Lékárny

Ibalgin® Rapidcaps 400 mg
30 měkkých tobolek

119,-

99,-

-25%
BOLEST

•P
 otlačuje bolest, tlumí zánět a snižuje otok.
• K léčbě poranění šlach, svalů a kloubů,
jako je podvrtnutí, natažení, zhmoždění.
• B ez parfemace.
• Pro dospělé a mladistvé od 12 let.

60 tablet

S KARTOU
Více výhod

129,-

V akci také
Ibalgin® gel, 100 g, za 169 Kč 149 Kč.

Lioton® 100 000 gel
100 g

-24%

259,-

249,-20%

Cena za 2 ks

Kč

AKČNÍ NABÍDKA 27. 5. – 23. 6. 2019 nebo do vyprodání zásob.

KŘEČOVÉ ŽÍLY

Lék k vnějšímu použití. Obsahuje sodnou sůl
heparinu. Čtěte pečlivě příbalový leták.

Doplněk stravy.

S KARTOU
Více výhod

149,-

Běžná cena 2 ks 298

313,-

•P
 ro léčbu křečových žil a jejich příznaků,
pohmožděnin, modřin a otoků.
• Úleva pro těžké, bolavé, oteklé nohy.
• Pro léčbu poúrazových poškození svalů,
šlach a vazů.

S KARTOU
Více výhod

(1 tableta = 1,24 Kč)

149,-

BOLEST ZAD, SVALŮ A KLOUBŮ

Premium Silymarin Forte

Výtažek
z ostropestřce:
•C
 hrání a regeneruje
jaterní tkáň.
•P
 řispívá k detoxikaci
jater.
•P
 odporuje správnou
funkci jater.

100 g

169,-

Léky k vnějšímu užití. Obsahují ibuprofen.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

89,-

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

•S
 nadno rozpustné, růžové měkké tobolky s tekutou
účinnou látkou.
• Při bolesti hlavy
a migréně,
bolesti zubů,
zad, svalů
a menstruační
S KARTOU
bolesti.
Více výhod

Ibalgin® krém

Více

Získejte NEJúžasnější nabídky 1+1
s kartou Více výhod.

výhod

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

Více

výhod

Marťánci® Futura 3–6 let
30 cucacích tablet

169,-15%

V akci také
Marťánci® Futura 6–9 let, 20 sáčku, za 269 Kč 239 Kč,
(1 sáček = 11,95 Kč) a Marťánci® Futura 1–3 roků,
sirup 125 ml, za 199 Kč 169 Kč (1 ml = 1,35 Kč).

60 žvýkacích tablet

GM kinesiology tape

199,-

159,-

5 cm × 5 m

S KARTOU
Více výhod

99,50 ⁄
Kč

159,-

Běžná cena 199

20 tablet

138,-

-16%

•N
 einvazivní varianta léčby hemoroidů.
• R ychle zastavuje krvácení,
pálení a svědění.
• Ú činný proti bolesti.
• B alení vhodné pro obvyklou
dobu léčby 2–3 týdnů.

145,-

S KARTOU
Více výhod

Jedinečná kombinace homotaurinu,
kyseliny pantothenové (B 5) a jódu.
• J ód přispívá k normálním kognitivním
funkcím (myšlení, paměť, koncentrace).
• Vitamin B 5 přispívá k udržení normální
činnosti mozku.

459,-

S KARTOU
Více výhod

439,-

(1 tableta =
4,28 Kč)

-14%

V akci také
MemoNEURAX®, 30 tablet,
za 194 Kč 169 Kč. (1 tableta = 5,63 Kč)

•O
 d 13. týdne
těhotenství
až do ukončení
kojení.
• O ptimální dávka
folátů (kyselina
listová
a Metafolin®)
+ DHA.
• S vitaminem D 3
pro imunitu,
zuby a kosti.

1156,-

999,-14%

(1 ks = 8,33 Kč)

-20%

Zdrovit MUSCOAKTIV
50 tablet

•K
 ombinovaný přípravek s obsahem
hořčíku, draslíku a vitaminů.
• H ořčík a draslík přispívají k normální
činnosti svalů a nervové soustavy.
• N ormální činnost svalů a nervů
je potřebná pro správné fungování
lidského těla.
• M inerály
patří stejně
jako vitaminy
k životně
důležitým
látkám.

139,-

109,-22%

(1 tableta = 2,18 Kč)

HOŘČÍK A DRASLÍK

Doplněk stravy.

135,-

HEMOROIDY

509,-

90 tablet

TĚHOTENSTVÍ A KOJENÍ

169,-

20 čípků

MemoNEURAX®

+ Bi-Oil® olej 25 ml

-18%

Faktu čípky

-21%

60 tablet + 60 tobolek

Lék k aplikaci do konečníku.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

HOŘČÍK

109,Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje laktát
hořčíku. Čtěte pečlivě příbalový leták.

•O
 bsahuje 500 mg laktátu hořčíku
pro lepší vstřebávání.
• Čistý organický hořčík bez příměsí.
• Vhodný pro těhotné a kojící.

V akci také
RAKYTNÍČEK multivitaminové
želatinky Džungle 70 ks (1 ks = 2,70 Kč)
a Mořský svět 140 ks (1 ks = 1,35 Kč).

Femibion® 2
s vitaminem D3

169,-

SPÁNEK

129,-

189,-

PAMĚŤ A KONCENTRACE

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

100 tablet

Kč/ks.

(1 tableta =
6,90 Kč)

KOSTI A SVALY

S KARTOU
Více výhod

Femibion 2 je doplněk stravy
a Bi-Oil® je kosmetický přípravek.

Když se chcete vyspat!
• Obsahuje kozlík lékařský,
který usnadňuje usínání a extrakt
z nati mučenky pro zklidňující
účinek při psychickém napětí.
• Dále obsahuje chmel otáčivý
a meduňku lékařskou.
• Oblíbený
přípravek
na spaní.

-20%

(1 tableta =
5,30 Kč)

Magnesii lactici 0,5 tbl.
Medicamenta

ks

platí při koupi 2 ks

Barny´s HypnoX® Forte

(1 ks =
2,70 Kč)

Doplňky stravy.

•V
 itaminy D 3 a K 2 spolu s vápníkem
přispívají ke zdraví kostí.
• Vápník a vitamin D 3 též
podporují svalovou činnost.
• 3 v 1 pro zdravé kosti a svaly.
• Pro všechny aktivní lidi,
sportovce
i starší osoby.

1+1

TEJPOVACÍ PÁSKY

199,-

199,-

VITAMINY PRO DĚTI

Zdravotnický prostředek.

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

•E
 lastická tejpovací páska vyrobena
ze 100% bavlny, hypoalergenní.
• P ři bolestech šlach, svalů, při bolestech
zad, krční páteře, ramene, kolene,
u vadného držení těla, při syndromu
karpálního
tunelu,
tenisovém
lokti atd.
• V nabídce
více barev.

VÁPNÍK A VITAMIN D

VIGANTOLVIT®
Osteo 30 tablet

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

ŽELEZO

-20%

•K
 prevenci a léčbě
nedostatku vápníku
a vitamínu D.
• 1 tableta obsahuje
optimální
jednorázovou
dávku 500 mg
vápníku.
• Tabletu můžete
rozkousat
a zapít nebo
vycucat.

-17%

(1 kapsle = 4,30 Kč)

VITAMINY A MINERÁLY PRO DĚTI

Calcichew® D3
500 mg/200 IU

129,-

•O
 bsahuje železo v patentované
mikroenkapsulované formě.
• B ez železité pachuti.
• Vysoká
biologická
dostupnost
• R ychlé
doplnění
hladiny
železa
v těle.

238,-

Doplňky stravy.

Doplňky stravy.

(1 tableta = 5,63 Kč)

RAKYTNÍČEK
multivitaminové
želatinky 70 ks

156,-

30 kapslí

Doplněk stravy.

•V
 itaminy a minerály
pro zdravý růst
a vývoj dětí.
• S vápníkem
a vitaminem D
pro normální růst
a vývoj kostí
a zdravé zuby.
• S vitaminy C a D 3 ,
které přispívají
ke správné funkci
imunitního systému.

Ferrigen®

199,-

Ještě lepší ceny s kartou Více výhod.

Více

Lékárny

výhod

Doporučíme
Vám jen to,
co
mamince neb
o svým dětem

Více

výhod

Magne B6® Forte

Apo-Ibuprofen 400 mg

199,-

50 tablet

159,-

S KARTOU
Více výhod

S KARTOU
Více výhod

-25%

V akci také
2,98 Kč)
Magne B6® Control Stress,
30 tablet, za 199 Kč 169 Kč. (1 tableta = 5,63 Kč)

49,-

Doplňky stravy.

149,-

(1 tableta =

-23%

HORČÍK A VITAMIN B 6

Hylak® forte

Biopron® Forte

159,-20%

-14%

Guttalax®

269,-14%

199,-

-20%

248,-

30 kapslí

•S
 extraktem z klikvy
velkoplodé a kopřivy.
• Kopřiva napomáhá vylučování
vody z organismu.
• Kopřiva přispívá k osvěžení těla, vitalitě
a energii.

-20%

(1 tableta = 6,30 Kč)

ODVODNĚNÍ

189,-24%

Doplněk stravy.

V akci také
(1 tableta = 9,95 Kč)
Urinal® Express pH, 6 sáčků,
za 199 Kč 149 Kč, (1 sáček = 24,83 Kč).

MOČOVÉ CESTY

199,-

(1 tobolka = 7,11 Kč)

Forfemina

249,-

(1 tableta = 22,90 Kč)

• Akutní péče o močové cesty.
• S e zlatobýlem pro podporu funkce močových cest.
• O bohaceno o extrakt z kanadských brusinek.

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.

PROBIOTIKA

Doplňky 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.

249,-

28 tobolek

INTIMNÍ PÉČE PRO ŽENY

20 tablet

-19%

LINEX® FORTE

312,-

V akci také
Rosalgin®, 10 sáčků, za 272 Kč 249 Kč
a Rosalgin®, 6 sáčků, za 175 Kč 154 Kč.

Urinal® Nefro

10 tablet

129,-

•Ú
 činné projímadlo.
• Změkčuje stolici.
• P ůsobí přímo
v tlustém střevě,
proto neovlivňuje
vstřebávání
důležitých živin
ze stravy.
• Vhodný také
pro kojící.
• Užívá se večer,
úleva přichází
ráno.

Doplněk stravy. Není určen
k náhradě pestré stravy.

•R
 ychlá úleva při gynekologických
potížích.
• P ůsobí proti bolesti, svědění, pálení.
• Potlačuje bakterie a kvasinky, snižuje
množství výtoku.
• P řispívá
ke stabilizaci
poševní
mikroflóry.

159,-

kapky 30 ml

ZÁCPA

Léky k intimním oplachům a výplachům.
Obsahují benzydamin hydrochlorid.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Kosmetický přípravek.

Urinal Akut®

-8%

Doplněk stravy.

249,-

V akci také
Biopron® Pregna+, 30 tobolek,
za 399 Kč 339 Kč, (1 tobolka = 11,30 Kč) a Biopron® Méďa,
20 tablet, za 179 Kč 149 Kč (1 tableta = 7,45 Kč).

vaginální roztok 5×140 ml

-13%

INTIMNÍ PÉČE PRO ŽENY

229,-

289,-

(1 tobolka =
6,23 Kč)

Rosalgin® EASY 140 mg

139,-

V akci více druhů,
informujte se
ve své lékárně.

249,-

-29%

PROBIOTIKA

159,-

•K
 ompletní řada přípravků
pro intimní hygienu žen.
• M írně kyselé pH pomáhá
obnovovat rovnováhu
intimních partií.
• O bohaceno o přírodní
kyselinu mléčnou.
• N eobsahuje mýdlo.
• Gynekologicky
a dermatologicky
testováno.

109,-

BOLEST

Doplňky stravy.

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

•U
 nikátní probiotický komplex vitálních
mikroorganismů S. boulardii
a laktobacilů s prebiotiky.
• Vhodný nejen na cesty.
• Pro dospělé
a děti již
od ukončeného
6. měsíce.

ZAŽÍVÁNÍ

Lactacyd Pharma
Hydratující 250 ml

S KARTOU
Více výhod

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

•H
 ylak forte
obnovuje
přirozené
prostředí
ve střevě,
čímž přispívá
k rychlé
úpravě
narušené
mikrobiální
rovnováhy.

30+10 tobolek

119,-

• Ú leva
od bolesti
hlavy včetně
migrény,
zubů, horečky
a bolesti
doprovázející
nachlazení.

BOLEST

199,-

100 ml

55,-

153,-

100 tablet

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

• Uleví od bolesti hlavy, zad, kloubů
i menstruační bolesti.
•S
 nižuje horečku
a tlumí projevy
zánětu.

Brufen® 400

64,-

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

•T
 ablety Magne B6® Forte účinně
doplňují hořčík ve formě citrátu.
• H ořčík a vitamin B 6 přispívají ke snížení
míry únavy a vyčerpání a k normální
psychické činnosti.

30 tablet

Více

Ještě lepší ceny s kartou Více výhod.

výhod

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

Více

výhod

179,-

139,-

Allergodil® oční kapky
roztok 6 ml

roztok 10 ml

149,-

Loratadin-ratiopharm®

60 dávek

319,-

-13%

-24%

-22%

Orofar® 1 mg/1 mg
24 pastilek

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

165,-

135,-18%

V akci také
Orofar® 2 mg/1,5 mg/ml,
orální sprej 30 ml, za 185 Kč 155 Kč.

ALERGIE

Otrivin Menthol 1 mg/ml

129,-

99,-

10 ml

Nosní sprej s chladivou
silou mentolu a
eukalyptu:
• Pomáhá rychle
uvolnit ucpaný nos
a při zánětu dutin.
• Uvolní ucpaný nos
do 2 minut
a až na 12 hodin.
• Aplikace ráno
a večer zajistí úlevu
od ucpaného nosu
až na 24 hodin.
• N eobsahuje
konzervanty.

BOLEST V KRKU

-23%
Lék k aplikaci do nosu.
Obsahuje xylometazolin.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

295,-

ALERGIE

Lék k rozpuštění v ústech.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

S KARTOU
Více výhod

Lék k aplikaci do nosu. Obsahuje flutikason
propionát. Čtěte pečlivě příbalový leták.

Nosní sprej pro komplexní úlevu
od alergické rýmy:
• U levuje od nosních a očních příznaků
alergie (kýchání, svědění nosu a očí,
slzení očí, ucpaný nos).
• Ú činkuje po dobu 24 hodin.
• J iž po 1. dávce.

379,-

139,-

•K
 léčbě alergické rýmy
a chronické kopřivky.

ALERGIE

Flixonase® 50 mcg/dávka

159,-

10 mg, 30 tablet

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

• Léčí příznaky
alergického
zánětu spojivek,
včetně
případného
zánětu nosní
sliznice.
• O d 4 let věku.

196,-

UCPANÝ NOS

Sudocrem®

200 enterosolventních tablet
• Posiluje oslabenou imunitu.
• Urychluje hojení po úrazech a operacích.
• Působí proti otokům
a zánětům kloubů,
šlach a svalů.

Dostupné také
přípravky Wobenzym®, 300 enterosolventních
tablet a Wobenzym®, 800 enterosolventních
tablet. Více informací získáte v lékárnách.

165,-

krém 125 g

•Z
 klidňuje začervenalou a podrážděnou
pokožku.
• Podporuje její
regeneraci
a chrání
před
dalším
drážděním.

149,-

S KARTOU
Více výhod

138,-16%

PÉČE O POKOŽKU

NEPOSTRADATELNÝ
PROTI BOLESTI A ZÁNETU V KRKU A DUTINE ÚSTNÍ

b e n z yd a m

i n i hy d

roch

um
lorid

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

Kosmetický přípravek.

S KARTOU
Více výhod

Léky k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalový leták.

Wobenzym®

845,-

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

•L
 éčí příznaky
alergické rýmy jako
svědění, kýchání
a vodnatý výtok
z nosu.
• L ze užívat
dlouhodobě.
• Vhodný od 6 let.

-22%

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

Allergodil® nosní sprej

Doporučím Vám jen to, co mamince nebo svým dětem.

Více
výhod

Rychlá úleva od svědivé
podrážděné pokožky
s chladivým
efektem

Rychlá úleva

Zmírňuje svědění

Chladí

Zklidňuje podráždění

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. O správném použití se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Fenistil 1 mg/g gel je lék k použití na kůži. Obsahuje dimetindeni maleas. Ochranné známky jsou vlastněné nebo licencované
skupinou společností GSK. ©2019 skupina společností GSK nebo poskytovatel příslušné licence. V případě otázek kontaktujte prosím: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4,
mail: cz.info@gsk.com. Případné nežádoucí účinky prosím hlaste na: ch.safety@gsk.com. Datum vypracování materiálu: 04/2019
CHCSK/CHFENI/0005/18b(1)

www.fenistil.cz

CÍLENĚ

PŮSOBÍ NA

6 SYMPTOMŮ
ALERGICKÉ RÝMY

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. O správném použití se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Flixonase 50 mikrogramů/dávka nosní sprej, suspenze je volně
prodejný lék k nosnímu užití. Obsahuje flutikason-propionát. Ochranné známky jsou vlastněné nebo licencované skupinou společností GSK. ©2019 skupina společností GSK
nebo poskytovatel příslušné licence. V případě otázek kontaktujte prosím: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, mail:
cz.info@gsk.com. Případné nežádoucí účinky prosím hlaste na: ch.safety@gsk.com. Datum vypracování materiálu: 04/2019
CHCSK/CHFLX/0006/19

Ještě lepší ceny s kartou Více výhod.

Více

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

Více

výhod

výhod

Více

Doporučím Vám jen to, co mamince nebo svým dětem.

výhod

Herpesin® krém
5g

•P
 oužívá se při léčbě oparu rtů a obličeje
u dospělých i dětí.

199,-

169,-

DOVOLENÁ
SE BLÍŽÍ,
JSTE
PŘÍPRAVENI?

•C
 hladivá pěna ve spreji
s ledovým efektem.
• P řináší úlevu sluncem
podrážděné pokožce.
• Ú činně zklidňuje
a napomáhá regeneraci
pokožky po opalování.
• Ú ČINNÉ LÁTKY:
10 % D-panthenolu,
vitaminy A, E, F.

145,-

90 tablet

•B
 eta-karoten je důležitý
provitamin, který
se v lidském
těle přeměňuje
na vitamin A.
• D oporučujeme užívat
nejen při opalování.

-19%

V akci více druhů, informujte
se ve své lékárně.

PÉČE PO OPALOVÁNÍ

V akci také
Beta karoten 6 mg, 60 tablet,
za 89 Kč 69 Kč. (1 tableta = 1,15 Kč)

148,-

119,-20%

(1 tableta = 1,32 Kč)

OPÁLENÍ

Chystáte se na výlet nebo na zaslouženou dovolenou? Ať už míříme
kamkoliv, je vhodné si před cestou
připravit cestovní lékárničku. Zde je
několik tipů:

rychle zabere. Jestliže máme podezření
na bakteriální původ potíží, je vhodný lék
s obsahem kloroxinu. Dobře také poslouží
léky na pálení žáhy, které mohou ulevit
od žaludečních potíží či přípravky proti
nadýmání.

ZAŽÍVACÍ POTÍŽE

BOLEST A HOREČKA

Na dovolené se rádi odměníme dobrým
jídlem a pitím, ale někdy nás i ta největší
lahůdka dovede potrápit. Neměli bychom
proto zapomenout na aktivní uhlí nebo
přípravek s obsahem diosmektitu, který nám
pomůže při průjmových onemocněních.
Na cestovní horečku, je dobré mít po ruce
přípravek s látkou loperamid, který nám

Paracetamol proti horečce, který nedráždí
žaludek, a ibuprofen, který velmi dobře
tlumí bolest, jsou jistotou k úlevě od těchto
obtíží. I výpravy „za teplem“ nám může
znepříjemnit rýma či bolest v krku, proto
i sprej na uvolnění nosu nebo pastilky
ulevující od bolesti hrdla, mají i v cestovní
lékárničce své místo.

Myslete na své miláčky
i při společných cestách

Fypryst®

roztok pro nakapání na kůži

od

89,-

•P
 řípravek proti blechám
a klíšťatům pro psy
a kočky.

DEHINEL PLUS FLAVOUR
tablety pro psy 2 tablety
•D
 ehinel plus odčervovací tablety pro psy.
• Účinné proti oblým i plochým červům.
• 1 tableta na 10 kg.

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.

79,-

59,-25%
Pouze pro zvířata. Veterinární léky. Čtěte pečlivě příbalový leták.

Pouze pro zvířata. Vyhrazené veterinární léky.
Obsahuje fipronil. Pečlivě čtěte
příbalový leták.

V akci více druhů,
informujte se ve své lékárně.

Doplňky stravy.

OPARY

150 ml

Beta karoten 6 mg

179,-

Kosmetický přípravek.

Lék k vnějšímu použití. Obsahuje
aciklovir. Čtěte pečlivě příbalový leták.

-15%

Panthenol Omega
Chladivá pěna
ve spreji 10%

Více

Každý měsíc rady pro Vaše zdraví
přímo od našich lékárníků.

Imodium® Rapid 2 mg,
tablety dispergovatelné
v ústech, 6 tablet

89,-12%

Rennie®

229,-

199,-

I na dovolené se můžeme poranit. Je tedy
dobré mít po ruce desinfekční přípravek
na kůži a různé druhy náplastí nebo
obvazů k následnému překrytí rány.

REPELENTY

Štěstí přeje připraveným,
a proto Vás s pečlivě
připravenou
lékárničkou
určitě žádná
ze zdravotních
obtíží nepotká!
Šťastnou cestu!

Rychloobvaz Cosmos
Na puchýře XL
Twin tec 5 ks
PŘIPRAVTE SE NA LÉTO!
• N áplasti s hydroaktivním
účinkem pro podporu
hojení a tlumení bolesti.
• H ojí puchýře a odřeniny
rychleji než klasická
náplast.
• Chrání před vodou,
nečistotami
a bakteriemi.

Fenistil 1 mg/g

105,-

79,-

Rychlá a účinná úleva od svědivé
podrážděné pokožky různého původu:
• Svědivá vyrážka.
• Poštípaní hmyzem.
• S pálení od slunce.
• Povrchové popáleniny.
• Kopřivka.

-25%

V akci také
Rychloobvaz Cosmos
Na drobná poranění, 3 ks, za 119 Kč 93 Kč
a Rychloobvaz Cosmos Na odřeniny, 4 ks, za 93 Kč 73 Kč.

NÁPLASTI

Dettol 0,2%
antiseptický sprej
100 ml

•K
 čištění čerstvých
drobných ran
a k likvidaci
běžných bakterií,
které infikují
drobné rány.
• V účinné formě
spreje.
• N eštípe, nebarví,
nezapáchá,
bez jódu.

279,-

gel 50 g

239,-

S KARTOU
Více výhod

225,V akci také
Fenistil 1 mg/g, gel 30 g, za 198 Kč 165 Kč.

-19%

PODRÁŽDĚNÁ POKOŽKA

Repelent
PREDATOR FORTE

105,-

85,-

169,-

139,-

sprej 150 ml

-19%

•R
 epelentní spray proti
komárům a klíšťatům.
• Aplikace na pokožku
i oděv.
• Zvýšený obsah
účinných látek,
doba účinnosti
4–6 hodin.
• 1 00% dávkování
ve svislé i vodorovné
poloze.
• Vhodné pro děti
od 2 let.

ČIŠTĚNÍ RAN

GS Betakaroten
s měsíčkem
90+45 kapslí

•S
 ilná dávka betakarotenu pro krásné
opálení.
• J edinečná kombinace
beta-karotenu,
měsíčku lékařského,
biotinu a zinku.
• M ěsíček lékařský
blahodárně
působí na pokožku
a napomáhá k jejímu
zklidnění
po opalování.
(1 kapsle = 1,18 Kč)

OPALOVÁNÍ

194,-

159,-18%

S KARTOU
Více výhod
Doplněk stravy.

Mgr. Tereza Bartošová
Magistra Lékárna Opatov

PÁLENÍ ŽÁHY

129,-

V akci také
Repelent PREDATOR JUNIOR,
sprej 150 ml, za 218 Kč 179 Kč.

REPELENT

-24%

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

V neposlední řadě si nesmíme
zapomenout přibalit i pravidelně
užívané léky.

-19%

L.CZ.MKT.CC.01.2018.1290

Lék k vnějšímu použití.
Obsahuje benzalkon chlorid.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

U moře i v přírodě oceníme účinný
repelentní přípravek, který nás ochrání
před nebezpečnými klíšťaty a štípanci
od dotěrného hmyzu. Do lékárničky
zařaďte i gel zmírňující projevy kousnutí
hmyzu.

109,-

96 žvýkacích tablet
Zapomeňte na pálení žáhy.
• U levuje od pálení žáhy
již během 5 minut!
• Efektivní a rychlé působení.
• Žvýkací tablety není třeba zapíjet.

Léky k vnějšímu použití. Obsahují dimetinden
maleinát. Čtěte pečlivě příbalový leták.

PORANĚNÍ

S KARTOU
Více výhod

Rennie®

Zdravotnické prostředky.

Ať už cestujeme za sluncem nebo do hor,
nepodceňujme kvalitní sluneční ochranu.
Přípravky bychom měli mít v dostatečném
množství. Přibalte raději i přípravek
s obsahem panthenolu, který zklidní
sluncem podrážděnou pokožku. Pokud
trpíme navíc sluneční alergií, vezměte
si i přípravek s např. levocetirizinem,
který se bude hodit i při jiných alergických
reakcích.

119,-

-13%

PRŮJEM

SLUNEČNÍ OCHRANA
A ALERGIE

135,-

48 žvýkacích tablet

Léky k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

V akci také
Imodium®, 20 tvrdých tobolek, za 187 Kč 159 Kč
a Imodium®, 8 tvrdých tobolek, za 110 Kč 95 Kč.

Léky k vnitřnímu užití. Obsahují
loperamid hydrochlorid. Čtěte pečlivě
příbalový leták. Reklama
na léčivý přípravek.

•O
 KAMŽITÁ POMOC PŘI PRŮJMU.
• O kamžitě se rozpouští na jazyku a
přináší rychlou úlevu.
• K léčbě akutního a chronického průjmu.
• N eovlivňuje
přirozenou
střevní
mikroflóru.

101,-

výhod

Lékárny

1

NA
PÁLENÍ
ŽÁHY*

Pálení žáhy?
· Ulevuje od pálení žáhy již během 5 minut!
· Efektivní a rychlé působení
· Žvýkací tablety není třeba zapíjet
· Osvěžující příchuť
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.

-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 27. 5. - 23. 6. 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-19-05-14Lobeček

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

