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Preventan® Junior
90 tablet

Návrat do školního kolektivu? Dlouhodobá podpora imunity. Patentovaná
látka ProteQuine® + inulin + vitamin C pro
normální funkci imunity. Slazeno přírodním
sladidlem. Balení
na 3 měsíce.
V AKCI TAKÉ:
Preventan® Clasic
s příchut 90 tablet
za 425 Kč

-130 Kč

339 Kč
469 Kč

Preventan® Komplex D3
1000 IU 120 tablet
Pro dlouhodobou a komplexní podporu
imunity dospělých a mladistvých od
15 let. Extra silná varianta. Obsahuje 2 mg
originální aktivní látky ProteQuine® vysokou
dávku vitaminu D3 a C, který přispívá
k normální funkci imunity.
V AKCI TAKÉ:
Preventan® Junior Komplex D3
400 IU 120 tablet za 479 Kč

-120 Kč

479 Kč
599 Kč

Doplňky stravy. Preventan® Junior 3,70 Kč/tbl., Preventan® Clasic 4,30 Kč/tbl.,
Preventan® Komplex D3 1000 IU za 3,90 Kč/tbl., Preventan® Komplex D3 400 IU za 3,90 Kč/tbl.

Olynth® HA 1 mg/ml
nosní sprej, roztok
Rychle uvolňuje ucpaný nos a zvlhčuje
nosní sliznici. Neobsahuje konzervační
látky. Účinek po dobu 10 hodin.

VÝHODY KLIENTSKÉ KARTY
OKAMŽITÁ SLEVA PŘI NÁKUPU VOLNĚ
PRODEJNÉHO SORTIMENTU

109 Kč

SEZÓNNÍ SLEVOVÉ AKCE
ŠIROKÝ VÝBĚR VOLNĚ PRODEJNÍCH LÉČIV,
POTRAVNÍCH DOPLŇKŮ, ZDRAVOTNICKÝCH
PROSTŘEDKŮ A DERMOKOSMETIKY

V AKCI TAKÉ:
• Olynth® HA 0,5 mg/ml nosní
sprej, roztok za 99 Kč
• V akci také další léčivé přípravky
Olynth® za výhodné ceny.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
Reklama na léčivý přípravek. Nosní sprej, roztok Olynth® HA 1 mg/ml, Olynth® HA 0,5 mg/ml, Olynth® 1 mg/ml,
Olynth® 0,5 mg/ml obsahuje xylometazolin-hydrochlorid a je určen k podání do nosu.

Speciální nabídka
ACC® LONG 600 mg
šumivé tablety, 10 tablet
Léčí vlhký kašel.
• lze užívat od prvních příznaků kašle
• má rychlý nástup účinku
• rozpouští hlen a usnadňuje vykašlávání
• má navíc antioxidační účinek

CELASKON® tablety 250 mg
Podporuje přirozenou obranyschopnost organismu
v zimním období.

110 Kč

-30 Kč

STREPSILS Med a Citron
24 pastilek

Zastavte bolest v krku hned na začátku!
• rychlá úleva od bolesti v krku
• ničí bakterie, kvasinky i viry
16
už po 1 minutě*
• pro děti od 6 let a dospělé
*na základě studie In-vitro

Kč

159 Kč
175 Kč

119 Kč
149 Kč

Čtěte pozorně příbalový leták.
Volně prodejný lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou acetylcystein.

CELASKON® tablety 250 mg je volně prodejný lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje acidum ascorbicum. Čtěte pozorně příbalovou informaci
a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Sleva se vztahuje na celou základní řadu produktů
Strepsils. Léky k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

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.

ERDOMED 225 mg
granule pro perorální suspenzi

ERDOHERBAL
medový sirup 140 ml

Lék na kašel, rýmu a zánět dutin. Ředí hlen, působí proti bakteriím.
Včasné nasazení může předejít užívání antibiotik.

Přírodní sirup vysoké kvality obsahuje
v medu rozpuštěné extrakty z proskurníku a tymiánu pro zdravé dýchací cesty,
propolis a niacin pro normální stav sliznic.
Neobsahuje konzervanty. Pro dospělé
a děti od 1 roku.

-30 Kč

229 Kč

159 Kč
189 Kč

Erdomed 225 mg granule pro perorální suspenzi obsahuje erdostein.
Pro dospělé a děti od 12 let. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

OSCILLOCOCCINUM®

Trvale
nízká cena

30 dávek

• prevence a léčba chřipkových
stavů, jako jsou např. horečka,
zimnice, bolest hlavy, únava
a bolesti svalů
• bez věkového omezení
• může se užívat během
těhotenství a kojení
V AKCI TAKÉ:
OSCILLOCOCCINUM®
6 dávek za 169 Kč

599 Kč

ACYLPYRIN® 10 tablet

Ibolex 200 MG 20 tablet

Lék při chřipce a nachlazení. Snižuje horečku
a uleví od bolesti hlavy, kloubů a svalů provázející chřipková onemocnění.

Krystalicky čistý dexibuprofen.
Nová generace léku proti bolesti.

110 Kč

PREVENCE
30 TÝDNŮ*

-6 Kč 33 Kč

PREVENCE
6 TÝDNŮ*

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. *Preventivně se užívá 1 dávka 1x týdně – 6, resp. 30 dávek tedy vystačí na 6, resp. 30 týdnů.

38 Kč

ACYLPYRIN® 500 mg tablety. Volně prodejný lék k vnitřnímu užití. Jedna
tableta obsahuje 500 mg kyseliny acetylsalicylové. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Ambrobene sirup 100 ml

Sinex Vicks
Aloe a Eukalyptus

0,5 mg/ml nosní sprej, roztok
• nosní sprej k úlevě od příznaků ucpaného nosu,
• uvolní ucpaný nos během
několika minut, účinek trvá
až na 12 hodin,
• obsahuje extrakt z aloe vera
a eukalyptol (cineol).

Trvale
nízká cena

Osvědčené přípravky na vlhký kašel účinně
rozpouští hlen a usnadňují vykašlávání. Sirup
vhodný i pro děti. Tablety k užití u dětí
od 5 let a dospělých.

V AKCI TAKÉ:
Ambrobene
tbl. 20 x 30 mg za 65 Kč

99 Kč
Přečtěte si pozorně příbalovou informaci!
Léčivý přípravek k nosnímu podání, obsahuje léčivou látku oxymetazolin-hydrochlorid.

Trvale
nízká cena

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

Immuvirex 16 pastilek

Coldrex Horký nápoj Citrón
10 sáčků

• pro podporu imunity
• pro vitalitu a energii
• přispívá k normální
funkci dýchacího
systém

Odstraňuje příznaky chřipky
a nachlazení. Díky paracetamolu
snižuje horečku, odstraňuje
bolest hlavy, bolest v krku.
V AKCI TAKÉ
OSTATNÍ PRODUKTY
COLDREX.

99 Kč

10 Kč

179 Kč

129 Kč
139 Kč

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci. Ambrobene, sirup; Ambrobene, tablety; jsou léčivé přípravky k vnitřnímu užití. Obsahují účinnou látku ambroxoli hydrochloridum.

Ibalgin® Rapidcaps 400 mg
30 měkkých tobolek

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).

11 Kč

Doplněk stravy. 1,13 Kč/ml

109 Kč

Biotussil 100 ml

TUSSIREX sirup 120 ml

Tradiční rostlinný léčivý přípravek při rýmě a zánětu
nosních dutin.

Sirup na všechny druhy kašle spojené s nachlazením.
Zmírňuje suchý dráždivý i průduškový kašel.
Rychlá úleva.

113 Kč

120 Kč

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

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

155 Kč
V AKCI TAKÉ
OSTATNÍ DRUHY
TUSSIREX.

Volně prodejný lék.

Zdravotnické prostředky. Pečlivě si přečtěte příbalový leták.

Doplněk stravy. 8,06 Kč/pastilek.

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
• rychlý nástup analgetického
účinku

-10 Kč

169 Kč
179 Kč

V AKCI TAKÉ:
Nalgesin S 275 mg
potahované tablety,
20 tablet za 125 Kč

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

Otrivin Menthol 1 mg/ml,
nosní sprej

Nosní sprej s chladivým mentolem a eukalyptolem:
• pomáhá rychle uvolnit ucpaný nos
• uvolňuje tlak v dutinách
• neobsahuje konzervanty

115 Kč
V AKCI TAKÉ:
Otrivin 1mg/ml,
nosní sprej za 99 Kč
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. O správném použití se poraďte se svým
lékařem nebo lékárníkem. Otrivin 1 mg/ml a Otrivin Menthol 1 mg/ml nosní
spreje, roztoky obsahují xylometazolin. Léky k podání do nosu.

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.

LEROS Natur
Močové cesty 20 sáčků

TEREZIA VITAMIN D3
400 IU kapky 10 ml
Pro podporu tvorby kostí a zubů. Vitamin D3 reguluje metabolismus vápníku
a udržuje normální funkci imunitního systému.

Bylinná čajová směs obsahuje zlatobýl, vřes a květ ibišku, které přispívají
k normální funkci močových cest.

-6 Kč

• Dostatek spánku je zejména u dětí ve školním věku nutností.
• Pravidelné mytí rukou brání šíření bakterií.

49 Kč
55 Kč

• 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.

V AKCI TAKÉ CELÁ
ŘADA LEROS NATUR.

-20 Kč

189 Kč
209 Kč

Čaje.

TENA Lady Slim Ultra Mini 1
+ 50% NAVÍC

Slipové vložky pro ženy s velmi lehkým únikem moči s trojí ochranou proti protečení, vlhkosti a zápachu. Maximálně diskrétní a spolehlivé.

14 Kč

Bepanthen Sensiderm
krém 20 g
®

Úleva od svědění do 30 minut
• ulevuje od příznaků ekzému
• zklidňuje podrážděnou pokožku
i po nošení roušky
V AKCI TAKÉ:
Bepanthen® Sensiderm
krém 50 g za 320 Kč

Bepanthen Baby
100 g + 30 g ZDARMA
NOVINKA
• pomáhá chránit zadeček před vznikem opruzení
• přirozeně regeneruje a hydratuje
• péče o prsní bradavky

-31 Kč

299 Kč
330 Kč

Pečlivě čtěte návod k použití. Bepanthen Sensiderm krém je zdravotnický
prostředek na léčbu příznaků ekzému. LMR-CH-20210517-16

129 Kč

Snižuje horečku a mírnou až středně silnou bolest.
Vhodný pro děti od 3 měsíců. Neobsahuje alkohol
a barviva.

Trojitá péče o miminka i maminky

169 Kč

115 Kč

Panadol pro děti jahoda
24 mg/ml, perorální suspenze

®

Kosmetický přípravek. L.CZ.MKT.CC.02.2021.2169
Nejdůvěryhodnější značka roku 2020 v kategorii dětské krémy proti
opruzeninám. (www.duveryhodneznacky.cz)

RAKYTNÍČEK multivitaminové želatinky
s rakytníkem Originál 70 ks
Skvělá chuť díky obsahu 20 % ovocné šťávy. Obsahuje 9 vitaminů
a rakytník na podporu imunity. Bez příměsí a konzervačních látek.
V AKCI TAKÉ:
RAKYTNÍČEK multivitaminové
želatinky s rakytníkem 70 ks:
• Hruška
• Višeň
• Džungle
• Mořský svět 140 ks
RAKYTNÍČEK veganské želé 90 ks:
• DIVOKÉ OVOCE
• MARACUJA

V AKCI TAKÉ:
TEREZIA Vitamin D3
1000 IU 30 tobolek
za 99 Kč a 90 tobolek
za 269 Kč

135 Kč
V AKCI TAKÉ:
Panadol Novum 500 mg,
24 potahovaných tablet
za 42 Kč

Doplňky stravy. TEREZIA VITAMIN D3 400 IU 18,90 Kč/tbl.,
TEREZIA VITAMIN D3 1000 IU 30 tob. za 3,30 Kč/tob., 90 tob. za 2,98 Kč/tob.

Pozorně si přečtěte příbalovou informaci. Panadol pro děti 24 mg/ml jahoda perorální suspenze a Panadol Novum 500 mg potahované tablety,
jsou léky na vnitřní užití. Obsahují paracetamol.

Šetřete svůj čas a chraňte své zdraví. U nás můžete vaše
eRecepty rezervovat on-line, e-mailem nebo telefonicky.

36 Kč

199 Kč
235 Kč

Dostali jste od lékaře eRecept?
Vyplňte formulář na stránkách
www.mapolekarna.cz/rezervace-leciv

Vyplňte své kontaktní
údaje.

Zadejte číslo eReceptu.
Můžete jich zadat i více
najednou.

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

Vyberte si lékárnu, kde
chcete léky vyzvednout.

Doplňky stravy. RAKYTNÍČEK multivitaminové želatinky s rakytníkem 70 ks za 2,80 Kč/tbl., 140 ks za 1,40 Kč/tbl., RAKYTNÍČEK veganské želé 90 ks za 2,20 Kč/ks

Inkontinenční vložka TENA Lady je zdravotnický prostředek určený pro vnější použití při úniku moči. Pozorně si
přečtěte informace na obalu. O správném použití se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

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

Pokud nemáte přístup k internetu, kontaktujte nás telefonicky:

583 551 514
MAPO lékárna

583 334 542

Lékárna Nemocnice Šumperk

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.

Essentiale® FORTE

100 tobolek

Pro podporu přirozené regenerace jater. Je určen
pacientům s poškozením jaterních funkcí v důsledku
toxicko-metabolického poškození jater a při zánětu
jater. Zlepšuje subjektivní obtíže, jako je ztráta chuti
k jídlu nebo pocit tlaku v pravém podžebří.

Trvale
nízká cena

355 Kč
Essentiale® je volně prodejný lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje phospholipida sojae praeparata. Čtěte pozorně příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Apo-Ibuprofen 400mg
100 tablet

Magnezum Dead Sea
Da Vinci Academia

Centrum Silver 100 tablet

Síla hořčíku z Mrtvého moře
Snížení únavy a vyčerpání1
Odolnost vůči stresu1
Normální činnost svalů1

V AKCI TAKÉ:
Centrum AZ
100 tablet
za 519 Kč

80 tablet

• uleví od bolesti hlavy, zad,
kloubů i menstruační bolesti
• snižuje horečku a tlumí
projevy zánětu

-20 Kč

-26 Kč

125 Kč

179 Kč

145 Kč

205 Kč

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofenum. Pečlivě čtěte příbalovou
informaci. Správné použití konzultujte se svým lékařem či lékárníkem.

Doplněk stravy. 2,23 Kč/tbl.
1
hořčík (oxid hořečnatý ze soli z Mrtvého moře)

GS Extra Strong
Multivitamin

GS Vitamin C1000 + šípky

VIGANTOLVIT D3 2000 I.U.
60 tobolek

Kompletní multivitamín s vitamíny, minerály a stopovými
prvky, speciálně pro osoby nad 50 let.

Vitamin D3:
• pro správné fungování imunitního systému
• přispívá k udržení správné funkce svalů a kostí
• podporuje vstřebávání vápníku v těle
• bez lepku a bez laktózy
V AKCI TAKÉ:
VIGANTOLVIT Osteo
30 tablet za 185 Kč

120 Kč

549 Kč

175 Kč

669 Kč

Doplňky stravy. *V kategorii multivitaminů.
Zdroj: IQVIA consumption data - Česká republika, YTD 12/2019 **Výroba multivitaminů Centrum je v souladu
s certifikátem „Good Manufacturing Practice“ Centrum Silver 5,49 Kč/tbl., Centrum AZ 5,19 Kč/tbl.

Doplňky stravy. VIGANTOLVIT D3 2000 I.U.
za 2,81 Kč/tob., VIGANTOLVIT Osteo za 5,96 Kč

100 + 20 tablet

60 + 60 tablet

Obohacen o přírodní sílu šípků.
Navíc unikátní tableta TIME-RELEASE
zajišťující postupné uvolňování.
Vitamin C podporuje imunitu
a přispívá ke snížení míry únavy
a vyčerpání.

Komplexní vyvážené složení vitaminů, minerálů a dalších aktivních látek. STRONG
KOMPLEX – extra dávka vit. C, lutein,
activin, echinacea.

-11 Kč

242 Kč

399 Kč

V AKCI TAKÉ:
GS Vitamin C500 + šípky
100+20 tablet 169 Kč

410 Kč

V AKCI TAKÉ:
GS Extra Strong Multivitamin 50+
90 + 30 tablet za 449 Kč

Doplňky stravy. GS Vitamin C1000 + šípky za 1,90 Kč/tbl.
GS Vitamin C5000 + šípky za 1,32 Kč/tbl.

Doplňky stravy.
GS Extra Strong Multivitamin 3,32 Kč/tbl.; GS Extra Strong Multivitamin 50 + za 3,74 Kč/tbl.

PERSEN FORTE 40 tablet
PERSEN® Forte je přírodní lék obsahující rostlinné extrakty se zklidňujícím a uvolňujícím účinkem. Navodí vnitřní klid, zbaví pocitů strachu,
obnoví psychickou rovnováhu.

TEREZIA Hlíva ústřičná + lactobacily
60 + 60 kapslí

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, červen 2021.

V AKCI TAKÉ:
TEREZIA Hlíva ústřičná s rakytníkovým
olejem 60 + 60 kapslí za 349 Kč
a 100 + 100 kapslí za 549 Kč

60 Kč

359 Kč
419 Kč

289 Kč
50 Kč
Persen® Forte je lék k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

339 Kč

Doplňky stravy.
TEREZIA Hlíva ústřičná + lactobacily za 2,99 Kč/tbl., TEREZIA Hlíva ústřičná
s rakytníkovým olejem 60 + 60 kapslí za 2,90 Kč/kaps. a 100 + 100 kapslí
za 2,74 Kč/kaps.

Ocuvite lutein forte 60+30

Condrosulf 400 mg

Prostamol UNO 90 měkkých tobolek

Ocuvite LUTEIN forte přináší očím prémiovou péči s unikátní
formou luteinu a jistotou farmaceutické kvality.

Flector EP Gel, 100 g

180 tvrdých tobolek

Tradiční rostlinný lék na problémy
s močením způsobené
zbytnělou prostatou.
Neovlivňuje sexuální funkce.
Dávkování: 1 tobolka denně.

Gel k místní krátkodobé léčbě bolestivých stavů pohybového aparátu, např.
podvrtnutí, natažení nebo zhmoždění. Proti bolesti, proti otoku, proti zánětu.

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

379 Kč

175 Kč

140 Kč

715 Kč

1 099 Kč
1 239 Kč

Volně prodejný lék Prostamol UNO 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.

Olfen Neo Forte, 20 mg/g gel, 100 g
Olfen a Olfen Neo Forte pro úlevu od bolesti zad, svalů a kloubů.

V AKCI TAKÉ:
Flector EP 10 Gel, 60 g za 103 Kč

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

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek ke kožnímu podání s účinnou látkou diklofenak epolamin.

ALAVIS MAXIMA
Triple blend Extra silný

SuperImun 60 tbl
Doplněk stravy s beta glukany,
vitaminem D, C a vitaminy
skupiny B.

700 g

novinka

250 Kč

Doplněk stravy.

Otázka, existuje-li lepší produkt na klouby,
je zbytečná. Nechutná ale funguje.
Prémiový produkt pro klouby. Užívání
na 5 měsíců!

-120 Kč

Vagisan HydroKrém 50 g
Vagisan HydroKrém dodává sliznici pochvy a vnějších genitálií
potřebnou vlhkost a výživné lipidy. Bez obsahu hormonů.

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

Chrání, maže oční povrch poškozený
na podkladě metabolických změn,
např. Diabetem. Bezpečné pro uživatele
kontaktních čoček.

-30 Kč

285 Kč

430 Kč

AKCE
se vztahuje na
všechny FIDIA
umělé slzy

• pro pacienty s Diabetem
• bez konzervačních látek
• doba použitelnosti po otevření je
shodná s datem expirace

89 Kč

339 Kč

Nehormonální vaginální krém ke zmírnění příznaků vaginální suchosti.
Zdravotnický prostředek. Pozorně čtěte návod k použití a informace o bezpečném používání.

380 Kč

Doplněk stravy. SuperImun 60tbl.za 6,33/tbl.

Doplněk stravy. 1,81 Kč/g

TIORETIN umělé slzy,
OSD 10ml

250 ml

309 Kč

• V AKCI TAKÉ:
balení po 30tbl.

1 389 Kč

Möller‘s Omega 3 50+

V AKCI TAKÉ CELÁ
ŘADA PRODUKTŮ
MÖLLER‘S .

-50 Kč

1 269 Kč

V AKCI TAKÉ:
Olfen, gel 100g za 169 Kč
Čtěte pečlivě příbalový leták. Olfen Neo Forte, gel obsahuje diclofenacum diethylaminum. Olfen, gel obsahuje diclofenacum natricum. Léčivé
přípravky k zevnímu použití. Nepoužívejte souběžně.

V AKCI TAKÉ:
• Vagisan HydroKrém 25 g za 239 Kč
• Vagisan HydroKrém Cremolum
16 vaginálních čípků za 299 Kč

S čím pomáhá?
• posiluje imunitní systém
• přispívá k ochraně buněk
před oxidačním stresem
• přispívá ke snížení míry únavy
a vyčerpání

Doplňky stravy. Jednotková cena: 1,14,-

Magnerot® 100 tablet

REVMABLOK AKUT 125 ml

Magnezium je důležité doplňovat v různých životních situacích.
Magnerot® – jediné magnezium s kyselinou orotovou.

Unikátní mast s léčivou rašelinou na ztuhlé
a revmatické klouby.
Omezuje bolest a zlepšuje hybnost kloubů.

-90 Kč

319 Kč
409 Kč

Magnerot® je volně prodejný léčivý přípravek k vnitřnímu užití s obsahem dihydrátu magnéziumorotátu.
Před použitím přípravku se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem a pozorně si přečtěte, prosím, příbalovou informaci.

24 Kč

175 Kč
199 Kč

Zdravotnický prostředek.

Voltaren Forte 20 mg/g
150g gel

Voltaren Forte 20 mg/g gel proti bolesti, až na 24 hodin.
Při aplikaci 2× denně, ráno a večer:
• ulevuje od bolesti zad, svalů a kloubů
• protizánětlivý účinek

Trvale
nízká cena
• V AKCI TAKÉ:
Voltaren Rapid,
20 měkkých tobolek,
25 mg za 119 Kč

379 Kč

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

|
Bactoral 16 tablet
První ústní probiotikum pro doplnění
přátelského mikrobioty krku, dutiny ústní
a středouší. Obsahuje probiotickou kulturu
Streptococcus salivarius K12.
V AKCI TAKÉ:
• Bactoral + Vitamín D 16 tablet
První ústní probiotikum s vitamínem D
pro Vaši imunitu.Obsahuje probiotickou
kulturu Streptococcus salivarius K12.
• Bactoral + Vitamín D 30 tablet
za 599 Kč
• Bactoral Baby s vitamínem D
30 sáčků za 449 Kč
Doplňky stravy.
Bactoral 20,56 Kč/tbl., Bactoral + Vitamin D 16 tbl. za 26,81 Kč/tbl.,
30 tbl. za 19,96 Kč/tbl., Bactoral Baby s vitaminen D za 14,96 Kč/tbl.

-60 Kč

329 Kč
389 Kč

-50 Kč

MedPharma Vitamín C
1 000mg s šípky 107 tablet
Vitamin C přispívá k normální funkci imunitního
systému, ke snížení míry únavy a vyčerpání a k normální tvorbě kolagenu. Dále přispívá k ochraně buněk před oxidativním stresem a zvyšuje vstřebávání
železa.
V AKCI TAKÉ:
MedPharma
Vitamín C 500mg
s šípky 107 tablet
za 109 Kč

-30 Kč

159 Kč

429 Kč

189 Kč

479 Kč

MedPharma Vitamin D3
2 000 I.U. 107 tobolek

Magne B6 Forte tablety

Vitamin D3 podporuje správné
fungování imunitního systému.
Přispívá k udržení normálního
stavu kostí a zubů,
napomáhá k udržení
normální činnosti
svalů.

50 tablet

Obsahuje citrát hořčíku pro účinné doplnění hořčíku. Hořčík a vitamín B6 přispívají ke
snížení míry únavy a vyčerpání a k normální
psychické činnosti.

-30 Kč

139 Kč
169 Kč

V AKCI TAKÉ:
MedPharma
Multivitamín
s minerály
+ extra C
107 tablet
za 199 Kč

-20 Kč

179 Kč
199 Kč

Doplňky stravy.
MedPharma Vitamin C 1 000mg za 1,48 Kč/tbl., Vitamin C 500mg za
1,01 Kč/tbl., Vitamin D3 2 000 I.U. za 1,29 Kč/tbl., Multivitamín
s minerály + extra C 1,85 Kč/tbl.

Doplněk stravy.

CHYSTÁME
OTEVŘENÍ NOVÉ
MAPO lékárny

Světový den srdce

na Praze 7
v Holešovicích,
v přízemí budovy
Ligthouse.

Oslavte ve středu 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!
Nový model s klinicky ověřenou přesností. NO.1 značka doporučována kardiology.
EASY manžeta pro normální i silnou paži
(22–42cm).

-200 Kč 1 669 Kč
1 869 Kč

Zdravotnický prostředek. Před použitím pečlivě prostudujte návod k použití.

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

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

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

I ty můžeš darovat
krevní plazmu
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Rezervuj si termín:
+420 583 551 500
www.mapoplasma.cz
Fialova 3341/12a, 787 01 Šumperk

