Lékárny

Ibalgin® Rapidcaps 400 mg
20 měkkých tobolek

99,-

89,-

-21

%

BOLEST

279,-

gel 100 g

Voltaren Forte 2,32% gel proti bolesti:
• G el s účinkem proti bolesti na 24 hodin
při použití 2× denně.
• Ulevuje od bolesti zad, svalů a kloubů.
• Snadno
otevíratelný
uzávěr.

V akci také
Voltaren Rapid 25 mg, 20 měkkých tobolek,
za 139 Kč 125 Kč a Voltaren Actigo Extra 25 mg,
20 tablet, za 109 Kč 99 Kč.

S KARTOU
Více výhod

259,-21%

BOLEST ZAD, SVALŮ A KLOUBŮ

Premium Diosmin
Micronized FORTE

TANTUM® NATURA
Orange & Honey
15 gumových pastilek

60 tablet

Doplněk stravy.

•P
 astilky s propolisem a vitaminem C.
• Vitamin C podporuje normální funkci
imunitního systému.
• Pro děti od 3 let.

49 Kč/ks*
cena při koupi 2 ks

1+1*

S KARTOU
Více výhod

243,Cena za 2 ks

(1 tableta = 2,03 Kč)

Běžná cena 2 ks 486

*Platí pouze při koupi 1 ks TANTUM® NATURA Orange & Honey, 15 pastilek
+ 1 ks TANTUM® NATURA Lemon & Honey, 15 pastilek. (1 pastilka = 3,27 Kč)

Kč

AKČNÍ NABÍDKA 24. 6. – 18. 8. 2019 nebo do vyprodání zásob.

IMUNITA

Běžná cena
98 Kč/ks.

Doplňky stravy.

• Vysoká dávka
mikronizované
purifikované směsi
diosminu 500 mg
a hesperidinu 50 mg.
• Aescin pro správnou
činnost cévního
systému dolních
končetin.

329,-

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

78,-

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

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

Účinné analgetikum ve formě měkkých tobolek
s tekutou účinnou látkou:
• ulevuje od bolesti hlavy, migrény, bolesti zubů, zad,
svalů
a menstruační
bolesti,
• snižuje horečku,
S KARTOU
• t lumí zánět.
Více výhod

Voltaren Forte 2,32%

Více

Získejte NEJúžasnější nabídky 1+1
s kartou Více výhod.

výhod

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

Více

výhod

429,Lék k podání do úst. Obsahuje nikotin.
Čtěte pečlivě příbalový leták.
Reklama na léčivý přípravek.

Nicorette® Spray s příchutí
lesního ovoce 1 mg/dávka
orální sprej, roztok 13,2 ml
•Ú
 činkuje rychle a potlačí touhu
po cigaretě již po 30 sekundách*.
•R
 ychlá úleva od chuti na cigaretu
a nutkání kouřit.
•U
 možňuje plynule reagovat
na potřebu doplnění nikotinu
v těle.
• N eobsahuje cukr.
•D
 ovoluje postupné snižování
dodávané dávky nikotinu.
*po užití dvou dávek

-10%

•Z
 mírňuje chuť na cigaretu.
• U možňuje plynule reagovat
na potřebu doplnění
nikotinu v těle.
• D ovoluje postupné
snižování dodávané
dávky nikotinu.
•N
 eobsahuje cukr.
V akci také
Nicorette ® Classic Gum 4 mg
léčivá žvýkací guma,
105 žvýkaček, za 854 Kč 768 Kč.

Parodontax® Fluorid
zubní pasta 75 ml

69,-

V nabídce také další přípravky Corega, informujte se ve své lékárně.

60 žvýkacích tablet

•P
 omáhá zastavit krvácení dásní.
• Pečuje o dásně, odstraňuje zubní plak
a v něm usazené bakterie.
• U nikátní kombinace přírodních látek.
V akci také
Parodontax® Kompletní ochrana whitening zubní pasta 75 ml,
za 119 Kč 99 Kč.

159,-20%

65,-27%

79,-

235,-

-15%

•P
 omáhá při nadměrné námaze
hlasivek, škrábání a pálení v krku.

-23%

(1 tableta = 3,29 Kč)

159,-

139,-13%

V akci také Isla® Mint, 30 pastilek, za 159 Kč 139 Kč
a Isla® Moos, 30 pastilek, za 159 Kč 139 Kč.

ŠKRÁBÁNÍ V KRKU

Wobenzym®

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

S KARTOU
Více výhod

999,-

Dostupné také přípravky
Wobenzym®, 200 enterosolventních tablet
a Wobenzym®, 800 enterosolventních tablet.
Více informací získáte v lékárnách.

Lék k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalový leták.

199,-

30 pastilek

Zdravotnický prostředek.

KŘEČOVÉ ŽÍLY

• Je ideální jej užívat v horkém
letním období, jelikož účinně
hydratuje tělo a hasí žízeň.
• Obsahuje glukózu
a elektrolyty, které jsou
důležitým zdrojem
pro rehydrataci.
• Je doporučován sportovcům,
aby u nich během fyzické
aktivity nedošlo
k dehydrataci organismu –
skvěle doplňuje tělu
potřebné minerální sol
a elektrolyty.

ŠUMIVÉ TABLETY

Zdravotnický prostředek.

•P
 ro nohy
bez křečových
žil, metličkových
žilek, otoků
a bolesti.
• O bsahuje escin
a flavonoidy.

89,-

V akci také
Sensodyne Kompletni ochrana zubní pasta,
75 ml, za 119 Kč 99 Kč. V nabídce také další

Isla® Cassis

102,-

24 šumivých tablet

Doplněk stravy.

krém 125 ml

Kč

V nabídce také další přípravky Parodontax®, informujte se ve své lékárně. přípravky Sensodyne, informujte se ve své lékárně.

Litorsal

199,-

VÁPNÍK A VITAMIN D

PRIESSNITZ
Žíly a cévy Medical

Cena za 2 ks

PÉČE O ZUBY

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

•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.

49,-

•Z
 ubní pasta s klinicky ověřenou
úlevou pro citlivé zuby.
• S peciální složení chrání před citlivostí
zubů 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
• O dstraňuje zubní plak a díky fluoridu
pomáhá předcházet vzniku
zubního
kazu.
• M á svěží
mátovou
příchuť.

PÉČE O ZUBNÍ NÁHRADU

Calcichew® D3
500 mg/200 IU

S KARTOU
Více výhod

Kosmetický přípravek.

V akci také
Corega Ochrana dásní, 40 g
+ Corega Antibakteriální tablety 6 ks, za 114 Kč 99 Kč.

•V
 itamin 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.

Sensodyne Fluoride
zubní pasta 75 ml

-22%

-15%
Zdravotnický prostředek.

+

115,-

Zdravotnický prostředek.

•E
 xtra komfort pro citlivé dásně.
• Pomáhá zmírňovat tlak a podráždění,
které může zubní náhrada způsobit.
• Pevně fixuje celý den.
• M átová příchuť.

(1 tableta =
0,82 Kč)

Běžná cena 2 ks 98

89,-

135,-

30 tablet

768,-

Nicorette® Icemint Gum
4 mg léčivá žvýkací guma
105 žvýkaček

ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ

Corega Comfort 40 g
+ Corega Antibakteriální
tablety 6 ks

B-komplex FORTE

854,-

Lék ke žvýkání. Obsahuje nikotin.
Čtěte pečlivě příbalový leták.
Reklama na léčivý přípravek.

-14%

ZBAVTE SE ZÁVISLOSTI NA KOUŘENÍ

Doplněk stravy.

499,-

Ještě lepší ceny a dárek
k Vašim narozeninám!

Více

Lékárny

výhod

Doporučíme
Vám jen to,
co
mamince neb
o svým dětem

Více

výhod

Koňská mast hřejivá
250 ml

149,-

Nalgesin® S

S KARTOU
Více výhod

149,-

89,-

Brufen® 400

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

94,-

79,-

379,-

319,-

3M™ Nexcare™
Dezinfekční gel na ruce

30 tablet

99,-

75 ml + Náplasti Komfort
proti odřeninám, 6 ks

Panthenol Omega
Chladivá pěna
ve spreji 10%
150 ml

95,-

S KARTOU
Více výhod

85,-

V akci také
Panadol Novum 500 mg,
24 potahovaných tablet, za 39 Kč 33 Kč.

-22%

Zdravotnický
prostředek.

+

Repelent PREDATOR
BIO sprej 150 ml

145,-19%

PÉČE PO OPALOVÁNÍ

Na odřeniny, popáleniny
a další druhy ran 3 v 1:
• Chrání před infekcí.
• K ryje ránu (nahradí
náplast).
• U rychluje hojení.
• N epálí a ránu
zahojí.
• J ednoduchá
a rychlá pomoc
ve spreji.
• S ionizovaným
stříbrem.

179,-18%

OŠETŘENÍ RAN

179,-

V akci více druhů, informujte
se ve své lékárně.

219,-

sprej 50 ml

•N
 a bázi přírodních
esenciálních silic.
• O dpuzuje všechny druhy
komárů a klíšťat.
• U rčený k aplikaci na kůži
i oděv, pro děti od 2 let.
• 1 00% dávkování ve svislé
i vodorovné poloze.
• S přirozenou citrusovou vůní.
• D oba účinnosti minimálně
3,5 hodiny.
V akci také
Repelent PREDATOR FORTE,
sprej 150 ml, za 169 Kč 139 Kč.

REPELENT

248,-

211,-15%
Používejte biocidy bezpečným
způsobem. Před použitím
si vždy přečtěte označení
a informace o přípravku.

•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.

109,-

Při mírné až středně silné bolesti:
• bolesti svalů, kloubů a v krku při
onemocnění horních cest dýchacích,
• p ři menstruačních bolestech,
• hlavy včetně migrény,
• zubů.
• O bjevuje
se v krvi
již do 10
minut.

AlfaSilver

Kosmetický přípravek.

-22%

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

295,-

Panadol Extra Novum
500 mg/65 mg,

BOLEST

DEZINFEKCE NA RUCE

S KARTOU
Více výhod

ALERGIE

99,-

• R ychleschnoucí
dezinfekční gel na ruce,
odstraňuje nečistoty
bez použití vody nebo
mýdla.
• N ičí 99,9% bakterií
a virů.
• Velice rychlé
a jednoduché použití –
rychleschnoucí.
• G el je během 30 vteřin
účinný dle normy
ČSN EN 14476.

-19%

Zdravotnický prostředek.

Lék k vnitřnímu užití.
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.

S KARTOU
Více výhod

-35%

BOLEST

60 dávek

(1 kapsle
= 5,82 Kč)

BOLEST

-16%

Flixonase® 50 mcg/dávka

109,-

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

Lék k tlumení bolesti:
• hlavy,
• zubů,
• při migréně,
• zad.

349,-

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

24 tablet

153,-

100 tablet

POHMOŽĎĚNINY A BOLEST

VALETOL® 300 mg/
150 mg/50 mg

S KARTOU
Více výhod

KLOUBY

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

-19

%

Lék k vnějšímu použití. Obsahuje
šťávu a extrakt z čerstvé nati kostivalu
uplandského. Čtěte pečlivě
příbalový leták.

•K
 léčbě sportovních a úrazových
poranění, pohmožděnin, vymknutí,
bolesti svalů, kloubů,
špatně se hojících
i otevřených ran.

359,-

Cemio Kamzík, radost z každého skoku.
• J ediný, který obsahuje ne 1,
ale 2 kolageny, navíc v nativní podobě.
• Vyrobeno ve Švýcarsku.
• Vitamin C pro normální tvorbu kolagenní
sítě kloubních chrupavek
a menisků.

BOLEST

110,-

50 g

-25%

V akci také
Nalgesin® S, 20 tablet, za 135 Kč 109 Kč.

429,-

60 kapslí

Doplněk stravy.

Traumaplant® mast

159,-

•L
 ék na bolesti hlavy, zubů, zad, svalů,
kloubů, menstruační bolesti, bolesti
spojené s nachlazením.
• Znáte z TV reklamy.

HŘEJIVÁ MAST

Cemio Kamzík®

199,-

40 tablet

Léky k vnitřnímu užití.
Obsahují sodnou sůl naproxenu.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

-17%
Kosmetický přípravek.

•U
 nikátní balzám vyrobený z 25 bylin
podle tradiční švýcarské receptury.
• Kombinuje uvolňující účinky silic
s příznivým
působením
extraktů z bylin.
• N a kolena, záda
i svaly.
• Ú činný prostředek
pro zahřátí
pohybového
aparátu.
• H odí se
pro všechny
věkové kategorie.

179,-

Více

Každý měsíc rady pro Vaše zdraví.

výhod

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

Více

výhod

DonnaHAIR® PERFECT

169,-15%

730,-

599,-

90 kapslí

(1 kapsle = 3,65 Kč)

LEROS® Baby Dětský čaj: Bylinný, 20 nálevových
sáčků a Malinka, 20 nálevových sáčků:
•V
 yrobeny z přírodních surovin, bez chemických
a konzervačních látek.
•N
 ejsou doslazovány
cukrem ani jinými
sladidly.
LEROS® Baby šťáva,
250 ml:
• 1 00% přírodní šťáva
s příchutí jablek.
•N
 ápoj bez umělých
barviv, konzervantů
a přidaného cukru.

399,(1 kapsle =
4,43 Kč)

PROSTATA, POTENCE A VITALITA

Beliema® Effect

Uroval® Manosa Akut

199,-

10 tablet

•U
 nikátní spojení extraktu kanadských
brusinek a D-manosy.
• Vysoká koncentrace obsažených látek:
50 mg PAC (proanthokyanidinů) v denní
dávce.
• Vhodné také pro těhotné
a kojící ženy.

-26%

INTIMNÍ PÉČE PRO ŽENY

Sudocrem®
• Zklidňuje začervenalou a podrážděnou
pokožku.
• Podporuje její
regeneraci
a chrání
před
dalším
drážděním.

-9%

(1 ml = 0,95 Kč )

(1 sáček = 13,27 Kč).

(1 tableta = 19,90 Kč)

-16%

VAGINÁLNÍ POTÍŽE
A ZÁNĚTY MOČOVÝCH CEST?
BUĎTE NA NĚ PŘIPRAVENI.
Kosmetický přípravek.

138,-

PÉČE O POKOŽKU

199,-

659,-

90 tablet

VYLEPŠENÉ SLOŽENÍ, OSVĚDČENÁ PÉČE
PRO ZDRAVOU PROSTATU
A PODPORU POTENCE
• Saw palmetto a kopřiva
dvoudomá pomáhají
udržovat správnou funkci
močového ústrojí a zdraví
prostaty.
• Zinek přispívá k udržení
normální hladiny
testosteronu v krvi.
• Kotvičník zemní pomáhá
podporovat sexuální aktivitu.

V akci také
Prostenal® Night,
60 tablet, za 469 Kč 389 Kč.
(1 tableta = 6,48 Kč)

549,-17%

(1 tableta = 6,10 Kč)

PROSTATA

AŤ VÁS NA DOVOLENÉ NIC NEZASKOČÍ!

149,-

S KARTOU
Více výhod

-20%

Prostenal® Control

219,-

BRUSINKY A D-MANOSA

165,-

krém 125 g

135,-

HEMOROIDY

V akci také
Uroval® Mega Brusinka
Forte, sirup 200 ml,
za 209 Kč 189 Kč
a Uroval® D-manosa,
15 sáčků, za 249 Kč 199 Kč

145,-

Doplněk stravy.

Kosmetické přípravky.

• N einvazivní varianta léčby hemoroidů.
• R ychle zastavuje krvácení,
pálení a svědění.
• Ú činný proti bolesti.

S KARTOU
Více výhod

Doplněk stravy.

Zdravotnický prostředek.

V akci také
Beliema® Expert Intim,
krém 30 ml
za 199 Kč 149 Kč
a Beliema® Expert Intim,
gel 200 ml,
za 169 Kč 149 Kč.

-20%

169,-

20 čípků

PÉČE O ZRAK

269,-

10 tablet

429,-

Faktu čípky

Doplněk stravy.

(1 kapsle = 7,65 Kč)

499,-

•A
 VILUT® Ginkgo Recordati
pro péči o Váš zrak.
• O bsahuje zinek, který přispívá k udržení
normálního stavu zraku, a vitamin E,
který přispívá k ochraně buněk před oxidativním
stresem.

Doplněk stravy.

-21%

V akci také
Cemio Red3, 60 kapslí, za 544 Kč 459 Kč.

90 kapslí

PRO DĚTI

S KARTOU
Více výhod

S KARTOU
Více výhod

579,-

Avilut® Ginkgo Recordati

99,-

Lék k aplikaci do konečníku.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

•S
 livoň africká k podpoře zdraví prostaty,
maca k podpoře sexuálního zdraví
a sibiřský ženšen k podpoře vitality.
• Tři účinky
v jedné
kapsli
denně.

•V
 aginální tablety s laktobacily
a kyselinou mléčnou.
• Vhodné při kvasinkové
i bakteriální infekci.

-21%

ODVODNĚNÍ

Cemio RED3

(1 kapsle =
6,43 Kč)

219,-

Bylinný čaj je doplněk stravy.

Kosmetický přípravek.

•E
 xtrakt z kopřivy podporuje
vylučování vody.
• E xtrakt z hořkého pomeranče přispívá
ke kontrole hmotnosti a podporuje
normální metabolismus tuků.
• Zinek podporuje spalování základních
živin, včetně mastných kyselin.
•N
 avíc obsahuje
chrom, extrakt
z brusinky a prášek
z jablečného octa.

PÉČE O VLASY

LEROS® Baby Dětský
čaj Bylinný a Ovocný
+ LEROS® Baby šťáva
Jablko 250 ml

278,-

60 kapslí

Doplněk stravy.

• Intenzivně vyživuje
a regeneruje
oslabené části
vlasových vláken.
• E xtrakt Green Tea
chrání vlasy před
poškozením.
• Zanechává vlasy
přirozeně lesklé,
poddajné a hebké
na dotek.

Forfemina Slim

199,-

regenerační šampon
200 ml

I v létě nás mohou potrápit vaginální potíže
či záněty močových cest. U vaginálních potíží
tvoří základ intimní hygiena, bavlněné prádlo,
doplnění probiotik a v případě potíží lokální
léčiva. U zánětu močových cest je velmi
zásadní dostatek tekutin a klidový režim.
Rovněž lze podpořit léčbu přípravky s extrakty
z kanadských brusinek či zlatobýlu. Pokud se
objevuje teplota či pozorujete krev v moči, patří
péče již do rukou lékaře.

LÉTO A OPRUZENINY
Vysoké teploty v letních měsících a nadměrná
tvorba potu mohou vést k vzniku opruzenin. Jejich
prvními příznaky je svědění, pálení a zčervenání
kůže v postižené oblasti. Tato oblast bývá vlhká
a může i mokvat, což je dobrou živnou půdou
pro tvorbu plísňových onemocnění. Obvykle jsou
zasažena třísla, rozkrok, podpaží či oblast pod prsy.
Základem léčby je volnějšího bavlněné oblečení,
dostatečná základní hygiena, osušení po sprše
a aplikace vhodných lokálních přípravků s obsahem
zinku či u mokvajících opruzenin i s obsahem
protiplísňové složky např. klotrimazolu.

Ještě lepší ceny s kartou Více výhod.

Více
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Více
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VIGANTOLVIT®
Osteo 30 tablet

Bioaktivní Q10 Gold
100 mg 30 kapslí

199,-

•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.

159,-

•V
 itamin B 2 přispívá ke snižování
únavy a vyčerpání.
• N ejlépe zdokumentovaný Q10.

-20

%

-15

•U
 nikátní probiotický komplex vitálních
mikroorganismů S. boulardii
a laktobacilů s prebiotiky.
• Pro dospělé a děti již od ukončeného
6. měsíce.
• Vhodný
nejen
na cesty.
(1 tobolka =
6,63 Kč)

199,-

60+20 kapslí

-30%
* IMS sell-out
data MAT 1/2019:
Biopron
je nejprodavanější
značkou probiotik
v ČR v počtu
prodanych kusů
i v hodnotě.

V akci také
Biopron® Baby+, kapky 10 ml, za 399 Kč 339 Kč

(1 ml = 33,90 Kč) a Biopron® Kids+, 30 tobolek,
za 399 Kč 339 Kč (1 tobolka = 11,30 Kč).

ZAŽÍVÁNÍ

GS Laktobacily Forte 21

285,-

30 tobolek

•U
 nikátní komplex 9 odolných kmenů
bakterií.
• 2 1 miliard
životaschopných
mikroorganismů*
v denní dávce
(2 kapsle).
• N avíc selen
pro podporu
imunity.
*Uvedené
množství
odpovídá
okamžiku výroby.

35,-

29,-

500 ml

MINERÁLNÍ VODA

V akci také
Iberogast®,
kapky 20 ml,
za 189 Kč 159 Kč.

299,-23%

L.CZ.MKT.CC.03.2019.1607

Nenechte se prohánět!
• Zastavuje průjem tak, že zneškodní
baktérie, které průjem vyvolaly.
• Š etří normální střevní mikroflóru.
• Vhodný pro léčbu průjmu cestovatelů.

159,-16%

PRŮJEM

Cizí bakterie, odlišné klimatické podmínky,
neobvyklá
strava,
kontaminovaná
voda či potraviny bývají příčinou křečí
a cestovatelských průjmů, které mohou
dovolenou znepříjemnit i na několik dní.

Stejně jako průjem může cestování zkomplikovat i zácpa.
Může být zapříčiněna změnou místa pobytu, denního
režimu, obavou z nedostatečně hygienicky ošetřených
toalet v místě pobytu či stresem při cestování. Pokud
těmito potížemi trpíte, je vhodné do lékárničky přibalit
např. glycerinové čípky, které účinkují do 20 minut, či léčiva
s obsahem pikosulfátu nebo bisakodylu,
které užijete večer, a účinek se dostaví
ráno. Tyto přípravky nejsou určeny
k dlouhodobému podávání, neboť
si na ně tělo vytváří návyk. Základem
by vždy měla být úprava jídelníčku
a životosprávy.

Probiaron®

159,-

119,-

12 sáčků

•S
 nadné užívání nejen na cestách.
• 6 miliard probiotických kvasinek
Saccharomyces boulardii.
• Vitaminy A, B 6 , B 9 , B 12 a D
na podporu normálního fungování
imunitního systému.
• Fruktooligosacharidy.

S KARTOU
Více výhod

99,-

(1 sáček =
8,25 Kč)

IMUNITA

-38%

Doplněk stravy.

KDYŽ NÁS ZASTIHNE ZÁCPA…

Mgr. Petra Nováková, Lékárna Těšnov

189,-

20 potahovaných tablet

ZAŽÍVÁNÍ

CESTOVATELSKÉ PRŮJMY

Účinnou obranou proti cestovatelskému
průjmu je docílit rovnováhy střevní
mikroflóry díky užívání probiotických
bakterií.
Nejvhodnější
je
nasadit
probiotika již týden před cestou, užívat
během dovolené a ještě týden po návratu.
Na trhu existuje velké množství přípravků,
ale ne každý se vždy (podnebí, typ cesty)
hodí. Lékárník Vám velmi rád s výběrem
pomůže.

ENDIARON® 250 mg

Léky k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

V akci také
Bílinská kyselka, 500 ml,
za 19 Kč 13 Kč,
Bílinská kyselka, 1 l,
za 25 Kč 18 Kč,
Rudolfův pramen, 500 ml,
za 23 Kč 18 Kč
a Rudolfův pramen, 1,5 l,
za 30 Kč 23 Kč.

•N
 adýmání? Křeče? Bolest břicha,
žaludku? Pocit plnosti? Nevolnost?
• 1 řešení
na 6 zažívacích
potíží!
• U nikátní léčivý
přípravek
z 9 bylin.

(1 kapsle =
4,36 Kč)

LAKTOBACILY

389,-

kapky 50 ml

-15%

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

-17%

Iberogast®

349,-

V akci také
GS Laktobacily Forte21, 30+10 kapslí,
za 236 Kč 209 Kč. (1 kapsle = 5,23 Kč)

PROBIOTIKA

Zaječická hořká voda

412,-

Doplněk stravy.

Navíc Sanytol dezinfekční
gel na ruce, 75 ml, za 0,01 Kč.
Do vydání zásob.

KOLAGEN

Doplňky stravy.

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

+

Sanytol gel 75 ml je biocidní přípravek pro
dezinfekci rukou, používejte ho bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení
a informace o přípravku.

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

Biopron® Forte

-9%

Doplněk stravy.

199,-

100 ml + Sanytol dezinfekční
gel na ruce 75 ml

1179,-

(1 sáček = 39,30 Kč)

ÚNAVA A VYČERPÁNÍ

Hylak® forte

1290,-

•H
 ydrolyzovaný kolagen bez přísad.
• Prémiový třísložkový kolagen
(obsahuje kolagen typů I, II, a III).
• B ez chuti a barvy.

%

(1 kapsle = 19,27 Kč)

KOSTI A SVALY

•Z
 aječická hořká voda
rozpouští obsah střev.
• P řírodní zdroj
hořké (epsomské)
soli.

578,-

Inca Collagen sáčky
30 × 3 g + Vitamin C
s šípky 500 mg 30 tablet

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

(1 tableta =
5,30 Kč)

678,-

Více
výhod

Získejte ještě lepší ceny s kartou Více výhod.

Lékárny
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o svým dětem

Více

výhod

Pro zdravé zuby a dásně
Ústní sliznice obsahuje jak prospěšné, tak škodlivé druhy bakterií.
Mimo nezbytnou ústní hygienu vědci zaznamenali ještě další faktor,
který výrazně ovlivňuje stav dásní.
Koenzym Q10 je vitaminu podobná látka, která působí jako antioxidant
a současně hraje klíčovou úlohu v energetickém metabolizmu.

Zvýšení hladiny koenzymu Q10 v ústech
má pozitivní účinky na prospěšné ústní
bakterie.

ZUBNÍ PASTA ZYMBION:
• Obsahuje patentovanou recepturu koenzym
uoridu.
• Zvyšuje množství koenzymu Q10 v ústech na úroveň hladiny
Q10, která se nachází v dásňových kapsách kolem zdravých
zubů.
• Zpevňuje zuby a dásně.
Kosmetický přípravek.

Hladina Koenzymu Q10 je ve zdravé tkáni
dásní výrazně vyšší než než v dásních s vyšším
výskytem bakterií. Klinické studie ukazují,
že užívání koenzymu Q10 v kapslích může
tuto hladinu zvýšit. Studie také ukazují,
že hladinu Q10 zvyšuje i přímá lokální
aplikace koenzymu Q10 v ústech.

• Má snížený obsah abrazivních (brusných) látek.
• Je nepěnivá – neobsahuje lauryl sulfát sodný.
• Se svěží příchutí máty.

Síla bylin
proti zažívacím
potížím

Předepsáno přírodou
VÝHODNÉ
BALENÍ

tiší bolest žaludku
uvolňuje křeče v břiše
působí proti nadýmání
389,-

299,-23

%

189,-

pomáhá od pocitu plnosti

159,-

účinkuje proti nevolnosti

-16%

působí protizánětlivě

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

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.
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výhod

Lékárny

NEPOSTRADATELNÝ
PROTI BOLESTI A ZÁNETU V KRKU A DUTINE ÚSTNÍ

b e n z yd a m

i n i hy d

rochl

or

idum

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.magistra.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 24. 6. - 18. 8. 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-19-06-14Lobeček

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

