Lékárny
Lékárna Lobeček, Dr. E. Beneše 827, Kralupy nad Vltavou

Tel.: 315 741 642, E-mail: info@lekarnalobecek.cz

Apo-Ibuprofen
400mg

150,-

119,-

100 tablet

gel 100 g

•V
 oltaren Forte 2,32% gel proti bolesti:
• analgetikum ve formě gelu s účinkem
na 12 hodin,
• ulevuje od bolesti zad,
svalů a kloubů,
• stačí aplikovat
pouze 2× denně,
• snadno otevíratelný
uzávěr.
V akci také
Voltaren Rapid 25 mg, 20 kapslí, za 139 Kč 119 Kč

339,-

znáte
z TV

279,-

S KARTOU
Více výhod

269,-

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje draselnou sůl diklofenaku.

a Voltaren 140 mg, léčivá náplast 5 ks, za 359 Kč 289 Kč.

-21 %

Lék k vnějšímu použití. Obsahuje sodnou sůl diklofenaku.

BOLEST

BOLEST ZAD, SVALŮ A KLOUBŮ

OSCILLOCOCCINUM®
30 dávek

Prevence a léčba
chřipkových stavů

DROSETUX® NEO

STODAL®

Sirup 150 ml

Sirup 200 ml

Suchý a dráždivý kašel

Všechny typy kašle

705,-

179,-

589,-

149,-

-16%

-17%

OSCILLOCOCCINUM® je homeopatický lék k vnitřnímu užití. Obsahuje Anas barbariae, hepatis et cordis extractum 200 K. DROSETUX® NEO je homeopatický lék k vnitřnímu užití.
STODAL® je tradiční rostlinný léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výhradně na zkušenosti z dlouhodobého
použití. Čtete pečlivě příbalové letáky.

AKČNÍ NABÍDKA 3. 2. – 1. 3. 2020 nebo do vyprodání zásob.

199,-

159,S KARTOU
Více výhod

149,-25%

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

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

-21%

•U
 leví od bolesti
hlavy, zad, kloubů
i menstruační bolesti.
• Snižuje horečku
a tlumí projevy
zánětu.

Voltaren Forte 2,32%

Více

Zatočte s chřipkou a nachlazením.

výhod

SeptaNazal pro dospělé

79,-20%
Lék k aplikaci do nosu.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

V akci také
SeptaNazal pro děti,
nosní sprej 10 ml, za 99 Kč 79 Kč.

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

50+50
tablet

V akci také
Isla® Mint, Isla® Moos
Isla® Hydro Plus a Isla® Hydro Cherry,
informujte se ve své lékárně.

ŠKRÁBÁNÍ V KRKU

169,-

139,-18%

165,-

•D
 íky kombinaci
2 účinných látek
tiší dráždivý
kašel a zároveň
napomáhá
odkašlávání.
• K užití u dětí
od 6 měsíců.

znáte
z TV

139,-

S KARTOU
Více výhod

125,-24%

V akci také
Stoptussin® sirup, 180 ml za 165 Kč 129 Kč.

CHŘIPKA A NACHLAZENÍ

Hořčík a vitamin
B 6 přispívají:
• ke snížení míry
únavy
a vyčerpání,
• ke správné
funkci
nervového
systému,
• normální duševní
činnosti.

154,Lék k orálnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

S KARTOU
Více výhod

145,-18%

V akci více druhů, informujte se ve své lékárně.

36 pastilek

•P
 roti bolesti v krku.
• Ú činkuje proti virům, bakteriím
a kvasinkám.
• S nížení bolesti v krku po pěti minutách.

134,-

109,-

sirup 100 ml

V akci také
MUCOSOLVAN® junior, sirup 100 ml,
za 119 Kč 99 Kč a MUCOSOLVAN® long
effect, 20 tobolek, za 149 Kč 119 Kč.

KAŠEL

-26%

•H
 orký nápoj
s kombinací
3 účinných látek,
který uleví
od příznaků
chřipky a silného
nachlazení.
• S nižuje horečku,
tlumí bolesti hlavy,
bolesti v krku,
uvolňuje ucpaný
nos.

-21%

Celaskon® tablety
250 mg 100 tablet

119,-

105,-

•V
 itamin C podporuje přirozenou
obranyschopnost organismu
v zimním období.
• Vyšší potřeba vitaminu C je i během
dospívání, v těhotenství, při kojení,
namáhavé práci, sportu,
infekčních onemocněních,
po úrazech, ve stáří, u kuřáků.

S KARTOU
Více výhod

95,-

-20%

185,-

159,-14%

V akci také
COLDREX® MAX GRIP Citron,
10 sáčků, za 185 Kč 159 Kč.

CHŘIPKA A NACHLAZENÍ

Bromhexin 12 KM –
kapky
30 ml

• Zkapalňuje
a rozpouští hlen
při onemocněních
dýchacích cest
a usnadňuje jeho
vykašlávání.
• O blíbené balení
s éterickými oleji
navíc.
• B ez alkoholu,
cukru a barviv.
• Pro děti od 2 let.

DÝCHACÍ CESTY

109,-

89,-18%

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

99,-

10 sáčků

189,-

VITAMIN C

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

S KARTOU
Více výhod

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

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

COLDREX® MAX GRIP
Lesní ovoce

Kč

239,-

V akci více druhů, informujte se ve své lékárně.

BOLEST V KRKU

MUCOSOLVAN®
pro dospělé

Ušetříte 180 Kč

Běžná cena 2 ks 360

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje kyselinu
askorbovou. Čtěte pečlivě příbalový leták.

• Na bolest v krku
jednoduše Neo-geniální!
• Léčí bolest v krku.
• Dezinfikuje ústní dutinu.
• Potlačuje zánět.

180,-

(1 tableta =
1,80 Kč)

BOLEST V KRKU

177,-

24 pastilek

S KARTOU
Více výhod

Strepsils® Med a Citron

KAŠEL

Neo-angin bez cukru

Ce n a
za 2 ks

Lék k orálnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

V akci různé druhy,
informujte se ve své lékárně.

Stoptussin®

perorální kapky,
roztok 50 ml

Premium Magnesium B6
FORTE 50 tablet

-13%

Před užitím čtěte příbalový leták.
Stoptussin® kapky 50ml a Stoptussin®
sirup 180ml jsou léčivé přípravky k
vnitřnímu užití.

•O
 dstraňuje příznaky chřipky
a nachlazení, jako jsou:
horečka, ucpaný nos,
bolest hlavy,
bolest v krku.
• N ezpůsobuje
ospalost.
• B ez umělých
barviv.

139,-

30 pastilek

RÝMA A UCPANÝ NOS
Paralen® Grip horký nápoj
pomeranč a zázvor
500 mg/10 mg 12 sáčků

159,-

Zdravotnické prostředky.

•N
 osní sprej
ke snížení otoku
nosní sliznice
při rýmě.
• Uvolňuje nos
a hojí nosní
sliznici.
• N ástup účinku
za 5–10 minut.

Isla® Cassis

Doplněk stravy.

nosní sprej, roztok 10 ml

99,-

Ještě lepší ceny s kartou Více výhod.

Více

Lékárny

výhod

Doporučíme
Vám jen to,
co
mamince neb
o svým dětem

Více

výhod

ATARALGIN®

199,-

154,-

50 tablet

-23%

Olynth® HA 0,1 %

89,-

-32%

RÝMA A UCPANÝ NOS

Quixx®

nosní sprej 30 ml
•E
 fektivně uvolní
nos při rýmě,
alergické rýmě,
nachlazení.
• N ezpůsobuje
závislost.
• Vhodný také
pro těhotné
a kojící ženy
a děti od 6
měsíců věku.

Pokud jde o mírnou bolest, lze ji řešit
podáním látek označovaných jako nesteroidní antiflogistika např. (ibuprofen,
naproxen) či analgetika-antipyretika (paracetamol). Pro podporu efektu léčby bolesti lze také doporučit kombinaci s magnesiem.

Co když mě bolí
hlava od rýmy?
Bolest hlavy může být také spojena s rýmou či zánětem dutin.
U mírné rýmy lze ulevit spreji s hypertonickými solnými roztoky (někdy také
laicky označované „mořské vody“), které
podpoří snížení otoku sliznice, naředění hlenu a jeho snadnější odchod z dutiny
nosní. V případě většího otoku a hustšího

89,-23%

V akci také
Nasivin® Sensitive 0,025%, nosní sprej 10 ml,
za 115 Kč 89 Kč.

Ibalgin® Rapidcaps
400 mg

146,-

119,-

119,-

99,-

30 měkkých tobolek

•S
 nadno rozpustné růžové měkké
tobolky s tekutou účinnou látkou.
• P ři bolesti hlavy a migréně,
bolesti zubů, zad, svalů
a menstruační bolesti.

S KARTOU
Více výhod

109,-25

%

V akci také
Quixx® acute, nosní sprej, 100 ml, za 232 Kč 189 Kč.

S KARTOU
Více výhod

89,-

-25%

RÝMA A UCPANÝ NOS

hlenu je po aplikaci „mořské vody“ a vyčištění dutiny vhodné sáhnout po nosních
kapkách či sprejích s obsahem dekongestivních látek (oxymetazolin, xylometazolin), které mají významný efekt na snížení
otoku.
Typickým příznakem zánětu dutin je tupá
tlaková bolest v oblasti čela, dutin a zubů,
která se zhoršuje při předklonu. Ač léčba
tohoto problému spadá do rukou lékaře,
existují přípravky, které mohou napomoci při těchto potížích a podpořit lékařem
nastavenou léčbu. Kromě již zmíněných
„mořských vod“ a dekongestivních kapek
existují na trhu také přípravky s obsahem
bylinných extraktů z hořce, prvosenky,
bezu, šťovíku a sporýše, které jsou doporučovány u akutních i chronických zánětů
paranasálních dutin.
Součástí léčby pak v neposlední řadě je
dodržovat klidový režim, adekvátní přísun
tekutin a pestrá strava bohatá na ovoce na
zeleninu.

BOLEST

Vicks SymptoMed
Complete Citrón
10 sáčků

znáte
z TV

189,-

159,-

•H
 orký nápoj uleví od příznaků chřipky
a nachlazení.
• Tři účinné složky
pro léčbu bolesti
hlavy, svalů,
bolesti v krku,
horečky,
průduškového
kašle
a pro uvolnění
ucpaného nosu.

S KARTOU
Více výhod

149,-

V akci také
Vicks Symptomed Forte Citrón,
10 sáčků, za 189 Kč 159 Kč.

-21%

CHŘIPKA A NACHLAZENÍ

PharmDr. Eliška Vencovská
Magistra Lékárna U Polikliniky, Praha
Magistra Expert na bolest

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Jedním z nepříjemných příznaků nemocí
z nachlazení a chřipky je také bolest hlavy.

•S
 koncujte s rýmičkou
o dva dny dříve!
• Zkracuje trvání rýmy
v průměru o 2 dny.
• Zabere mimořádně
rychle – už do 25
sekund.
• S prej proti rýmě
pro děti od 6 let
a dospělé.

RÝMA A UCPANÝ NOS

KDYŽ NÁS
NACHLAZENÍ BOLÍ…
Nachlazení a bolest
hlavy, co s tím?

115,-

nosní sprej 10 ml

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

79,-

V akci více druhů,
informujte se
ve své lékárně.

V akci také
Panadol Novum
500 mg, 24 tablet, za 40 Kč 32 Kč.

Nasivin® Sensitive 0,05%

Zdravotnický prostředek.

S KARTOU
Více výhod

Lék k aplikaci do nosu. Obsahuje xylometazolin hydrochlorid. Čtěte pečlivě příbalový
leták. Reklama na léčivý přípravek.

•R
 ychle uvolňuje
ucpaný nos.
• Zvlhčuje nosní
sliznici díky
obsahu kyseliny
hyaluronové
ve formě
sodné soli.
• N eobsahuje
konzervační
látky.

-22%

HOREČKA A BOLEST U DĚTÍ

117,-

nosní sprej,
roztok 10 ml

•S
 nižuje horečku
a mírnou až středně
silnou bolest.
• Vhodný pro děti
od 3 měsíců.
• N eobsahuje
alkohol
a barviva.

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

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

BOLEST

sirup 100 ml

139,-

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

• Tlumí bolest hlavy,
krční páteře a zad.
• S nižuje svalové napětí.
• S nižuje emoční
a psychické napětí.

Panadol pro děti
24 mg/ml Jahoda

Více

Získejte NEJúžasnější nabídky 1+1
s kartou Více výhod.

výhod

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

Více

výhod

NUROFEN® 200 mg
léčivá náplast 4 ks

200 ml

S KARTOU
Více výhod

199,-

Cemio RED3
90 kapslí

730,-

589,-19%

PROSTATA, POTENCE A VITALITA

Biopron® 9 Premium
30+10 tobolek

249,-

CO JE STŘEVNÍ MIKROFLÓRA?

Střevní mikroflóra jsou mikroorganismy, které osidlují trávicí soustavu.
Skládá se především ze zdraví prospěšných a z patogenních bakterií,
které by spolu optimálně měly být
v rovnováze.

CO OVLIVŇUJE?

Bakterie ve střevech vykonávají řadu
užitečných funkcí – pomáhají rozložit
zbytky potravy a zužitkovat je, podporují vylučování, zamezují růstu cizích patogenních bakterií ve střevě,
ovlivňují produkci některých vitamínů
a hormonů a celkově mají příznivý vliv
na lidské zdraví.

Doplněk stravy.

PROBIOTIKA

•P
 řírodní energie pro zimní období
pro všechny věkové skupiny.
• Vitamin B 2 přispívá ke snižování
únavy a vyčerpání.
• Ideální pro podzimní a zimní období.

-21%

(1 kapsle =
5,20 Kč)

Hylak® forte

perorální roztok 100 ml
•H
 ylak forte
obnovuje
přirozené
prostředí
ve střevě,
čímž
přispívá
k rychlé
úpravě
narušené
mikrobiální
rovnováhy.

Miminko až po narození sbírá bakterie a než se jeho střevo osídlí,
často dochází k nadýmání a bolestivým kolikám. Probiotické kapky
pro děti, které lze koupit v lékárně,
obsahují bakteriální kmeny, které
se přirozeně ve střevech vyskytují.

-15%

(1 kapsle =
19,27 Kč)

199,-

159,-

LINEX® FORTE
28 tobolek

•P
 ři a po užívání antibiotik,
při změně stravy.
• O bsahuje probiotika a prebiotika
(laktobacily a bifidobakterie).
• Vhodný pro děti
od 3 let,
dospívající
a dospělé.

(1 tobolka = 7,11 Kč)

ZAŽÍVÁNÍ

STŘEVNÍ MIKROFLÓRA
U KOJENCE

578,-

ÚNAVA A VYČERPÁNÍ

-20%

Neoptimální složení mikroflóry může
být důvodem střevních problémů,
jako je průjem, zácpa nebo nadýmání.
Narušení celkové balance mikroflóry
může způsobovat alergie či nespecifické střevní záněty.

678,-

JAK SI ZACHOVAT ZDRAVOU
STŘEVNÍ MIKROFLÓRU?

Jezte jídlo, ze kterého budou mít vaše
střevní bakterie radost - strava bohatá
na vlákninu (ovoce, zelenina) a potraviny, které přirozeně obsahují probiotika (kysané mléčné výrobky, kysané
zelí). Čím je naopak nepotěšíte, je přejídání, potraviny bohaté na cukr nebo
vysoce průmyslově upravené jídlo.

ANTIBIOTIKA A STŘEVNÍ
MIKROFLÓRA

Kvalitu střevní mikroflóry ovlivňuje
užívání některých léků. Například
při užívání antibiotik se naše střevní
mikroflóra narušuje.

PROBIOTIKA

265,-

199,-25%

Doplněk stravy.
Není určen k náhradě pestré stravy.

-19

%

V akci také
Biopron® ProGastro, 10 tablet, za 159 Kč 139 Kč
(1 tableta = 13,90 Kč) a Biopron® ProEnzymes,
10 tobolek, za 159 Kč 139 Kč. (1 tobolka = 13,90 Kč)

156,-

PAMĚT A KONCENTRACE

309,-

(1 tobolka =
6,23 Kč)

• Cognivia™ je první jedinečná kombinace
2 druhů šalvěje - lékařské a levandulolisté.
• Šalvěj levandulolistá podporuje
pamět a koncentraci.
• Šalvěj lékařská je účinný bylinný
antioxidant.
• Účinná
od 1 hodiny
až 6 hodin!

-15%

V akci také
Koňská mast chladivá,
250 ml, za 175 Kč 149 Kč.

Bioaktivní Q10 Gold
100 mg 30 kapslí

198,-

30 kapslí

149,-

HŘEJIVÁ MAST

Hylak® forte 100 ml je léčivý přípravek
k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě
příbalový leták.

• Prémiový probiotický komplex
s prebiotiky pro ideální podporu Vaší
celkové pohody a rovnováhy střevní
mikrobioty.
• Vaše denní dávka života během
a po léčbě
antibiotiky.

Cognivia™ IQ

175,-

Doplněk stravy.

V akci také
Cemio RED3, 60 kapslí, za 544 Kč 459 Kč.

(1 kapsle = 7,65 Kč)

-23%

•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.

Doplněk stravy.

(1 kapsle = 6,54 Kč)

199,-

250 ml

BOLEST ZAD, SVALŮ A KLOUBŮ

Kč

Doplněk stravy.

•N
 ová generace péče
o prostatu, potenci
a vitalitu.
• Tři účinky v jedné
kapsli denně.
• Slivoň africká
k podpoře zdraví
prostaty, maca
k podpoře sexuálního
zdraví a sibiřský
ženšen k podpoře
vitality.

209,-

S KARTOU
Více výhod

V akci také NUROFEN® 200 mg
léčivá náplast, 2 ks, za 159 Kč 129 Kč.

Ušetříte 199 Kč

Běžná cena 2 ks 398

• Ulevuje od bolesti při namožení svalů,
podvrtnutí či zhmoždění v oblasti kloubů.
• Nepřetržité
uvolňování
ibuprofenu
v místě bolesti.
• Diskrétní,
flexibilní,
neomezuje
pohyb.
• Jediná léčivá
náplast
s ibuprofenem.
• Působí protizánětlivě.

Koňská mast hřejivá

Kosmetický přípravek.

V akci také
Konopíčko Chladivé, 200 ml, 1+1,
za 398 Kč 199 Kč (Cena za 2 ks).

Ce n a
za 2 ks

259,-

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

• Vysoká dávka
10 % konopného oleje.
• Silné konopné mazání
s kombinací kapsaicinu,
kafru a 5 bylin (arnika
horská, kostival lékařský,
jalovec obecný,
eucalyptus, tea tree oil).

Kosmetické
přípravky.

200+200
ml

Konopíčko
Hřejivé

Doporučíme Vám jen to, co mamince nebo svým dětem.

Wobenzym®

Preventan® Akut

•U
 rychluje hojení po úrazech
a operacích včetně
stomatologických zákroků.
• Posiluje oslabenou imunitu.
• P ůsobí proti otokům
a zánětům kloubů.

S KARTOU
Více výhod

2549,Revalid®

120 tvrdých tobolek

749,-

599,-20%

Omega-3 FORTE rybí olej
1000 mg 180 tobolek
•V
 ysoká dávka omega-3 prémiové
kvality pro zdravé srdce, mozek a zrak.
• EPA a DHA přispívají k normální funkci
srdce při příjmu alespoň 250 mg
denně.
• D HA v denní dávce
nejméně 250 mg
také přispívá
k normální funkci
mozku a zraku.

•B
 epanthen® Baby – nový název,
složení zůstává
• Pomáhá chránit dětský zadeček.
• Pro každodenní péči.
• Pečuje i o kojením namáhané prsní
bradavky.

249,-17%

V akci také
Omega-3 PURE Algae, 30 tobolek,
za 399 Kč 349 Kč. (1 tobolka = 11,63 Kč)

•U
 levuje od svědění
do 30 minut po aplikaci.
• O bnovuje kožní bariéru,
hydratuje a regeneruje.
• Vhodný i pro nejmenší děti
a těhotné či kojící ženy.

-15%

139,-14%

L.CZ.MKT.CC.12.2017.1254

PÉČE O POKOŽKU

•U
 rinal Akut vyvinutý ve spolupráci
s experty na urologii, obsahuje
patentované složení s vysoce
koncentrovaným extraktem z
kanadských brusinek a s vitaminem D,
doplněné zlatobýlem obecným,
který podporuje
zdraví močových
cest.

V akci také
Bepanthen® Sensiderm krém, 50 g, za 330 Kč 279 Kč.

PÉČE O POKOŽKU

388,-

349,-

• Tradiční rybí olej olej z Norska
vyráběný již od roku 1854.
• Oblíbená citrónová příchuť
a vysoký obsah vitaminu D.
•V
 itaminy A a D přispívají
k normální funkci
imunitního systému.
•E
 PA a DHA při příjmu
250 mg denně přispívají
k normální funkci srdce.
•D
 HA přispívá k udržení
normální činnosti mozku
při denním příjmu 250 mg.

GS Merilin Harmony
60+30 tablet

• Vysoce účinný v období klimakteria.
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•K
 linicky ověřená účinnost
kombinace extraktu
ploštičníku hroznatého
a třezalky tečkované.

553,-

459,-

KLIMAKTERIUM

249,-17%
(1 ml =
0,99 Kč)

V akci více druhů,
informujte se
ve své lékárně.

•S
 kvělá chuť díky obsahu
20% ovocné šťávy.
• O bsahuje
9 vitaminů
a rakytník,
který podporuje
obranyschopnost
organismu.
• B ez příměsí
a konzervačních
látek.

239,-

189,-21%

(1 ks = 2,10 Kč)

V akci také
RAKYTNÍČEK veganské želé, maracuja 90 ks.

LEROS® Baby

20 nálevových sáčků
•B
 ylinné i ovocné dětské
čaje Leros se vyznačují
vynikající kvalitou.
• J sou 100% přírodní,
bez chemických
a konzervačních
látek, nedoslazované.

od

39,-

(1 sáček = 1,95 Kč)

V akci více druhů,
informujte se
ve své lékárně.

BYLINNÉ A OVOCNÉ ČAJE

Doplněk stravy.

(1 tableta = 5,10 Kč)

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

V akci také
Urinal® Nefro, 20 tablet, za 249 Kč 199 Kč (1 tableta = 9,95 Kč)
Urinal® Sirup, 150 ml, za 229 Kč 199 Kč. (1 ml = 1,33 Kč)

-17%

•P
 loštičník na všechny
fyziologické projevy
klimakteria (návaly horka,
pocení), třezalka pro
zlepšení nálady.
•O
 bohaceno o vápník
a vitamín D3 pro pevnost
kostí.

299,-

MULTIVITAMINY PRO DĚTI

• P řírodní a nehormonální.

%

(1 tableta = 17,45 Kč)

MOČOVÉ CESTY

250 ml

Doplněk stravy.

Kosmetický přípravek.

L.CZ.MKT.CC.07.2019.1681

V akci také
Bepanthen® Baby mast, 30 g, za 157 Kč 139 Kč.

20 tablet

Möller‘s Omega 3 50+

RAKYTNÍČEK veganské
želé divoké ovoce 90 ks

161,-

Zdravotnický prostředek.

* N ejprodávanější
značka v ČR
v lékárnách
v kategorii péče
o zadeček
v období
01/2017-04/2019;
zdroj IMS, počet
prodaných kusů.

Urinal Akut®

V akci také
Preventan® Junior Akut, 30 tablet,
za 192 Kč 159 Kč. (1 tableta = 5,30 Kč)

RYBÍ OLEJ

Bepanthen® Sensiderm
krém 20 g

279,-

-17%

(1 tableta = 4,97 Kč)

RYBÍ OLEJ

329,-

100 g

149,-

Doplněk stravy.

Bepanthen® Baby mast

299,-

(1 tobolka = 1,38 Kč)

PODPORA RŮSTU VLASŮ

•M
 edvědí síla k akutnímu užití.
• Český originál s obsahem patentované
látky ProteQuine® a vitaminu C, který
přispívá k normální funkci imunity.
• O svědčená značka,
více než 20 let
na trhu.

180,-

IMUNITA

Doplněk stravy.

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

• Přípravek k léčbě
vypadávání vlasů.
• Pro výživu,
posílení a stimulaci
růstu vlasů.
• Vyvinuto
ve Švýcarsku.

Dostupné také přípravky
Wobenzym®, 200 enterosolventních tablet
a Wobenzym®, 300 enterosolventních tablet.
Více informací získáte v lékárnách.

30 tablet

výhod

Doplněk stravy.

Lék k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalový leták.

800 enterosolventních tablet

Více

Více

Získejte více výhod s Magistra kartou.

výhod

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

Více

výhod

Soledum® 200 mg

MUCONASAL® PLUS

198,-

169,-

20 enterosolventních
měkkých tobolek

ZÁNĚT DUTIN A NACHLAZENÍ

Herbisland®

Apotheke Průduškový
čaj 20 nálevových sáčků

85,-

-20%

• PROTI vlhkému kašli.
• Léčí vlhký kašel
a napomáhá
odkašlávání.
• Uvolňuje hlen
a ulevuje dýchacím
cestám.
• Pro děti již od 2 let
a pro dospělé.

-26%

V akci také
Robitussin Antitussicum
na suchý dráždivý kašel,
100 ml, za 151 Kč 129 Kč.

35,-

266,-

-22%

(1 sáček = 1,75 Kč)

239,-

•O
 bsahuje 500 mg laktátu hořčíku
pro vysokou vstřebatelnost.
• Čistý hořčík vhodný pro těhotné
a kojící.

-10%

• S pecialista
na kašel s dvojí
silou z přírody.
• K léčbě kašle
při nachlazení
a akutní bronchitidě
se zahleněním.
• Pro děti od 1 roku
i dospělé.
• P říjemná chuť
a vůně tymiánu.

ZAŽÍVÁNÍ

TEREZIA Reishi BIO
• 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.

389,-

(1 tableta = 0,55 Kč)

409,-

329,-

V akci také B17 APRICARC s meruňkovým olejem,
180 kapslí, za 1029 Kč 869 Kč. (1 kapsle = 4,83 Kč)

IMUNITA

60+60 kapslí

389,-

349,-

• H líva s nejvyšším obsahem
deklarovaných betaglukanů na trhu.
• B ez příměsí a konzervantů.
• Rakytník na podporu imunity.
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(1 kapsle = 5,48 Kč)

TEREZIA Hlíva ústřičná
s rakytníkovým olejem

%

S KARTOU
Více výhod

(1 kapsle =
2,74 Kč)

329,-

V akci také
TEREZIA Hlíva ústřičná s rakytníkovým
olejem, 100+100 kapslí, za 589 Kč 529 Kč.
(1 kapsle = 2,65 Kč)

IMUNITA

-15%

Doplněk stravy.

IMUNITA

-20%

60 kapslí

-35%

DETOXIKACE

Doplněk stravy.

(1 kapsle = 6,15 Kč)

Doplněk stravy.

369,-

B17 APRICARC
s meruňkovým olejem
•O
 bsahuje meruňková jádra s vitaminem B17.
• H líva ústřičná pochází z českých pěstíren.
• Reishi a rakytník
podporují
obranyschopnost
organismu.

S KARTOU
Více výhod

V akci také
TEREZIA Reishi BIO, 120 kapslí,
za 777 Kč 649 Kč. (1 kapsle = 5,41 Kč)

-16%

299,-

•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.

HOŘČÍK

459,-

60 kapslí

109,-

459,-

540 tablet

Doplněk stravy.

V akci také
Lepicol® pro zdravá střeva, 180 kapslí, za 339 Kč 299 Kč
(1 kapsle = 1,66 Kč) Lepicol® Plus trávicí enzymy, 180 g,
za 319 Kč 289 Kč (1 g = 1,61 kč) Lepicol® Plus trávicí enzymy,
180 kapslí, za 386 Kč 339 Kč (1 kapsle = 1,88 Kč).

-22%

Green Trio

129,-

Doplněk stravy.

(1 g = 1,33 Kč)

100 tablet

139,-

KAŠEL

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

•K
 omplexní vlákninový
přípravek obsahující
jemné psyllium, které
přispívá k udržování
normálního pohybu
střev.
• O bohaceno o 5
patentově chráněných
probiotických kultur
a prebiotikum inulín.

Magnesii lactici 0,5 tbl.
Medicamenta

179,-

100 ml

BYLINNÉ ČAJE

Lepicol® pro zdravá
střeva 180 g

-15%

Bronchipret® tymián
a břečťan sirup

45,-

V akci více druhů,
informujte se ve své lékárně.

KAŠEL

129,-

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Zdravotnický prostředek.

•J
 itrocel, tymián,
heřmánek, proskurník,
prvosenka a yzop
podporují normální
funkci dýchacího
systému.
• Sléz podporuje
normální činnost
hltanu a dýchacích
cest.

151,-

VLHKÝ KAŠEL

Doplněk stravy.

•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 děti
i dospělé

100 ml

RÝMA A UCPANÝ NOS

115,-

sirup 150 ml

95,Lék k aplikaci do nosu.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

V akci také
Soledum® 100 mg,
20 enterosolvetních měkkých tobolek, za 165 Kč 139 Kč.

•R
 ychle, účinně a dlouhodobě
uvolní nos při rýmě
a nachlazení.
• N avíc osvěží
vůní máty
a eukalyptu,
které
umocní zážitek
z volného
dýchání.
• Vhodný
pro dospělé
a děti
od 6 let.

Robitussin Expectorans
na odkašlávání

119,-

Robitussin Expectorans na odkašlávání
(obsahuje guaifenesin) a Robitussin
Antitussicum na suchý dráždivý
kašel (obsahuje dextrometorfan) jsou léky k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

-14

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

• Expert na zánět průdušek, dutin
a nachlazení! Novinka z Německa!
%
• Potlačuje zánět v průduškách.
• Rozpouští usazený hustý hlen.
• Usnadňuje namáhavé
Pro děti od 6 let
.
vykašlávání.
• Ulevuje od akutního
zánětu vedlejších
nosních dutin.

nosní sprej 10 ml

Stáhněte si zdarma mobilní aplikaci Moje Magistra
a mějte všechny výhody vždy po ruce.
NOVINKA

Super slevy a akce
Žádná sleva už Vám neuteče.

Rezervace léků (i e-receptů)
Ušetřete si dvojí cestu do lékárny.

Věrnostní karta v mobilu
Plastovou kartu nechte doma.

Navigace a kontakty na lékárny
Aktuální informace a snadná orientace díky GPS.

Rady pro zdraví
Zajímavé tipy od lékárníků.

„Teď už v lékárně
nečekám já na lék,
ale lék na mě.“

K 1. rezervaci
NYNÍ NAVÍC
vitaminy*

AKCE

ENA
PRODLOUŽ

za 0,01 Kč vč. DPH

*Při vyzvednutí přípravků z Vaší první rezervace, kterou provedete v aplikaci Moje Magistra
do 1. 3. 2020, obdržíte v lékárně přípravek Premium Magnesium + B 6 šumivý, 24 tbl (běžná
prodejní cena 79 Kč) za 0,01 Kč vč. DPH Akce platí pouze do vydání zásob v lékárně.
Doplněk stravy.

Prostenal® Night

469,-

60 tablet

399,-

•P
 oskytuje úlevu při chřipkových
onemocněních, bolesti hlavy, zad,
kloubů, zubů i menstruační bolesti.
• S nižuje horečku.

(1 tableta = 4,43 Kč)

(1 tableta = 6,65 Kč)

PROSTATA

Doplněk stravy.

V akci také
Prostenal® Control,
60+30 tablet, za 469 Kč 399 Kč.

59,-

S KARTOU
Více výhod

*V
 ýsledky observační
studie na 50 mužích, 2019.
Studie je dostupná
na vyžádání.

54,-

V akci také
Brufen® Rapid,
12 potahovaných tablet,
za 69 Kč 59 Kč.

BOLEST

69,-

-22%

NiQuitin® Clear 21 mg,
transdermální náplast
7 ks

• Náplasti se mohou
používat buď
samostatně, nebo
v kombinaci
s orálními
formami nikotinu.
• Kombinovaná
terapie pro větší
šanci přestat
s kouřením
než samotné
náplasti.

509,-

425,-

S KARTOU
Více výhod

399,-

V akci také
NiQuitin® mini 4 mg, 20 lisovaných pastilek,
za 229 Kč 189 Kč NiQuitin® Freshmint 4 mg,
100 žvýkaček, za 729 Kč 579 Kč.

-22%

ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ

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

-15%

30 potahovaných tablet

Léky k vnitřnímu užití. Brufen®
obsahuje ibuprofen a Brufen® Rapid
obsahuje ibuprofen lysinat.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

•U
 nikátní řešení vyvinuto pro zdravou
prostatu, o 38 %* méně vstávaní v noci
na toaletu a 45 %* více
vitality během dne.
• Prostenal pořád dobrý.

Brufen® 400

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

až
ODBORNÉ
PORADENSTVÍ

50%

KARTA LÉKÁRNY
LOBEČEK

www.tantumfamily.cz

50%

SLEVA
Z DOPLATKU
NA LÉKY *

BEZ DOPLATKU
NA RECEPT
VÍCE NEŽ

LÉKOVÉ
INTERAKCE

Tantum Family

LÉKŮ

CENA
AKČNÍ NABÍDKA
KAŽDÝ MĚSÍC

RODINNÁ
LÉKÁRNA

Podrobnější informace o doplatcích a výpočtu slev obdržíte přímo
v lékárně anebo najdete na www.lekarnalobecek.cz
* Platí s kartou Lékárny Lobeček

Více informací na www.magistra.cz
Účinky a použití léčivých přípravků konzultujte s lékařem či lékárníkem. Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták. Běžné prodejní ceny přípravků vycházejí z obvyklých prodejních cen (mimo letákové akce) lékáren sítě Magistra.
Běžné ceny se mohou v jednotlivých lékárnách lišit. Za tiskové chyby neručíme. Tato konkrétní akční nabídka z daného letáku platí od 3. 2. – 1. 3. 2020 nebo do vyprodání zásob.

