
Otrivin MenthOl
nosní sprej
Nosní sprej s chladivým mentolem  
a eukalyptolem:
•	Pomáhá rychle uvolnit ucpaný nos
•	Uvolňuje tlak v dutinách
•	Neobsahuje konzervanty
v AKCi tAKÉ:
•	Otrivin rhinOstOp, nOsní sprej
•	Otrivin, nOsní sprej

99 Kč
- 16 Kč

 115 Kč 

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. O správném použití se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Otrivin a Otrivin 
Menthol 1 mg/ml nosní sprej, roztok obsahují xylometazolin. Otrivin, Otrivin Menthol 1 mg/ml nosní sprej a Otrivin 
Rhinostop 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml nosní sprej jsou léky k podáni do nosu.

145 Kč
- 20 Kč 

 165 Kč 

95 Kč
- 10 Kč 

 105 Kč 

neO-Angin bez CuKru
24 tablet

Čtěte pečlivě příbalové letáky.
Neo-angin bez cukru, Neo-angin třešeň a Neo-angin šalvěj jsou léky k místnímu užití v ústech a v krku. 

v AKCi tAKÉ:
•	neO-Angin třešeň 24 pAstileK zA155 Kč
•	neO-Angin šAlvěj 24 pAstileK zA 155 Kč

155 Kč
- 14 Kč

 169 Kč 

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

AsCOrutin 
pOr tbl FlM 50
Léčí zvýšenou lomivost a propustnost 
krevních vlásečnic při nedostatku vitaminu C 
v organismu. Vhodný od 3 let.

Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

speCiÁlní nAbíDKA

ibAlgin® 400 
účinné analgetikum:
Růžový Ibalgin® je jen jeden.
•	 Pomáhá při bolesti hlavy, zubů, zad,  

svalů, kloubů a menstruační bolesti
•	 Pro dospělé a dospívající od 12 let
•	 Snižuje horečku
•	 Tlumí zánět

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

v AKCi tAKÉ:
•	ibAlgin DuO eFFeCt 

100 Mg zA ?? Kč

75 Kč
- 10 Kč

 85 Kč 

ACYlpYrin® 
10 tablet
Lék při chřipce a nachlazení 
•	 Snižuje horečku
•	 K úlevě od bolesti hlavy, kloubů  

a svalů provázející chřipková 
onemocnění

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

32 Kč
75 Kč

 39 Kč 

platnost 10. 9.–31. 10. 2020

A věděli jste,  
že 25. 9. 2020 

je světový den lékárníků?  



GS CONDRO DIAMANT
120 tablet
1 600 mg glukosamin sulfátu v denní dávce a DIAMANT 
FORTESCIN®. Vitamin C pro tvorbu kolagenní sítě kloubních 
chrupavek a menisků.

Doplňky stravy. Dárek do vyprodání zásob. 5,08 Kč/kapsle.

FORTESCIN . Vitamin C pro tvorbu kolagenní sítě kloubních 
chrupavek a menisků.

Doplňky stravy. Dárek do vyprodání zásob. 5,08 Kč/kapsle.

609 Kč
- 110 Kč

 719 Kč 

CEMIO KAMZÍK 
60 kapslí
Jedinečné kolageny v přirozené formě:  kolagen typu I jako hlavní 
součást vazů, šlach a kůže. Kolagen typu II, obsažený v kloubní 
chrupavce. Vitamin C je důležitý pro správou tvorbu kolagenu 
v kloubních chrupavkách.

Doplněk stravy. 6,15 Kč/kapsle.

v kloubních chrupavkách.

369 Kč
- 30 Kč

 399 Kč 

CEMIO RED3
90 kapslí
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.

Doplňky stravy. 
Cemio RED3 90 kapslí 6,78 Kč/kapsle, Cemio RED3 60 kapslí 9,98 Kč/kapsle.

V AKCI TAKÉ:
• CEMIO RED3 60 KAPSLÍ ZA 479 Kč

599 Kč
- 90 Kč

 689 Kč 

GS EXTRA STRONG MULTIVITAMIN
60 + 60 tablet
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.

Doplňky stravy. GS Extra Strong Multivitamin 2,99 Kč/tbl.;
GS Extra Strong Multivitamin 50+ 3,66 Kč/tbl.

V AKCI TAKÉ:
• GS EXTRA STRONG MULTIVITAMIN 50+

90 + 30 TABLET ZA 439 Kč

359 Kč
- 30 Kč

 389 Kč 

GS VITAMIN C1000 + ŠÍPKY
100 + 20 tablet
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.

Doplňky stravy. 
GS Vitamin C1000 + šípky za 1,99 Kč/tbl.; GS Vitamin C500 + šípky 1,41 Kč/tbl.

V AKCI TAKÉ:
• GS VITAMIN C500 + ŠÍPKY 100 + 20 TABLET ZA 169 Kč

239 Kč
- 40 Kč

 279 Kč 
369 Kč
- 30 Kč

 399 Kč 

GS SUPERKY PROBIOTIKA 
60 + 20 kapslí
Unikátní komplex 9 odolných kmenů bakterií. 
21 miliard životaschopných 
mikroorganismů* v denní 
dávce (2 kapsle). Navíc 
selen pro podporu imunity 
a  prebiotika.

 *Uvedené množství odpovídá 
okamžiku výroby.

V AKCI TAKÉ:
• GS SUPERKY PROBIOTIKA 30 + 10 KAPSLÍ ZA 215 Kč
Doplňky stravy. GS Superky probiotika 60 + 20 kapslí za 4,61 Kč/kapslí, 
GS Superky probiotika 30 + 10 kapslí za 5,38 Kč/kapslí

399 Kč
- 26 Kč

 425 Kč 

Bolest pohybového aparátu1,2  
je častý problém nejen u starší populace.
Téměř dvě třetiny lidí trpí bolestí pohybového aparátu nejméně jednou týdně.
Až 91 % lidí věří, že jim zdravotnický pracovník pomůže zmírnit bolest.
1. GSK data on fi le. The Global Pain Index – summary report, 2017.
2. GSK. The Global Pain Index – summary report, 2016. Available at: http://www.global-pain-index.com/pdf/GPI_Summary_Report_Global_Use.
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tussirex sirup
120 ml
•	 Sirup na všechny  

druhy kašle spojené  
s nachlazením  

•	 Zmírňuje suchý dráždivý  
i průduškový kašel

•	 Rychlá úleva

135 Kč
- 20 Kč

 155 Kč 
Zdravotnické prostředky.

v AKCi tAKÉ:
•	tussirex juniOr 

sirup 120 Ml zA 135 Kč

novinka
FrOntline COMbO spOt-On 
prO KOčKY
Frontline COMBO zbaví vašeho  
psa i kočky klíšťat blech i všenek. 

Veterinární léčivé přípravky k vnějšímu užití pro psy a kočky.

v AKCi tAKÉ:
•	FrOntline COMbO spOt-On 

prO psY s (2–10 Kg)
•	FrOntline COMbO spOt-On 

prO psY M (10–20 Kg) zA 219 Kč
•	FrOntline COMbO spOt-On 

prO psY l  (20–40 Kg) zA 219 Kč
•	FrOntline COMbO spOt-On  

prO psY xl  (40–60 Kg) zA 229 Kč
•	FrOntline sprAY 100 MlzA 269 Kč
•	FrOntline sprAY250 Ml zA 479 Kč

179 Kč
- 27 Kč

 206 Kč 

179 Kč
- 27 Kč 

 206 Kč 

tereziA hlívA ústřičnÁ + lACtObACilY
60 + 60 kapslí
•	tereziA hlívA ústřičnÁ s rAKYtníKOvýM OlejeM 60 + 60 KApslí
•	tereziA hlívA ústřičnÁ s rAKYtníKOvýM OlejeM 100 + 100 KApslí  zA 569 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,leden 2020.

Doplňky stravy.

349 Kč
 379 Kč

- 20 Kč

 399 Kč 

výhODY  
KlientsKÉ KArtY

Okamžitá sleva při nákupu volně 
prodejného sortimentu

sezónní slevové akce

široký výběr volně prodejních 
léčiv, potravních doplňků, 

zdravotnických prostředků  
a dermokosmetiky



GS CONDRO DIAMANT
120 tablet
1 600 mg glukosamin sulfátu v denní dávce a DIAMANT 
FORTESCIN®. Vitamin C pro tvorbu kolagenní sítě kloubních 
chrupavek a menisků.

Doplňky stravy. Dárek do vyprodání zásob. 5,08 Kč/kapsle.

FORTESCIN . Vitamin C pro tvorbu kolagenní sítě kloubních 
chrupavek a menisků.

Doplňky stravy. Dárek do vyprodání zásob. 5,08 Kč/kapsle.

609 Kč
- 110 Kč

 719 Kč 

CEMIO KAMZÍK 
60 kapslí
Jedinečné kolageny v přirozené formě:  kolagen typu I jako hlavní 
součást vazů, šlach a kůže. Kolagen typu II, obsažený v kloubní 
chrupavce. Vitamin C je důležitý pro správou tvorbu kolagenu 
v kloubních chrupavkách.

Doplněk stravy. 6,15 Kč/kapsle.

v kloubních chrupavkách.

369 Kč
- 30 Kč

 399 Kč 

CEMIO RED3
90 kapslí
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.

Doplňky stravy. 
Cemio RED3 90 kapslí 6,78 Kč/kapsle, Cemio RED3 60 kapslí 9,98 Kč/kapsle.

V AKCI TAKÉ:
• CEMIO RED3 60 KAPSLÍ ZA 479 Kč

599 Kč
- 90 Kč

 689 Kč 

GS EXTRA STRONG MULTIVITAMIN
60 + 60 tablet
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.

Doplňky stravy. GS Extra Strong Multivitamin 2,99 Kč/tbl.;
GS Extra Strong Multivitamin 50+ 3,66 Kč/tbl.

V AKCI TAKÉ:
• GS EXTRA STRONG MULTIVITAMIN 50+

90 + 30 TABLET ZA 439 Kč

359 Kč
- 30 Kč

 389 Kč 

GS VITAMIN C1000 + ŠÍPKY
100 + 20 tablet
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.

Doplňky stravy. 
GS Vitamin C1000 + šípky za 1,99 Kč/tbl.; GS Vitamin C500 + šípky 1,41 Kč/tbl.

V AKCI TAKÉ:
• GS VITAMIN C500 + ŠÍPKY 100 + 20 TABLET ZA 169 Kč

239 Kč
- 40 Kč

 279 Kč 
369 Kč
- 30 Kč

 399 Kč 

GS SUPERKY PROBIOTIKA 
60 + 20 kapslí
Unikátní komplex 9 odolných kmenů bakterií. 
21 miliard životaschopných 
mikroorganismů* v denní 
dávce (2 kapsle). Navíc 
selen pro podporu imunity 
a  prebiotika.

 *Uvedené množství odpovídá 
okamžiku výroby.

V AKCI TAKÉ:
• GS SUPERKY PROBIOTIKA 30 + 10 KAPSLÍ ZA 215 Kč
Doplňky stravy. GS Superky probiotika 60 + 20 kapslí za 4,61 Kč/kapslí, 
GS Superky probiotika 30 + 10 kapslí za 5,38 Kč/kapslí

399 Kč
- 26 Kč

 425 Kč 

Bolest pohybového aparátu1,2  
je častý problém nejen u starší populace.
Téměř dvě třetiny lidí trpí bolestí pohybového aparátu nejméně jednou týdně.
Až 91 % lidí věří, že jim zdravotnický pracovník pomůže zmírnit bolest.
1. GSK data on fi le. The Global Pain Index – summary report, 2017.
2. GSK. The Global Pain Index – summary report, 2016. Available at: http://www.global-pain-index.com/pdf/GPI_Summary_Report_Global_Use.
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gs COnDrO DiAMAnt
120 tablet
1 600 mg glukosamin sulfátu v denní dávce a DIAMANT 
FORTESCIN®. Vitamin C pro tvorbu kolagenní sítě kloubních 
chrupavek a menisků.

Doplňky stravy. Dárek do vyprodání zásob.

609 Kč
- 110 Kč

 719 Kč 

CeMiO KAMzíK 
60 kapslí
Jedinečné kolageny v přirozené formě:  kolagen typu I jako hlavní 
součást vazů, šlach a kůže. Kolagen typu II, obsažený v kloubní 
chrupavce. Vitamin C je důležitý pro správou tvorbu kolagenu 
v kloubních chrupavkách.

Doplněk stravy.

369 Kč
- 30 Kč

 399Kč 

CeMiO reD3
90 kapslí
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.

Doplňky stravy.
v AKCi tAKÉ:
•	CeMiO reD3 60 KApslí zA ?? Kč

gs extrA strOng MultivitAMin
60 + 60 tablet
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.

Doplňky stravy.

v AKCi tAKÉ:
•	gs extrA strOng MultivitAMin 50+  

90 + 30 tAblet zA ?? Kč

359 Kč
- 30 Kč

 389 Kč 

gs vitAMin C1000 + šípKY
100 + 20 tablet
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.

Doplňky stravy.

v AKCi tAKÉ:
•	gs vitAMin C500 + šípKY 100 + 20 tAblet zA ?? Kč

239 Kč
- 40Kč

 279 Kč 
369 Kč
- 30 Kč

 399 Kč 

599 Kč
- 90 Kč

 689 Kč 

gs superKY prObiOtiKA 
60 + 20 kapslí
Unikátní komplex 9 odolných kmenů bakterií.  
21 miliard životaschopných 
mikroorganismů* v denní 
dávce (2 kapsle). Navíc 
selen pro podporu imunity 
a  rebiotika.

 *Uvedené množství odpovídá 
okamžiku výroby.

v AKCi tAKÉ:
•	gs superKY prObiOtiKA 

30 + 10 KApslí zA ?? Kč Doplňky stravy.

379 Kč
- 46 Kč

 425 Kč 



Lék k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
O správném použití se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

COlDrex hOrKý nÁpOj  
CitrOn s MeDeM
10 sáčků
Uleví rychle od příznaků chřipky 
 a nachlazení. Snižuje horečku,  
odstraňuje bolest hlavy, bolest  
v krku a uvolňuje ucpaný nos.  
Obsahuje paracetamol,  
fenylefrin a vitamin C.

v AKCi tAKÉ:
•	COlDrex hOrKý nÁpOj CitrOn 10 sÁčKů, zA 159 Kč 
•	COlDrex tAbletY, 24 tAblet zA 149 Kč
•	COlDrex hOrKý nÁpOj CitrOn, 14 sÁčKů zA 179 Kč

159 Kč
- 10 Kč

 169 Kč 

bruFen 400 Mg,
100 tablet
Poskytuje úlevu 
při chřipkových 
onemocněních, bolesti 
hlavy, zad, kloubů, zubů 
i menstruační bolesti. 
Snižuje horečku.

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

119 Kč
- 26 Kč

 145 Kč 

OrOCAlM 1,5 Mg/Ml  
OrÁlní sprej 
30 ml
Novinka!    
Míří přímo na silnou bolest v krku! 
•	Uleví od akutní silné bolesti v krku s bolestivým 

polykáním
•	Působí přímo v místě bolesti a zánětu
•	Zmenšuje otok v krku
•	Praktická dlouhá tryska pro přesné nasměrování  

na místo bolesti 

Orocalm 1,5 mg/ml a Orocalm forte 3,0 mg/ml orální sprej, roztok a je lék 
s účinnou látkou benzydamin hydrochlorid. K místnímu užití v ústech a v krku. 
Čtěte pečlivě příbalový leták.

165 Kč
- 20 Kč 

 185 Kč 

v AKCi tAKÉ:
•	OrOCAlM FOrte 3Mg/Ml OrÁlní sprej 15 Ml

149 Kč
- 10 Kč

 159 Kč 

novinka

sOleDuM 100 Mg
enterosolvenstní měkké tobolky
Expert na zánět průdušek, dutin a nachlazení!  
Novinka z Německa! 
•	Potlačuje zánět v průduškách 
•	Rozpouští usazený hustý hlen  
•	Usnadňuje namáhavé vykašlávání 
•	Ulevuje od akutního zánětu vedlejších  

nosních dutin
•	Pro děti od 6 let

145 Kč
- 14 Kč

 159 Kč 

v AKCi tAKÉ:
•	sOleDuM 200 Mg  

enterOsOlvenstní MěKKÉ tObOlKY

175 Kč
- 34 Kč 

 209 Kč 

Soledum® 100 mg a 200 mg enterosolventní měkké tobolky jsou registrované léky s účinnou látkou cineolum.  
K vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalové letáky.

129 Kč
- 30 Kč

 159 Kč 

septAbene 3 Mg/1 Mg
16 pastilek
•	 Trojí účinek: protizánětlivý, analgetický a antiseptický
•	 Snižuje lokální známky zánětu: bolest, zarudnutí, otok
•	 Příchuť eukalyptu nebo citronu a bezového květu

Léky k vnitřnímu užití, čtěte pečlivě příbalové letáky.

v AKCi tAKÉ:
•	septAbene CitrOn  

A bezOvý Květ 3 Mg/1 Mg, 16 pAstileK zA 129 Kč

OlYnth® hA 1 Mg/Ml 
nosní sprej, roztok
Rychle uvolňuje ucpaný nos 
a zvlhčuje nosní sliznici. S obsahem 
kyseliny hyaluronové ve formě sodné 
soli. Neobsahuje konzervační látky.

Reklama na léčivý přípravek. Nosní sprej, roztok, Olynth® HA 1 mg/ml  a Olynth® 
HA 0,5 mg/ml, obsahuje xylometazolin-hydrochlorid a je určen k podání do nosu. 
Sleva 10 % platí i na přípravky Olynth® 1 mg/ml, Olynth® 0,5 mg/ml nosní sprej, 
roztok a Olynth® Plus 1 mg/ml + 50 mg/ml, Olynth® Plus 0,5 mg/ml + 50 mg/ml 
nosní sprej, roztok. Pozorně si přečtete příbalový leták.

v AKCi tAKÉ:
•	OlYnth® hA 0,5 Mg/Ml, 

nOsní sprej, rOztOK  
zA 95 Kč

99 Kč
- 10 Kč

 109 Kč 



sAnOrin 1 pM nAs spr sOl
10 ml
•	 Uvolní ucpaný nos a nosní dutiny
•	 Snižuje otok nosní sliznice

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. 
Léčivý přípravek s účinnou látkou Naphazolini nitras k nosnímu podání. 

v AKCi tAKÉ:
•	sAnOrin 0,5 pM nAs spr 

sOl 10 Ml zA 84 Kč

85 Kč
- 14 Kč

 99 Kč 

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. O správném použití se poraďte se svým 
lékařem nebo lékárníkem. Theraflu je lék k vnitřnímu použití. Theraflu Forte 
horký nápoj je lék k vnitřnímu použití.

175 Kč
- 20 Kč

 195 Kč 

therAFlu FOrte
horký nápoj
Účinná úleva od příznaků chřipky a nachlazení,  
ve formě horkého nápoje. Pomáhá při:
•	 Vlhkém, produktivním kašli
•	 Mírné nebo středně  

silné bolesti
•	 Ucpaném nosu
•	 A horečce

v AKCi tAKÉ:
•	therAFlu 500 Mg/100 Mg/6,1 Mg  

tvrDÉ tObOlKY zA 125 Kč

biOtussil pOr. gtt. sOl.
100 ml
Tradiční rostlinný léčivý přípravek 
při  rýmě a zánětu nosních dutin.

Volně prodejné léčivo.

113 Kč

MuCOnAsAl® plus
10 ml
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.

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

99 Kč
- 11 Kč

 110 Kč 

WObenzYM
800 tablet
•	Pomáhá při opakovaných zánětech dýchacích 

cest bakteriálního i virového původu.
•	Urychluje hojení po úrazech a operacích.
•	Působí proti otokům a zánětům kloubů.

 Wobenzym je lék k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

2 760 Kč
- 329 Kč

  3 089Kč 

strepsils MeD A CitrOn
36 pastilek
Proti bolesti v krku. Účinkuje proti virům, bakteriím a kvasinkám 
už po 1 minutě*.  
Snížení bolesti v krku po pěti minutách. 

*na základě studie In-vitro.

Lék k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci. O případných 
rizikách a nežádoucích účincích se poraďte s lékařem nebo s lékárníkem.  

v AKCi tAKÉ:
•	strepsils MeD A CitrOn  

24 pAstileK zA 149 Kč
•	strepsils pOMerAnč s vitAMíneM C 

24 pAstileK zA 149 Kč
•	strepsils MentOl A euKAlYptus 

24 pAstileK zA 149 Kč
•	strepsils CitrOn bez CuKru  

24 pAstileK zA 185 Kč
•	strepsils jAhODA bez CuKru  

0,6 Mg/1,2 Mg 24 pAstileK zA 185 Kč

199 Kč
- 50 Kč

 249 Kč 

stOptussin 
KApKY
50 ml 
Správná volba proti kašli díky 
2 účinným látkám, tiší dráždivý 
kašel a napomáhá vykašlávání. 

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci. Stoptussin, perorální 
kapky, roztok; Stoptussin sirup jsou léčivé přípravky k vnitřnímu užití.

v AKCi tAKÉ:
•	stOptussin sirup  

180 Ml zA 139 Kč

139 Kč
- 10 Kč

 149 Kč 

119 Kč
- 26  Kč

 145 Kč 

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofenum.

ApO-ibuprOFen 400 Mg 
100 tablet
Uleví od bolesti hlavy, zad, 
kloubů i menstruační bolesti. 
Snižuje horečku a tlumí projevy 
zánětu.

jaký je rozdíl mezi 
chřipkou a nachlazením? 
Nachlazení přichází pomalu a doprovází ho mírně 
zvýšená teplota. Obvykle přichází v podzimních 
či zimních měsících, v epidemických vlnách 
opakujících se až do jara.

Ke klasickým příznakům nachlazení patří 
společně se zvýšenou teplotou a rýmou, kašel 
a bolest v krku. Na nachlazení neexistuje lék, léčí 
se pouze symptomy.

Chřipka začíná náhle, s vysokou horečkou často 
i přes 39 °C. Chřipku doprovází zimnice,  bolesti 
hlavy, svalů a kloubů. Po několika hodinách se 
přidává suchý dráždivý kašel a pálení v krku. 
Vysoké horečky trvají obvykle  3 dny a chřipku 
nedoprovází rýma.

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.



ApOtheKe DětsKý čAj biO FenYKlOvý 
20 × 1,5 g
Fenykl napomáhá dobrému trávení, obsahuje antioxidanty. 
 Podporuje imunitní systém a správnou funkci dýchacího systému.  
Složení čaje bylo schváleno Českou pediatrickou společností,  
je vhodné pro děti již od ukončeného 1. týdne.

v AKCi tAKÉ:
•	ApOtheKe DětsKý čAj biO nA iMunitu 

20 × 1,5 g zA 35 Kč
•	ApOtheKe heřMÁneK prAvý čAj 

20 × 1,5 g zA 28 Kč

ApOtheKe průDušKOvý čAj
20 × 2 g 
Jitrocel, tymián, heřmánek, proskurník, prvosenka a yzop 
podporují normální funkci dýchacího systému, sléz podporuje 
normální činnost hltanu a dýchacích cest. Heřmánek a tymián 
napomáhají správné funkci imunitního systému.

35 Kč
- 7 Kč

 42 Kč 

35 Kč
- 7 Kč

 42 Kč 

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

OsCillOCOCCinuM®

6 dávek
PREVENCE NA 6 TÝDNŮ
•	 Prevence a léčba chřipkových stavů
•	 Bez věkového omezení
•	 Může se užívat během těhotenství 

a kojení

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Oscillococcinum® je homeopatický léčivý 
přípravek k vnitřnímu užití,užívaný tradičně v homeopatii k prevenci a léčbě 
chřipkových stavů. Obsahuje Anas barbariae, hepatis et cordis extractum 200 K.

v AKCi tAKÉ:
•	OsCillOCOCCinuM® 30 DÁveK zA 599 Kč

preventAn® juniOr 
90 tablet
Návrat do školního kolektivu?
Aktivní podpora imunity již v dutině ústní! (cucavé tablety)
Patentovaná látka ProteQuine® + inulin  
+ vitamin C pro normální funkci imunity
Český originál, balení na 3 měsíce

v AKCi tAKÉ:
•	preventAn® juniOr AKut 30 tAblet zA 169 Kč

Doplněk stravy.

345 Kč
- 94 Kč

 439 Kč 

Doplňky stravy.

v AKCi tAKÉ:
•	bAbY iMun sirup s hlívOu 

A rAKYtníKeM MAlinA 100 Ml 
•	bAbY iMun sirup s hlívOu 

A rAKYtníKeM višeň 100 Ml 209 Kč
- 30 Kč

 239 Kč 

bAbY iMun sirup s hlívOu 
A rAKYtníKeM hrušKA
100 ml
Obsahuje hlívu s deklarovaným 
množstvím betaglukanů – 118,2 mg 
v 5 ml a rakytník pro podporu 
imunity. Vyrobeno z ovocného 
koncentrátu z více než 1 kg ovoce. 
Vhodné pro děti již od 1 roku. 

189 Kč
- 30 Kč

 219 Kč 

145 Kč
- 20 Kč 

 165 Kč 

189 Kč
- 20 Kč

 209 Kč 

juniOr-Angin sirup prO Děti
100 ml
Expert na bolest v krku u dětí!
•	Ulevuje od bolesti v krku
•	Zklidňuje podrážděné sliznice
•	Zmirňuje dráždivý kašel 
•	Ve formě třešňového sirupu 

bez alkoholu, cukru, lepku,  
konzervantů a barviv pro děti  
již od 1 roku

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

v AKCi tAKÉ:
•	juniOr-Angin lízÁtKA prO Děti 8 Ks
•	juniOr-Angin pAstilKY 24 Ks

159 Kč
- 21 Kč 

 180 Kč 

iMMunOtrOFinA® d
sirup 200 ml
Sirup s originálním betaglukanem 
Wellmune WGP pro 
děti už od narozenÍ. 
Dále obsahuje 
vitamín D3, B5, B6, 
B12, jód a arginin.

Doplněk stravy.

289 Kč
- 30 Kč

 319 Kč 



125 Kč
- 20 Kč

 145 Kč 

Doplněk stravy.

vitAMin D3 400 i.u. KApKY
10 ml
Čistý vitamin D3 značky  
Quali®-Dv olivovém oleji,  
který nezatěžuje žaludek,  
pro děti od 1. měsíce  
s certifikovaným 
dávkovačem.

biOAKtivní inFlu-zineK 
60 tablet
Rozpustné pastilky se zinkem a vitaminem C pro imunitu při 
onemocnění horních dýchacích cest, pro děti od 3 let, 
těhotné a kojící.

Doplněk stravy.

179 Kč
- 20 Kč

 199 Kč 

rAKYtníčeK MultivitAMinOvÉ želAtinKY 
s rAKYtníKeM OriginÁl 
70 ks
•	rAKYtníčeK MultivitAMinOvÉ želAtinKY  

s rAKYtníKeM hrušKA 70 Ks
•	rAKYtníčeK MultivitAMinOvÉ želAtinKY  

s rAKYtníKeM višeň 70 Ks
•	rAKYtníčeK MultivitAMinOvÉ želAtinKY  

s rAKYtníKeM Džungle 70 Ks
•	rAKYtníčeK MultivitAMinOvÉ želAtinKY  

s rAKYtníKeM MOřsKý svět 140 Ks
•	rAKYtníčeK vegAnsKÉ želÉ DivOKÉ OvOCe 90 Ks
•	rAKYtníčeK vegAnsKÉ želÉ MArACujA 90 Ks

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

Doplňky stravy.

199 Kč
- 26 Kč

 235 Kč 

Doplňky stravy.

139 Kč
- 16 Kč

 155 Kč 

AlpiKOl sirup 
nA pODpOru iMunitY
120 ml
Sirup s bezem černým,  
africkým muškátem  
a betaglukany na podporu  
imunity. Pro děti od 3 let 
a dospělé.

v AKCi tAKÉ:
•	ApiCOlD prOpO nOsní sprej 30 Ml zA 159 Kč
•	ApiCOlD thYMe sirup 100 Ml zA 115 Kč

bepAnthen bAbY MAst 
100g
Pomáhá chránit zadeček před vznikem opruzení
•	 Jemná péče pro tu  

nejcitlivější pokožku
•	 Bez parfemace  

a umělých konzervantů

Kosmetický přípravek. 
* Nejdůvěryhodnější značka roku 2019 v kategorii dětské krémy proti 
opruzeninám. (www.duveryhodneznacky.cz) L.CZ.MKT.CC.12.2019.1785

v AKCi tAKÉ:
•	bepAnthen bAbY MAst  

30 g zA 135 Kč

259 Kč
- 50 Kč

 309 Kč 

Quixx nOsní sprej
30 ml
•	 Efektivně uvolní nos při rýmě,  

alergické rýmě, nachlazení
•	 Zprůchodní nos, sníží otok  

sliznice, zředí hlen
•	 Nezpůsobuje závislost,  

vhodný pro těhotné a kojící 
ženy a děti od 6 měsíců věku

Hypertonický roztok mořské vody, obsahuje vodu z oceánu a čištěnou vodu. 
Zdravotnický prostředek k aplikaci do nosu. Pečlivě si přečtěte návod k použití.

v AKCi tAKÉ:
•	Quixx ACute nOsní sprej 100 Ml zA 189 Kč

119 Kč
- 20 Kč

 139 Kč 

posílení imunity dětí
základem jsou režimová opatření, která mohou svým dětem zajistit 
zejména rodiče.

• Na prvním místě je aktivní pohyb dětí a pobyt na čerstvém vzduchu.
• Dostatek spánku je zejména u dětí ve školním věku nutností.
• Pravidelné mytí rukou brání šíření bakterií.
• Zařazení ovoce a zeleniny do jídelníčku dítěte by mělo být 
   samozřejmostí.

Pokud selžou režimová opatření můžeme imunitu podpořit nákupem 
přípravků v lékárně.

Pro dlouhodobé užívání jsou vhodné přípravky s obsahem betaglukanů 
nebo přípravky s obsahem kolostra, které obsahují imunoglobuliny.

Mezi bylinnými přípravky pro děti můžeme zvolit echinaceové kapky 
nebo přípravky s rakytníkem. Probiotika příznivě ovlivňují stav střevní 
mikroflóry a tím i nastavenou imunitu.

Při prvních příznacích onemocnění je vhodná i kombinace vitamínu C 
a selenu se zinkem.

Po zahájení školní docházky je potřeba podpořit i výživu a správnou 
funkci mozku a nervů, ty potřebují dostatek vitaminů skupiny B, hlavně 
B1, B2, B6, B12 a kyseliny listové. Například vitamin B12 je nezbytný pro 
správný mozkový metabolismus a jeho funkci.

Mozek se neobejde bez tuků, které obsahují esenciální mastné 
kyseliny, tedy takové, které si tělo neumí samo vytvořit a musí je 
přijímat potravou. Nejzásadnější jsou pro mozek nenasycené mastné 
kyseliny označované jako omega-3. Na začátku života zajišťují správný 
vývoj mozku, poté jsou důležité pro jeho dobré fungování. Na rozdíl 
od omega-6 kyselin, obsažených v rostlinných olejích, máme těch 
omega-3 ve stravě málo. Jejich základními zdroji jsou ryby, oříšky, 
semena a listová zelenina.



vitamíny
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 anebo 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.

gingiO® tAbletY 
40 mg potahované tablety
100 tablet
K léčbě příznaků lehkých poruch  
mozkových funkcí při mírné demenci,  
jako jsou poruchy paměti a snížená  
schopnost soustředění.

Čtěte pozorně příbalový leták.
Volně prodejný lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou suchý jinanový extrakt. 

275 Kč v AKCi tAKÉ:
•	Möller's želÉ rYbičKY  45 žvýKACíCh tAblet
•	Möller's OMegA 3 DOuble: 112 KApslí
•	Möller's OMegA 3 nAtur Olej 250 Ml
•	Möller's OMegA 3 OvOCnÁ příChuť 250 Ml
•	Möller's OMegA 3 50+ 250 Ml
•	Möller's OMegA 3 Můj první rYbí Olej 250 Ml
•	Möller's OMegA 3 jAblKO 250 Ml
•	Möller's MAMA 28 + 28 Dní 56 tAblet zA 359 Kč
•	Möller's tOtAl 28 + 28 Dní 56 tAblet zA 359 Kč

Möller's OMegA 3 CitrOn
250 ml
Rybí olej z norské přírody s tradicí od roku 1854.  
Bohatý zdroj Omega-3 mastných kyselin EPA a DHA.  
Vysoký obsah vitaminu D.

259 Kč
- 30 Kč

 289 Kč 
Doplňky stravy.

MeDphArMA vitAMin C 1000 Mg s šípKY
prodloužený účinek
Vitamin C přispívá ke správné funkci obranyschopnosti 
organismu, snížení míry únavy a vyčerpání a k normální 
tvorbě kolagenu. Vitamin C přispívá k ochraně buněk 
před oxidativním stresem a zvyšuje vstřebávání železa. 
Dále přispívá k regeneraci redukované formy vitaminu E.

MeDphArMA b-KOMplex FOrte
107 tablet
B-Komplex je účinnou formou příjmu vitaminů skupiny B. 
Vitaminy B3, B5, B6, B12 přispívají ke snížení míry únavy 
a vyčerpání.

v AKCi tAKÉ:
•	MeDphArMA OstrOpestřeC 

(silYMArin 200 Mg) 67 tAblet
•	MeDphArMA guArAnA 800Mg 

107 tAblet

169 Kč
- 20 Kč

 189 Kč 

89 Kč
- 10 Kč

 99 Kč 

169 Kč
- 30 Kč 

 199 Kč 
139 Kč

- 20 Kč 

 159 Kč 

tereziA OstrOpestřeC + reishi 
60 kapslí
Ostropestřec pomáhá k ochraně a regeneraci jater. 
V kombinaci s reishi a černým bezem na podporu imunity. 
Bez příměsí a konzervačních látek.

Doplněk stravy.

209 Kč



Doplněk stravy.

vitAr eKO hOřčíK AQuAMin
60 kapslí
Veganské kapsle s obsahem biologicky aktivního hořčíku 
ve formě Aquaminu Mg, který je získáván z moře, pomáhá 
udržovat funkčnost svalů a nervů, přispívá ke snížení míry 
únavy a vyčerpání.

129 Kč
- 40 Kč

 169 Kč 

•	 K prevenci a léčbě nedostatku 
vápníku a vitamínu D

•	 1 tableta obsahuje optimální 
jednorázovou dávku 500 mg 
vápníku

•	 Tabletu můžete rozkousat 
a zapít nebo vycuca

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

CAlCiCheW D3 500 Mg/200 i.u.
60 žvýkacích tablet

169 Kč
- 30 Kč

 199 Kč 

Doplněk stravy.

149 Kč
- 20 Kč

 169 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

319 Kč
- 56 Kč

 375 Kč 

vitAMín K2 + D3 + Q10
60 tobolek
Kombinace vitamínů 
K2, D3 a koenzymu 
Q10, přispívá k udržení 
normálního stavu kostí 
a k normální srážlivosti 
krve. 

Doplněk stravy.

lerOs nAtur eChinACeA teA, 
iMunitA
20 × 2 g 
Podporuje obranyschopnost a přispívá  
k normální funkci imunitního systému. 

50 Kč
- 9 Kč

 59 Kč 

Čaje. Akce se vztahuje na celou řadu NATUR, Očista a konopné čaje značky LEROS.

lerOs zDrAvÁ pleť 
KOnOpí viOlKA 
 Konopná směs s violkou a lopuchem, 
která pročistí a rozzáří Vaši pleť.

lerOs OčistA MYsli
21 × 1,3 g 
Bylinná směs napomáhající zlepšení nálady 
a zvýšení psychické odolnosti. Dopřejte 
svému tělu jarní 21 denní osvěžující kůru.

46 Kč
- 9 Kč

 55 Kč 

50 Kč
- 9 Kč

 59 Kč 

295 Kč
- 30 Kč

 325 Kč 

lepiCOl prO zDrAvÁ střevA
180 kapslí
Komplexní vlákninový přípravek obsahující jemné psyllium, 
které přispívá k udržování normálního pohybu střev. 
Obohaceno o 5 patentově chráněných probiotických 
kultur a prebiotikum inulín a trávicí enzymy (Lepicol PLUS).

Doplňky stravy. 

v AKCi tAKÉ:
•	lepiCOl plus trÁviCí 

enzYMY 180 g zA 275 Kč 
•	lepiCOl plus trÁviCí 

enzYMY 180 KApslí zA 335 Kč
•	lepiCOl prO zDrAvÁ střevA 

180 g zA 239 Kč

bACtOrAl 
16 tablet
První orální probiotikum pro doplnění přátelského mikrobiomu 
krku, dutiny ústní a středouší. Obsahuje probiotickou kulturu 
Streptococcus salivarius K12.  Tato bakterie dokáže zaujmout 
strategické pozice v dutině ústní, nosohltanu a středouší a 
dokáže vytěsnit nežádoucí druhy.

Doplňky stravy.

459 Kč

MAgnetrAns 375 Mg 
DireCt-grAnulÁt
50 tyčinek
•	 1 tyčinka zajistí optimální pokrytí denní potřeby hořčíku
•	 Bez zapíjení, ideální na cestování 
•	 Hořčík přispívá: ke snížení míry únavy a vyčerpání 
 ke správnému fungování svalstva 
 a nervového systému

v AKCi tAKÉ:
•	MAgnetrAns ultrA 375 Mg, 

100 tObOleK zA 199 Kč

139 Kč
- 10 Kč

 149 Kč 

Doplňky stravy.

MultiiMun sirup
330 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. 
Teď navíc k multiIMUN 
sirupu 330 g získáte 
multiIMUN sirup 150 g  
za 0,01 Kč.

Doplňky stravy.

329 Kč

1+1
MAgnesiuM b-KOMplex rApiD
 šumivé tablety 20 tablet
•	 Plně rozpustná tableta  

(nezanechává usazeniny)
•	 Vysoce vstřebatelná forma  

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

Doplněk stravy.

MAgnesii lACtiCi
100 tablet
•	 Obsahuje 500 mg laktátu hořčíku pro lepší vstřebávání.
•	 Čistý organický hořčík bez příměsí.
•	 Vhodný pro těhotné a kojící. 

Lék k vnitřnímu užití. Pozorně čtěte příbalovou informaci.

75 Kč

115 Kč
- 14 Kč

 129 Kč 



biOvenOl KrÉM 
200 ml
+ bivenOl MiCrO
10 tablet  zDArMA
Komplexní péče o unavené nohy
-  krém je kombinaci olejů z levandule, 
citronové trávy, borovice tea tree, 
rozmarýnu a bylinných extraktů  
z kaštanu, arniky, měsíčku a jalovce.
Je vhodný k prokrvení nohou.

169 Kč
- 16 Kč

 185 Kč 

Kosmetický přípravek, doplněk stravy.

lOMiKAMtM

90 tablet
Ledviny a močové cesty. Obsahuje alkalické 
citráty a rostlinné extrakty. Výhodné balení 
na 3 měsíce.

Doplněk stravy. 6,87 Kč/tbl.

novinka

639 Kč
- 80 Kč

 719 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
- 71 Kč

 420 Kč 

sinulAn express FOrte 
15 ml spray

Zdravotnický prostředek.

Ke každému balení Sinulan Express Forte 15ml., 
dostane zákazník Sinulan Forte 15tbl.  

Doplněk stravy.

+ DÁreK 
nAvíC 

Zvolte sílu přírody pro snadné 
dýchání. Uvolňuje nos a tím 
zmírňuje bolest dutin rychle 
a přirozeně. Eliminuje viry 
a bakterie.

149 Kč

biOprOn pregnA+
30 kapslí
Probiotický komplex ideální k doplnění řádné  
výživy těhotné ženy a jejího dítěte.

Doplňky stravy.

339 Kč
- 26 Kč

 365 Kč 

biOprOn KiDs+ 
30 kapslí
Ideální podpora  střevního mikrobiomu  
a imunitního systému Vašeho dítěte.

339 Kč
- 26 Kč

 365 Kč 

MArťÁnCi prOiMun
30 tablet
Směs bylinných extraktů s výtažky z černého 
bezu a šípků a s vitaminem C pro podporu funkce 
imunitního systému.

MArťÁnCi prOiMun sirup 
150 ml
Směs bylinných extraktů s výtažky z černého 
bezu a šípků a s vitaminem C pro podporu funkce 
imunitního systému. Vhodný k ochucení čaje nebo 
vody

Doplňky stravy.

189 Kč
- 10 Kč

 199 Kč 

+ DÁreK nAvíC 

herbA–C rApiD
30 tablet
Akutní podpora imunitního systému a dýchacích cest.

Doplňky stravy.

v AKCi tAKÉ:
•	zineK FOrte  

25 Mg 90 tAblet 
zA 129 Kč

99 Kč
- 36 Kč

 135 Kč 

prOstAMOl unO 320 Mg
90 měkkých tobolek
Tradiční rostlinný lék na problémy s močením způsobené 
zbytnělou prostatou. Nenarušuje sexuální funkce.

Více informací na www.prostamoluno.cz 
 Obsahuje extrakt Serenoa repens. K vnitřnímu užití, po vyloučení závažných 
příčin obtíží lékařem. Pečlivě si pročtěte příbalový leták. Použití tohoto 
tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti 
z dlouhodobého použití.

659 Kč
- 40 Kč

 699 Kč 



tebOKAn
120 mg potahované tablety

Tebokan® 120 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití. Před zahájením 
léčby je vždy třeba vyšetření Vašich příznaků lékařem. Účinná látka: extrakt 
z jinanu dvoulaločného (ginkgo biloba) EGb 761®. Před použitím si pečlivě 
přečtěte příbalový leták.

279 Kč
- 66 Kč

 345 Kč 

Trpíte ušními šelesty? 
Míváte závratě? 
Špatně se soustředíte 
nebo si nemůžete 
vzpomenout?

ArpAlit neO 4,7/1,2 Mg/g
kožní sprej roztok k léčbě 
ektoparazitóz a desinsekci 
příbytků 300 ml
•	 Kožní sprej pro psy a jejich pelíšky
•	 Působí proti blechám, klíšťatům, vším, 

všenkám a jejich vývojovým stádiím  
až po dobu 4 týdnů

•	 Účinné látky: Permethrinum 
                               Fenoxycarbum

Vyhrazené veterinární léčivo.

129 Kč
- 30 Kč

 159 Kč 

sÉDAtiF pC®

90 tablet
•	 K léčbě úzkosti, emočního napětí a lehkých poruch spánku
•	 Bez věkového omezení
•	 Může být užíván během těhotenství a kojení

209 Kč
- 40 Kč

 249 Kč 

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. 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.

ibAlgin® rApiDCAps
30 tablet
Snadno rozpustné růžové měkké tobolky  
s účinnou látkou v tekuté formě:
•	 Ulevuje od bolesti hlavy, migrény, bolesti zubů,  

zad, svalů a menstruační bolesti
•	 Pro dospělé a dospívající od 12 let  

(od 40 kg tělesné hmotnosti)
•	 Snižuje horečku
•	 Tlumí zánět

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

95 Kč
- 10 Kč

 105 Kč 

De-press
60 tobolek
STOP špatné náladě
Podpora duševní pohody a vyrovnání se stresem1. 
Kombinace 4 bylin a hořčíku s L-tryptofanem.
1 kozlík lékařský

Doplňky stravy.
v AKCi tAKÉ:
•	De-press 30 tObOleK zA 169 Kč

285 Kč

liQuiDO DuO FOrte šAMpOn
nA vši + sÉruM
200 ml 
100% řešení* pro likvidaci 
vší a hnid, účinkuje od 5 min., 
vhodný i pro citlivou pokožku.

*komplexní kúra (šampón + sérum, 
 hřebínek a čepice ZDARMA)

Zdravotnické prostředky.

329 Kč
- 30 Kč

 359 Kč 

v AKCi tAKÉ:
•	liQuiDO rADiCAl 125 Ml zA 329 Kč

hlívA ústřičnÁ 800 Mg 
s rAKYtníKeM  
A eChinACeOu
iMunit 
 100 + 100 tobolek
Pro posílení obranyschopnosti*. 
Nejvyšší dávka hlívy na trhu.

*selen

549 Kč

Doplňky stravy.

v AKCi tAKÉ:
•	hlívA jACK hlívÁK  

prO Děti 60 tObOleK +MAgiC OMAlOvÁnKA 
S obsahem beta-glukanu z hlívy, rakytníku, nukleotidů.

v AKCi tAKÉ:
•	vlAsOvÉ hnOjivO 150 tAblet zA 635 Kč Doplněk stravy
•	vlAsOvÉ hnOjivO sÉruM 50 Ml zA 209Kč
•	vlAsOvÉ hnOjivO šAMpOn 150 Ml zA 215 Kč

365 Kč

Doplněk stravy. 

vlAsOvÉ hnOjivO
60 tablet
Husté složení, hustý výsledek!
Podpora hustoty a omezení  
vypadávání vlasů.1,2

1Biotin, 2zinek  
a MSM pro rychlý 
a výrazný účinek.

DiAMizin gurMAr
50 kapslí
•	 Přispívá k udržení normální hladiny cukru v krvi¹
•	 Snižuje chuť na sladkosti, čímž přispívá  

k redukci váhy¹

¹Gymnema sylvestre

Doplňky stravy.

v AKCi tAKÉ:
•	DiAMizin gurMAr 150 KApslí zA 469 Kč

242Kč

MAgnezuM DeAD seA
DA vinCi ACADeMiA
40 tablet
•	 Síla hořčíku  

z Mrtvého moře.
•	 Snížení únavy 

a vyčerpání1,2,3.
•	 Odolnost vůči stresu1.
•	 Normální činnost 

svalů1.
1hořčík (oxid hořečnatý ze soli 
z Mrtvého moře), 2vitamin B6,  
3vitamin B12

Doplněk stravy.

129 Kč
- 30 Kč

 159 Kč 

Zdravotnický prostředek.

Světový den srdce
Oslavte v úterý 29. září Světový den srdce.  

Podle zjištění Světové federace srdce jsou onemocnění srdce  
a mrtvice hlavními příčinami úmrtí na celém světě.

OMrOn M3 AC 
+ AKCe síťový zdroj zDArMA!
K Světovému dni srdce
Nový model tlakoměru s klinicky ověřenou přesností
EASY manžeta pro normální i silnou paži (22—42 cm)
NO.1 značka doporučována kardiology.

1 569 Kč
- 120 Kč

 1 689 Kč 



Vaginální suchost?

Suchost poševní sliznice se vyskytuje častěji, než si myslíte. V dnešní 
době tímto problémem trpí téměř každá druhá žena nad 45. Pomoci 
může Vagisan HydroKrém* bez obsahu hormonů. Složení je 
upraveno pro potřeby intimních partií, hydratuje a dodává pěsticí 
lipidy. Je k dostání ve formě krému s aplikátorem nebo jemných 
čípků, které se po zavedení do pochvy rozpustí v krém.
Vaginální suchost už není tabu!
Vagisan HydroKrém je zdravotnický prostředek

www.vagisan.com/cs-cz/

269 Kč
- 30 Kč

 299 Kč 

215 Kč
- 24 Kč

 239 Kč 

tAntuM verDe euCAlYptus
orm. pas. 20×3 mg 
Léčí bolest a zánět v krku a dustině ústní. 
Pastilky ve čtyřech příchutích. 
Roztok a spreje působí i proti bakteriím. 

Léky s účinnou látkou benzydamin hydrochlorid. K místnímu užití v ústech a v krku. Čtěte pozorně příbalovou informaci.

V AKCI TAKÉ:
•	TANTUM VERDE LEMON ORM. pAs. 20×3 Mg
•	TANTUM VERDE MINT ORM. pAs. 20×3 Mg
•	TANTUM VERDE ORANgE AND HONEY ORM. pAs. 20×3 Mg
•	TANTUM VERDE ORM. ggR. 1×120 ML
•	TANTUM VERDE spRAY 30 ML (0,15%)

145 Kč

tAntOgrip CitrÓn 
600 mg/10 mg por. plv. sol. scc.10
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.

Čtěte pečlivě příbalový leták.
Tantogrip citrón, Tantogrip pomeranč obsahují paracetamol a phenylephrin hydrochlorid. Lék k vnitřnímu užití. 

v AKCi tAKÉ:
•	TANTOgRIp pOMERANČ 

600 Mg/10 Mg pOR. pLV. sOL. sCC. 10  zA 119 KČ

119 Kč
- 50 Kč

 169 Kč 
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lÉKÁrnA neMOCniCe šuMperK
Nerudova 41, 787 01 Šumperk
po–pá: 7.30–16.00
t: 583 334 542
www.nemocnicesumperk.cz

MApO lÉKÁrnA 
Fialova 12a, 787 01 Šumperk
po–pá: 7.30–16.00
t: 583 551 514
www.mapolekarna.cz


