Platnost 14. 7.–10. 9. 2021
Repelent PREDATOR FORTE
spray 150 ml
Obsah účinné látky: DEET
249 g/kg (24,9 %):
• repelentní spray proti komárům a klíšťatům
• aplikace na pokožku i oděv
• zvýšený obsah účinných látek, doba účinnosti
4–6 hodin
• vhodné pro děti od 2 let
V AKCI TAKÉ:
Repelent FORTE XXL 300 ml
za 249 Kč

-20 Kč 139 Kč
159 Kč

Repelent REPELENT BIO
150 ml

Obsah účinné látky: Citridiol 30 %
• na bázi přírodních esenciálních silic
• odpuzuje všechny druhy komárů a klíšťat
• určený k aplikaci na kůži i oděv, pro děti od 2 let

-30 Kč

V AKCI TAKÉ:
Repelent PREDATOR JUNIOR
spray 150 ml za 179 Kč

219 Kč
249 Kč

Repelenty.

Hylak forte, perorální
roztok 100 ml

VÝHODY KLIENTSKÉ KARTY
OKAMŽITÁ SLEVA PŘI NÁKUPU VOLNĚ
PRODEJNÉHO SORTIMENTU
SEZÓNNÍ SLEVOVÉ AKCE
ŠIROKÝ VÝBĚR VOLNĚ PRODEJNÍCH LÉČIV,
POTRAVNÍCH DOPLŇKŮ, ZDRAVOTNICKÝCH
PROSTŘEDKŮ A DERMOKOSMETIKY

Jedinečný lék na obnovu
střevní mikroflóry. Vhodný
pro dospělé, děti i kojence.

Trvale
nízká cena

180 Kč
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci. Hylak forte je léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

Vybrali jsem pro Vás
Ibalgin® 400 100 tablet
Ibalgin® 400 účinné analgetikum:
• pomáhá při bolesti hlavy, zubů,
zad, svalů, kloubů
a menstruační bolesti
• snižuje horečku
• tlumí zánět

Otrivin Menthol 1 mg/ml,
nosní sprej
Nosní sprej s chladivým mentolem a eukalyptolem:
• pomáhá rychle uvolnit ucpaný nos
• začíná uvolňovat ucpaný nos do 2 minut
a až na 24 hodin, při aplikaci ráno a večer

-20 Kč
-10 Kč 145 Kč
155 Kč

95 Kč
115 Kč

V AKCI TAKÉ:
Otrivin 1mg/ml,
nosní sprej za 99 Kč
Pro dospělé a dospívající od 12 let. Růžový Ibalgin® je jen jeden. Ibalgin®
400 je volně prodejný lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofenum. Pozorně čtěte příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

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

Faktu čípky 20 čípků
• Neinvazivní varianta léčby hemoroidů.
• Rychle zastavuje krvácení, pálení a svědění.
• Účinný proti bolesti.

-20 Kč

142 Kč
162 Kč

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Léčivý přípravek k rektálnímu podání.

Schéma kůže
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Rakovinu si můžeš představit jako nekontrolovatelné
OK množení
AT
buněk jakéhokoliv orgánu v těle. Ten může ztratit svoji
funkci
É
IV
N
nebo svojí velikostí začít utlačovat okolí.
KO NÍ
Co je to rakovina?

Pokožka

KŮŽE

Vlas

Jaké jsou rizikové faktory rakoviny
kůže?
Kůže je největším orgánem lidského těla, chrání ho před prochladnutím,

infekcí a uv zářením. Na starosti má ale i produkci vitamínu D. Nauč se
společně s námi, jak se o niŠkára
správně starat
a předcházet rakovině.
>50 let

Mezi rizikové faktory rakoviny kůže řadíme:

Čas dovolených
a opalování opět začíná
Jak se správně starat o naši kůži
a předcházet tak rakovině? Celý článek
najdete na další straně.

věk nad 50 let

−−

výskyt melanomu v rodině

−−

UV záření

−−

vyšší citlivost na sluneční záření

−−

zvýšená expozice nebo excesivní expozice slunečnímu záření
v dětství, spálení do puchýřů v dětství, bulózní dermatitida po
spálení
1,7sluncem
m 2 v dětství 8 %
50 let

−−

Věk

Více
Genetika
mateřských
Jak na samovyšetření znamének?
znamének

Podkoží

−−

A

užívání solária

zvýšený počet atypických pih nebo vrozená velká piha (větší než
hmotnosti
je rizikovým
20 tvoří
cm vpovrch
dospělosti)

−−

měnící se pigmentová skvrna
kůže.

−−

imunosuprese (např. při HIV infekci)

člověka tvoří

věkem pro
rakovinu kůže.

SLUNEČNÍ UVA/UVB OCHRANA

ANTHELIOS PRO CITLIVOU PLEŤ

-150 Kč

***

Colour
Má znaménko
jinou barvu
než před
měsícem?

Používejte širokospektré fotoprotektivní krémy s vysokým
faktorem – nejlépe 50+, který propustí do kůže pouze 1/50
ultrafialového záření.

−−

Mažte
se opakovaněNestyď
dle svého
fototypu
(světlejší
častější
Nepanikař
se
Nehledej
rady kůže = Navštiv
na internetu
lékaře - dermatologa
mazání), nejdéle však každé dvě hodiny.

−−

Používejte dostatek krému – u dospělého i 6 čajových lžiček na
Rakovina kůže se objevuje nejčastěji kolem 60. roku věku.
jedno namazání.

−−

Jaksluneční
rakovině
kůže
předcházet?
Používejte také
brýle
s filtrem
a pokrývku hlavy.

Pocením a mazovými žlázami se

−−

Chraňte také oči – nejlépe kvalitními brýlemi s UVA a UVB filtrem
(kategorie 3 a vyšší). Melanom se totiž může vyskytnou i v oku.

−−

Chraňte své děti – časté spálení v dětství může zvyšovat riziko
rakoviny kůže v dospělosti. Malé děti patří mezi nejcitlivější skupinu
a děti
dopobyt
tří let by měly být
na slunci
jen minimálně.
Omez
Používej
ochranu
Natírej se krémem

−−

Vyhněte
se soláriím – hlavníbrýle
složkou
jejich lamp je každé
totiž UVA
záření,
11. - 15. h.
i oděv.
2 hodiny.
které navíc způsobuje stárnutí kůže.

−−

Pravidelně navštěvujte dermatologa (1× ročně) a každý měsíc si
znaménka samovyšetřete.

Jak rakovině kůže předcházet?

Omezte pobyt na přímém slunci mezi 11.–15. hodinou kdy je UVB
záření atmosférou nejméně filtrováno. V poledne je intenzita UV
záření dvakrát vyšší než v 10 nebo 16 hodin.

na slunci mezi

před sluncem -

Pravidelně svou kůži
1x měsíčně kontroluj
metodou ABCDE.

na preventivní prohlídku - zjistíš

Ministerstva zdravotnictví

Sleduj nás na sociálních sítích @ loonocz:

Vyplňte formulář na stránkách
www.mapolekarna.cz/rezervace-leciv
www.loono.cz

Zadejte číslo eReceptu.
Můžete jich zadat i více
najednou.
Vyberte si lékárnu, kde
chcete léky vyzvednout.

Vyplňte své kontaktní
údaje.

| # verimvprevenci

| @ loonocz | shop.loono.cz

Až budou léky připravené
k vyzvednutí, kontaktujeme
vás prostřednictvím
e-mailu nebo sms zprávy.

Pohodlně si tak vše objednáte
z domova bez nutnosti
opakované návštěvy lékárny.

Pokud nemáte přístup k internetu, kontaktujte nás telefonicky:

5
 83 551 514

MAPO lékárna

5
 83 334 542

Lékárna Nemocnice Šumperk

|

s ochranným faktorem

Pravidelně choď
na preventivní
kontroly.

Projekt byl realizován

na bit.ly/TestPrevence

na www.loono.cz/prevence
Dostali jste od lékaře
eRecept?

Akce platí do 31. 8. 2021, nebo do vyprodání zásob.

E

Evolution
M ění se
znaménko
v čase?

−−

ajímá
tě více?
Šetřete svůj čas aZ
chraňte
své zdraví. U nás můžete vaše
Více o tom, jak se starat o své #prsakoule, srdce
Otestuj si své
eRecepty rezervovat
e-mailem nebo
telefonicky.
a reprodukční orgányon-line,
nebo kdy a kam zajít
znalosti z prevence

*Průzkum trhu s dermokosmetikou provedený společností IQVIA, v období říjen 2018 – červenec 2019, mezi dermatology 43 zemí (více než 80 % světového
HDP), kteří odpovídali na otázku: Jakou dermokosmetickou značku doporučujete nebo předepisujete svým pacientům nejčastěji? **Formule nezpůsobuje
bělení korálů v moři a nenarušuje fotosyntézu mikrořas. ***Sleva platí ve všech partnerských lékárnách La Roche-Posay při nákupu přípravků Anthelios
v období od 1. 6. do 31. 8. 2021 nebo do vyprodání zásob. Sleva se nevztahuje na Anthelios tyčinku a nelze ji kombinovat s jinými promo akcemi.

D

Diameter
Je jeho
průměr větší
než 0,6 cm?

reagují na tlak, bolest i teplo.

Vylučovacíkrémů se můžete
Kromě ochranných
chránit
U něho je
vylučují
látky izoblečením.
těla.
však účinnost závislá na barvě, tloušťce, typu materiálu, velikosti nebo
podkoží
je uložený
i vitamíny
elasticitě. Např. barevné a černéVoděvy
chrání
více, aletuk
oproti
bílým
Zásobní
v nich rozpustné.
pohlcují více světla, a proto se nepříjemně
zahřívají. S sebou bys vždy
také měl/a mít sluneční brýle s testovaným UV filtrem.
Do těla se skrze kůži vstřebávají
Resorpční
látky rozpustné v tucích.
−−

C

B order
Je znaménko
špatně
ohraničené?

Cona
dělat,
když
u sebe
zpozoruješ
některou ANO,
Pokud jste
některou
z výše
uvedených
otázek odpověděl/a
neváhejte a navštivte dermatologa.
v Nemocnici Šumperk.
z těchtoNapř.
změn?

Už jste určitě slyšeli o ultrafialovém záření. Jde o “problémovou” část
slunečního záření, které může způsobovat poškození lidské kůže
a očí. Hlavní dlouhodobé účinky slunečního záření jsou stárnutí kůže
Brání tělo před vnějšími vlivy,
(photoaging)
a vznik nádorů (fotokarcinogeneze).Sluneční záření se
Obrannou
škodlivinami a mikroorganismy.
k vám může dostat i ve stínu. Proto musíte zohlednit i charakter okolí:
bílý písek, čerstvý sníh, vodní hladina
bílé betonové
plochy
sluneční
Díky či
pocení
a stahování
krevních
Termoregulační
cév reguluje
teplotutabulkách
těla.
záření odrážejí. Pozor také na běžná
skla v okenních
či
autech, ty velmi dobře propouští viditelné světlo i UVA záření, které kůži
V kůži
jsou
uloženy receptory, které
poškozuje
do hloubky a způsobuje
rychlé
stárnutí.
Smyslovou

Záleží i na volbě oblečení

B

Asymmetry
Je znaménko
asymetrické?

Bezpečné opalování neexistuje

BEZPEČNÁ A VYSOKÁ

Solárium

V rámci prevence rakoviny kůže byste si měli minimálně 1× měsíčně.
Jaksisepečlivě
projevuje
rakovina
kůže?
Každé znaménko
prohlédněte
pomocí
metody ABCDE:

−−

kůže.

Slunce
(UV B záření)

Voltaren Forte 20 mg/g gel
100 g

Působí proti bolesti až na 24 hodin.
Při aplikaci ráno a večer:
• ulevuje od bolesti zad, svalů
a kloubů
• protizánětlivý účinek

Trvale
nízká
cena

AurisClean ušní sprej 15 ml

Corega Max Control 40 g

Účinně odstraňuje nadměrný ušní maz.
Snižuje riziko zánětu ucha.

•
•
•
•

-16 Kč

279 Kč

Pro šťastný život
našich mazlíčků
bez parazitů.

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

149 Kč
165 Kč

V AKCI TAKÉ:
Voltaren Rapid 25 mg,
20 měkkých tobolek za 125 Kč

119 Kč

V AKCI TAKÉ DALŠÍ COREGA FIXAČNÍ KRÉMY.
Při koupi fix. krému NAVÍC Corega
Antibakteriální tablety blister 6ks.

Pozorně si přečtěte příbalovou informaci. Voltaren Forte 20 mg/g gel je lék
k vnějšímu použití. Obsahuje diclofenacum diethylaminum. Voltaren Rapid
25 mg měkké tobolky je lék k vnitřnímu užití. Obsahuje diclofenacum
kalicum. Volně prodejné léky, Nicholas Hall’s global CHC database, DB6.

V AKCI TAKÉ:
AurisClean ušní kapky
15 ml 160 Kč

OCUTEIN SENSITIVE PLUS
oční kapky 15 ml

Olynth® HA 0,5 mg/ml,
nosní sprej, roztok

GS Condro Diamant

•
•
•
•
•

Zlatá edice s měsícem užívání navíc!
Extrémní síla a účinnost pro všechny typy kloubů.
Nejvyšší množství glukosamin sulfátu Clini-Q
s aescinem a vitaminem C, který podporuje tvorbu
vlastního kolagenu pro správnou funkci kloubních
chrupavek.

Poskytuje okamžitou úlevu pro podrážděné
a unavené oči. Vhodné pro citlivé oči. Lze aplikovat
na kontaktní čočky.

Zdravotnické prostředky.

rychle uvolňuje ucpaný nos
zvlhčuje nosní sliznici
neobsahuje konzervační látky
účinek po dobu 10 hodin
pro děti od 2 do 7 let

Corega fixační krémy jsou zdravotnické prostředky.

100 + 60 tablet

2+1
Trvale
nízká
cena

159 Kč

99 Kč

V AKCI TAKÉ
OCUTEIN SENSITIVE roztok na kontaktní čočky
a další přípravky Ocutein

-50 Kč

649 Kč

Zdravotnické prostředky. Pozorně čtěte příbalovou informaci.

Nosní sprej, roztok Olynth® HA 1 mg/m, Olynth® HA 0,5 mg/ml
obsahuje xylometazolin-hydrochlorid a je určen k podání do nosu.

EXODERIL® 10 mg/g krém,

DIOZEN 60 tablet

30 g

Léčí kožní a nehtové plísně.
• Rychle ulevuje od svědění.
• Odstraňuje zarudnutí.
• Aplikace na kůži pouze
1x denně.*
*při postižení nehtů 2x denně.

Těžké nohy? Křečové žíly? Hemoroidy?
Braňte svoje žíly zevnitř!
Léčivý přípravek Diozen® zvyšuje napětí žilní
stěny a odolnost cév.

699 Kč

Doplněk stravy. 4,06/tbl.

EXCILOR proti bradavicím
2v1
Excilor® proti bradavicím 2v1 kombinuje dvě nejběžnější ošetření – kryoterapii a gel s TCA kyselinou.
Je vhodný pro rychlé a účinné ošetření bradavic.
Produkt je vhodný i pro děti od 4 let.

-30 Kč

179 Kč

14

209 Kč

-50 Kč

č
k
0
40

Dronspot 60 mg/15 mg
střední kočky spot-on 2 × 0,7 ml

FRONTLINE TRI-ACT Spot-on
pro psy XS (2–5 kg) 1 ks

Dronspot® k bezproblémovému
odčervení koček ve formě pipety.
Odčervujte pravidelně každé
3 měsíce.

Nová řada Frontline TRI-ACT
s repelentním účinkem. Pro klid
a pohodu vašeho pejska.

V AKCI TAKÉ:
Drontal kočky
2 tablet za 145 Kč

459 Kč

-63 Kč

522 Kč

-10 Kč

169 Kč
176 Kč

ZA ZVÝHODNĚNOU CENU VŠECHNY
OSTATNÍ PRODUKTY ŘADYDRONSPOT
A DRONTAL, KROMĚ PRODUKTŮ DRONTAL
KOČKY 24 TBL. A DRONTAL DOG FLAVOUR 24TBL.

V AKCI TAKÉ VŠECHNY
PRODUKTY Z ŘADY
FRONTLINE TRI-ACT
ZA VÝHODNOU CENU

Řada Dronspot® a Drontal® je určena k odčervení koček od nejčastějších vnitřních parazitů – od škrkavek,
měchovců a tasemnic včetně jejich vývojových stádií v krvi a vnitřních orgánech.

Veterinární léčivý přípravek k vnějšímu užívání. Před užitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci.

I ty můžeš darovat
daru
krevní plazmu
JvČ
er
a
venC
doSt
I a Sr
aneš
pnu 3
eXtr
X
a 50
0 kČ

389 Kč
439 Kč

V AKCI TAKÉ:
EXODERIL® 10 mg/ml kožní roztok, 20 ml za 239 Kč
Volně prodejný lék k vnějšímu použití s účinnou látkou naftifin hydrochlorid.
Čtěte pozorně příbalový leták.

-30 Kč

Rezervuj si termín:
+420 583 551 500
www.mapoplasma.cz

169 Kč
199 Kč

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje diosminum micronisatum.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Zdravotnický prostředek.

Fialova 3341/12a, 787 01 Šumperk

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

NEOSPAN forte 45 tobolek

BepanGel Hojivý gel 50 g

Pomáhá s usínáním, omezuje předčasné probouzení (extra silná dávka kozlíku lékařského a pomerančovníku hořkého).

Velký pomocník na malé rány
MODERNÍ HYDROGEL 4v1
• Snižuje riziko vzniku jizev
• Chrání před další infekcí
• Urychluje hojení
• Chladí a nepálí

-26 Kč

219 Kč
245 Kč

Ibalgin® Plus 24 tablet

-20 Kč

279 Kč

V AKCI TAKÉ:
Canesten GYN 1 den. vag. 1 tabelta za 229 Kč
Canesten GYN 6 dní , vag.crm. (1% 35g) za 189 Kč

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

Magne B6® 100 tablet

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Léčivý přípravek Canesten GYN Combi Pack obsahuje tabletu kvaginálnímu použití a krém k vnějšímu použití.
Obsahují léčivou látku clotrimazolum. www.canesten.cz

Doplněk stravy. 4,86 Kč/tbl.

Brufen 400 mg 100 tablet

Smecta 10 sáčků

Úleva od bolesti hlavy, migrény, zubů, šíje i zad.
Pomáhá při podvrtnutí a natažení svalů. Působí
protizánětlivě.

K léčbě akutního průjmu u dospělých a dětí od 2 let
současně s podáním perorálního rehydratačního
roztoku.

-7 Kč

145 Kč

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

Cannaderm Venosil
konopné mazání 100 ml
Chladivá úleva pro nohy bez otoků, křečových žil
a pocitů těžkosti. Osvěžující mazání s konopím,
rutinem a mátou.

Magne B6® obsahuje kombinaci hořčíku
a vitaminu B6, díky kterému se hořčík
v těle rychleji doplní. Magne B6® je
určen ke zlepšení příznaků nedostatku
hořčíku, jako např.: Nervozity, vyčerpanosti, podráždění, svalových křečí,
mravenčení.

-40 Kč

152 Kč

V AKCI TAKÉ:
Magne B6® Forte tablety
50 tablet za 185 Kč

270 Kč

219 Kč
259 Kč

V AKCI TAKÉ:
Systane™ COMPLETE
10 ml za 279 Kč

Doplněk stravy.

-26 Kč
140 Kč

189 Kč
215 Kč

V AKCI TAKÉ:
Brufen 400 mg, 30 tablet za 65 Kč
Brufen 400 mg potahované tablety je léčivý přípravek k vnitřnímu užití
s léčivou látkou ibuprofen. Čtěte pečlivě příbalovou informaci!

Léčivý přípravek pro vnitřní užití. Účinná látka: diosmectitum. U dětí
mladších 3 let léčbu akutního průjmu vždy konzultujte s lékařem. Vždy
užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací.
SCA-CZ-000188

Konopná péče.

HELICID 20 ZENTIVA

TEARFID 10 ml

HYAFID 10 ml

Pro pacienty s nedostatečnou lipidovou vrstvou,
s obtížemi po ránu. Aminokyseliny a Liposomy. Bez
konzervačních látek. Doba použitelnosti po otevření
je shodná s datem expirace.

Pro pacienty při zvýšené zátěži oka způsobené
okolním prostředím. S obsahem kyseliny Hyaluronové 0,15 %. Bez konzervačních látek. Doba použitelnosti po otevření je shodná s datem expirace.

14 tobolek

Účinná pomoc při pálení žáhy – snižuje množství
kyseliny, která se tvoří ve Vašem žaludku.
Stačí jedna tableta denně.

Poskytují rychlou úlevu suchým, unaveným
a podrážděným očím. Vhodné i pro uživatele
kontaktních čoček.

99 Kč

259 Kč

245 Kč

Trvale
nízká cena

novinka

Rychlejší a silnější úleva od bolesti hlavy
První a jediná kombinace ibuprofenu a kofeinu.
Kofein zesiluje působení ibuprofenu proti bolesti
a společně přinášejí rychlejší a silnější úlevu.
Ke krátkodobé symptomatické léčbě akutní
středně silné bolesti u dospělých, jako je
bolest zubů nebo bolest hlavy.
Dvojí silou proti bolesti hlavy.

Zvlhčující oční kapky
Systane™ ULTRA bez
konzervačních látek 10 ml

-10 Kč

139 Kč
149 Kč

265 Kč

CLOTRIMAZOL AL 200 MG
VAG 3 tablety
K léčbě kvasinkových či plísňových
infekcí pochvy. Pro ženy a dívky
od 12 let.

99 Kč

LADIVAL ALERGICKÁ
POKOŽKA OF 50+ SPREJ
150 ml

Ideální řešení pro alergickou
či mastnou pleť se sklonem
k akné, při sluneční alergii
a Mallorka-akné.
Unikátní ochranný komplex
UVA + UVB +IR-A (ochrana
před infračerveným zářením).

Degasin 280 mg 32 tobolek
Přináší úlevu u osob s gastrointestinálními
problémy způsobenými tvorbou
plynu: nadýmání, plynatost a tlak
v břiše.

150 Kč

-50 Kč

409 Kč
459Kč

Pečlivě čtěte příbalový leták.
Volně prodejný lék k vaginálnímu užití s obsahem clotrimazolu.

Kosmetika.

Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod na použití.

Proenzi Intensive 120 tablet

SEPTOFORT 2 MG 24 pastilek

Uroval manosa Akut 20 tablet

Komplexní kloubní výživa s vylepšeným
vstřebáváním. S vitaminem C, který
podporuje tvorbu kolagenu pro
normální funkci chrupavky.

Léčí příčinu bolesti v krku. Ničí široké spektrum
bakterií i viry. Lokální léčba infekcí v dutině ústní
a horních cest dýchacích. Mátová příchuť.

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

-60 Kč

235 Kč

Zdravotnické prostředky. Prosím podívejte se do návodu k použití ohledně bezpečnostních opatření, varování a kontraindikací.

Magne B6 je volně prodejný lék k vnitřnímu užití. Čtěte pozorně příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

639 Kč
699 Kč

-40 Kč

-20 Kč

309 Kč

109 Kč

349 Kč

129 Kč

V AKCI TAKÉ:
Iridium A free, 10 ml za 243 Kč
Trium free, 10 ml za 289 Kč
Tioretin A free, 10 ml za 285 Kč
Lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje omeprazol.Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Zdravotnický prostředek. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

Zdravotnický prostředek. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

Doplněk stravy.
5,32 Kč/tbl.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
Septofort 2mg je lék k vnitřnímu užití. Obsahuje chlorhexidin.

Doplněk stravy. 15,45 Kč/tbl.

HEMAGEL 5G
• K ošetření povrchových poranění kůže: odřeniny,
řezné rány, popáleniny a drobná poranění v domácnosti a při sportu.
• Zabraňuje tvorbě strupů.
• Použití 1× denně po 12–24 hodinách.

-34 Kč

155 Kč
189 Kč

Condrosulf® 400 mg tvrdé
tobolky 60 tvrdých tobolek

Imodium® Rapid 2mg
12 tablet

Pro pohyb bez bolesti kloubů. Lék účinný v léčbě
artrózy kolene, kyčle a kloubů prstů ruky.
Obvykle se užívá 2× ročně po dobu 2–3 měsíců.

RYCHLÁ POMOC PŘI PRŮJMU.
Okamžitě se rozpouští na jazyku a přináší rychlou
úlevu. Není nutné zapíjet vodou.
Má příjemné mátové aroma.

469 Kč

Trvale
nízká cena

155 Kč

Zdravotnický prostředek. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek s účinnou látkou
chondroitin sulfát k perorálnímu podání.

Lactulosa BIOMEDICA sir
500 ml

Hyabak® 0,15 %
10 ml

Účinné projímadlo, které působí místně v tlustém
střevě a téměř se nevstřebává.Způsobuje změknutí
stolice, nenarušuje fyziologickou činnost střev. Léčivo proti zácpě, sirup k vnitřnímu užití, léčivá látka
lactulósa.

• aktivní ochrana očí proti UVb záření
• 3 měs. trvanlivost po otevření
• bez konzervačních látek
V AKCI TAKÉ DALŠÍ LÉČIVÉ
PŘÍPRAVKY IMODIUM®.
Tablety dispergovatelné v ústech Imodium® Rapid 2mg
obsahují loperamid-hydrochlorid a jsou k perorálnímu podání.

259 Kč

139 Kč

V AKCI TAKÉ:
Lactulosa BIOMEDICA
sir 250 ml za 105 Kč

GAVISCON Duo Efekt
perorální suspenze 300 ml
Gaviscon Duo Efekt poskytuje rychlou dvojí úlevu od
pálení žáhy a zažívacích potíží. Působí až po dobu
4 hodin. Vhodné i pro těhotné a kojící ženy.

-30 Kč
Volně prodejné léky.

Zdravotnický prostředek. Vhodný pro nositele kontaktních čoček.

Starazolin Comfort
10 ml

Starazolin Nature
10 ml

• Zklidňující oční kapky
• Zvlhčují zarudlé a podrážděné oči

• Oční kapky na podrážděné oči
• Při příznacích alergie (senná rýma a podráždění
pyly)

149 Kč

Zdravotnický prostředek CE0373. Čtěte pečlivě návody k použití a informace o bezpečném užívání prostředků.

LÉKÁRNA NEMOCNICE ŠUMPERK
Nerudova 41, 787 01 Šumperk
Po–Pá: 7.30–16.00
T: 583 334 542
www.nemocnicesumperk.cz

179 Kč
209 Kč

139 Kč

Zdravotnický prostředek CE0373. Čtěte pečlivě návody k použití a informace o bezpečném užívání prostředků.

MAPO LÉKÁRNA ŠUMPERK
Fialova 12a, 787 01 Šumperk
Po–Pá: 7.30–16.00
T: 583 551 514
www.mapolekarna.cz

V AKCI TAKÉ:
GAVISCON Duo Efekt
Žvýkací tablety 48 tablet za 189 Kč
Lék k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

MAPO LÉKÁRNA PRAHA
Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7
Po–Pá: 8.00–16.30
T: +420 226 201 545
praha@mapolekarna.cz

