ZÁŘÍ/ŘÍJEN
AKČNÍ NABÍDKA OD 10. 9. DO 31. 10. 2022

IMUGAL

TEREZIA HLÍVA ÚSTŘIČNÁ
S RAKYTNÍKOVÝM OLEJEM

60 kapslí
• to nejlepší pro imunitu
• komplex C, D, zinku, selenu
a betaglukanů

60 + 60 kapslí

Doplněk stravy.
(1 kapsle/ 4,65 Kč)

• nejsilnější hlíva na trhu*
• rakytník a šípek na podporu imunity
• bez konzervačních látek

329

V akci také:
balení 30 + 30 kapslí za 209 Kč
239 Kč (-30 Kč) (1 kapsle/3,48 Kč),
100 + 100 kapslí za 599 Kč 649 Kč
(-50 Kč) (1 kapsle/3 Kč), TEREZIA Hlíva
ústřičná + lactobacily 60 + 60 kapslí
za 399 Kč 449 Kč (-50 Kč) (1 kapsle/3,33 Kč)

-50 Kč
429

Doplňky stravy. (1 kapsle/3,33 Kč)
*Nejvyšší obsah deklarovaných betaglukanů
dle průzkumu z lékáren, červen 2021

-30 Kč

- Kč -

70 ks
• skvělá chuť díky obsahu
ovocné šťávy
• obsahují vitaminy a rakytník
na podporu obranyschopnosti
organizmu
• bez konzervačních látek

100 potahovaných tablet
189

Kč

149

V akci také:
další druhy včetně veganského
želé za 199 Kč 249 Kč (-50 Kč)

- Kč -

Pro dospělé a dospívající od 12 let

• bojuje proti příčině lupů
• zmírňuje svědění a zarudnutí
-70
pokožky hlavy
• prevence a léčba kožních infekcí
způsobených kvasinkami nebo plísněmi

79

65
- Kč -

- Kč -

329

Kč

- Kč -

Nizoral 20 mg/g šampon je volně prodejný léčivý přípravek k vnějšímu
použití s obsahem ketokonazolu. Čtěte pozorně příbalovou
informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

ZINKOROT 25 MG

HELICID® 20 MG

50 tablet

14 enterosolventních
tvrdých tobolek

Zinkorot® – zinek, který léčí.

• oslabená imunita vede ke zvýšené náchylnosti
k respiračním infekcím, jakými jsou stavy nachlazení
• zinek sehrává důležitou úlohu v imunitním systému
Čtěte pečlivě příbalovou informaci a před použitím se poraďte se
svým lékářem nebo lékárníkem. Zinkorot® je volně prodejný léčivý
přípravek s obsahem zinkumorotátu, určený k vnitřímu užití.

199

399

šampon, 100 ml

60 tablet

-14 Kč

-50 Kč

NIZORAL®

BIOSIL PLUS

Doplněk stravy.
(1 tableta/1,08 Kč)

249

Doplňky stravy.
(1 ks/2,84 Kč)

Pozorně čtěte příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.
Ibalgin® 400 mg je léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofenum.

• komplex vitamínů a minerálů
pro krásné nehty a vlasy

- Kč -

RAKYTNÍČEK MULTIVITAMINOVÉ
ŽELATINKY S RAKYTNÍKEM
ORIGINÁL

399

IBALGIN® 400 MG
Účinné analgetikum:
• pomáhá při bolesti hlavy, zubů, zad, svalů,
kloubů a menstruační bolesti
• snižuje horečku
-40
• tlumí zánět

279

Posi
l
svoute
imu
na p nitu
od zi
m

• účinná pomoc při pálení žáhy
• snižuje množství kyseliny, která se tvoří
ve vašem žaludku
• po poradě s lékařem mohou užívat i těhotné
či kojící ženy

250

-61 Kč

189
- Kč -

169

Čtěte pečlivě přibalovou informaci.
Léčivý přípravek s účinnou látkou omeprazol k vnitřímu užití.

-30 Kč

139

-34 Kč

105

270

- Kč -

-71 Kč

199
- Kč -

139
- Kč -

COLDREX® MAXGRIP CITRON,
LESNÍ OVOCE

CELASKON® LONG EFFECT 500 MG
60 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním

10 sáčků
• nejprodávanější horký nápoj
na chřipku a nachlazení v ČR*
• díky paracetamolu snižuje horečku,
odstraňuje bolest hlavy, bolest v krku
• s přídavkem léčivé látky na uvolnění
ucpaného nosu a s vitaminem C

209

V akci také: Coldrex® 24 tablet za 149 Kč 170 Kč (-21 Kč)

-30 Kč

179
- Kč -

Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
O správném použití se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Léčivé přípravky k vnitřnímu užití.

*Iqvia sell out data kategorie 01B1 MAT 04/2022.

• zmírňuje a zkracuje příznaky chřipky a nachlazení
• s postupným uvolňováním vitamínu C až 12 hodin
pro jeho lepší vstřebávání
• podpořte svoji imunitu pravidelným užíváním
• zvýšená potřeba užívání např. také v těhotenství,
při kojení, sportu, namáhavé práci, po úrazech
nebo u kuřáků
Čtěte pozorně příbalovou informaci a poraďte se s lékařem
nebo lékárníkem. Celaskon® long effect je léčivý přípravek
k vnitřnímu užití. Obsahuje acidum ascorbicum.

265

-86 Kč

MUCOSOLVAN® PRO DOSPĚLÉ
30 MG/5 ML
sirup 100 ml
•
•
•
•
•

-30 Kč

20 potahovaných tablet
•
•
•
•

125
- Kč -

DEXOKET® 25 MG
POTAHOVANÉ TABLETY

sirup 200 ml

10 tablet
229

-50 Kč

179
- Kč -

Před použitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci.
Sinecod sirup/kapky a Sinecod 50 mg jsou léčivé přípravky k vnitřnímu užití. Obsahují butamirati citras.

SEPTABENE CITRON A BEZOVÝ
KVĚT 3 MG/1 MG
®

• trojí účinek: protizánětlivý,
analgetický a antiseptický
• snižuje lokální známky zánětu:
bolest, zarudnutí, otok v krku
• příchuť citronu a bezového květu

159

-30 Kč

129
- Kč -

SOLEDUM® 200 MG
ENTEROSOLVENTNÍ
MĚKKÉ TOBOLKY

- Kč -

*Ke krátkodobé léčbě mírné až střední intenzity
V akci také: Dexoket® 25 mg, granule pro perorální roztok, 10 sáčků za 89 Kč 99 Kč (-10 Kč)
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Volně prodejné léčivé přípravky Dexoket obsahují dexketoprofen
trometamol. K vnitřnímu užití.

• prevence a léčba chřipkových stavů, jako jsou
např. horečka, zimnice, bolest hlavy,
únava a bolesti svalů
• bez věkového omezení
• může se užívat během těhotenství a kojení

719

V akci také: Oscillococcinum® 6 dávek
za 189 Kč 229 Kč (-40 Kč)

-120 Kč

599
- Kč -

Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Oscillococcinum je homeopatický léčivý přípravek k vnitřnímu užití, užívaný tradičně v homeopatii k prevenci
a léčbě chřipkových stavů. Obsahuje Anas barbariae, hepatis et cordis extractum 200 K.

PHYSIOMER GENTLE JET&SPRAY
135 ml

20 ks
léčí běžné nachlazení i zánět průdušek a vedlejších nosních dutin
rozpouští hustý hlen, a tím usnadňuje vykašlávání
léčivá látka z eukalyptu s protizánětlivým a protivirovým účinkem
již pro děti od 6 let.

199

• čistí nosní sliznici a pomáhá tak odstraňovat viry a bakterie
• zvlhčuje a renegeruje nosní sliznici
• 100% přírodní, bezpečný pro každodenní použití

179

V akci také: více druhů přípravků Physiomer
za 219 Kč 245 Kč (-26 Kč)

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Soledum 100 mg a Soledum 200 mg enterosolventní měkké tobolky
jsou léčivé přípravky s léčivou látkou cineolum k vnitřnímu užití.

-26 Kč

V akci také: Soledum® 100 mg enterosolventní
měkké tobolky, 20 ks za 149 Kč 169 Kč (-20 Kč)

79

30 dávek

V akci také: Septabene® Eukalyptus 3 mg/1 mg 16 pastilek
za 129 Kč 159 Kč (-30 Kč), Septabene® 1‚5 mg/ml + 5‚0 mg/ml,
orální sprej 30 ml za 149 Kč 179 Kč (-30 Kč)

•
•
•
•

- Kč -

89

-10 Kč

Rychlá a účinná pomoc při bolesti*
• hlavy
• zubů
• svalů
• kloubů
• při menstruaci

105

OSCILLOCOCCINUM®

16 pastilek

Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Léčivé přípravky k orálnímu užití.

135

-30 Kč

SINECOD 1,5 MG/ML

V akci také: Sinecod 5 mg/ml, 20 ml kapky za 159 Kč
199 Kč (-40 Kč); Sinecod 50 mg, 10 tablet s prodlouženým
uvolňováním za 199 Kč 249 Kč (-50 Kč)

nová generace léku proti bolesti
krystalicky čistý dexibuprofen
účinná úleva od bolesti, nižší zátěž pro tělo
pomáhá při bolesti svalů, kloubů, šlach a kostí,
jako je např. bolest zad

Pozorně čtěte příbalovou informaci a poraďte se s lékařem
nebo lékárníkem. Ibolex® je léčivý přípravek k vnitřnímu užití.
Obsahuje dexibuprofenum.

Čtěte pozorně příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.
MUCOSOLVAN® pro dospělé je volně prodejný léčivý přípravek k vnitřnímu užití.
Obsahuje ambroxoli hydrochloridum.

• proti suchému dráždivému kašli různého původu
• vhodný pro dospělé a děti od 3 let
• sirup s vanilkovou příchutí

- Kč -

IBOLEX® 200 MG

155

ulehčuje vykašlávání
uvolňuje zahlenění
zmírňuje kašel
bez cukru a alkoholu
jahodová příchuť

179

-20 Kč

- Kč -

Před použitím si přečtěte
příbalovou informaci.
Zdravotnické prostředky.

245

219
- Kč -

AKČNÍ NABÍDKA OD 10. 9. DO 31. 10. 2022

OLYNTH® 1 MG/ML,
NOSNÍ SPREJ

91

79

roztok, 10 ml
RYCHLÁ ÚLEVA OD RÝMY
• uvolnění ucpaného nosu
• uvolnění vedlejších nosních dutin
• nástup účinku již od 5 minut
• účinkuje 10 hodin

PARALEN® GRIP HORKÝ NÁPOJ
CITRÓN

-12 Kč

12 sáčků
• odstraňuje příznaky chřipky a nachlazení:
horečka, ucpaný nos, bolest hlavy, bolest v krku
• nezpůsobuje ospalost
• bez umělých barviv

- Kč -

195

Čtěte pozorně příbalovou informaci a poraďte se
s lékařem nebo lékárníkem.
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

V akci také: další druhy OLYNTH® od 79 Kč
Reklama na léčivý přípravek. Nosní sprej, roztok OLYNTH® 1 mg/ml
obsahuje xylometazolin-hydrochlorid a je určen k podání do nosu.
Před použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci.

155

-40 Kč

- Kč -

ACC® 20 MG/ML
sirup 100 ml

ERDOMED® 225 MG

• léčí vlhký kašel
• lze užívat od prvních příznaků kašle
• rozpouští hustý hlen a usnadňuje jeho vykašlávání

139

V akci také: ACC® LONG 600 mg šumivé tablety,
10 tablet za 129 Kč 147 Kč (-18 Kč)
Čtěte pozorně příbalový leták. Volně prodejný léčivý
přípravek k vnitřnímu užití s účinnou látkou acetylcystein.

-20 Kč

119
- Kč -

NALGESIN® S 275 MG

20 sáčků
• lék na kašel, rýmu a zánět dutin
• ředí hlen, působí proti bakteriím
• včasné nasazení může předejít užívání antibiotik
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Erdomed 225 mg granule pro perorální
suspenzi obsahuje erdostein.
Přípravek je k vnitřnímu užití.
Pro dospělé a děti od 12 let.

40 tablet

279

-50 Kč

• lék proti bolesti hlavy, zubů, zad, svalů, kloubů,
menstruační bolesti
• mírní bolest, horečku a zánět
• rychlý nástup analgetického účinku
• znáte z TV reklamy

199

V akci také: Nalgesin® S, 20 tablet za 119 Kč 139 Kč (-20 Kč)
Čtěte pečlivě příbalový leták. Léčivý přípravek
k vnitřnímu užití. Obsahuje sodnou sůl naproxenu.

Kupte
výhodně
Voltaren
Forte 150 g
v podzimní
akci
-110 Kč

-30 Kč

169
- Kč -

229
- Kč -

ATARALGIN®
50 tablet
Kombinace 3 účinných látek:
paracetamol, guaifeneisin, kofein
• tlumí bolest hlavy, zubů, svalů, krční páteře a zad
• uvolní svalové napětí

215

V akci také: Ataralgin® 20 tablet za 79 Kč 96 Kč (−17 Kč)
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
Léčivé přípravky k vnitřnímu užití.

-36 Kč

179
- Kč -

CLOTRIMAZOL AL, 100 MG
6 vaginálních tablet + aplikátor
509

• k léčbě kvasinkových
či plísňových infekcí pochvy
• pro ženy a dívky od 12 let

- Kč -

Volně prodejný lék k vaginálnímu užití
s obsahem clotrimazolu. Pečlivě čtěte
příbalový leták a poraďte se
s lékařem nebo lékárníkem.

%

399

119

-20 Kč

OLFEN NEO FORTE
20 mg/g gel 150 g
• ulevuje od intenzivní, náhle
vzniklé bolesti zad, svalů
a kloubů
V akci také: Voltaren Rapid 25 mg, 20 měkkých tobolek za 125 Kč 159 Kč
(-34 Kč), Voltaren léčivá náplast 140 mg, 5 ks za 319 Kč 399 Kč (-80 Kč)

Akce platí do 31. 10. 2022 nebo do vyprodání zásob.

Pozorně si přečtěte příbalovou informaci. O správném použití se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Voltaren Forte 20 mg/g gel je léčivý přípravek k vnějšímu použití. Obsahuje diclofenacum diethylaminum.
Voltaren Rapid 25 mg měkké tobolky je léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Obsahuje diclofenacum kalicum.
Voltaren 140 mg léčivá náplast je léčivý přípravek k vnějšímu použití. Obsahuje diclofenacum natricum.
PM-CZ-VOLT-22-00030

V akci také:
-80
Olfen, gel 100 g
za 159 Kč 199 Kč (-40 Kč)

Kč

399

319
- Kč -

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.
Olfen Neo Forte je léčivý přípravek k zevnímu použití.
Obsahuje účinnou látku diclofenacum diethylaminum.
Olfen, gel je léčivý přípravek k zevnímu použití,
obsahuje účinnou látku diclofenacum natricum.

99
- Kč -

AKČNÍ NABÍDKA OD 10. 9. DO 31. 10. 2022

ESPUMISAN® 40 MG

PANGROL®
20000 IU

100 měkkých tobolek
• přináší úlevu od nadýmání a plynatosti
• lze jej užívat dlouhodobě
• Espumisan® kapky jsou vhodné
pro všechny věkové kategorie,
tedy i kojence, děti a mladistvé

20 enterosolvetních tablet
Těžký žaludek a problémy
s trávením po jídle?
• tři trávicí enzymy podporují
trávení a vstřebávání jídla při problémech
s enzymy slinivky břišní
Pečlivě si pročtěte příbalový leták. Volně prodejný léčivý
přípravek Pangrol® 20000 IU obsahuje pancreatinum.
K vnitřnímu užití.

144

-25 Kč

119
- Kč -

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Volně prodejné léčivé
přípravky Espumisan® tobolky a Espumisan® perorální
kapky obsahují simetikon. K vnitřnímu užití.

RHINOSTAS 1 MG/ML
• nosní sprej s okamžitým účinkem na rýmu,
zmírnění a odstranění zduření nosní sliznice

V akci také: Iberogast, 20 ml za 189 Kč
220 Kč (-31 Kč), Iberogast 100 ml
za 529 Kč 619 Kč (-90 Kč)

85
- Kč -

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Iberogast
je léčivý přípravek k vnitřnímu užití.
Léčivý přípravek je složený z tekutých
extraktů různých částí bylin.
-60
CH-20220726-53

IBUPROFEN
400 MG GALMED
30 tablet
Účinné analgetikum ibuprofenum:
• zmírňuje bolest, tlumí zánět a snižuje teplotu
• při chřipkových a revmatických onemocněních, při migrénách

-14 Kč

69

55
- Kč -

NEO-ANGIN® BEZ CUKRU
• ulevuje od bolesti a škrábání v krku,
dezinfikuje ústní dutinu, potlačuje zánět
• pro dospělé a děti od 6 let
V akci také:
NEO-ANGIN® třešeň 24 pastilek za 159 Kč 179 Kč (-20 Kč),
NEO-ANGIN® šalvěj 24 pastilek za 159 Kč 179 Kč (-20 Kč)

Kč

379
- Kč -

ESSENTIALE®
300 MG
100 tvrdých tobolek
3 mechanizmy podpory funkce jater:
•
•
•
•

urychluje obnovu jaterních buněk
zlepšuje jejich funkci
podporuje jejich regeneraci
pro dospělé a dospívající od 12 let
(o hmotnosti cca. 43 kg)

435

-106 Kč

COLAFIT
179

-20 Kč

159
- Kč -

60 kostiček
• lyofilizovaný kolagen čistoty 99,9%
• v malých měkkých kostičkách
• pro snadné užívání
Doplněk stravy.
(1 kostička/6,32 Kč)

-80 Kč

459

379
- Kč -

FULTIUM® D3

PROSTAMOL® UNO
320 MG

800 IU měkké tobolky 90 ks

60 měkkých tobolek
• tradiční rostlinný lék na problémy
s močením způsobené zbytnělou prostatou
• nenarušuje sexuální funkce
• více informací na www.prostamoluno.cz
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Obsahuje serenoový extrakt.
K vnitřnímu užití, po vyloučení závažných příčin obtíží lékařem.
Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku
je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

- Kč -

439

Čtěte pozorně příbalovou informaci a poraďte se
s lékařem nebo lékárníkem. Essentiale je volně prodejný
léčivý přípravek k vnitřnímu užití.
Obsahuje phospholipida sojae praeparata.

24 pastilek

Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
NEO-ANGIN® bez cukru 1‚2 mg/0‚6 mg/5‚72 mg pastilky,
NEO-ANGIN® třešeň 1‚2 mg/0‚6 mg/5‚9 mg pastilky
a NEO-ANGIN® šalvěj 1‚2 mg/0‚6 mg/5‚9 mg pastilky
jsou lečivé přípravky k místnímu užití v ústech a krku.

159

Pocit plnosti? Bolest břicha nebo nadýmání?
Vyzkoušejte bylinný lék Iberogast.
Iberogast. Expert na Vaše zažívací potíže!

99

Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofenum.

-30 Kč

50 ml

V akci také: Rhinostas 1 mg/ml, 10 ml
za 79 Kč 99 Kč (-20 Kč)

-14 Kč

189

IBEROGAST®

10 ml + nosní inhalátor NAVÍC*

Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Léčivý přípravek k nosnímu podání s účinnou
látkou xylometazolin hydrochlorid.
*Za 0,01 Kč.

V akci také: Espumisan® 40 mg měkké
tobolky 50 za 85 Kč 105 Kč (-20 Kč),
Espumisan® 100 mg/ml, perorální kapky,
emulze,30 ml, za 129 Kč 159 Kč (-30 Kč), Espumisan® 100 mg/ml,
perorální kapky, emulze, 50 ml za 199 Kč 245 Kč (-46 Kč)

530

-71 Kč

459
- Kč -

• prevence nedostatku vitaminu D
u dospělých a dospívajících
(ve věku od 12 let)
• podpůrná léčba osteoporózy
u dospělých
Volně prodejný léčivý přípravek k vnitřnímu užití.
Obsahuje cholekalciferol (vitamín D3).
Přečtěte si pozorně příbalovou informaci.

179

-40 Kč

139
- Kč -

329
- Kč -

GS SUPERKY PROBIOTIKA

GS EXTRA STRONG
MULTIVITAMIN

60 + 20 kapslí
• unikátní komplex 9 odolných kmenů bakterií
• 21 mld. životaschopných mikroorganismů*
v denní dávce (2 kapsle)
• selen pro podporu imunity

60 + 60 tablet
• vyvážené složení STRONG KOMPLEX – extra dávka
vitaminu C, lutein, activin, echinacea
• extra silný, extra účinný

*Uvedené množství odpovídá okamžiku výroby.
V akci také: GS Superky probiotika 30 + 10 kapslí
za 239 Kč 287 Kč (-48 Kč) (1 kapsle/5,98 Kč)

496

V akci také: GS Extra Strong Multivitamin 50+,
90 + 30 tablet za 469 Kč 559 Kč (-90 Kč)

399

Doplňky stravy.
(1 kapsle/4,99 Kč)

-97 Kč

(1 tableta/3,91 Kč)

Doplňky stravy.
(1 tableta/3,58 Kč)

- Kč -

VITAMIN C 250 MG

-80 Kč

• přispívá k normální funkci imunitního systému,
ke snížení míry únavy a vyčerpání a k normální
tvorbě kolagenu
• výborná chuť

105

-20 Kč

Doplňky stravy. (1 tableta/ 0,85 Kč)

85
- Kč -

• jedinečným způsobem zásobuje organismus
vitaminem C po celý den díky unikátní
TECHNOLOGII ČASOVÝCH PERLIČEK
• dobré vstřebávání
Doplňky stravy.
(1 kapsle/2,43 Kč)
* Za 0‚01 Kč.

417

-198 Kč

WALMARK BETA GLUKAN
PREMIUM 200 MG
60 tablet

299

249

100 + 10 kapslí
V akci také: B-komplex PREMIUM Galmed 100 tablet
za 135 kč 159 Kč (-24 Kč) (1 tableta/1,35 Kč),
B-Komplex forte Opti Galmed 20 tablet
za 49 Kč 59 Kč (-10 Kč) (1 tableta/2,45 Kč)
Doplňky stravy.(1 kapsle/1,32 Kč)

-24 Kč

169

145
- Kč -

MAGNESII LACTICI 0,5 GALMED

40 + 20 tobolek

100 tablet

• prvotřídní probiotikum s prebiotiky
• až 36 miliard a 10 kmenů živých kultur v denní dávce
• zinek, chrom a vitamin C
V akci atké: ForFit Lactofit 30 + 10 tobolek
za 239 Kč 289 Kč (-50 Kč) (1 tobolka/5,98 Kč),
ForFit Lactofit 10 tobolek za 89 Kč 109 Kč
(-20 Kč) (1 tobolka/8,90 kč)

• ověřená, dobře vstřebatelná forma hořčíku
• vhodný i pro těhotné a kojící
• obsahuje 500 mg laktátu hořčíku v 1 tabletě

409

-60 Kč

349
- Kč -

HERBOFITKY
S ISLANDSKÝM LIŠEJNÍKEM
36 ks
• chutné pastilky zklidňující krk a hlasivky
• přírodní složení, 3 druhy: s islandským lišejníkem
nebo jitrocelem a mateřídouškou nebo se šalvějí
V akci také: další druhy od 45 Kč

99

-14 Kč

- Kč -

B-KOMPLEX FORTE GALMED

- Kč -

FORFIT LACTOFIT

Doplňky stravy.
(1 ks/2,36 Kč)

219

• kompletní spektrum vitamínů B v jedné kapslí a provedení forte

• vysoká dávka beta glukanu z kvasinek Saccharomyces
cerevisiae v čisotě min. 70 %
• obohaceno o vitamin C, šípek a černý bez

Doplňky stravy.
(1 tobolka/5,82 Kč)

- Kč -

60 + 30 kapslí NAVÍC*

V akci také: Vitamin C 250 mg 30 tablet
za 35 Kč 39 Kč (-4 Kč) (1 tableta/1,17 Kč),
Moje lékárna Vitamin C 250 mg 120 tablet
za 99 Kč 105 Kč (6 Kč) (1 tableta/0,83 Kč)

-50 Kč

429

CETEBE® VITAMIN C 500 MG
s postupným uvolňováním

100 tablet

Doplněk stravy.
(1 tableta/4,15 Kč)

509

85
- Kč -

V akci také: Magnesii lactici 0,5
Galmed, 50 tablet za 69 Kč
79 Kč (-10 Kč) (1 tableta/1,38 Kč)
Doplňky stravy.
(1 tableta/1,15 Kč)

-20 Kč

135

115
- Kč -

VITAMIN C 500 MG
SE ŠÍPKY GALMED
100 tablet
• podpora imunity
• postupné uvolňování
V akci také: Vitamin C lipozomální
Forte 500 mg Galmed 60 + 15 kapslí
za 379 Kč 439 Kč (-60 Kč) (1 kapsle/5,05 Kč)
Doplňky stravy.
(1 tableta/1,09 Kč)

-20 Kč

129

109
- Kč -

AKČNÍ NABÍDKA OD 10. 9. DO 31. 10. 2022

MOJE LÉKÁRNA VITAMÍN
D3 400 IU KAPKY 10 ML

MOJE LÉKÁRNA
CERUTIN

MOJE LÉKÁRNA
VITAMIN C 1000 MG

2 ks + kojenecká
lžička NAVÍC*

50 tablet

20 šumivých tablet, citron

• přispívá ke tvorbě kolagenu pro normální
funkci krevních cév

• přípravek se užívá při nedostatku
vitaminu C v organismu
(infekční onemocnění, těhotenství)
• vitamin C napomáhá udržet
normální funkci imunitního systému

• imunita, kosti, zuby, svaly
V akci také: Moje lékárna
Vitamín D3 400 IU kapky
10 ml za 119 Kč 149 Kč (-30 Kč)
Doplňky stravy.
*Za 0,01 Kč.
**Za 2 ks + lžička
v hodnotě 50 Kč*

-83 Kč

79

-20 Kč

352 .

269**

59
- Kč -

V akci také: Moje lékárna Varilex 60 tablet
za 179 Kč 229 Kč (-50 Kč) (1 tableta/2,98 Kč)

- Kč - .

V akci také: Moje lékárna vitamin
C 500 mg pomeranč, 20 šumivých
tablet za 55 Kč 72 Kč
(-17 Kč) (1 tableta/2,75 Kč)
Doplňky stravy.
(1 tableta/3,25 Kč)

-19 Kč

MAGNE B6® FORTE

50 ks želé multivitaminů

50 tablet

• želé multivitaminy pro děti s příchutí
černého bezu, obsahující komplex
11 vitamínu a minerálů pro podporu
zdravé imunity dětí nejen v sychravém
počasí. S vysokým obsahem vitaminů D a C,
s přírodními barvivy a aroma.

• osvědčená kombinace hořčíku a vitamínu B6
• efektivní doplnění hořčíku na podporu
psychiky, nervů a energie
Doplněk stravy.
(1 tableta/3,78 Kč)

-26 Kč

195

V akci také: Vibovit Dino, 50 ks želé multivitaminů
za 159 Kč 185 Kč (-26 Kč) (1 multivitamin/3,18 Kč),
Vibovit Farma, 50 ks želé multivitaminů za 159 Kč
185 Kč (-26 Kč) (1 multivitamin/3,18 Kč)

-30 Kč

Doplňky stravy. Neslouží jako náhrada pestré a vyvážené stravy.
(1 multivitamin/3,30 Kč)

165
- Kč -

SUNAR® PREMIUM 2, 3, 4
700 g

V akci také:
Sunar® Complex 2, 3, 4, 5, 600 g
za 269 Kč 299 Kč (-30 Kč)

65
- Kč -

Doplňky stravy. (1 tableta/1,18 Kč)

VIBOVIT IMUNITY

• naše nejlepší receptura
• z plnotučného mléka
• bez palmového oleje

84

189
- Kč -

BIOGAIA PROTECTIS
KAPKY S VIT. D
10 ml

449

• PRO PODPORU IMUNITY.
• 10 µg vitamínu D v denní dávce. Patentovaný kmen živých
bakterií Lactobacillus reuteri Protectis.
• vhodné pro dlouhodobé užívání.

- Kč -

V akci také: BioGaia ProTectis 30 tablet s vit. D pro dopělé,
děti od 12 let, těhotné a kojící ženy za 319 Kč
359 Kč (−40 Kč)

389

-60 Kč

215

Doplňky stravy.

Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. Kojenecká výživa by měla být podávána pouze na základě
doporučení lékaře. Potravina pro zvláštní výživu. Akce se nevztahuje na počáteční a speciální mléka.
Způsob přípravy, dávkování a další informace o výrobcích najdete na obalu nebo www.sunar.cz

669

-80 Kč

589
- Kč -

BEPANTHEN BABY
100 g

NOVINKA

TENA® LADY
SLIM EXTRA
10 ks

95

• nové vložky pro ženy se středním únikem moči
• s unikátní InstaDryTM zónou
pro okamžitou absorpci
Pozorně si přečtěte informace
na obalu. Zdravotnický prostředek.

-10 Kč

85

339

V akci také: Bepanthne Baby 30 g
za 105 Kč 119 Kč (-14 Kč)
Kosmetické přípravky. CH−20220209−119

-50 Kč

- Kč -

JUNIOR-ANGIN PASTILKY

SUDOCREM® MULTI-EXPERT
125 g
Ochranný krém pro podporu léčby a prevence:
• plenkové dermatitidy
• odřenin a podrážděné pokožky
Čtěte pečlivě návod k použítí.
Sudocrem MULTI-EXPERT
je zdravotnický prostředek.

• klinicky ověřeno:
pomáhá chránit zadeček
před vznikem opruzenin
• vhodný pro péči o bradavky
při kojení a o suchou pokožku

-30 Kč

179

149
- Kč -

24 pastilek
• pastilky s jahodovou příchutí pro děti od 4 let
• díky islandskému lišejníku ulevují od bolesti v krku
• zklidňují podrážděné sliznice působí
antisepticky v ústní dutině
V akci také: Junior-angin sirup pro děti 100 ml
za 199 Kč 219 Kč (−20 Kč), Junior-angin
lízátka proti bolesti krku 8 ks
za 155 Kč 169 Kč (-14 Kč)
Čtěte pečlivě návod k použití.
Zdravotnické prostředky.

-20 Kč

189

169
- Kč -

289
- Kč -

AKČNÍ NABÍDKA OD 10. 9. DO 31. 10. 2022

DIAMIZIN GURMAR

EXALLER®

150 kapslí

75 ml
•
•
•
•

přípravek při léčbě a prevenci alergie na roztoče
eliminuje 99 % roztočů
100 % přírodní
výsledky ověřené v praxi

Čtěte pečlivě návod k použití.
Zdravotnický prostředek.

• přispívá k udržení normální hladiny cukru v krvi¹
• snižuje chuť na sladkosti, čímž přispívá
k redukci váhy¹

409

349

-60 Kč

601

V akci také: DIAMizin Gurmar, 50 kapslí
za 239 Kč 279 Kč (-40 Kč) (1 kapsle/4,78 Kč)

- Kč -

Doplňky stravy.
1
Gymnema sylvestre
(1 kapsle/3,39 Kč)

ENDWARTS® ORIGINAL

509

-92 Kč

- Kč -

PARANIT EXTRA SILNÝ
ŠAMPON + HŘEBEN

5 ml roztok k odstranění bradavic
• unikátní prostředky pro odstranění bradavic
na rukou a chodidlech
• Freeze: zmrazení oxidem dusným
• Original a Pen: vysoušení kyselinou mravenčí

100 ml
309

V akci také: EndWarts® PEN 3 ml pero k odstranění bradavic
za 349 Kč 429 Kč (-80 Kč), EndWarts® FREEZE 7‚5 g
kryoterapie bradavic za 499 Kč 625 Kč (-126 Kč)

249

- Kč EndWarts® Original, EndWarts Pen, EndWarts® Freeze
-60 Kč
jsou zdravotnické prostředky. Před jejich použitím
si pečlivě pročtěte návod k použití.
Číslo notifikované osoby: 0459 (EndWarts Freeze), 0546 (EndWarts Pen, EndWarts Original).

• odstraní vši do 5 minut
• chrání před opakovanou nákazou až 72 h

379

V akci také: ostatní druhy Paranitu od 299 Kč
Před použitím si přečtěte
příbalovou informaci.
Zdravotnické prostředky.

-50 Kč

329
- Kč -

OCUTEIN® SENSITIVE PLUS
TEREZIA ČERNÝ ČESNEK

oční kapky, 15 ml
• poskytuje okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči
• vhodné pro citlivé oči
• lze aplikovat na kontaktní čočky

60 kapslí
• česnek pomáhá regulovat hladinu cholesterolu
a lipidů v krvi
• podporuje imunitu
• bez zápachu a palčivé chuti
• nedráždí sliznice zažívacího ústrojí

V akci také: OCUTEIN® SENSITIVE roztok na kontaktní čočky
360 ml za 229 Kč 270 Kč (-41 Kč), OCUTEIN® SENSITIVE
oční voda 50 ml za 119 Kč 143 Kč (-24 Kč),
OCUTEIN® SENSIGEL hydratační oční gel 15 ml
za 255 Kč 299 Kč (-44 Kč)

V akci také: TEREZIA Černý česnek, 30 kapslí
za 189 Kč 249 Kč (-60 Kč) (1 kapsle/6,30 Kč)
Doplňky stravy.
(1 kapsle/5,98 Kč)

439

-80 Kč

VIROSTOP

359
- Kč -

30 ml, ústní sprej

Čtěte pečlivě návod k použití.
Zdravotnické prostředky.

-24 Kč

239

215
- Kč -

90 kapslí

HYAL-DROP® MULTI
OČNÍ KAPKY 2.0

V akci také:
Artelac TripleAction 10 ml
za 279 Kč 349 Kč (-70 Kč)
Zdravotnické prostředky,
pečlivě čtěte návod k použití.
ČNO 0483.

259

-50 Kč

209

VITAL PROTEINS
COLLAGEN PEPTIDES

- Kč -

NOVINKA

284 g

• vitamin D přispívá k normální funkci
imunitního systému, svalů, kostí a zubů
• umožňuje správné vstřebávání
a ukládání vápníku a fosforu
V akci také: Moje lékárna Vitamin D3 2000 IU
60 + 20 tablet za 149 Kč 169 Kč (-20 Kč)
(1 tableta/1,87 Kč)

www.mojelekarna.cz

- Kč -

Účinná pomoc pro podrážděné a unavené oči
• použitelnost 6 měsíců po otevření
• bez konzervantů, vhodný i pro velmi citlivé oči

VITAMIN D3 2000 IU GALMED

Doplňky stravy.
(1 kapsle/1,88 Kč)

169

-29 Kč

10 ml

• ústní a nosní spreje VIROSTOP poskytují ochranu
proti COVID−19, chřipce a nachlazení
• při nemoci účinně zmírňují příznaky
• kombinace ústního a nosního spreje VIROSTOP
zajišťuje komplexní ochranu horních dýchacích cest
V akci také: Virostop nosní sprej 20 ml za 195 Kč
219 Kč (-24 Kč), Virostop pastilky 50 ks,
za 299 Kč 349 Kč (-50 Kč)

Čtěte pečlivě návod k použití.
Zdravotnické prostředky.

198

-30 Kč

199

169
- Kč -

• podpoří mladistvý vzhled, obsahují 20 g
vysoce kvalitního kolagenu na porci
• jsou bez chuti a zápachu a výborně se
rozpouští v jakémkoliv teplém
i studeném nápoji
V akci také: Vital Proteins Marine
Collagen 221 g za 699 Kč
779 Kč (-80 Kč)
Doplňky stravy.

-60 Kč

599

539
- Kč -

Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč včetně DPH. Nabídka platí od 10. 9. do 31. 10. 2022 nebo do vyprodání zásob. Prostudujte
pečlivě příbalový leták. Účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. Cílem této nabídky není podpora zvýšeného užívání léčiv. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

