
Okamžitá sleva při nákupu volně 
prodejného sortimentu.

Sezónní slevové akce.

Široký výběr volně prodejných léčiv, 
potravních doplňků, zdravotnických 
prostředků a dermokosmetiky.

Venoruton Forte

P l a t n o s t  1 .  4 .  –  3 1 .  5 .  2 0 2 2

Apo-Ibuprofen 

60 tablet

400 mg potahované tablety 
100 tablet

429 Kč
440 Kč

129 Kč
145 Kč

Při bolesti používejte
Voltaren, 
aby vám bylo 
i o Velikonocích do skoku**

VÝHODNÁ NABÍDKA

**Léčivý přípravek užívejte dle schválených indikací v příbalové informaci. 
Pozorně si přečtěte příbalovou informaci.* Voltaren Forte 20 mg/g gel je lék 
k vnějšímu použití. Obsahuje diclofenacum diethylaminum. Voltaren Actigo 
Extra 25 mg obalené tablety je lék k vnitřnímu užití. Obsahuje diclofenacum 
kalicum. Voltaren 140 mg léčivá náplast je lék k vnějšímu použití. Obsahuje 
diclofenacum natricum.  PM-CZ-VOLT-22-00003

Analergin neo
5 mg, 20 tablet

139 Kč
159 Kč

Barney´s® SIOUX Colafit
600 g 60 kostiček

389 Kč
445 Kč

BALENÍNA 6MĚSÍCŮ

 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.* (1 kost.  = 5,48 Kč)

 Koňská síla 
pro vaše klouby 
v balení na 6 měsíců!

 MSM Lignisul®

 značkové kolageny
 vitamin C - NUTRA-C™ 1

 vhodný pro všechny věkové kategorie
1Vitamin C pro podporu tvorby kolagenu a správnou činnost 
kloubních chrupavek a kostí. Doplněk stravy.* 
(100 g  = 99,83 Kč)

 k léčbě příznaků 
alergické rýmy a kopřivky

 působí 24 hodin
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci. 
10 a 20 tabletové balení Analergin Neo je volně prodejný léčivý přípravek 
k vnitřnímu užití. Obsahuje účinnou látku 
levocetirizini dihydrochloridum.

 uleví od bolesti hlavy, zad, kloubů  
i menstruační bolesti

 snižuje horečku a tlumí projevy zánětu 
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofenum.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

 poskytuje úlevu 
od příznaků unavených nohou

 zmírňuje příznaky žilní nedostatečnosti již do 2 týdnů
 klinicky prokázaná účinnost

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje oxerutinum.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

653 Kč
729 Kč

379 Kč
Trvale snížená cena

95 Kč
Trvale snížená cena

299 Kč
330 Kč



Ocuvite LUTEIN forte

Dexoket® 25 mg Nalgesin S Ibalgin® Plus

Allergodil

60 + 30 tablet NAVÍC

10 tablet 275 mg, 40 tablet 400 mg, 24 tablet

oční kapky, 6 ml

439 Kč
479 Kč

75 Kč
89 Kč

169 Kč
179 Kč

99 Kč
Trvale snížená cena

189 Kč
Trvale snížená cena

165 Kč
220 Kč

165 Kč
220 Kč

Rychlá a účinná pomoc, když vás zasáhne bolest1

V akci také Dexoket® 25 mg granule pro  
perorální roztok, 10 sáčků za 89 Kč.
1Ke krátkodobé léčbě mírné až střední intenzity. 
Pečlivě si pročtěte příbalový leták. Volně prodejné léky Dexoket® 
obsahují dexketoprofen trometamol. K vnitřnímu užití.

 mírní bolest, horečku a zánět
 lék proti bolesti hlavy, zubů, zad, svalů, kloubů, 
menstruační bolesti

 rychlý nástup analgetického účinku
V akci také Nalgesin S, 20 tablet za 119 Kč.
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje sodnou sůl naproxenu. 
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

 rychlejší a silnější úleva
 dvojí silou proti bolesti hlavy - unikátní  
kombinace ibuprofenu a kofeinu

Lék k vnitřnímu užití. 
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

 svalů a kloubů
 zubů

 hlavy
 při menstruaci

Na oční a nosní příznaky alergie:
 kapky: svědění očí, slzení
 sprej: ucpaný nos, svědění, kýchání

V akci také Allergodil, nosní sprej, 
10 ml za 199 Kč.
Allergodil, oční kapky, je lék k očnímu podání. Allergodil, nosní 
sprej je lék k nosnímu podání. Obsahují azelastin-hydrochlorid.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

 pro váš ostrý zrak s unikátní formou luteinu 
s postupným uvolňováním

 složení potvrzené vědeckými poznatky
V akci také Ocuvite COMPLETE 
60 + 30 kapslí NAVÍC za 439 Kč.
Doplňky stravy.* (1 tbl.  = 4,87 Kč, 1 kaps. = 4,87 Kč)



Iberogast Antacidum Rennie Gaviscon Duo Efekt
50 ml 96 žvýkacích tablet perorální suspenze, 300 ml

380 Kč
395 Kč

226 Kč
241 Kč

199 Kč
209 Kč

Pocit plnosti? Bolest břicha nebo nadýmání? 
 vyzkoušejte bylinný lék Iberogast
 Iberogast - expert na vaše zažívací potíže!

V akci také Iberogast 20 ml za 179 Kč  
a 100 ml za 499 Kč.
Iberogast je léčivý přípravek k vnitřnímu užití, složený z tekutých 
extraktů různých částí bylin. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.* 
L.CZ.MKT.CC.09.2020.2046

Pálí vás žáha? 
 Rennie přináší efektivní úlevu od pálení žáhy  
během 5 minut.

V akci také Antacidum Rennie 48 žvýkacích 
tablet za 140 Kč.
Léčivé přípravky k vnitřnímu užití. Před použitím si pozorně 
přečtěte příbalovou informaci.* L.CZ.MKT.CC.09.2020.2045

Šetřete svůj čas a nakupujte 
pohodlně z Vašeho domova.

www.e-lekarnik.cz

široký výběr sortimentu
přehledný objednávkový systém
rychlé vyzvednutí na pobočce
doprava na Vámi zvolenou adresu

 poskytuje rychle dvojí úlevu od pálení žáhy  
a zažívacích potíží

 vhodné i pro těhotné a kojící ženy
V akci také další přípravky Gaviscon.
Léky k vnitřnímu užití. Před použitím si pozorně přečtěte 
příbalovou informaci.*

Terezia 
Černý česnek

NatureVia® 
Ostropestřec Forte

Centrum Silver

60 kapslí 60 kapslí
100 + 30 tablet NAVÍC

407 Kč
423 Kč

265 Kč
271 Kč

619 Kč
719 Kč

 česnek pomáhá regulovat hladinu  
cholesterolu a podporuje imunitu

 bez zápachu a palčivé chuti
Doplněk stravy.* (1 kaps.  = 6,78 Kč)

 200 mg silymarinu  
pro detoxikaci jater  
a celého organismu

 silný a účinný
 prémiová kvalita - maximální síla v 1 kapsli

V akci také NatureVia® Ostropestřec Forte  
120 kapslí za 459 Kč.
Doplňky stravy.* (1 kaps.  = 4,42 Kč / 3,83 Kč)

 kompletní multivitamin se speciálně vyváže-
ným složením pro podporu imunitního systé-
mu¹ osob starších 50 let + měsíc užívání navíc

V akci také Centrum AZ 100 + 30 tablet NAVÍC
za 599 Kč.
1Vitamin C přispívá k normální funkci imunitního systému. 
Doplňky stravy.* (1 tab.  = 4,76 Kč / 4,61 Kč)

VÝHODNÉBALENÍ



Procto-Glyvenol® rektální krém 30 g

RYCHLÁ ÚLEVA 
OD HEMOROIDŮOD HEMOROIDŮ

Lék Procto-Glyvenol® 

k lokální léčbě vnitřních a vnějších 
hemoroidů:
◆ ulevuje od bolesti, svědění a štípání
◆ zmírňuje zánět

Procto-Glyvenol® 50 mg/g + 20 mg/g rektální krém. Procto-Glyvenol® 400 mg 
+ 40 mg čípky. Volně prodejné léky k rektálnímu podání. Před použitím si 
přečtěte příbalovou informaci. Procto-Glyvenol® Soft (kosmetický přípravek).

Nyní za akční cenu i Procto-Glyvenol® čípky 10 ks 
a Procto-Glyvenol® Soft 30 ks (vlhčené ubrousky).

Essentiale® Lactulose AL Dr.Theiss 
Schweden Bitter

Enditril®

300 mg, 100 tobolek sirup, 500 ml
koncentrát kapky, 
50 ml

100 mg,10 kapslí

349 Kč
433 Kč

159 Kč
165 Kč

159 Kč
200 Kč

 pro podporu přirozené regenerace jater
 určen pacientům s poškozením jater 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

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje phospholipida sojae desoleata.  
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

 k léčbě zácpy 
 snadné dávkování pomocí odměrky 
 nevstřebává se do těla 

Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Obsahuje lactulosum.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

 NOVINKA z oblíbené  
řady Dr.Theiss Schweden Bitter 

 v koncentrované formě s praktickým  
dávkováním

 obsahuje 14 bylinných extraktů pro podporu 
trávení

Doplněk stravy. Není určeno osobám mladším 18 let.
(100 ml  = 498 Kč)

 rychlá pomoc při akutním průjmu 
- působí již během 30 minut

 8 hodin trvající účinek
 nezpůsobuje zácpu

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje racekadotril. 
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

Tasectan Duo
500 mg, 12 tablet

159 Kč
191 Kč

179 Kč
Trvale snížená cena

 rychle vyřeší akutní průjem 
a šetrně obnoví funkci střev

 potlačuje doprovodné bolesti břicha a křeče
 na všechny druhy průjmu

Zdravotnický prostředek. 
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

NOVINKA

249 Kč
269 Kč



  *

®

Muscoaktiv Femibion® 2 
Těhotenství

Corega Original 
extra silný 

Parasoftin 
exfoliační ponožky

50 tablet
28 tablet + 28 tobolek fixační krém, 40 g

1 pár

38 ml

138 Kč
148 Kč

529 Kč
553 Kč

149 Kč
179 Kč

449 Kč
492 Kč

449 Kč
492 Kč

799 Kč
825 Kč

799 Kč
825 Kč

Doplněk stravy s obsahem minerálů:
 draslík přispívá k normální funkci svalů
 vitamin E přispívá k ochraně 
buněk před oxidačním stresem

 vitamin B6 přispívá k regulaci 
hormonální aktivity

 hořčík přispívá k normální funkci 
nervového systému a svalů

V akci také další přípravky Muscoaktiv.
Doplněk stravy.* (1 tbl. = 2,76 Kč)

 4 týdenní balení (28 tablet a 28 tobolek)
 jedinečné složení s kys. listovou, Metafoli-
nem®, vitaminem D3, luteinem a DHA

 obohacený o železo, zinek, selen a hořčík
V akci také Femibion® 1 Plánování & první týdny  
těhotenství, 28 tablet za 309 Kč a Femibion® 3 
Kojení, 28 tbl. + 28 tob. za 529 Kč.
Doplňky stravy.* (1 tbl./tob. = 18,89 Kč / 11,04 Kč / 18,89 Kč)

 silná fixace po dobu 12 hodin
 pomáhá bránit pronikání jídla pod náhradu

V akci také další přípravky Corega.
Corega čistící tablety určené na každodenní čištění zubních 
náhrad a Corega fixační krémy na fixaci zubních náhrad jsou 
zdravotnické prostředky. Čtěte pečlivě návod k použití.*

 inovativní řešení, které umožňuje intenzivní  
a komfortní péči o pokožku chodidel

 odstraňuje tvrdou kůži chodidel, 
mozoly a kuří oka

 hydratuje, zvláčňuje a vyhlazuje pokožku nohou
 vhodný při zrohovatělé pokožce

Urgo Bradavice 
kryoterapie

489 Kč
580 Kč

 ošetření bradavic na rukou a nohou
V akci také URGO Pero na odolné bradavice  
2 ml za 359 Kč.
Zdravotnické prostředky.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

NAVÍC!6 ks čistících tablet 
při nákupu 1 ks 

výrobku Corega

95 Kč
105 Kč



Apotheke BIO Psyllium
150 g

99 Kč
109 Kč

 Psyllium má schopnost 
vázat velké množství vody 
a tím nabýt několikanásobně 
na objemu.

 Zahrnutí psyllia do stravy 
přispívá k normální funkci 
trávicího ústrojí, napomáhá 
průchodu potravy střevem.

 Přispívá k udržení správné 
hladiny krevního cholesterolu 
a krevních lipidů.

Doplněk stravy. Vodorozpustná vláknina.

Biosil plus

Magnerot®

60 tablet

500 mg tablety

65 Kč
75 Kč

359 Kč
422 Kč

 komplex vitaminů a minerálů  
pro udržení normálního stavu vlasů,  
nehtů a pokožky

Doplněk stravy.* (1 tbl. = 1,1 Kč) 

 Magnerot® – jediné magnezium s kyselinou orotovou.
 Magnerot® – Vaše magnezium v oranžové krabičce! 

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.

Apotheke 
Dětský čaj 
BIO fenyklový
20x1.5 g

42 Kč
48 Kč

 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.

Doplněk stravy. Bylinný čaj, 
porcovaný v nálevových sáčcích.

Šetřete svůj čas a nakupujte 
pohodlně z Vašeho domova.

www.e-lekarnik.cz

široký výběr sortimentu
přehledný objednávkový systém
rychlé vyzvednutí na pobočce
doprava na Vámi zvolenou adresu



Nakupujete v našich lékárnách nebo na našem e-shopu? 
Staňte se členem nového  společného bonusového klubu 
e-shopu Lékárny Nemocnice Šumperk a MAPO lékáren, 
který Vám zajistí slevy na Vaše nákupy.

Čerpejte výhody, které Vám náš bonusový klub přináší. 
Okamžitou slevu u nás dostanete po registraci hned 
na první nákup. Užívejte si dalších speciálních slev 
a výhod připravených pouze pro členy našeho klubu.

Proč si pořizovat kartu BONUSOVÝ KLUB? BENEFITY:
Sleva na každý nákup - pro získání 
slevy nemusíte sbírat body, dostanete 
ji hned po registraci.

Výše ceny Vámi zakoupeného volně 
prodejného sortimentu se promítne 
do výše slevy, kterou od nás na nákup 
dostanete.

Speciální slevy a akce na e-shopu 
i v kamenných lékárnách pouze 
pro členy klubu.

Čím více nakupujete, tím 
větší slevu získáte.www.e-lekarnik.cz

Jsme srdcaři, 
pomáháme rozumem 
i srdcem.



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

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

U SLUNCE LIBEREC
Vrchlického 802/46, 460 14 Liberec
Po–Pá: 7.45–16.30
T: +420 483 034 266
liberec@mapolekarna.cz
www.mapolekarna.cz
www.e-lekarnik.cz

U SV. AUGUSTINA BRNO
náměsvtí Míru 373/1, 602 00 Brno
Po–Pá: 7.30–17.00
T: +420 773 642 445
brno@mapolekarna.cz
www.mapolekarna.cz
www.e-lekarnik.cz

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

Šetřete svůj čas a chraňte své zdraví.

U nás si můžete vaše eRecepty 
rezervovat on-line, e-mailem 
nebo telefonicky.

Dostali jste od lékaře 
eRecept a nevíte 
jak postupovat?

E-recept:

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

Klikněte na tlačítko E-recept 
na stránkách www.e-lekarnik.cz 
nebo načtěte QR kód.

Vyberte si lékárnu, 
kde chcete léky vyzvednout.

Zadejte číslo eReceptu. 
Můžete jich zadat i více najednou.

Vyplňte své 
kontaktní údaje.

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

1.

2.

3.

4.

5.


