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127,-
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Ibalgin® 400  
100 potahovaných tablet

Účinné analgetikum:
• pomáhá při bolesti hlavy, 

zubů, zad, svalů, kloubů  
a menstruační bolesti

• snižuje horečku
• tlumí zánět
Pro dospělé a dospívající od 12 let.  
Růžový Ibalgin® je jen jeden.

Ibalgin® 400 je lék k vnitřnímu užití. 
Obsahuje ibuprofenum.*

OROFAR®  
pastilky 1 mg/1 mg  
24 pastilek

• proti bolesti v krku,  
má antiseptické  
a anestetické  
vlastnosti

• tlumí bolest a léčí  
infekci

• působí proti virům  
i proti bakteriím  
a kvasinkám

• pastilky s pomerančovou příchutí

V akci také OROFAR®  
2mg/ml+1.5mg/ml sprej, 30 ml, 
cena 164 Kč.

OROFAR® obsahuje benzoxonium  
a lidokain. Lék k rozpuštění v ústech.*

Panadol  
Extra Novum 500 mg/65 mg  
30 potahovaných tablet

• působí při mírné  
až středně silné  
bolesti hlavy včetně  
migrény, bolesti zubů  
a při menstruaci  
a bolesti svalů, kloubů  
a v krku při onemocnění horních cest dýchacích

• objevuje se v krvi již do 10 minut

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

Panadol Extra Novum potahované 
tablety je lék na vnitřní užití.*

Oscillococcinum®  
6 dávek

• 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

V akci také Oscillococcinum®, 30 dávek, cena 589 Kč.

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.*

QUIXX® 
nosní sprej  
30 ml

• efektivně uvolní nos  
při rýmě, alergické  
rýmě, nachlazení

• nezpůsobuje závislost
• vhodný také pro  

těhotné a kojící ženy a děti od 6 měsíců věku

V akci také QUIXX® acute nosní 
sprej, 100 ml, cena 189 Kč.

Hypertonický roztok mořské vody, 
obsahuje vodu z oceánu a čištěnou 
vodu. Zdravotnický prostředek k aplikaci 
do nosu.*

Stoptussin®  
kapky  
50 ml

• díky kombinaci 2 účinných 
látek tiší dráždivý kašel 
a zároveň napomáhá 
odkašlávání

• k užití u dětí od 6 měsíců

V akci také Stoptussin® sirup,  
180 ml, cena 134 Kč.

Stoptussin® kapky a Stoptussin® sirup jsou 
léčivé přípravky k vnitřnímu užití.*

Hedelix® sirup  
100 ml

• Expektorans ve formě  
sirupu

• tradiční rostlinný léčivý 
přípravek obsahuje hustý 
extrakt z břečťanového  
listu

• podpůrná léčba při kašli 
provázejícím nachlazení

• již od narození

Lék k vnitřnímu užití. Použití tohoto 
tradičního rostlinného léčivého přípravku 
je založeno výlučně na zkušenosti  
z dlouhodobého použití.*

Olynth® HA 0.1%  
nosní sprej, roztok
10 ml

• rychle uvolňuje ucpaný 
nos

• zvlhčuje nosní sliznici díky 
obsahu kyseliny hyaluronové 
ve formě sodné soli

• neobsahuje konzervační 
látky

V akci také ostatní přípravky 
Olynth®.

Reklama na léčivý přípravek. Nosní 
sprej, roztok obsahuje xylometazolin-
hydrochlorid a je určen k podání do nosu. 
Před použitím si pečlivě přečtěte celou 
příbalovou informaci.*

akční cena

– 27 Kč

119,-

146,-

znáte  
z TV

znáte  
z TV

znáte  
z TV

COLDREX®  
MAXGRIP Lesní ovoce
10 sáčků

Horký nápoj s kombinací 
3 účinných látek, který:
• uleví od příznaků 

chřipky a silného 
nachlazení

• snižuje horečku
• tlumí bolest hlavy  

a bolest v krku
• uvolňuje ucpaný nos

V akci také COLDREX® MAXGRIP  
Citron, 10 sáčků, cena 154 Kč.

Lék k vnitřnímu užití*

znáte  
z TV
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KAŠEL KAŠEL

XX IMUNITA

CHŘIPKA,  
NACHLAZENÍTANTOGRIP®  

pomeranč  
10 sáčků

NACHLAZENÍSeptofort 2 mg  
24 pastilek

• léčí příčinu  
bolesti v krku

• ničí široké  
spektrum bakterií i viry

• lokální léčba infekcí v dutině ústní a horních cest 
dýchacích

• mátová příchuť

V akci také Sinulan® forte express 
sprej, 15 ml, cena 124 Kč.

Septofort 2 mg je lék k vnitřnímu užití. 
Obsahuje chlorhexidin. Sinulan® forte je 
zdravotnický prostředek.*

BOLEST V KRKU, 
NACHLAZENÍ

akční cena

– 35 Kč

94,-

129,-

akční cena

– 46 Kč

149,-

195,-

akční cena

– 41 Kč

114,-

155,-

TUSSIREXTM sirup  
120 ml

• sirup na všechny druhy 
kašle spojené  
s nachlazením  

• zmírňuje suchý dráždivý  
i průduškový kašel 

• rychlá úleva

V akci také TUSSIREXTM JUNIOR 
sirup, 120 ml, cena 134 Kč.

Zdravotnický prostředek*

TEREZIA Hlíva s rakytníkovým olejem  
60+60 kapslí
1 cps. = 2,83 Kč

• nejsilnější hlíva na trhu**
• hlíva z českých pěstíren
• rakytník podporuje funkci  

imunitního systému
• bez příměsí a konzervačních  

látek

**Nejvyšší obsah deklarovaných  
betaglukanů. Dle průzkumu  
z lékáren, květen 2019.

V akci také TEREZIA Hlíva s rakytníkovým olejem, 100+100 kapslí, cena 524 Kč.

Doplněk stravy*

BIOTUSSIL®  
100 ml

Tradiční rostlinný léčivý přípravek při 
rýmě a zánětu nosních dutin.

Lék k vnitřnímu užití*

STODAL® sirup  
200 ml

• zklidní suchý kašel
• uleví od vlhkého kašle
• tradiční rostlinný léčivý přípravek
• rodinné balení 200 ml

Stodal® je léčivý přípravek k vnitřnímu 
užití. Použití tohoto tradičního 
rostlinného léčivého přípravku je 
založeno výlučně na zkušenosti  
z dlouhodobého použití.*

• ulevuje od příznaků  
chřipky a nachlazení   
(horečka, bolest  
hlavy, ucpaný nos,  
bolest svalů  
a kloubů)

• zmírňuje příznaky  
akutního zánětu  
horních cest dýchacích

• rozpustný i ve studené vodě
• pro dospělé a děti od 12 let

V akci také TANTOGRIP® citrón,  
10 sáčků, cena 124 Kč.

Tantogrip® citrón, Tantogrip® pomeranč 
obsahují paracetamol a phenylephrin 
hydrochlorid. Lék k vnitřnímu užití.*

akční cena

– 45 Kč

124,-

169,-

Robitussin® 
Antitussicum na suchý 
dráždivý kašel  
100 ml

• PROTI suchému kašli
• efektivní úleva od suchého 

dráždivého kašle
• pro děti od 6 let a dospělé

V akci také Robitussin® 
Expectorans na odkašlávání, 
100 ml, cena 129 Kč.

Robitussin® Antitussicum na suchý 
dráždivý kašel (dextrometorfan) a 
Robitussin® Expectorans na vlhký kašel 
(guaifenesin) jsou léky k vnitřnímu užití.*

KAŠEL

akční cena

– 15 Kč

129,-

144,-

MÖLLER´S  
Omega 3 50+  
250 ml

• tradiční rybí olej z Norska vyráběný 
již od roku 1854

• oblíbená citrónová příchuť
• vysoký obsah vitaminu D
• vitaminy A a D přispívají k normální 

funkci imunitního systému
• EPA a DHA přispívají k normální 

funkci srdce** a DHA přispívá k 
udržení normální činnosti mozku***

Příznivého účinku se dosáhne při 
přívodu 250 mg ***DHA, **DHA  
a EPA denně.

V akci také ostatní přípravky 
MÖLLER´S.

Doplněk stravy*

VITAMIN

akční cena

– 50 Kč

249,-

299,-

Strepfen®  
24 pastilek

• rychle a dlouhodobě uleví od bolesti v krku
• tlumí bolest v krku až na 6 hodin
• obsahuje flurbiprofen, který působí proti zánětu a otoku

V akci také Strepfen®, 16 pastilek, cena 139 Kč, Strepfen® pomeranč bez cukru,  
24 pastilek, cena 169 Kč, Strepfen® orální sprej, roztok, 15 ml, cena 174 Kč. / Léky k vnitřnímu užití. Obsahují flurbiprofen.*

BOLEST V KRKU

akční cena

– 40 Kč

169,-

209,-

akční cena

– 25 Kč

134,-

159,-

znáte  
z TV

znáte  
z TV

NOVINKA

akční cena

– 40 Kč

339,-

379,-

znáte  
z TV

znáte  
z TV
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akční cena
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249,-

299,-

Strepfen®  
24 pastilek

• rychle a dlouhodobě uleví od bolesti v krku
• tlumí bolest v krku až na 6 hodin
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ZAŽÍVÁNÍ ZAŽÍVÁNÍ

HEMOROIDY PROSTATA

IMUNITARAKYTNÍČEK®  
veganské želé  
DIVOKÉ OVOCE  
90 ks
1 ks = 2,10 Kč

STRESBarny´s HypnoX® 

forte  
20 tablet
1 tbl. = 6,95 Kč

Pro váš zdravý a posilující spánek
• extra silná bylinná směs (kozlík, 

chmel, mučenka, meduňka) 
tradičně užívaná pro lepší komfort 
usínání

• oblíbený doplněk stravy na spaní

Doplněk stravy*

SPÁNEK

akční cena

– 25 Kč

94,-

119,-
akční cena

– 136 Kč

594,-

730,-

akční cena

– 30 Kč

139,-

169,-

akční cena

– 22 Kč

219,-

241,-

akční cena

– 30 Kč

169,-

199,-

BIOPRON®  
9 Premium  
30+10 tobolek
1 tob. = 5,98 Kč

• ideální podpora Vaší celkové pohody  
a rovnováhy střevní mikrobioty při a po léčbě  
antibiotiky

• Vaše denní dávka života

V akci také BIOPRON® Kids+,  
30 tobolek, cena 329 Kč.

Doplňky stravy*

Faktu rektální  
mast  
20 g

• neinvazivní varianta léčby 
hemoroidů

• rychle zastavuje krvácení, pálení 
a svědění

• účinný proti bolesti

Léčivý přípravek k rektálnímu podání*

De-press  
30 tobolek
1 tob. = 5,63 Kč

• STOP špatné náladě
• podpora duševní pohody a vyrovnání se stresem1

• kombinace 4 bylin a hořčíku  
s L-tryptofanem

1kozlík lékařský

V akci také De-press, 60 tobolek,  
cena 259 Kč.

Doplněk stravy*

NATUREVIA® 
LAKTOBACILY 5 Imunita  
33 kapslí
1 cps. = 6,64 Kč

• BONUS 10% kapslí v balení 
NAVÍC

• nejmodernější probiotikum nové 
generace pro péči o vyváženou 
střevní mikroflóru

• s vitaminem C pro podporu 
imunity

• doporučuje se při a po užívání 
antibiotik

• prémiová kvalita - maximální  
síla díky 1 kapsli

V akci také NATUREVIA® 
LAKTOBACÍLKY BABY, 30 sáčků, 
cena 174 Kč.

Doplněk stravy*

Cemio RED3  
90 kapslí
1 cps. = 6,60 Kč

• nová 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

V akci také Cemio RED3, 60 kapslí, 
cena 454 Kč.

Doplněk stravy*

• skvělá chuť díky 
obsahu 20%  
ovocné šťávy

• obsahuje 9 vitaminů  
a rakytník 
na podporu 
obranyschopnosti 
organizmu

• bez příměsí  
a konzervačních látek

V akci také RAKYTNÍČEK® veganské 
želé MARACUJA, 90 ks, cena 189 Kč.

Doplněk stravy*

akční cena

– 50 Kč

189,-

239,-

Espumisan®  
40 mg  
100 měkkých tobolek

TRÁVENÍ

akční cena

– 35 Kč

144,-

179,-

Urinal Akut®  
10 tablet
1 tbl. = 21,90 Kč

• akutní péče se zlatobýlem pro 
podporu zdraví močových cest

• obohaceno o extrakt  
z kanadských brusinek

V akci také Urinal Express® pH,  
6 sáčků, cena 144 Kč.

Doplňky stravy*

MOČOVÉ CESTY

akční cena

– 30 Kč

219,-

249,-

Celaskon® 250 mg  
100 tablet

• vitamin 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

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití obsahující acidum ascorbicum*

VITAMIN

akční cena

– 26 Kč

94,-

120,-

akční cena

– 60 Kč

239,-

299,-

• pro úlevu od nadýmání
• lze užívat v těhotenství
• Espumisan® kapky 100 mg/ml  

je vhodný i pro kojence a děti 
do 6 let

V akci také Espumisan® kapky  
100 mg/ml, 30 ml, cena 124 Kč.

Lék k vnitřnímu užití obsahující simetikon*

znáte  
z TV

znáte  
z TV

znáte  
z TV
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CHŘIPKA,  

NACHLAZENÍ

KAŠEL BOLEST

VITAMINVitamin D3 400  
I.U. kapky  
10 ml

MULTIVITAMINVitamín  
K2+D3+Q10  
60 tobolek
1 tob. = 4,90 Kč

Kombinace vitaminů K2, D3 a 
koenzymu Q10 přispívá k udržení 
normálního stavu kostí a k normální 
srážlivosti krve.

Doplněk stravy*

VITAMIN

akční cena

– 28 Kč

107,-

135,-
akční cena

– 40 Kč

109,-

149,-

akční cena

– 91 Kč

294,-

385,-

akční cena

– 32 Kč

157,-

189,-

akční cena

– 45 Kč

219,-

264,-

MUCOSOLVAN®  
pro dospělé  
100 ml

• léčí vlhký kašel
• rozpouští hlen
• usnadňuje vykašlávání
• jahodová příchuť

V akci také MUCOSOLVAN® Long 
Effect, 20 tobolek, cena 119 Kč, 
MUCOSOLVAN® Junior, 100 ml, 
cena 97 Kč.

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití. 
Obsahuje ambroxoli hydrochloridum.*

Vicks SymptoMed 
Complete citrón  
10 sáčků

• horký 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

V akci také Vicks Symptomed Forte 
citrón, 10 sáčků, cena 157 Kč.

Lék k vnitřnímu užití*

APO-IBUPROFEN  
400 mg  
100 potahovaných tablet

• uleví od bolesti hlavy, zad,  
kloubů i menstruační bolesti

• snižuje horečku a tlumí  
projevy zánětu

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje 
ibuprofenum.*

Quali®-D je čistý vitamin D3 bez 
alergenů, bez živočišných přísad  
a není geneticky modifikovaný  
s certifikovaným dávkovačem.

Doplněk stravy*

akční cena

– 34 Kč

119,-

153,-

GS SUPERKY  
probiotika  
60+20 kapslí
1 cps. = 4,30 Kč

• unikátní komplex 9 
odolných kmenů bakterií

• 21 mld. životaschopných 
mikroorganismů**  
v denní dávce (2 kapsle)

• selen pro podporu 
imunity

**Uvedené množství 
odpovídá okamžiku výroby.

V akci také GS SUPERKY probiotika, 
30+10 kapslí, cena 199 Kč.

Doplněk stravy*

IMUNITA

akční cena

– 72 Kč

344,-

416,-

Neo-angin® 

bez cukru  
24 pastilek

KOMPLEXNÍ  
ŘEŠENÍ BOLESTI  
V KRKU
• Neo-angin® na  

mírnou bolest  
v krku

• novinka Orocalm  
sprej na akutní silnou  
bolest v krku s otokem

V akci také Neo-angin® třešeň nebo šalvěj, 24 pastilek, 
každý za cenu 147 Kč, Orocalm  
1,5 mg/ml orální sprej, 30 ml,  
cena 144 Kč.

Léčivé přípravky k místnímu užití v 
ústech a v krku. Vitamín C 500 mg je 
doplněk stravy.*

BOLEST V KRKU

akční cena

– 30 Kč

147,-

177,-

Ocuvite® LUTEIN forte tbl. 60+30 ZDARMA  
90 tablet
1 tbl. = 4,32 Kč

S luteinem, zeaxanthinem, vitaminy a zinkem, který přispívá k udržení normálního zraku.

Doplněk stravy*

VITAMIN

akční cena

– 91 Kč

389,-

480,-

akční cena

– 36 Kč

134,-

170,-

znáte  
z TV

PARALEN® GRIP  
horký nápoj pomeranč  
a zázvor
12 sáčků

• odstraňuje příznaky 
chřipky a nachlazení, jako 
jsou: horečka, ucpaný nos, 
bolest hlavy, bolest v krku

• nezpůsobuje ospalost
• bez umělých barviv

V akci také PARALEN® GRIP horký 
nápoj NEO, 12 sáčků, cena 134 Kč.

Volně prodejné léky k vnitřnímu užití*

Akce se  
vztahuje  

na všechny 
příchutě

SUSTENIUM  
Biorytmus 3 multivitamin 
ŽENA
30 tablet

• nový multivitaminový přípravek  
s 3fázovým uvolňováním 

• specifické složení právě  
pro vás - žena, žena 60+,  
muž, muž 60+

V akci také  SUSTENIUM 
Biorytmus 3 multivitamin MUŽ, 30 tablet, cena 219 Kč, 
SUSTENIUM Biorytmus 3 multivitamin ŽENA 60+,  
30 tablet, cena 249 Kč,  
SUSTENIUM Biorytmus 3 
multivitamin MUŽ 60+, 30 tablet, 
cena 249 Kč, SUSTENIUM PLUS, 
12x8g, cena 124 Kč, SUSTENIUM 
PLUS, 22x8g, cena 199 Kč.

Doplněk stravy*

znáte  
z TV

Při koupi  
výrobku Klosterfrau 
Vitamín C 500 mg  
15 kapslí NAVÍC  

za 0,01 Kč



ÚNOR 2020AKČNÍ NABÍDKA
CHŘIPKA,  

NACHLAZENÍ
CHŘIPKA,  

NACHLAZENÍ

KAŠEL BOLEST

VITAMINVitamin D3 400  
I.U. kapky  
10 ml

MULTIVITAMINVitamín  
K2+D3+Q10  
60 tobolek
1 tob. = 4,90 Kč

Kombinace vitaminů K2, D3 a 
koenzymu Q10 přispívá k udržení 
normálního stavu kostí a k normální 
srážlivosti krve.

Doplněk stravy*

VITAMIN

akční cena

– 28 Kč

107,-

135,-
akční cena

– 40 Kč

109,-

149,-

akční cena

– 91 Kč

294,-

385,-

akční cena

– 32 Kč

157,-

189,-

akční cena

– 45 Kč

219,-

264,-

MUCOSOLVAN®  
pro dospělé  
100 ml

• léčí vlhký kašel
• rozpouští hlen
• usnadňuje vykašlávání
• jahodová příchuť

V akci také MUCOSOLVAN® Long 
Effect, 20 tobolek, cena 119 Kč, 
MUCOSOLVAN® Junior, 100 ml, 
cena 97 Kč.

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití. 
Obsahuje ambroxoli hydrochloridum.*

Vicks SymptoMed 
Complete citrón  
10 sáčků

• horký 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

V akci také Vicks Symptomed Forte 
citrón, 10 sáčků, cena 157 Kč.

Lék k vnitřnímu užití*

APO-IBUPROFEN  
400 mg  
100 potahovaných tablet

• uleví od bolesti hlavy, zad,  
kloubů i menstruační bolesti

• snižuje horečku a tlumí  
projevy zánětu

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje 
ibuprofenum.*

Quali®-D je čistý vitamin D3 bez 
alergenů, bez živočišných přísad  
a není geneticky modifikovaný  
s certifikovaným dávkovačem.

Doplněk stravy*

akční cena

– 34 Kč

119,-

153,-

GS SUPERKY  
probiotika  
60+20 kapslí
1 cps. = 4,30 Kč

• unikátní komplex 9 
odolných kmenů bakterií

• 21 mld. životaschopných 
mikroorganismů**  
v denní dávce (2 kapsle)

• selen pro podporu 
imunity

**Uvedené množství 
odpovídá okamžiku výroby.

V akci také GS SUPERKY probiotika, 
30+10 kapslí, cena 199 Kč.

Doplněk stravy*

IMUNITA

akční cena

– 72 Kč

344,-

416,-

Neo-angin® 

bez cukru  
24 pastilek

KOMPLEXNÍ  
ŘEŠENÍ BOLESTI  
V KRKU
• Neo-angin® na  

mírnou bolest  
v krku

• novinka Orocalm  
sprej na akutní silnou  
bolest v krku s otokem

V akci také Neo-angin® třešeň nebo šalvěj, 24 pastilek, 
každý za cenu 147 Kč, Orocalm  
1,5 mg/ml orální sprej, 30 ml,  
cena 144 Kč.

Léčivé přípravky k místnímu užití v 
ústech a v krku. Vitamín C 500 mg je 
doplněk stravy.*

BOLEST V KRKU

akční cena

– 30 Kč

147,-

177,-

Ocuvite® LUTEIN forte tbl. 60+30 ZDARMA  
90 tablet
1 tbl. = 4,32 Kč

S luteinem, zeaxanthinem, vitaminy a zinkem, který přispívá k udržení normálního zraku.

Doplněk stravy*

VITAMIN

akční cena

– 91 Kč

389,-

480,-

akční cena

– 36 Kč

134,-

170,-

znáte  
z TV

PARALEN® GRIP  
horký nápoj pomeranč  
a zázvor
12 sáčků

• odstraňuje příznaky 
chřipky a nachlazení, jako 
jsou: horečka, ucpaný nos, 
bolest hlavy, bolest v krku

• nezpůsobuje ospalost
• bez umělých barviv

V akci také PARALEN® GRIP horký 
nápoj NEO, 12 sáčků, cena 134 Kč.

Volně prodejné léky k vnitřnímu užití*

Akce se  
vztahuje  

na všechny 
příchutě

SUSTENIUM  
Biorytmus 3 multivitamin 
ŽENA
30 tablet

• nový multivitaminový přípravek  
s 3fázovým uvolňováním 

• specifické složení právě  
pro vás - žena, žena 60+,  
muž, muž 60+

V akci také  SUSTENIUM 
Biorytmus 3 multivitamin MUŽ, 30 tablet, cena 219 Kč, 
SUSTENIUM Biorytmus 3 multivitamin ŽENA 60+,  
30 tablet, cena 249 Kč,  
SUSTENIUM Biorytmus 3 
multivitamin MUŽ 60+, 30 tablet, 
cena 249 Kč, SUSTENIUM PLUS, 
12x8g, cena 124 Kč, SUSTENIUM 
PLUS, 22x8g, cena 199 Kč.

Doplněk stravy*

znáte  
z TV

Při koupi  
výrobku Klosterfrau 
Vitamín C 500 mg  
15 kapslí NAVÍC  

za 0,01 Kč



Zovirax® DUO  
50 mg/g + 10 mg/g krém  
2 g

• jediný krém na léčbu oparů  
s dvojím složením: zabraňuje 
množení viru a pomáhá léčit  
zánět

• klinicky prokázaně pomáhá 
zastavit vznik puchýřků

• zkracuje dobu hojení

Zovirax® DUO 50 mg/g + 10 mg/g krém je 
lék k vnějšímu užití.*

OPARYKOSMETIKA KOSMETIKA

KOSTI A ZUBY

INDULONA  
Original krém  
na ruce 
85 ml

• regenerační, ochranný a promašťující 
krém na ruce určený pro každodenní 
péči o vysušenou a popraskanou 
pokožku

• pokožce dodává pružnost, pevnost, 
přirozenou vláčnost a obnovuje 
bariérové funkce kůže

V akci také ostatní přípravky 
INDULONA.

Kosmetický přípravek*

VITAMIN

akční cena

– 13 Kč

57,-

70,-

akční cena

– 42 Kč

247,-

289,-
akční cena

– 51 Kč

294,-

345,-
akční cena

– 9 Kč

41,-

50,-

PLASMAGEL 
Future  
5 ml

• jedinečný přípravek na poškozenou, 
porušenou a podrážděnou pokožku

• pomocí unikátních krevních 
proteinů vytváří téměř ihned po 
aplikaci na pokožce ochranný film

• působení krevních proteinů má na 
kůži silný regenerační a zklidňující 
účinek, gel je tak vhodný 
například na drobné odřeniny 
nebo na zhojené jizvy

• také napomáhá v péči o pleť 
atopiků

Kosmetický přípravek*

Vitaminy a minerály pro krásné 
vlasy a nehty.

Doplněk stravy*

BIOSIL Plus  
60 tablet
1 tbl. = 0,95 Kč

Revital® PREMIUM  
Vápník Hořčík 
Zinek  
100+50 tablet
1 tbl. = 0,96 Kč

Pro vaše kosti a zuby

Obsažené látky (vápník, hořčík, 
zinek) přispívají k:

• udržení normálního stavu kostí  
a zubů

• snížení míry únavy a vyčerpání
• normální psychické činnosti
• normální funkci imunitního 

systému

Doplněk stravy*

akční cena

– 69 Kč

144,-

213,-

Femibion® 2  
Těhotenství  
(4 týdenní balení)  
28 tablet a 28 tobolek

TĚHOTENSTVÍ

akční cena

– 93 Kč

497,-

590,-

* Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták, účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. Změna vyhrazena. Za tiskové chyby neručíme. Cílem tohoto informačního letáku není podpora zvýšeného užívání 
léků. Doplňky stravy nenahrazují pestrou stravu ani zdravý životní styl. Běžné prodejní ceny se mohou v jednotlivých lékárnách lišit. Běžnou cenou se rozumí Průměrná aktuální cena příslušného přípravku v lékárnách dle 
zveřejněných údajů Ministerstva zdravotnictví ČR, www.mzcr.cz, zaokrouhlená na celé Kč, případně cena vyplývající z informací a sdělení výrobce/dovozce. Za takováto sdělení neneseme zodpovědnost. Ilustrační obrázky.

Vámi vybrané produkty na bezlepek.pharmapoint.cz  
si můžete vyzvednout ve více než 175 lékárnách PharmaPoint

BOHATÝ BEZLEPKOVÝ  
SORTIMENT

9

8

10

32

3
14

23

4

12

8

8 

10
25

14

Vámi vybrané produkty na bezlepek.pharmapoint.cz  
si můžete vyzvednout ve více než 170 lékárnách PharmaPoint

BOHATÝ BEZLEPKOVÝ  
SORTIMENT

8

5

9

29

2
14

20

2

12

15

7 

10
26

13

znáte  
z TV

• inovované složení s kys.  
listovou, Metafolinem®,  
vitaminem D3, luteinem  
a DHA

• obohacený o železo, zinek, selen a hořčík
• od 13. týdne těhotenství do porodu

V akci také Femibion® 1 Plánování  
a 1.trimestr, 28 tablet, cena 297 Kč, 
Femibion® 3 Kojení, 28 tablet  
a 28 tobolek, cena 497 Kč.

Doplněk stravy*

znáte  
z TV

OČISystane® COMPLETE zvlhčující  
oční kapky  
10 ml

Systane® 
ULTRA 
zvlhčující  
oční kapky  
10 ml

Poskytují okamžitou  
úlevu suchým, unaveným  
a podrážděným očím.

V akci také Systane® BALANCE oční kapky, 10 ml, cena 224 Kč, 
Systane® HYDRATION zvlhčující oční kapky, 10 ml, cena 224 Kč.

Zdravotnický prostředek*

OČI

akční cena

– 85 Kč

204,-

289,-

• snadná volba pro 
optimální úlevu od 
příznaků syndromu 
suchého oka

• složení „vše v 
jednom“ poskytuje 
zvlhčení a ochranu 
od všech typů 
podrážděných, 
suchých očí

Zdravotnický prostředek*

akční cena

– 85 Kč

264,-

349,-

1. OČNÍ DISKOMFORT
a. Jak často se u Vás objevuje pocit nepohodlí v očích?

0  nikdy

1  výjimečně 2  občas

3  velmi často 4  neustále

b. Pokud máte v očích pocit nepohodlí, jak 
intenzivní byl tento pocit na konci dne, zhruba 
dvě hodiny předtím, než jste šli spát?

2. SUCHÉ OČI
a. Jak často jste za poslední měsíc měli pocit 

suchých očí během běžného dne?
0  nikdy

1  výjimečně 2  občas

3  velmi často 4  neustále

b. Pokud jste měli pocit suchých očí, jak intenzivní 
byl tento pocit na konci dne, zhruba dvě hodiny 
předtím, než jste šli spát?

3. SLZENÍ OČÍ
Jak často Vaše oči slzely nebo jste měli pocit slzavých 
očí při běžném dni během posledního měsíce?

0  nikdy

1  výjimečně 2  občas
3  velmi často 4  neustále

Máte podezření 
na syndrom suchého oka?2

Vaše skóre

Vůbec
0 

Slabý
1  2  3 

Velmi intenzivní
4 

Vůbec
0 

Slabý
1  2  3 

Velmi intenzivní
4 

VÝSLEDNÉ SKÓRE DOTAZNÍKU DEQ-5
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Syndrom suchého oka
Výskyt syndromu suchého oka se v populaci pohybuje 
v rozmezí od 5 do 50 %1. Spouštěčem může být klimatizované 
prostředí s nízkou vlhkostí vzduchu, dlouhodobá práce 

na počítači, ale třeba i hormonální 
změny, léky nebo oční operace.

Slzný film se skládá ze dvou vrstev, 
které mají za úkol výživu rohovkové 
tkáně, ochranu očí před okolními 
nečistotami a zlepšení zrakové 
ostrosti. Jednotlivé vrstvy by měly být 
dostatečně silné a  hodnotí se také 
jejich kvalita.

i

1.  The Ocular Surface 2017 15, 334-365
2.  Chalmers, R. L., Begley, C. G., & Caffery, B. (2010). Validation of the 5-Item Dry Eye Questionnaire (DEQ-5): discrimination across self assessed severity 

and aqueous tear deficient dry eye diagnoses. Contact Lens and Anterior Eye, 33(2), 55-60.

Zvlhčující oční kapky produktové řady Systane® jsou zdravotnickým prostředkem. 
Před použitím si vždy pečlivě prostudujte návod k použití. Účinky konzultujte s Vaším lékařem či lékárníkem.
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BOLEST V KRKU

KAŠEL CHŘIPKA

CHŘIPKA,  
NACHLAZENÍ

BOLEST V KRKU

KAŠEL

RÝMA

akční cena

– 33 Kč

127,-

160,-

akční cena

– 31 Kč

134,-

165,-

akční cena

– 23 Kč

94,-

117,-

akční cena

– 25 Kč

144,-

169,-

akční cena

– 42 Kč

124,-

166,-

akční cena

– 16 Kč

89,-

105,-

akční cena

– 35 Kč

174,-

209,-

akční cena

– 25 Kč

154,-

179,-

BOLEST

RÝMA

AKČNÍ
NABÍDKA

ÚNOR 2020
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Ibalgin® 400  
100 potahovaných tablet

Účinné analgetikum:
• pomáhá při bolesti hlavy, 

zubů, zad, svalů, kloubů  
a menstruační bolesti

• snižuje horečku
• tlumí zánět
Pro dospělé a dospívající od 12 let.  
Růžový Ibalgin® je jen jeden.

Ibalgin® 400 je lék k vnitřnímu užití. 
Obsahuje ibuprofenum.*

OROFAR®  
pastilky 1 mg/1 mg  
24 pastilek

• proti bolesti v krku,  
má antiseptické  
a anestetické  
vlastnosti

• tlumí bolest a léčí  
infekci

• působí proti virům  
i proti bakteriím  
a kvasinkám

• pastilky s pomerančovou příchutí

V akci také OROFAR®  
2mg/ml+1.5mg/ml sprej, 30 ml, 
cena 164 Kč.

OROFAR® obsahuje benzoxonium  
a lidokain. Lék k rozpuštění v ústech.*

Panadol  
Extra Novum 500 mg/65 mg  
30 potahovaných tablet

• působí při mírné  
až středně silné  
bolesti hlavy včetně  
migrény, bolesti zubů  
a při menstruaci  
a bolesti svalů, kloubů  
a v krku při onemocnění horních cest dýchacích

• objevuje se v krvi již do 10 minut

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

Panadol Extra Novum potahované 
tablety je lék na vnitřní užití.*

Oscillococcinum®  
6 dávek

• 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

V akci také Oscillococcinum®, 30 dávek, cena 589 Kč.

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.*

QUIXX® 
nosní sprej  
30 ml

• efektivně uvolní nos  
při rýmě, alergické  
rýmě, nachlazení

• nezpůsobuje závislost
• vhodný také pro  

těhotné a kojící ženy a děti od 6 měsíců věku

V akci také QUIXX® acute nosní 
sprej, 100 ml, cena 189 Kč.

Hypertonický roztok mořské vody, 
obsahuje vodu z oceánu a čištěnou 
vodu. Zdravotnický prostředek k aplikaci 
do nosu.*

Stoptussin®  
kapky  
50 ml

• díky kombinaci 2 účinných 
látek tiší dráždivý kašel 
a zároveň napomáhá 
odkašlávání

• k užití u dětí od 6 měsíců

V akci také Stoptussin® sirup,  
180 ml, cena 134 Kč.

Stoptussin® kapky a Stoptussin® sirup jsou 
léčivé přípravky k vnitřnímu užití.*

Hedelix® sirup  
100 ml

• Expektorans ve formě  
sirupu

• tradiční rostlinný léčivý 
přípravek obsahuje hustý 
extrakt z břečťanového  
listu

• podpůrná léčba při kašli 
provázejícím nachlazení

• již od narození

Lék k vnitřnímu užití. Použití tohoto 
tradičního rostlinného léčivého přípravku 
je založeno výlučně na zkušenosti  
z dlouhodobého použití.*

Olynth® HA 0.1%  
nosní sprej, roztok
10 ml

• rychle uvolňuje ucpaný 
nos

• zvlhčuje nosní sliznici díky 
obsahu kyseliny hyaluronové 
ve formě sodné soli

• neobsahuje konzervační 
látky

V akci také ostatní přípravky 
Olynth®.

Reklama na léčivý přípravek. Nosní 
sprej, roztok obsahuje xylometazolin-
hydrochlorid a je určen k podání do nosu. 
Před použitím si pečlivě přečtěte celou 
příbalovou informaci.*

akční cena

– 27 Kč

119,-

146,-

znáte  
z TV

znáte  
z TV

znáte  
z TV

COLDREX®  
MAXGRIP Lesní ovoce
10 sáčků

Horký nápoj s kombinací 
3 účinných látek, který:
• uleví od příznaků 

chřipky a silného 
nachlazení

• snižuje horečku
• tlumí bolest hlavy  

a bolest v krku
• uvolňuje ucpaný nos

V akci také COLDREX® MAXGRIP  
Citron, 10 sáčků, cena 154 Kč.

Lék k vnitřnímu užití*

znáte  
z TV

Zovirax® DUO  
50 mg/g + 10 mg/g krém  
2 g

• jediný krém na léčbu oparů  
s dvojím složením: zabraňuje 
množení viru a pomáhá léčit  
zánět

• klinicky prokázaně pomáhá 
zastavit vznik puchýřků

• zkracuje dobu hojení

Zovirax® DUO 50 mg/g + 10 mg/g krém je 
lék k vnějšímu užití.*

OPARYKOSMETIKA KOSMETIKA

KOSTI A ZUBY

INDULONA  
Original krém  
na ruce 
85 ml

• regenerační, ochranný a promašťující 
krém na ruce určený pro každodenní 
péči o vysušenou a popraskanou 
pokožku

• pokožce dodává pružnost, pevnost, 
přirozenou vláčnost a obnovuje 
bariérové funkce kůže

V akci také ostatní přípravky 
INDULONA.

Kosmetický přípravek*

VITAMIN

akční cena

– 13 Kč

57,-

70,-

akční cena

– 42 Kč

247,-

289,-
akční cena

– 51 Kč

294,-

345,-
akční cena

– 9 Kč

41,-

50,-

PLASMAGEL 
Future  
5 ml

• jedinečný přípravek na poškozenou, 
porušenou a podrážděnou pokožku

• pomocí unikátních krevních 
proteinů vytváří téměř ihned po 
aplikaci na pokožce ochranný film

• působení krevních proteinů má na 
kůži silný regenerační a zklidňující 
účinek, gel je tak vhodný 
například na drobné odřeniny 
nebo na zhojené jizvy

• také napomáhá v péči o pleť 
atopiků

Kosmetický přípravek*

Vitaminy a minerály pro krásné 
vlasy a nehty.

Doplněk stravy*

BIOSIL Plus  
60 tablet
1 tbl. = 0,95 Kč

Revital® PREMIUM  
Vápník Hořčík 
Zinek  
100+50 tablet
1 tbl. = 0,96 Kč

Pro vaše kosti a zuby

Obsažené látky (vápník, hořčík, 
zinek) přispívají k:

• udržení normálního stavu kostí  
a zubů

• snížení míry únavy a vyčerpání
• normální psychické činnosti
• normální funkci imunitního 

systému

Doplněk stravy*

akční cena

– 69 Kč

144,-

213,-

Femibion® 2  
Těhotenství  
(4 týdenní balení)  
28 tablet a 28 tobolek

TĚHOTENSTVÍ

akční cena

– 93 Kč

497,-

590,-

* Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták, účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. Změna vyhrazena. Za tiskové chyby neručíme. Cílem tohoto informačního letáku není podpora zvýšeného užívání 
léků. Doplňky stravy nenahrazují pestrou stravu ani zdravý životní styl. Běžné prodejní ceny se mohou v jednotlivých lékárnách lišit. Běžnou cenou se rozumí Průměrná aktuální cena příslušného přípravku v lékárnách dle 
zveřejněných údajů Ministerstva zdravotnictví ČR, www.mzcr.cz, zaokrouhlená na celé Kč, případně cena vyplývající z informací a sdělení výrobce/dovozce. Za takováto sdělení neneseme zodpovědnost. Ilustrační obrázky.

Vámi vybrané produkty na bezlepek.pharmapoint.cz  
si můžete vyzvednout ve více než 175 lékárnách PharmaPoint

BOHATÝ BEZLEPKOVÝ  
SORTIMENT

9

8

10

32

3
14

23

4

12

8

8 

10
25

14

Vámi vybrané produkty na bezlepek.pharmapoint.cz  
si můžete vyzvednout ve více než 170 lékárnách PharmaPoint

BOHATÝ BEZLEPKOVÝ  
SORTIMENT

8

5

9

29

2
14

20

2

12

15

7 

10
26

13

znáte  
z TV

• inovované složení s kys.  
listovou, Metafolinem®,  
vitaminem D3, luteinem  
a DHA

• obohacený o železo, zinek, selen a hořčík
• od 13. týdne těhotenství do porodu

V akci také Femibion® 1 Plánování  
a 1.trimestr, 28 tablet, cena 297 Kč, 
Femibion® 3 Kojení, 28 tablet  
a 28 tobolek, cena 497 Kč.

Doplněk stravy*

znáte  
z TV

OTEVÍRACÍ DOBA: 
Po – Pá:       7.30  –  17.30 hod.

            So:   8.00  –   11.00 hod.

ADRESA:
B. Němcové 282
Slavkov u Brna

KONTAKT:
tel.: 544 241 106

lekarna-namesti@email.cz
www.lekarnaslavkov.cz

Lékárna  
Na náměstí  
• kosmetika BIODERMA
• široký dětský sortiment
• platba poukázkami Sodexo Flexi, Vital, Dárkový 

šek, Bonus, Fokus, Asistence
• platba kartami Sodexo Flexi Pass CARD a Multi 

Pass CARD
• platba kartami popř. objednávkou v programu 

Benefit Plus
• slevy Seniorpas, Rodinný pas
• možnost nákupu dárkových poukázek
• bezbariérový přístup

Těšíme se na Vaši návštěvu!


