožky)
•	 Vitaminy E a C

Doplňky stravy.

V AKCI tAKÉ:
•	rEVItAL SuPEr BEtA-KArot. měSÍčEK 

+ SEDmIKrÁSKA 40 + 20 tABLEt zA 110 Kč

gS BEtAKArotEN FortE 
S měSÍčKEm 
80 + 40 kapslí
Silná dávka beta-karotenu 
pro krásné opálení. Jedinečná 
kombinace beta-karotenu, 
měsíčku lékařského, biotinu 
a zinku. Měsíček lékařský 
blahodárně působí na pokožku 
a napomáhá  k jejímu zklidnění  
po opalování.

V AKCI tAKÉ:
•	gS BEtAKArotEN S měSÍčKEm 

90 + 45 KAPSLÍ zA 175 Kč

BIoAKtIVNÍ KArotEN roDINNÉ 
BALENÍ + 33 % ExtrA
Betakaroten pro péči o pokožku a zrak  
– vhodné i pro děti od 3 let.

Doplněk stravy.

315 Kč
- 40 Kč

 355 Kč  

ProLACtoN NA CESty
10 tobolek
100% společník při zažívacích obtížích 
souvisejících s cestováním a změnou stravy.

Doplňky stravy.

V AKCI tAKÉ:
•	ProLACtoN Pro DětI, 30 toBoLEK

109 Kč
- 30 Kč

 139 Kč 

215 Kč

189 Kč

140 Kč

PSILo-BALSAm
10 mg/g gel
Velikost balení: 20 g
Zklidní svědění a pálení kůže při:
•	 Bodnutí hmyzem
•	 Povrchových popáleninách 1. stupně
•	 Alergických projevech kůže
•	 Nadměrném slunění
•	 Planých neštovicích
Pro děti již od 2 let

Léčivé přípravky k vnějšímu užití. Obsahují diphenhydramini hydrochloridum.
Pečlivě si přečtěte příbalovou informaci.

V AKCI tAKÉ:
•	PSILo-BALSAm V BALENÍ 50 g gEL zA 159 Kč

ENtEroL 250 mg
10 kapslí
•	 Pro prevenci a léčbu průjmů způsobených antibiotiky
•	 Podpůrná léčba akutního infekčního průjmu
•	 Vhodný pro děti i dospělé

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek s účinnou látkou 
saccharomyces boulardii CNCM I-745 siccatus 250mg k vnitřnímu užití.

92 Kč
- 17 Kč

 109 Kč 

139 Kč
- 50 Kč 

 189 Kč



hELICID 20 zENtIVA 
14 × 20 mg
Účinná pomoc při pálení žáhy – snižují množství kyseliny, 
která se tvoří ve Vašem žaludku. Stačí jedna tableta denně.

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje omeprazol. Čtěte pečlivě příbalovou 

129 Kč
- 20 Kč

 149 Kč 

CANEPhroN® oBALENÉ tABLEty
60 tablet
Pálení při močení? Časté nucení? Bolest při močení? K léčbě 
zánětů močových cest.

Canephron® obalené tablety je lék k vnitřnímu užití. Před použitím si pečlivě 
přečtěte příbalový leták. Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého 
přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

209 Kč
- 50 Kč

 259 Kč 

BIVENoL mICro
60 + 10 tablet
Pro normální činnost 
kardiovaskulárního 
systému. Mikronizované 
částice za účelem 
zvýšení vstřebatelnosti 
a využitelnosti účinných 
látek.

Doplněk stravy.

mAgNESIum B-KomPLEx rAPID
20 šumivých tablet
•	 Plně rozpustná tableta 

(nezanechává usazeniny)
•	 Vysoce vstřebatelná forma  

– citrát hořečnatý
•	 Slazeno stévií
•	 Bez barviv a umělých sladidel
•	 Citronová příchuť

Doplněk stravy.

319 Kč
- 76 Kč

 395 Kč 

VItAmÍN K2 + D3 + Q10 
BIomEDICA
60 tobolek
Kombinace vitamínů 
K2, D3 a koenzymu Q10, 
pro efektivní vstřebávání 
vápníku a udržení 
normálního stavu kostí. 
60 tobolek 

Doplněk stravy.

AVILut® gINKgo rECorDAtI
90 kapslí

Doplněk stravy pro péči o Váš zrak, který díky 
obsahu zinku přispívá k udržení normálního stavu 
zraku.

Doplněk stravy.

399 Kč
- 66 Kč

 465 Kč 

BIoVENoL KrÉm
200 ml + dárek Bivenol micro 
20 tablet 
Vhodný k péči  o pokožku unavených  nohou, 
se sklonem k natékání, krém je kombinací olejů 
levandule, lemongrass, borovice, tea tree,  
rozmarýnu a bylinných extraktů 
 z kaštanu, arniky, měsíčku  
a jalovce. Je vhodný 
 k prokrvení nohou.

Kosmetický přípravek, doplněk stravy.

159 Kč
- 40 Kč

 199 Kč 

75 Kč

235 Kč

VItAmÍNy 
Dostatek vitamínů, minerálů a stopových prvků je 
nezbytný pro správnou funkci našeho těla. Moderní 
strava však bývá na tyto důležité složky poměrně 
chudá, a proto je někdy třeba vitamínových doplňků 
stravy.

Na Pilulka.cz naleznete multivitamínové šumivé 
tablety, vitamíny pro zlepšení paměti, zraku, nehtů 
a vlasů a další doplňky ve formě jednotlivých látek či 
jejich přínosných kombinací.



Pro nákup 
www.pilulka.cz

šetřete čas i peníze 
na to, co je skutečně 
důležité
Máme vše pro péči jak 
o miminko, tak o maminky 
a těhotné ženy i pro lehčí 
život rodičů. Vybírat můžete 
až z 10 000 produktů.  
Celý nákup vám navíc 
dovezeme až ke dveřím.

VIP mAmI® QuAttro 
30 tablet + 30 kapslí
VIP péče pro celé období těhotenství a kojení.
•	 Laktobacily
•	 Komplex vitamínů a minerálů

 − vč. aktivní kyseliny listové - Quatrefolic®

 − vitamíny B6, C, D3 a selen (imunita)
•	  DHA a EPA
•	 Zázvor
Bez lepku, bez cukru, bez laktózy. Doplněk stravy.

NAtIFEm® Duo
30 sáčků
Prášek pro perorální roztok.
Podpora plodnosti pro páry.
•	 Myo- inositol + d-chiro-inositol
•	 Aktivní kyselina listová
•	 Zinek (plodnost)
•	 Vitamíny B6, C, D3 a selen (imunita)
Bez lepku, bez cukru, bez laktózy.

PoDPořtE ImuNItu A DoDEjtE těLu 
VšE, Co PotřEBujE, oD oBDoBÍ 
PLÁNoVÁNÍ těhotENStVÍ Až Po 

uKoNčENÍ KojENÍ.519 Kč
- 70 Kč

 589 Kč 
Doplněk stravy se sladidly.

519 Kč
- 70 Kč

 589 Kč 

ryBILKA® NEo
100 ml
Dětská mast k péči o pokožku se sklonem k opruzeninám
•	 Komplexní složení pěti pečujících látek
•	 Zklidňuje podrážděnou pokožku
•	 Bez konzervantů a parfemace

Kosmetický přípravek.

109 Kč
- 16 Kč

 125 Kč 

roSALgIN 
plv. 6 × 0,5 gm
•	 Rychle ulevuje od gynekologických potíží
•	 Zachovává přirozené laktobacily
•	 Ulevuje od bolesti a urychluje hojení po porodu
•	 Vhodný pro intimní hygienu

Lék s účinnou látkou benzydamin hydrochlorid.  
K intimním oplachům a výplachům. Čtěte pečlivě příbalový leták.

V AKCI tAKÉ:
•	roSALgIN PLV. 

10 × 0,5 gm zA 239 Kč

SÉrÉLyS, VýhoDNý BALÍčEK
2 × 60 tablet
Doplněk stravy pro ženy s obsahem pylového zrna,  
které podporuje menopauzální komfort.

Doplněk stravy.

1 049 Kč
- 50 Kč

 1 099 Kč 

Doplněk stravy. Od 13. týdne těhotenství do porodu.

FEmIBIoN 2 těhotENStVÍ
28 tablet + 28 tobolek
Inovované složení s kys. listovou, Metafolinem®, vitamínem D3, 
luteinem a DHA. Obohacený o železo, zinek, selen a hořčík.

V AKCI tAKÉ:
•	FEmIBIoN 1 PLÁNoVÁNÍ  

A 1. trImEStr 28 tABLEt zA 299 Kč
•	FEmIBIoN 3 KojENÍ 28 tABLEt + 28 toBoLEK  

zA 499 Kč

499 Kč
- 66 Kč

 565 Kč 

SuDoCrEm
125 g 
Sudocrem zklidňuje, regeneruje  a chrání citlivou dětskou 
pokožku při plenkových opruzeninách.  
Více než 85 let zkušeností.

Kosmetický přípravek.

160 Kč

155 Kč



ProENzI 3 PLuS
180 tablet
Komplexní kloubní výživa se silou 3 látek
•	 Špičková péče o vaše klouby s přetrvávajícím účinkem  

až 2–3 měsíce po ukončení užívání
•	 Vyvážené složení 3 látek obohaceno o ExPur komplex
•	 Obsahuje glukosamin, chondroitin a kolagen
•	 S vitaminem C, který podporuje tvorbu kolagenu  

pro normální funkci chrupavek 

Doplňky stravy.
V AKCI tAKÉ:
•	ProENzI ACtIVE 14 KS zA 549 Kč

499 Kč
- 60 Kč

 559 Kč 

239 Kč
- 40 Kč

 279 Kč 

299 Kč
- 100 Kč

 399 Kč 

ProStENAL CoNtroL
90 tablet
Osvědčená péče pro udržení zdravé prostaty  
a podporu potence.
•	 Saw palmetto a kopřiva dvoudomá pomáhají udržovat 

správnou funkci močového 
ústrojí a zdraví prostaty

•	 Kotvičník zemní pomáhá 
podporovat sexuální aktivitu

•	 Vitamin B6 přispívá ke 
snižování únavy a vyčerpání

•	 1 tableta denně

 Doplňky stravy.
V AKCI tAKÉ:
•	ProStENAL NIght 60 tABLEt zA 399 Kč

SPEKtrum ImuNItA
90 tablet
Spektrum Imunita je prémiový, komplexní multivitamin 
s minerály, vitaminem C a zinkem pro přirozenou 
obranyschopnost těla. 100 % doporučené denní dávky 
vitaminů v 1 tabletě.

Doplňky stravy.

V AKCI tAKÉ:
•	SPEKtrum ENErgIE 90 tABLEt zA 299 Kč

uroVAL mANoSA AKut
10 tablet
•	 Unikátní spojení extraktu kanadských brusinek a D-manosy
•	 Vysoká koncentrace obsažených látek: 50 mg PAC 

(proanthokyanidinů) v denní dávce
•	 Vhodné také pro těhotné a kojící ženy

Doplňky stravy.

V AKCI tAKÉ:
•	uroVAL mEgABruSINKA FortE 

200 mL zA 189 Kč

LECIthIN FortE 1325 mg
120 tobolky
Dvojitě filtrovaný lecithin ve vysoké dávce. Je důležitým 
přirozeným zdrojem cholinu, inositolu a kyseliny linolové, 
 která pomáhá udržovat správnou hladinu cholesterolu v krvi. 

Doplňky stravy.
V AKCI tAKÉ:
•	guArANA 800 mg 90 tABLEt zA 199 Kč

B12 BALANCE 500 mCg
30 tablet
Podpora energie, vitality 
a krvetvorby.
Se speciálním gastro 
rezistentním  
potahem pro optimální 
absorpci.

Doplňky stravy.
V AKCI tAKÉ:
•	žELEzo 20 mg 30 tABLEt zA 120 Kč

199 Kč
- 20 Kč

 219 Kč 

ProCto-gLyVENoL® 50 mg/g + 20 mg/g rCt. Crm.
30 g
Lék pro místní léčbu vnějších a vnitřních hemoroidů.

Procto-Glyvenol®  50 mg/g + 20 mg/g rektální krém 30 g. Tribenosidum, lidocaini hydrochloridum monohydricum. 
Registrovaný lék. Rektální podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

149 Kč
- 40 Kč

 189 Kč 

rENNIE
por. tbl. mnd. 48×
Pálí Vás žáha? 
Rennie přináší efektivní úlevu od pálení žáhy během 5 minut.

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Rennie je léčivý přípravek k vnitřnímu 

V AKCI tAKÉ:
•	rENNIE, Por. tBL. mND. 96×

119 Kč
- 10 Kč

 129 Kč 

199 Kč
- 26 Kč 

 225 Kč 

LEroS očIStA mySLI
21 × 1,3 g
•	 21denní čajová kúra, která napomáhá 

přirozenému procesu očisty 
•	 Jedinečné složení z bylin  pomáhající k očistě 

těla,  zlepšení nálady a zvýšené psychické 
odolnosti

•	 Ekologické kompostovatelné sáčky bez sponek
•	 Vše čistě přírodní bez konzervačních látek, 

aromat a chemických přísad 

Čaje. Sleva 15 % se vztahuje i na celou řadu LEROS NATUR.

V AKCI tAKÉ:
•	LEroS očIStA těLA 21 × 1,4 g 49 Kč

- 10 Kč

 59 Kč 49 Kč
- 10 Kč 

 59Kč 

tLAKoměr omroN  
m3 ComFort INtELLI
Nový model s klinicky ověřenou přesností
NO.1 značka doporučovaná kardiology
INTELLI manžeta pro přesné výsledky
Pro dva uživatele (2 × 60 pamětí + režim HOST)

Zdravotnický prostředek.

1 499 Kč
- 120 Kč

 1619 Kč 

  549 Kč

90 Kč



VoICE ANgIN PAStILKy
20 ks
Voice-angin chrání ústní dutinu a krk!
•	 Na sliznicích tvoří jemný film chránící před vstupem virů 

a bakterií
•	 Zvlhčuje ústní dutinu a krk
•	 Zklidňuje podráždění sliznic způsobené alergeny
•	 Zmírňuje chrapot a škrábání v krku
•	 Pastilky v jemné třešnovo-mentolové příchuti

Voice-angin je zdravotnický prostředek.

199 Kč
- 20 Kč

 219 Kč 

BruFEN 400 mg 
100 tablet
Poskytuje úlevu od bolesti 
hlavy, zad, kloubů i zubů.  
Pomáhá při podvrtnutí, 
natažení svalů a působí 
protizánětlivě.

Brufen 400 mg potahované tablety je léčivý přípravek k vnitřnímu užití 
s léčivou látkou ibuprofen. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

V AKCI tAKÉ:
•	BruFEN 400 mg 30 tABLEt zA 69 Kč

IBALgIN® KrÉm
100 g
•	Potlačuje bolest svalů a kloubů, tlumí zánět 

a snižuje otok
•	K léčbě bolestivých poranění, jako jsou 

podvrtnutí, natažení, zhmoždění
•	Dobře se vstřebává
•	Bez parfemace
•	Pro dospělé a mladistvé od 12 let

Ibalgin® krém a Ibalgin® gel jsou volně prodejné léky k vnějšímu použití. Obsahují 
ibuprofenum. Pozorně čtěte příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo 
lékárníkem.

V AKCI tAKÉ:
•	IBALgIN® gEL 100 g

145 Kč
- 10 Kč

 155 Kč 

145 Kč
- 10 Kč 

 155 Kč 

mAgNESIum LACtAtE BIomEDICA 
500 mg Por. tBL. NoB.
100 tablet
Přípravek doplňuje hladinu hořčíku v organizmu. Hořčík 
napomá využití kyslíku při svalové zátěži. Je nezbytný pro 
stavbu kostí, chrupavek a zubů a je významný pro normální 
funkci nervového, svalového, srdečního-cévního a imunitního 
systému. 

99 Kč
- 16 Kč

 115 Kč 
Volně prodejné léčivo.

VEroVAL ComPACt PAžNÍ 
tLAKoměr 
Plně automatický tlakoměr Veroval® Compact měří krevní 
tlak a tepovou frekvenci. Upozorní i na poruchy srdečního 
rytmu. Ukládá výsledky pro dva uživatele.

Tlakoměr.

999 Kč
- 170 Kč

 1 169 Kč 

CoLAFIt
60 kostiček
Čistý krystalický kolagen ve formě měkkých, 
snadno polykatelných kostiček. Balení  
na 2 měsíce užívání – stačí pouze 1 kostička 
denně. Bez barviv a přídavných látek.

Doplněk stravy.

349 Kč
- 50 Kč

 399 Kč 

•	 Neinvazivní varianta léčby hemoroidů.
•	 Rychle zastavuje krvácení, pálení a svědění.
•	 Účinný proti bolesti.
•	 Balení vhodné pro obvyklou dobu léčby 2–3 týdnů.

Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Léčivý přípravek k rektálnímu podání.

FAKtu čÍPKy
20 čípků

139 Kč
- 16 Kč

 155 Kč 

Doplňky stravy.

otrIVIN mENthoL 1 mg/mL NAS. 
SPr. SoL. 
1 × 10 ml/10 mg
Nosní sprej s chladivou silou 
mentolu a eukalyptu. Pomáhá 
rychle uvolnit ucpaný nos a při 
zánětu dutin. 

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. O správném použití se poraďte 
se svým lékařem nebo lékárníkem. Otrivin Menthol 1 mg/ml obsahuje 
xylometazolin. Otrivin obsahuje xylometazolin. Léky k podání do nosu.

V AKCI tAKÉ:
•	otrIVIN 1 Pm 1 mg/mL NAS. 

SPr. SoL. 1 × 10mL 
+ DÁV. zA 99 Kč

105 Kč
- 10 Kč

 115 Kč 

Děkujeme!
#jsmevtomspolu

139 Kč
- 6 Kč

 145 Kč 



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.

Nemocnice Šumperk a.s. 
Nerudova 640/41 
787 01 Šumperk

lekarna.nemocnicesumperk.cz

583 334 542

MAPO lékárna s.r.o.  
Fialova 3341/12a 
787 01 Šumperk

Nacházíme se v  přízemí objektu  MAPO care 
vedle Zdravotního střediska Hany Benešové.

 odborný a vstřícný personál      skladová dostupnost předepsaných léčiv     nízké doplatky na léky pro všechny klienty

 předepsaná léčiva svévolně nezaměňujeme  poradenství v oblasti prevence a bezpečnosti Vámi užívaných léčiv a potravních doplňků

www.mapolekarna.cz
583 551 514

           okamžitá sleva při nákupu volně prodejného sortimentu    sezónní slevové akce 

 široký výběr volně prodejných léčiv, potravních doplňků, zdravotnických prostředků a dermokosmetiky

VÝHODY KLIENTSKÉ KARTY

MOŽNOST VYUŽITÍ KLIENTSKÉ KARTY V OBOU LÉKÁRNÁCH.MOŽNOST VYUŽITÍ KLIENTSKÉ KARTY V OBOU LÉKÁRNÁCH.MOŽNOST VYUŽITÍ KLIENTSKÉ KARTY V OBOU LÉKÁRNÁCH.MOŽNOST VYUŽITÍ KLIENTSKÉ KARTY V OBOU LÉKÁRNÁCH.MOŽNOST VYUŽITÍ KLIENTSKÉ KARTY V OBOU LÉKÁRNÁCH.MOŽNOST VYUŽITÍ KLIENTSKÉ KARTY V OBOU LÉKÁRNÁCH.MOŽNOST VYUŽITÍ KLIENTSKÉ KARTY V OBOU LÉKÁRNÁCH.MOŽNOST VYUŽITÍ KLIENTSKÉ KARTY V OBOU LÉKÁRNÁCH.

•	 Multifunkční kombinace 
minerálních látek a vitaminů.

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

•	 Dávkování 1–2 tablety denně

APoroSA  VÁPNÍK + hořčÍK + zINEK 
120 tablet

129 Kč
- 20 Kč 

 149 Kč 
1,08 Kč/tableta

1,08 Kč/tableta

•	 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  
1× denně

APoroSA B-KomPLEx FortE
120 tablet

129 Kč
- 20 Kč 

 149 Kč 
1,08 Kč tableta

•	  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

129 Kč
- 20 Kč

 149 Kč 

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

•	 Dávkování 1 tableta 1× denně

APoroSA oStroPEStřEC
75 tablet

199 Kč
- 20 Kč 

 219 Kč 
2,65 Kč/tableta

•	 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 1× denně

APoroSA VItAmIN C  
75 kapslí

159 Kč
- 20 Kč 

 179 Kč 2,12 Kč/kapsle

PoDPořtE S NÁmI DoBrou VěC


