Lékárny

Ibalgin® 400

Rennie®

85,-

75,-

48 tablet

69,-

-19%

Zapoměňte
na pálení žáhy.
• Ulevuje
od pálení
žáhy již během
5 minut!
• Efektivní
a rychlé
působení.
•Ž
 výkací tablety
není třeba
zapíjet.

109,-

V akci také
Rennie®, 96 tablet, za 221 Kč 199 Kč.

BOLEST

L.CZ.MKT.CC.01.2018.1290

-19%

PÁLENÍ ŽÁHY

Centrum Silver

629,-

589,-

100+30 tablet

S KARTOU
Více výhod

V akci také
Centrum A–Z, 100+30 tablet, za 580 Kč 549 Kč. (1 tableta =4,22 Kč)

-13%

199,-

+ Lilien dezinfekční gel 50 ml

Účinná úleva
od příznaků chřipky
a nachlazení,
ve formě horkého
nápoje.
Pomáhá při:
• mírné nebo
středně silné
bolesti
• horečce,
• ucpaném nosu,
• při vlhkém,
produktivním kašli.

MULTIVITAMIN

AKČNÍ NABÍDKA 4. 3. – 31. 3. 2019 nebo do vyprodání zásob.

169,-

S KARTOU
Více výhod

149,-

Kosmetický
přípravek.

(1 tableta = 4,22 Kč)

Doplněk stravy.

549,-

Theraflu forte 1000 mg/
200 mg/12,2 mg 10 sáčků

CHŘIPKA A NACHLAZENÍ

-25%

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

• Kompletní
multivitamin
s minerály
a stopovými
prvky, vhodný
pro osoby
nad 50 let,
v mimořádné
jarní nabídce
+ měsíc užívání
NAVÍC.

S KARTOU
Více výhod

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

S KARTOU
Více výhod

119,-

48 žvýkacích tablet

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofen.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Účinné analgetikum:
• Pomáhá při bolesti
hlavy, zubů, zad,
svalů, kloubů
a menstruační
bolesti.
• Snižuje horečku.
•T
 lumí zánět.
• Pro dospělé
a dospívající
od 12 let.
• Růžový Ibalgin®
je jen jeden.

135,-

Více

Získejte NEJúžasnější nabídky 1+1
s kartou Více výhod.

výhod

Lékárny
Doporučíme
Vám jen to,
co
mamince neb
o svým dětem

Více

výhod

RAKYTNÍČEK
multivitaminové
želatinky 70 ks

199,-

-21%

Doplněk stravy.

189,-

V akci také
Sinulan Express forte sprej, 15 ml, za 160 Kč 119 Kč
(1 ml = 7,93 Kč) a Sinulan forte junior, 120 ml,
(zdravotnický prostředek), za 209 Kč 159 Kč.

DÝCHACÍ CESTY

Marťánci Gummy
s echinaceou

165,-

149,-

krém 125 g

• Zklidňuje začervenalou
a podrážděnou
pokožku.
•P
 odporuje její
regeneraci
a chrání před
dalším
drážděním.

Revitalon Forte

(1 tableta = 2,24 Kč)

Doplněk stravy.

-15%
(1 tableta =
0,82 Kč)

+

PÉČE O VLASY

Ferrigen®

129,-

75 ml

• SANYTOL
dezinfekční gel čistí
ruce, neutralizuje
zápach a eliminuje
99,9 % bakterií, virů
a plísní bez vody
a mýdla.

-17%

(1 ml = 1,00 Kč)

DEZINFEKCE

169,-15%
NOVINKA

(1 tableta =
5,63 Kč)

HORČÍK A VITAMIN B 6

Kč

79,-

63,-20%

•E
 xtrakt z Rhodiola rosea přispívá
k odolnosti vůči stresu.
• H ořčík přispívá ke snížení únavy.

199,-

URGO Filmogel® Afty
6 ml

•Ú
 činná úleva od bolesti
a zlepšení hojení aftů
a drobných poranění
v dutině ústní.
• S nižuje bolestivost,
účinný i během jídla.

V akci také
URGO Afty a drobná poranění, sprej 15 ml,
za 262 Kč 209 Kč.

AFTY

266,-

209,-21%
Zdravotnický prostředek.

ŽELEZO

V akci také
Sanytol, 250 ml,
za 115 Kč 93 Kč.

-17%

V akci také
Magne B6® Forte, 50 tablet,
za 199 Kč 169 Kč. (1 tableta = 3,38 Kč)

Cena za 2 ks

Sanytol dezinfekční gel

Doplněk stravy.

(1 kapsle = 4,30 Kč)

49,-

Používejte biocidy bezpečným
způsobem. Před použitím si vždy
přečtěte označení a informace
o přípravku.

•O
 bsahuje železo v patentované
mikroenkapsulované formě.
•N
 edráždí trávicí trakt, bez železité
pachuti.
• Vysoká
biologická
dostupnost.

S KARTOU
Více výhod

Běžná cena 2 ks 98

156,-

30 kapslí

• Vitamin B 6 pro podporu správné
látkové výměny a využití energie
z živin a podporu tvorby
červených krvinek.
•P
 ro správnou funkci nervového
systému a psychických funkcí.

249,-

V nabídce také další produkty
Möller’s s příchutí a v tobolkách.

Magne B6® Control
Stress 30 tablet

30 tablet

499,-

299,-

RYBÍ OLEJ

B-komplex FORTE

586,-

-17%

Doplněk stravy.

(1 kapsle = 3,32 Kč)

250 ml

VITAMINY PRO DĚTI

Doplněk stravy.

PRO KRÁSNÉ A SILNÉ
VLASY OD KOŘÍNKŮ.
• E xtra silná receptura.
• 1 8 účinných látek.
• O bsahuje například
selen a zinek,
které přispívají k
dobrému stavu vlasů
a nehtů.
• B iotin podporuje
zdraví vlasů
a pokožky.

Möller’s Omega 3
Můj první rybí olej
•K
 valitní rybí olej z Norska
s tradicí od roku 1854.
• Zdroj omega-3
nenasycených mastných
kyselin EPA a DHA.
• B ohatý zdroj vitaminu D.
• Vhodný pro děti
od 1 roku.

Běžná cena
168 Kč/ks.

V akci také
Marťánci Gummy s černým
bezem, 50 tablet,
za 112 Kč/ks při koupi 3 ks.
Možná kombinace
přípravků.

PÉČE O POKOŽKU

90+30 kapslí + Revitalon
Forte Unisex 30 kapslí

2+1

149,-

Doplněk stravy.

-16%

cena při koupi 3 ks

Doplněk stravy.

138,-

• S echinaceou, vitaminem C
a zinkem, které podporují
funkci imunitního systému.
• Kyselina listová a vitaminy C
a B3 přispívají ke snížení
únavy a vyčerpání.
• Vhodné pro děti
od 3 let.

179,-

POTÍŽE PŘI RŮSTU ZOUBKŮ

112 Kč/ks

50 tablet

Kosmetický přípravek.

S KARTOU
Více výhod

V akci také
Sudocrem®, krém 250 g, za 277 Kč 249 Kč.

•Z
 mírní potíže při růstu zoubků.
• P ůsobí na více příznaků.
• S nadno
použitelné
jednorázové
obaly.
• H omeopatie
vhodná
pro kojence
a batolata.

-26%

(1 tableta = 5,63 Kč)

VITAMINY PRO DĚTI

Sudocrem®

10 jednodávkových obalů

Tradičně používaný homeopatický
lék k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě
příbalový leták.

S KARTOU
Více výhod

V akci také
RAKYTNÍČEK multivitaminové
želatinky Džungle 70 ks, Hruška 70 ks,
Višeň 70 ks, Mořský svět 140 ks.
(1 ks = 1,35 Kč)

169,-

• Pomáhá zklidnit ústa, hrdlo,
hltan a hlasivky při dočasném
chrapotu, pomocí
výtažků z květu
divizny a verbeny.
• Vhodný
pro dospělé
a děti od 6 let.

(1 ks =
2,70 Kč)

Camilia® perorální roztok

229,-

30 tablet

Doplněk stravy.

• Skvělá chuť
díky obsahu
ovocné šťávy.
• Obsahuje
9 vitaminů.
Navíc rakytník
na podporu
obranyschopnosti.
• Bez příměsí
a konzervačních
látek.

Sinulan DUO forte

238,-

Více

Doporučím Vám jen to, co mamince nebo svým dětem.

Muconasal® PLUS

GS Vitamin C 1000
+ šípky 100+20 tablet

115,-

99,-

10 ml

(1 tableta =
1,66 Kč)

S KARTOU
Více výhod

199,-

49

15 gumových pastilek

Kč/ks*

Běžná cena
98 Kč/ks.

73,-

-26%

IMUNITA

Rychloobvaz
Cosmos Voděodolná
20 ks náplastí

Septabene® citron
a bezový květ 3 mg/
1 mg 16 pastilek

cena při koupi 3 ks

V akci také
Septabene® 3 mg/1 mg, 16 pastilek, za 149 Kč 119 Kč
a Septabene® 1,5 mg/ml + 5,0 mg/ml, orální sprej,
roztok 30 ml, za 169 Kč 149 Kč.

-26%

163,-

139,-15%

Mucosolvan® pro dospělé

sirup 100 ml
•L
 éčí vlhký kašel.
• Rozpouští hlen
a usnadňuje
vykašlávání.
• J ahodová
příchuť.

V akci také
Mucosolvan®
long effect,
20 tobolek,
za 143 Kč 129 Kč.

VLHKÝ KAŠEL

131,-

109,-17%

Herbisland®

115,-

sirup 150 ml

•T
 radiční rostlinný přípravek
doporučovaný při suchém, dráždivém
kašli, chrapotu a bolesti
v krku.
• O bsahuje výtažek
z islandského
lišejníku.
• B ez cukru.
• Vhodný
pro dospělé
a děti od 1 roku.

KAŠEL

85,-26%
Zdravotnický prostředek.

BOLEST V KRKU

125,-

Lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje ambroxol hydrochlorid.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

V akci také
Orofar 2 mg/1.5 mg/ml,
orální sprej, 30 ml, za 185 Kč 155 Kč.

S KARTOU
Více výhod

BOLEST V KRKU

Lék k rozpuštění v ústech.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Lék proti bolesti v krku:
• má místně znecitlivující
účinek,
• tlumí bolest
a léčí infekci,
• p ůsobí proti
virům i proti
bakteriím
a kvasinkám,
• pastilky
s pomerančovou
příchutí.

139,-

•S
 nižuje bolest v krku
již po pěti minutách.
• Ú činkuje proti
virům, bakteriím
a kvasinkám.

NÁPLASTI

Orofar® 1 mg/1 mg
pastilky 24 pastilek

169,-

Lék k rozpuštění v ústech.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Zdravotnický prostředek.

V akci také
Rychloobvaz Cosmos Pružná, 20 ks náplastí, za 30 Kč/ks
při koupi 3 ks a Rychloobvaz Cosmos Dětská náplast
s krtkem, 16 ks náplastí, za 36 Kč/ks při koupi 3 ks.
Přípravky v akci nelze kombinovat.

BOLEST V KRKU

24 pastilek

Běžná cena
45 Kč/ks.

2+1

119,-20%

Strepsils® Med a Citron,
Pomeranč s vitaminem C,
Mentol a Eukalyptus

30 Kč/ks

149,-

Komplexní léčba
bolesti v krku:
protizánětlivý,
analgetický
a antiseptický
účinek.
• S nižuje lokální
známky zánětu:
bolest, zarudnutí,
otok, pocit tepla.

KAŠEL

• Hypoalergenní
náplasti Cosmos
nabízejí spolehlivé
řešení na všechny
druhy drobných
poranění.

-13%

Lék k rozpuštění v ústech.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

+ 1 ks TANTUM® NATURA Orange & Honey, 15 pastilek. (1 pastilka = 3,16 Kč)

83,S KARTOU
Více výhod

Doplněk stravy.

*Platí pouze při koupi 1 ks TANTUM® NATURA Lemon & Honey, 15 pastilek

99,-

sirup 100 ml

Lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje ambroxol hydrochlorid.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

1+1*

129,-

• Tradiční rostlinný
léčivý přípravek
obsahuje hustý
extrakt
z břečťanového
listu.
• Podpůrná léčba
při kašli
provázejícím
nachlazení.
• J iž od narození.

KAŠEL A NACHLAZENÍ

Ambrobene
• Osvědčený
přípravek
na vlhký
kašel účinně
rozpouští hlen
a usnadňují
vykašlávání.
• Sirup vhodný
i pro děti
včetně
kojenců.

149,-

100 ml

IMUNITA

cena při koupi 2 ks

•P
 astilky s obsahem propolisu,
vitamínu C a zinku.
• U levují od nepříjemných
pocitů v krku.
• Vitamín C a zinek podporují
normální funkci imunitního systému.

-18%

V akci také
GS Vitamin C 500 + šípky, 100+20 tablet,
za 165 Kč 139 Kč. (1 tableta = 1,16 Kč)

RÝMA A UCPANÝ NOS

TANTUM® NATURA
Lemon & Honey

209,-

Doplněk stravy.

Lék k aplikaci do nosu.
Obsahuje tramazolin hydrochlorid.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

-14%

• Vitamin C
podporuje
imunitu
a přispívá
ke snížení
míry únavy
a vyčerpání.
• Navíc obohacen
o přírodní sílu
šípků.
• Unikátní tableta
TIME-RELEASE
zajištující
postupné
uvolňování.

Hedelix® sirup

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje hustý
extrakt z břečťanového listu. Čtěte
pečlivě příbalový leták. Použití
tohoto tradičního rostlinného
léčivého přípravku je založeno
výlučně na zkušenosti
z dlouhodobého použití.

• 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.

244,-

výhod

Více
výhod

Ještě lepší ceny a dárek k Vašim narozeninám!

Lékárny
Doporučíme
Vám jen to,
co
mamince neb
o svým dětem

Více

výhod

TEREZIA Hlíva ústřičná
s rakytníkovým olejem

479,-

399,-

120 kapslí + krokoměr

-17%

*N
 ejvyšší obsah deklarovaných
beta-glukanů. Dle průzkumu z lékáren, květen 2018.

• 1 00% houbový
přípravek
bez příměsí.
•O
 bsahuje všechny
aktivní látky celé
reishi, které působí
ve vzájemné
harmonii.
• Reishi podporuje
obranyschopnost
organismu
a příznivě působí
na oběhový systém.

439,-

349,-21%

Biopron®9 Premium
•K
 ombinace 9 probiotických kmenů
v maximální koncentraci
20 miliard v denní dávce.
• Pro dospělé a děti od 3 let.
• Vhodný při a po užívání antibiotik.

(1 tobolka =
6,20 Kč)

•S
 íla bylin proti zažívacím potížím.
• U levuje od 1
i více zažívacích
potíží najednou.
• Pomáhá při
nevolnosti,
nadýmání,
pocitu plnosti,
bolestech
a křečích.
• U nikátní
léčivý
přípravek
z 9 bylin.

-20%

V akci také
Biopron® Méďa, 20 ks probiotických
medvídků, za 179 Kč 149 Kč. (1 medvídek = 7,45 Kč)

449,-

159,-

L.CZ.MKT.CC.01.2018.1285

V akci také
Iberogast®, 50 ml, za 389 Kč 339 Kč.

Při a po antibiotické léčbě, při cestování,
při změně stravy.
•O
 bsahuje probiotika, minimálně
2 miliardy přátelských bakterií
v každé tobolce.
• Vyrovnaný
poměr bakterií
mléčného kvašení
Lactobacillus
acidophilus
a Bifidobacterium
animalis subsp.
lactis.
• B ez nutnosti
uchovávat
v lednici.

199,-

540 tablet

-20%

(1 tobolka = 7,11 Kč)

PROBIOTIKA

•G
 reen trio značky
TOPNATUR
je produkt,
který v jediné
tabletě obsahuje
tři „zelené“
potraviny.
• Chlorella pomáhá
detoxikaci.
• Zelený ječmen
a spirulina
tvoří ideální
kombinaci.

roztok pro nakapání na kůži
•P
 řípravek proti blechám
a klíšťatům pro psy
a kočky.

79,-

59,-25%

V akci také
Dehinel®Plus XL tablety pro psy, 2 tablety, za 179 Kč 139 Kč
a Dehinel® 230 mg/20 mg potahované tablety pro kočky,
2 tablety, za 99 Kč 79 Kč.

Pouze pro zvířata. Veterinární lék.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

PRO ZVÍŘATA

-26%

DETOXIKACE

•D
 ehinel plus odčervovací tablety pro psy.
• Ú činné proti oblým i plochým červům.
• 1 tableta na 10 kg.

V akci více druhů, informujte se ve své lékárně.

339,-

(1 tableta = 0,63 Kč)

Dehinel®Plus flavour
tablety pro psy 2 tablety

Fypryst®

459,-

Doplněk stravy.

PROTI KLÍŤATŮM A BLECHÁM

Green Trio

249,-

28 tobolek

-20%

ZAŽÍVÁNÍ

Doplněk stravy. Není určen
k náhradě pestré stravy.

Veterinární přípravek. Používejte biocidy
bezpečným způsobem. Před použitím
si vždy přečtěte označení a informace
o přípravku.

NOVINKA

LINEX® FORTE

175,-

S KARTOU
Více výhod

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

+ Lola antiparazitární šampon
pro kočky a psy, 200 ml

199,-

kapky 20 ml

PROBIOTIKA

Fyto obojek Forte 65 cm

Pouze pro zvířata. Vyhrazený
veterinární lék. Obsahuje fipronil.
Pečlivě čtěte příbalový leták.

269,-

248,-

IMUNITA

-18%

(1 kapsle = 3,81 Kč)

Iberogast®

309,-

30+10 tobolek

229,-

JÁTRA

S KARTOU
Více výhod

(1 kapsle = 5,82 Kč)

89,-

-13%

279,-

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

•V
 zácná houba ze Sibiře, obohacená
o reishi a rakytník pro podporu
obranyschopnosti.
•V
 itamin E
pro ochranu
buněk před
oxidativním
stresem.

od

•O
 stropestřec pomáhá k detoxikaci
a regeneraci jater.
• V kombinaci s reishi a černým bezem,
které podporují imunitu.
• B ez příměsí
a konzervačních
látek.

IMUNITA

TEREZIA Čaga + reishi
a rakytník 60 kapslí

•R
 epelentní obojek proti
klíšťatům i blechám, vhodný
pro psy i kočky.
•K
 líště odpudí anebo
dehydratuje.
•N
 eobsahuje insekticidy
ani hormony.

679,-

(1 kapsle = 5,65 Kč)

IMUNITA

TEREZIA Ostropestřec
+ reishi 60 kapslí

777,-

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

(1 kapsle = 3,33 Kč)

120 kapslí + 2 sáčky reishi
v kávě

Doplněk stravy.

•N
 ejsilnější hlíva
na trhu.*
•H
 líva z českých
pěstíren.
• Rakytník
podporuje
imunitu.
•B
 ez příměsí
a konzervačních
látek.

TEREZIA Reishi BIO

Každý měsíc rady pro Vaše zdraví.

Více

Lékárny

výhod

Doporučíme
Vám jen to,
co
mamince neb
o svým dětem

Více

výhod

120 tablet

• 1 600 mg glukosamin sulfátu v denní
dávce a DIAMANT FORTESCIN®.
• Aesin pro správné prokrvení kloubů,
vazů a šlach.
• Vitamin C pro tvorbu kolagenní sítě
kloubních chrupavek a menisků.

KLOUBY, VAZY A ŠLACHY

399,-

(1 tableta = 3,33 Kč)

Běžná cena 2 ks 798

-19%

KLOUBY, VAZY A ŠLACHY

Zjednodušeně můžeme říct, že bolest
kloubů vyvolává akutní příčina, způsobená
např. úrazem, nebo chronický (dlouhodobý)
problém, jehož podkladem je zánět,
opotřebení (degenerace) kloubu, jejich
kombinace či porucha metabolismu nebo
imunity. Léčba chronických potíží patří
vždy do rukou specialisty. S obtížemi
lehčího charakteru či s podporou léčby
dlouhodobých potíží Vám může pomoci
odborník v lékárně.
Úlevové léky, které Vám mohou být v lékárně
doporučeny na bolest kloubů, obsahují
nejčastěji látky ze skupiny nesteroidních
antiflogistik. K těmto látkám se řadí např.
ibuprofen či diklofenak, které tlumí bolest
a rovněž vykazují protizánětlivý účinek.
Jsou obsaženy v tabletových nebo lokálních
formách s nižším rizikem nežádoucích účinků
– gely, krémy, náplasti.

-20%

Koňská mast® s mořským
kolagenem FORTE hřejivá
200 ml

• Dvojitá síla* 16 mg
krystalického
kolagenu I.
• Moderní forma,
snadno polykatelná
(1 kapsle =
kapsle.
2,91 Kč)
• Balení na 2 měsíce.
• Vitamin C přispívá k normální
funkci kloubů, vaziva a kůže.

349,-

*V porovnání s doplňkem stravy
Premium ColaFLEX 8 mg.

Běžná cena 2 ks 698

S KARTOU
Více výhod

Cena za 2 ks

Voltaren Forte 2,32%

Kč

329,-

gel 100 g

Voltaren Forte 2,32% gel proti bolesti:
• G el s účinkem proti bolesti na 24 hodin.
• U levuje od bolesti zad, svalů a kloubů.
• S nadno otevíratelný uzávěr.

279,-

S KARTOU
Více výhod

259,-21%

BOLEST ZAD, SVALŮ A KLOUBŮ

•U
 nikátní emulzní
gel vyrobený
na základě
tradiční
švýcarské
receptury.
• N a záda,
svaly, kolena.
Při masáži rychle
vyvolá intenzivní
prohřátí.

199,-

179,-

S KARTOU
Více výhod

159,-

V akci také
Koňská mast® s mořským kolagenem
FORTE chladivá, 200 ml, za 199 Kč 179 Kč.

-20%

HŘEJIVÁ/CHLADIVÁ MAST

VoltaTherm hřejivá
náplast 5 náplastí
• 8 hod. tepla pro úlevu od bolesti
až na 24 hod.
• Uvolňuje
svalové
napětí
a poskytuje
svalům
relaxaci
a zvýšenou
flexibilitu.
• Postupné
uvolňování
pro
dlouhotrvající
úlevu.

NOVINKA

279,-

229,-18%

BOLEST

Velmi efektivní je z hlediska prevence a snížení
bolestivosti užívání léčivých přípravků s obsahem
látek označovaných zkratkou SYSADOA (např.
glukosamin, chondroitin sulfát). Tyto látky podporují
správný metabolismus v kloubní chrupavce, brání
procesu degenerace kloubu a tím z dlouhodobého
hlediska snižují bolest. Osobně mám s látkami
SYSADOA u pacientů velmi dobré zkušenosti
a osvědčily se nám také u mladých pacientů, kteří
se věnují náročným sportům jako prevence
postižení kloubů.

je jízda na kole nebo plavání, kdy není zatížen kloub
a je posíleno stehenní svalstvo. Bolestivost lze snížit
také odlehčením kloubů vhodnými pomůckami
(hole, ortézy a podobně) a velmi důležitá je také
volba vhodné obuvi.

Důležitá je i životospráva a pravidelná strava,
bohatá na vápník, hořčík, vitaminy C, D a E
a omega-3 nenasycené mastné kyseliny. Zásadní
je pravidelné cvičení a redukce váhy u pacientů, kde
je to potřeba. Ideální pohyb pro pacienty s artrózou

Mgr. Kamila Lipovská

Lékárníci v Magistra lékárnách Vám, jako experti
na bolest, rádi s bolestí kloubů poradí a doporučí
ty nejvhodnější přípravky, aby Vaše léčba byla co
nejúčinnější a Vám se od bolesti ulevilo.

Lékárna Na Náměstí, Česká Lípa

Zdravotnický prostředek.

Bolest kloubů patří k jednomu z nejčastějších
důvodů, proč pacient zamíří k praktickému
lékaři nebo do lékárny. Nebezpečí neřešené
bolesti kloubů spočívá v riziku progrese
onemocnění, které tuto bolest vyvolává,
a ve významném snížení kvality života
pacienta. Proto je důležité zahájit léčbu včas,
anebo ještě lépe, začít prevencí.

119,-

BOLEST

Lék k vnějšímu užití.
Obsahuje diklofenak diethylamonný.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

BOLEST
°
KLOUBU

Doplněk stravy.

349,-

149,-

Kosmetický přípravek.

S KARTOU
Více výhod

•U
 leví od bolesti
hlavy, zubů,
zad, kloubů
i menstruační
bolesti.
• S nižuje horečku
a tlumí projevy
zánětu.
• B alení po 100
i 30 tabletách.

Kč

60 kapslí

379,-

100 tablet

Cena za 2 ks

Doplněk stravy.

•Š
 výcarský originál na klouby.
• Vitamin C přispívá k normální tvorbě
kolagenu pro normální funkci kloubních
chrupavek.

S KARTOU
Více výhod

PREMIUM ColaFLEX 2

429,-

60 kapslí

(1 kapsle = 5,82 Kč)

• Chondroitin
sulfát 500 mg.
• Patří mezi
hlavní složky
mezibuněčné
hmoty chrupavky.
• Pro řízenou dietní
výživu při degenerativních
změnách kloubů, osteoartróze,
artrotických onemocnění kloubů.

Apo-Ibuprofen 400 mg

Lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje ibuprofen.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

-21%

Doplněk stravy.

639,-

Cemio Kamzík®

60 tablet

679,-

S KARTOU
Více výhod

(1 tableta = 5,33 Kč)

Ortopedic® 500

809,-

Potravina pro zvláštní lékařské účely.

GS Condro® DIAMANT

Více
výhod

Ještě lepší ceny a dárek k Vašim narozeninám!

Lékárny
Doporučíme
Vám jen to,
co
mamince neb
o svým dětem

Více

výhod

Předepsáno přírodou

Síla bylin
proti zažívacím
potížím

199,-

175,-

VÝHODNÉ
BALENÍ

S KARTOU
Více výhod

159,-

V akci také
Iberogast®, 50 ml,
za 389 Kč 339 Kč.

-20%

1

pomáhá od pocitu plnosti

uvolňuje křeče v břiše

účinkuje proti nevolnosti

působí proti nadýmání

působí protizánětlivě

ČTĚTE PEČLIVĚ PŘÍBALOVOU INFORMACI. Iberogast je léčivý přípravek k vnitřnímu užití.
www.iberogast.cz
L.CZ.MKT.CC.08.2018.1462

Pálení žáhy?

NA
PÁLENÍ
ŽÁHY*

· Ulevuje od pálení žáhy již během 5 minut!
135,-

119,S KARTOU
Více výhod

109,-19%

Biopron/1/2019/xxCZ

tiší bolest žaludku

· Efektivní a rychlé působení
· Žvýkací tablety není třeba zapíjet
· Osvěžující příchuť
V akci také
Rennie®, 96 tablet, za 221 Kč 199 Kč.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Rennie je léčivý přípravek k vnitřnímu užití. L.CZ.MKT.CC.08.2018.1461
*Zdroj: IMS prodeje z/do lékáren, trh 03G – Acid control&Heartburn prd., v hodnotě, období: 2016, 2017 a 1-3 2018.

Pro náhlé situace nejen na cestách
Unikátní probiotický komplex vitálních
mikroorganismů s S. Boulardii, laktobacily
a prebiotiky
3 složky = trojitá obnova střevní mikroflóry
Pro dospělé a děti již od ukončeného 6. měsíce
Doplněk stravy
Biopron9 Premium 30 tob., Biopron Laktobacily
BabyBifi+ 30 tob., Biopron Baby Probiotické kapky 10 ml,
Biopron Laktobacílky 30 pastilek, Biopron Méďa 20 medvídků

Ještě lepší ceny s kartou Více výhod.

Více

Lékárny

výhod

Doporučíme
Vám jen to,
co
mamince neb
o svým dětem

Více

výhod

Urinal® Nefro 20 tablet

199,-

V akci také
Urinal® Akut, 10 tablet, za 279 Kč 229 Kč
(1 tableta = 22,90 Kč) a Urinal® Express pH, 6 sáčků,
za 199 Kč 149 Kč. (1 sáček = 24,83 Kč)

roztok 6 ml
•L
 éčí příznaky
alergického
zánětu spojivek,
včetně
případného
zánětu nosní
sliznice.
• O d 4 let věku.

179,-

139,-

rektální krém 30 g
•P
 ro místní léčbu vnějších
a vnitřních hemoroidů.

V akci také
Vápník Hořčík Zinek OSTEO, 90 tablet,
za 155 Kč 135 Kč. (1 tableta = 1,50 Kč)

MaxiCor® basic

173,-

139,-

279,-

70+20 tobolek

• Vysoce kvalitní omega-3.
• EPA a DHA k normální činnosti srdce.
• Příznivého účinku se dosáhne při příjmu
250 mg EPA a DHA denně.
• Balení
na 3 měsíce.

-20%

249,-

S KARTOU
Více výhod

229,-18%

(1 tobolka = 2,54 Kč)

HEMOROIDY

SRDCE

ONDROITIN
CH
VYSOKÁ

500 mg
DÁVKA

Potravina pro zvláštní lékařské účely

S U L F ÁT

Opět
v pohybu
Ortopedic® 500
Vysoká dávka účinné látky chondroitin sulfát 500 mg
• Zvýšený obsah chondroitinu sulfátu pro řízenou dietní výživu při degenerativních
změnách kloubů, osteoartróze, artrotických postiženích kloubů mírného a středně těžkého stupně.
• Chondroitin sulfát patří mezi hlavní složky mezibuněčné hmoty chrupavky.
• Přípravek Ortopedic 500 obsahuje o 25 % více účinné látky chondroitin sulfát než Ortopedic 400.
®

®

BEZ

CUKRU
LEPKU A LAKTOZY

Doplněk stravy.

OČNÍ KAPKY

ZINEK

Lék k užití v oblasti konečníku.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Lék k aplikaci do očí.
Obsahuje azelastin hydrochlorid.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

-22%

Procto-Glyvenol®
50 mg/g + 20 mg/g

-19%

(1 tableta = 1,21 Kč)

MOČOVÉ CESTY

Allergodil® oční kapky

109,-

Doplněk stravy.

•K
 valitní zinek z organického zdroje
přispívá k udržení
normálního stavu vlasů,
nehtů, pokožky, kostí
a kognitivních funkcí.
• Podporuje imunitní
systém.
• Pomáhá zachovat
plodnost, reprodukční
systém a normální
hladinu testosteronu
v krvi.

-20%

(1 tableta = 9,95 Kč)

135,-

90 tablet

Doplněk stravy.

•J
 ehlice trnitá a extrakt z olivových
listů podporují vylučovací funkce,
a tím také vyplavování toxinů
a odpadních látek.
• Vitamin B 2 přispívá k udržení
normálního stavu
sliznic.
• S elen a extrakt
z olivových listů
přispívají k ochraně
buněk, včetně
buněk ledvin, před
oxidativním stresem.

Zinek 15 mg

249,-

Lékárny

NEPOSTRADATELNÝ
PROTI BOLESTI A ZÁNETU V KRKU A DUTINE ÚSTNÍ

b e n z yd a m

i n i hy d

ro

idu
chlor

m

Tantum Verde, Tantum Verde Mint a Tantum Verde Spray obsahuje benzydamin hydrochlorid.
Lék k místnímu užití v ústech a krku. Čtěte pečlivě příbalový leták.
Angelini Pharma Česká republika s.r.o.
Páteřní 7, 635 00 Brno, tel.: 546 123 111, www.angelini.cz

www.tantumverde.cz

Tantum Family

www.tantumfamily.cz

-50%

az
z doplatku na léky
Podrobnější informace o doplatcích a výpočtu slevy obdržíte přímo v lékárně anebo najdete
na www.lekarnalobecek.cz.

Více informací na www.magistralekarny.cz
Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták. Účinky a použití léčivých přípravků konzultujte s lékařem nebo lékárníkem. Běžné prodejní ceny přípravků vycházejí z obvyklých prodejních cen
(mimo letákové akce) lékáren sítě Magistra. Akční nabídka platí od 4. 3. - 31. 3. 2019 nebo do vyprodání zásob. Doručování těchto letáků zajišťuje společnost Česká distribuční, a. s.
Máte-li výhrady k distribuci, obraťte se na bezplatnou tel. linku 800 888 558.

MAG-19-02-14Lobeček

Lékárna Lobeček s.r.o., Dr. E. Beneše 827, 278 01 Kralupy nad Vltavou.

