
Voltaren Emulgel 10 mg/g 
gel 150 ml
•  Působí přímo v místě bolesti trojím účinkem:

uleví od bolesti, tlumí zánět a zmenšuje otok.

229 Kč/ks
cena při koupi 2 ks

Běžná cena 268 Kč/ks.

-78 Kč

Lék k vnějšímu použití. 
Obsahuje diclofenacum diethylaminum.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Vánoční 
taška*

* Vánoční taška pouze při koupi 2 ks.
Akce platí do vydání zásob.

Condrosulf® 400 mg
180 tvrdých tobolek
•  Léčivý přípravek účinný v léčbě artrózy kolene,

kyčle a malých kloubů ruky.

•  Obvykle se užívá 2× ročně po dobu 3 měsíců.

1099,-
1236,-

-19%

Lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje chondroitin sulfát.
                                    Čtěte pečlivě příbalový leták.

Vánoční 
přebal*

* Vánoční přebal do vydání zásob.

Pro členy klubu

999,-

Neo-angin® bez cukru
24 pastilek + Hygienický gel na ruce 50 ml
•  Na bolest v krku jednoduše Neo-geniální!

•  Léčí bolest v krku.

•  Dezinfi kuje ústní dutinu.

•  Potlačuje zánět.

159,-

177,-

-16%

V akci více druhů,
informujte se ve své lékárně.

Neo-angin® léky k místnímu užití
v ústech a v krku.Čtěte pečlivě 
příbalový leták. Hygienický gel Ace 
Trade s.r.o. je kosmetický přípravek.

ce 
.

Centrum Silver vánoční
100+30 tablet
•  Kompletní multivitamin s minerály a stopovými 

prvky, vhodný pro osoby nad 50 let
pro podporu imunity* v limitovaném vánočním 
balení.

*  Vitamin C přispívá k normální funkci imunitního systému. 

579,-

628,-

-9%

Doplněk stravy.
(1 tableta = 4,38 Kč )

V akci také
Centrum AZ,
100+30 tablet,
za 597 Kč 549 Kč.
(1 tableta = 4,22 Kč)

mální funkci imunitního systému. 

)

Pro členy klubu

149,-
Pro členy klubu

569,-



Ibalgin® 400
100 tablet
Účinné analgetikum:

•  Pomáhá při bolesti hlavy, zubů, zad, svalů, 
kloubů a menstruační bolesti, snižuje horečku 
a tlumí zánět.

•  Pro dospělé a dospívající
od 12 let.

•  Růžový Ibalgin® je jen jeden.

129,-

169,-

-30%

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

Olynth® HA 1 mg/ml
nosní sprej, roztok 10 ml
•  Zvlhčuje nosní sliznici.

•  Neobsahuje konzervační látky.

•  Účinek po dobu 10 hodin.

99,-

117,-

-24%

V akci více druhů,
informujte se ve své lékárně.

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

Pro členy klubu

89,-
Reklama na léčivý přípravek.

Paralen® Grip chřipka a bolest
24 tablet
•  Odstraňuje příznaky chřipky a nachlazení,

jako jsou: horečka, ucpaný nos, bolest hlavy, 
bolest v krku.

•  Díky kofeinu působí také proti únavě a ospalosti.

129,-

157,-

st

-24%

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě 
příbalový leták.

V akci také
PARALEN® GRIP chřipka a kašel, 
24 tablet.

Pro členy klubu

119,-

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.

169,-
194,-

-18%

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

V akci také
Vicks Symptomed Forte Citrón, 
10 sáčků, za 194 Kč 169 Kč.

Pro členy klubu

159,-

Pro členy klubu

119,-



FORTEglukan® Imunsupra 
60 tablet

Doplněk stravy.
(1 tableta = 3,16 Kč)

Běžná cena
2 ks 758 Kč.

1+1

Vánoční přebal
do vydání zásob.

ná cena Vá č

•  Komplex 6 účinných látek pro dlouhodobou 
podporu imunitního systému.

•  Kvasničný beta-glukan 100 mg, extrakt z hlívy 
ústřičné 300 mg,
extrakt z rakytníku
rašetlákového, selen,
zinek a vitamin C.

•  Vhodné před i v období
zvýšených nároků
na organismus. 

Pro členy klubu

379,-
Cena za 2 ks

GeriaSwiss®

100 tablet

•  Výtažek z ženšenu
pravého 80 mg a vyvážená 
kombinace vitaminů, minerálních 
látek a stopových prvků.

Běžná cena
2 ks 1198 Kč.

Doplněk stravy.
(1 tableta = 2,99 Kč)

átek a stopových prvků.

ž á D l ěk tž á D l ěk t
9 Kč)Kč)

1+1
Pro členy klubu

599,-
Cena za 2 ks

Vánoční přebal
do vydání zásob.

Premium OcuSWISS®

60 kapslí

•  Komplexní výživa pro zdraví očí.

•  S unikátním vysokým obsahem
luteinu 30 mg.

•  Vitamin A, ribofl avin (vitamin B2) 
a zinek udržují normální kvalitu 
zraku.

Běžná cena
2 ks 798 Kč.

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 3,33 Kč)

j
u.

ná cena Doplněk stravy
Kč)Kč)

Pro členy klubu

399,-
Cena za 2 ks

1+1

Vánoční přebal
do vydání zásob.

Ortopedic® 500
60 tablet

Potravina pro zvláštní lékařské účely. 
(1 tableta = 3,33 Kč)

Běžná cena
2 ks 798 Kč.

•  Chondroitin sulfát 500 mg.

•  Pro řízenou dietní výživu
při degenerativních změnách kloubů, 
osteoartróze, artrotických onemocnění kloubů.ý

Pro členy klubu

399,-
Cena za 2 ks

1+1

Vánoční přebal
do vydání zásob.



Wobenzym®

300 enterosolvetních tablet
•  Posiluje oslabenou imunitu.

•  Pomáhá při opakovaných zánětech dýchacích  
cest bakteriálního i virového původu.

Výběr kosmetického balíčku
podle aktuální dostupnosti v lékárně.
Akce platí do vydání zásob.

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Při nákupu 2 kusů balení
Wobenzym® 300 tablet

obdržíte sadu kosmetiky
Yves Rocher.

chacích  hacích  

1099,-

Revitalon Forte
90+30 kapslí
•  Extra silná receptura.

•  18 účinných látek.

•  Obsahuje například selen
a zinek, které přispívají
k dobrému stavu vlasů
a nehtů.

•  Biotin podporuje zdraví
vlasů a pokožky.

429,-

586,-

-27%

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 3,58 Kč)

V akci také
Revitalon Kofeinový šampon, 250 ml, za 149 Kč 129 Kč. 
(Kosmetický přípravek)

Pharmaton® Geriavit
100 tobolek
•  Vyvážená kombinace vitamínů, minerálů

a ženšenového výtažku G115®.

•  Výtažek Panax
ginseng G115® přispívá
k tělesné a duševní
pohodě, k odolnosti
organismu vůči stresu
a pomáhá podporovat
vitalitu organismu.

599,-

749,-

V akci více druhů,
informujte se ve své lékárně.

Doplněk stravy.
(1 tobolka = 5,79 Kč)

Vánoční 
přebal*
Vá čččč í

-23%

* Vánoční přebal do vydání zásob.

Pro členy klubu

579,-
Cemio Kamzík®

120 kapslí
•  Jedinečné kolageny v přirozené formě:

Kolagen typu I jako hlavní součást vazů,
šlach a kůže. Kolagen typu II, obsažený
v kloubní chrupavce.

•  Vitamín C jako podpora tvorby vlastního
kolagenu pro správnou funkci kloubních chrupavek.

549,-

705,-

-22%

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 4,58 Kč)

ou funkci kloubních chrupavek.p

COREGA Bez příchuti
extra silný fi xační krém
40 g
•  Pevná fi xace až 12 hod.

•  Pomáhá bránit ulpívání zbytků jídla pod náhradou.

•  Bez příchuti a bez zinku.

85,-
103,-

.

-17%

Zdravotnický prostředek.

*  Vykrajovátka pouze při nákupu 
2 ks přípravků Corega.

V akci více druhů,
informujte se ve své lékárně.

+ vykrajovátka*



Potěšte své blízké dárkem pro zdraví.

Uvedené výrobky jsou doplňky stravy.Uvedené výrobky jsou doplňky stravy.

Proenzi 3 PLUS
180+45 tablet NAVÍC
Expert pro vaše klouby. Komplexní 
kloubní výživa s chondroitinem, 
glukosaminem a kolagenem typu II.

Proenzi INTENSIVE
120+60 tablet NAVÍC
Špičková komplexní kloubní výživa.
+BioPerine pro lepší vstřebatelnost.

Omega-3 FORTE
130+65 tobolek NAVÍC
Vysoká 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. DHA v denní dávce
nejméně 250 mg také přispívá k normální
funkci mozku a zraku.

Spektrum GUMMIES imunita
60 želatinových tablet
Multivitamin s echinaceou pro podporu
imunity. Chutné gummies v mixu příchutí. 

Spektrum Vitalita 50+
90 tablet

Multivitamin s minerály a výtažkem 
z kořene ženšenu pro aktivní život 

po padesátce.

nzi INTENSIVE

+
t

m 
t t 
..

599,-

699,-

-14%

499,-

599,-

-17%

269,-

339,-

Pro členy klubu

259,-

-24%

309,-

449,-

Pro členy klubu

299,-

-33%

269,-

329,-

-18%

Doplněk stravy.
(1 tobolka = 1,38 Kč)

Doplněk stravy.
(1 tableta = 3,32 Kč)

Doplněk stravy.
(1 želatinová tableta = 4,32 Kč)

Doplněk stravy.
(1 tableta = 3,33 Kč)

Doplněk stravy.
(1 tableta = 2,22 Kč)



Hylak® forte
perorální roztok 100 ml

•  Jedinečný lék na obnovu střevní mikrofl óry.

•  Vhodný pro dospělé, děti i kojence.

159,-

200,-

-26%

Před užitím čtěte pečlivě 
příbalový leták.
Hylak forte je léčivý přípravek 
k vnitřnímu užití.

Pro členy klubu

149,-

Marťánci Gummy s echinaceou
50 ks
•  Multivitaminy pro děti s echinaceou,

vitaminem C a zinkem,
které podporují funkci
imunitního systému.

•  Příchuť jahoda a třešeň.

•  Pro děti od 3 let.

149,-

179,-

eou

-17%

Doplněk stravy.
(1 ks  = 2,98 Kč)

Sudocrem® MULTI-EXPERT
125 g
•  Odborník na různé potřeby pokožky.

•  Ochranný krém pro podporu léčby a prevence: 
plenkové dermatitidy, odřenin
a podrážděné pokožky.

-19%

139,-
166,-

Zdravotnický prostředek.

Pro členy klubu

135,-

SALIMAR mořská voda
hypertonický roztok 30 ml
•  100% přírodní mořská voda v hypertonické 

koncentraci pro uvolnění nosu a dutin.

•  Umožňuje dlouhodobé užívání.
Nenávykový.

•  Šetrný a zároveň účinný nosní
sprej určen pro dospělé, děti
a kojence od 1 měsíce.

Běžná cena 2 ks 278 Kč.

Pro členy klubu

139,-
Cena za 2 ks

1+1

Zdravotnický 
prostředek.

Alergická 
rýma

Infekční 
rýma

Vibovit
50 ks želé
•  Vibovit pro podporu zdravé imunity.*

•  Želé mulitvitamíny pro děti
s komplexem vitamínu a minerálů.

* Vitamin C a D přispívá
k normální funkci
imunitního systému.

Doplněk stravy.
Neslouží jako náhrada 
pestré a vyvážené stravy.
(1 ks želé = 2,98 Kč)

V akci také
Vibovit Imunity, 50 ks želé, Vibovit Dino 50 ks želé
a Vibovit Farma 50 ks želé.

149,-
Stérimar Cu Nos náchylný k infekci
50 ml
•  Isotonická mořská voda s příměsí mědi 

na infekční bakteriální rýmu.

•  Vhodná pro všechny věkové kategorie, 
těhotné i kojící ženy.

189,-

229,-

-17%

V akci také
Stérimar Na ucpaný nos, 50 ml,
za 239 Kč 199 Kč. 

Zdravotnický prostředek.

g

,



Swiss NatureVia® Laktobacily 5 Imunita
33 kapslí
•  BONUS 10 %.

•  Nejmodernější probiotikum.

•  S vitaminem C
pro podporu imunity.

•  Prémiová kvalita – 
maximální síla v 1 kapsli.

229,-

241,-

V akci také
Swiss NatureVia®

Laktobacílky třešňové,
33 pastilek,
za 191 Kč 179 Kč.
(1 pastilka = 5,42 Kč)

Doplněk stravy.
(1 kapsle =6,94 Kč)

-5%

Uroval® D-manosa
15 sáčků
•  Vysoká dávka D-manosy 2 g.

•  Vhodné pro děti
od 3 let, těhotné
a kojící.

•  Pro akutní
i dlouhodobou péči.

Doplněk stravy.
(1 sáček = 11,27 Kč)

-32%

169,-

249,-

Persen® forte
40 tvrdých tobolek
•  Přírodní lék obsahující rostlinné extrakty

se zklidňujícím a uvolňujícím účinkem.

•  Navodí vnitřní klid, zbaví pocitů strachu,
obnoví psychickou rovnováhu.

259,-

321,-

-26%

V akci také
Persen® forte, 20 tvrdých tobolek, 
za 183 Kč 149 Kč.

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Pro členy klubu

239,-
Swiss NatureVia® Mega brusinky
60 kapslí
•  Vysoce koncentrovaný extrakt z brusinek 

Cran-Max a extrakt
ze zlatobýlu,
který podporuje
zdraví a správnou
funkci měchýře
a dolních
močových cest.

389,-

420,-

-12%

V akci také
Swiss NatureVia® Mega brusinky Akut, 15 kapslí,
za 213 Kč 199 Kč. (1 kapsle = 13,27 Kč)

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 6,15 Kč)

Pro členy klubu

369,-





Barny´s Klokan limitovaná edice 
120 kapslí
Výhodné balení pro pohybový aparát na 4 měsíce
•  3 druhy kolagenů

•  Kyselina hyaluronová

•  Glukosaminsulfát

•  Chondroitinsulfát

•  Vitamin C pro podporu tvorby kolagenu a správnou činnost
kloubních chrupavek a kostí.

-25%

309,-

399,-

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 2,49 Kč)

Pro členy klubu

299,-

GS Condro® DIAMANT  
100+50 tablet
•  1 600 mg glukosamin sulfátu v denní

dávce a DIAMANT FORTESCIN®.

•  Aescin pro správné krevní zásobení
kloubního pouzdra, vazů a šlach.

•  Vitamin C pro tvorbu kolagenní sítě
kloubních
chrupavek
a menisků. 

599,-

764,-

-22%

Doplněk stravy.
(1 tableta = 3,99 Kč)

Dárkové balení Möller's Omega 3 Citron  
2 × 250 ml
•  Rybí olej z norské přírody s tradicí od roku 1854.

•  Bohatý zdroj omega-3 mastných kyselin
EPA a DHA.

•  Vysoký obsah vitaminu D.

•  Skvělé ovocné příchutě.

V akci také
Dárkové balení Möller's Omega 3 Citron + Jablko, 2 × 250 ml,
                       za 598 Kč 499 Kč. (1 ml = 0,99 Kč)

Doplněk stravy.
(1 ml = 0,99 Kč)

499,-

598,-

-17%

GS Vitamin C1000 + šípky 
100+20 tablet
•  Extra silný vitamin C, obohacený o přírodní sílu

šípků, a ve speciální tabletě TIME-RELEASE,
která zajišťuje
postupné uvolňování. 

•  Vitamín C přispívá
ke správné funkci
imunitního systému.

239,-

291,-

-18%

Doplněk stravy.
(1 tableta = 1,99 Kč)

Cemio RED3
90+15 kapslí
•  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.

599,-

746,-

-20%

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 5,70 Kč)

GS Extra Strong Multivitamin
60+60 tablet
•  Komplexní a 100% vyvážené složení vitaminů, 

minerálů a dalších látek.

•  Unikátní
STRONG KOMPLEX
– extra dávka
vitaminu C, lutein,
Activin®, echinacea.

359,-

436,-

n

-18%

V akci také
GS Extra Strong Multivitamin 50+, 90+30 tablet, 
za 521 Kč 439 Kč. (1 tableta = 3,66 Kč)

Doplněk stravy.
(1 tableta = 2,99 Kč)





•  Pastilky bez cukru ve čtyřech příchutích 
proti bolesti a zánětu v krku.

TANTUM VERDE® Mint
20 pastilek

145,-

165,-

TANTUM VERDE® 
roztok 120 ml

•  Roztok ulevuje od bolesti
po chirurgických a stomatologických 
zákrocích v dutině ústní a krku.

•  Vhodný při aftách, zánětech dásní, 
mandlí i při léčbě antibiotiky. 

-16%

V akci více druhů, informujte se ve své lékárně.
Léky k užití v ústech a krku. Obsahují benzydamin hydrochlorid. 
Čtěte pečlivě příbalový leták.

TANTUM VERDE® Spray
30 ml

-22% 145,-

165,-

-12%

145,-

165,-

Pro členy klubu

129,-

Pro členy klubu

139,-

Helicid® 20
14 enterosolventních tvrdých tobolek
•  Účinná pomoc při pálení žáhy.

•  Snižuje množství kyseliny, která se tvoří 
ve Vašem žaludku.

•  Stačí jedna tableta denně.

125,-
149,-

-23%

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

Pro členy klubu

115,-

Celaskon® long effect 500 mg
60 tobolek
•  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.

179,-

219,-

g

-23%

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

Pro členy klubu

169,-
Apo-ibuprofen 400 mg
100 tablet
•  Uleví od bolesti hlavy, 

zad, kloubů i menstruační 
bolesti. 

•  Snižuje horečku a tlumí 
projevy zánětu.

-20%

129,-

149,-

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

Pro členy klubu

119,-

Otrivin Menthol 1 mg/ml
nosní sprej, roztok 10 ml

•  Nosní sprej, který pomáhá rychle uvolnit ucpaný 
nos do 2 minut a při zánětu dutin.

•  Aplikace ráno a večer zajistí
úlevu až na 24 hodin.

•  Neobsahuje konzervanty.

109,-

116,-

-15%

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

V akci více druhů,
informujte se ve své lékárně.

Pro členy klubu

99,-



GS Pupalka Forte s vit. E
70+30 kapslí
•  500 mg za studena lisovaného pupalkového 

oleje EXTRA VIRGIN
s vitaminem E
pro krásnou pleť
a mladistvý vzhled.

-16%

259,-

308,-

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 2,59 Kč)

GS Eladen Premium
60+30 kapslí
•  Krásné vlasy, nehty a pokožka díky originální 

Strong Methionin Formuli
a vysoce kvalitnímu
oleji ze světlice
barvířské.

-16%

529,-

631,-

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 5,88 Kč)



LEROS® IMUNITA
20 nálevových sáčků
IMUNITA MAX, PROHŘÁTÍ a VITAMÍN C

•  Trojnásobná dávka bylinné energie v období  
zvýšených nároků na organismus.

•  Echinacea, lípa a šípek podporují
normální funkciimunitního systému.

Doplňky stravy.
(1 nálevový sáček = 2,45 Kč)

V nabídce také celá řada čajů
LEROS® Natur, informujte se ve své lékárně.

-29%

49,-

69,-

GS Vápník, Hořčík, Zinek PREMIUM
100+30 tablet
•  Zesílené složení 

minerálů, navíc
s vitaminem D3. 

•  Zinek a vitamin 
D3 pro podporu 
imunity.

•  Vápník a hořčík 
pro zdravé zuby, 
mangan
a vitamin K
pro silné kosti.

199,-

231,-

-14%

Doplněk stravy.
1 tableta = 1,53 Kč)

Biopron® 9 Premium
30+10 tablet
•  Ideální podpora Vaší celkové pohody

a rovnováhy střevní mikrobioty při a po 
léčbě antibiotiky. 

249,-

299,-

-20%

Doplněk stravy.
(1 tableta = 5,98 Kč)

Pro členy klubu

239,-

GS Koenzym Q10 60 mg
45+45 kapslí
•  Dávka 60 mg  

koenzymu 
Q10 s vysokou 
vstřebatelností.

•  Biotin
pro normální 
energetický 
metabolismus, 
psychickou 
a nervovou 
činnost. 

349,-

414,-

-16%

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 3,88 Kč)

GinkoPrim® MAX
90+30 tablet
•  Výhodné balení GinkoPrim s kvalitním 

výtažkem z Ginkgo biloby pro podporu 
paměti, koncentrace a mozkové činnosti.

339,-

449,-

-27%

Doplněk stravy.
(1 tableta = 2,74 Kč)

Pro členy klubu

329,-

PREMIUM ColaFLEX 2
60 kapslí
•  Dvojitá síla*

16 mg krystalického kolagenu I.

•  Vitamin C přispívá k normální
funkci kloubů, vaziva a kůže.

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 2,91 Kč)

Běžná cena
2 ks 698 Kč.

* V porovnání s doplňkem stravy Premium ColaFLEX 8 mg.

Pro členy klubu

349,-
Cena za 2 ks

funkci kloubů, vaziva a kůže.

1+1

Vánoční přebal
do vydání zásob.



Calcichew® D3 500 mg/200 IU
60 žvýkacích tablet

•  K prevenci a léčbě nedostatku vápníku
a vitaminu D.

•  1 tableta obsahuje optimální
jednorázovou dávku
500 mg vápníku.

•  Tabletu můžete rozkousat
a zapít nebo vycucat.

169,-

210,-

U

-24%

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Pro členy klubu

159,-

ProbioLact forte N°12
– biofi lmová probiotika 30 tobolek
•  Vhodný při užívání antibiotik, pří cestování, 

zažívacím dyskomfortu a vždy, když potřebujete 
doplnit přátelskou střevní mikrobiotu.

229,-

274,-

-16%

Doplněk stravy.
(1 tobolka = 7,63 Kč)

Premium OcuSWISS® 0,3% HA
Zvlhčující oční kapky 10 ml

•  Okamžitá úleva pro unavené, namáhané 
a suché oči s kyselinou hyaluronovou.

•  Bez konzervačních látek

•  Vhodné i pro citlivé oči.
Pro dlouhodobé používání.

•  Vysoký komfort a přesnost
dávkování díky
inovativnímu
multi-dávkovacímu
aplikátoru,
který zajišťuje sterilitu.

169,-

219,-

HA

-23%

Zdravotnický prostředek.

REVITANERV Strong
30 tablet

•  Obsahuje vitamíny niacin, B6, B2 a B1 (thiamin), 
které přispívají k normální činnosti nervové 
soustavy. 

•  S obsahem kyseliny alfa-lipoové.

399,-

475,-

-16%

Doplněk stravy.
(1 tableta = 13,30 Kč)

Ibalgin® Rapidcaps 400 mg
30 měkkých tobolek
•  Účinné analgetikum ve formě měkkých 

tobolek s protizánětlivým účinkem.

99,-

119,-

-25%

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

Pro členy klubu

89,-

VIGANTOLVIT Osteo
30 tablet
•  Vitamin D3 v kombinaci s vápníkem a vit. K2.

•  3 v 1 pro zdravé kosti a svaly.

•  Pro aktivní lidi, sportovce i starší osoby.

169,-

199,-

-20%

V akci také
VIGANTOLVIT D3 2000 I.U., 60 tobolek, za 179 Kč 149 Kč.
(1 tobolka = 2,48 Kč)

Doplněk stravy.
(1 tableta = 5,30 Kč)

Pro členy klubu

159,-



Sinecod 0,15 %
sirup 200 ml

•  Sirup proti suchému dráždivému 
kašli různého původu.

•  Vhodný pro děti
od 3 let a dospělé.

139,-

155,-

Léky k vnitřnímu užití.
Obsahují butamirati citras.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

V akci také
Sinecod 50 mg tablety
s prodlouženým uvolňováním,
za 173 Kč 149 Kč a Sinecod 0,5 %, 
perorální kapky, roztok 20 ml, 
za 136 Kč 119 Kč.

-17%

Pro členy klubu

129,-

Brufen® 
30 potahovaných tablet
•  Poskytuje úlevu při chřipkových 

onemocněních, bolesti hlavy, zad,
kloubů, zubů i menstruační bolesti.

•  Snižuje horečku.

59,-

74,-

-20%

Lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje ibuprofen.
Čtěte pečlivě příbalový leták.
V akci také
Brufen®, 100 potahovaných tablet, za 164 Kč 129 Kč. 

Vitamin K2
60 kapslí
•  Přirozená forma vitaminu K2 (izomer MK-7),

který se získává patentovaným
biofermentačným procesem.

•  Vitamin K přispívá k mineralizaci kostí,
proto je potřebný pro tvorbu a udržení normální struktury kostí.

297,-
349,-

-17%

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 4,82 Kč)

Pro členy klubu

289,-

Strepfen®

24 pastilek
•  Ulevuje od bolesti v krku po dobu až 6 hodin.

•  Uklidňující efekt po 2 minutách.*

•  Zmírňuje otok a zánět.
*Daný lékovou formou pastilky. 

179,-

225,-

-20%

V akci také
Strepfen® Pomeranč bez cukru 8,75 mg, 24 pastilek, 
za 225 Kč 179 Kč a Strepfen® Sprej 8,75 mg,
orální sprej 15 ml, za 225 Kč 179 Kč.

Léky k rozpuštění v ústech.
Obsahují fl urbiprofen.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Nasivin® Sensitive
0,5 mg/ml nosní sprej, roztok 10 ml
Skoncujte s rýmičkou o dva dny dříve!

•  Zkracuje trvání rýmy v průměru o 2 dny.

•  Zabere mimořádně rychle – už do 25 sekund.

•  Sprej proti rýmě pro děti od 6 let a dospělé.

95,-
109,-

ml

-13%

V akci také
Nasivin® Sensitive
pro děti 0,25 mg/ml nosní sprej,
roztok 10 ml, za 109 Kč 95 Kč.

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

Premium Gurmar
60 kapslí

•  Obsahuje o 25 % více 
přírodního extraktu 
Gymnema sylvestre 
(gurmaru) v 1 kapsli.*

•  Navíc obohaceno o chróm
v organické formě, která
je nejlépe vstřebatelná.

•  Gurmar snižuje chuť
na sladké a tím napomáhá 
při redukci tělesné 
hmotnosti.

•  Gurmar a chróm přispívají 
k udržení normální hladiny 
cukru v krvi.

*oproti přípravku Gurmar Mitte 179,-

229,-

-22%

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 2,98 Kč)



TANTUM® NATURA Lemon & Honey
15 gumových pastilek
•  Propolisové pastilky na podrážděný krk 

s vitamínem C a zinkem pro normální 
funkci imunitního systému.

•  Vhodné pro děti od 3 let.

Doplněk stravy.
(1 gumová pastilka = 4,60 Kč)

V akci také
TANTUM® NATURA, Orange & Honey, 15 gumových pastilek, 
za 99 Kč 69 Kč (1 gumová pastilka = 4,60 Kč)

yyy.

69,-

99,-

-30%

Coldrex® Horký nápoj Citron
14 sáčků
•  Odstraňuje příznaky chřipky a nachlazení. 

•  Díky paracetamolu snižuje horečku, 
odstraňuje bolest hlavy,
bolest v krku. 

•  S přídavkem léčivé látky
na uvolnění ucpaného
nosu a s vitaminem C.

169,-

199,-

-20%

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.
V akci více druhů,
informujte se ve své lékárně.

Pro členy klubu

159,-
Stoptussin
perorální kapky, roztok 50 ml
•  Správná volba proti kašli díky

2 účinným látkám, tiší dráždivý
kašel a napomáhá vykašlávání.

139,-

165,-

-22%

V akci také
Stoptussin, sirup 180 ml,
za 165 Kč 139 Kč.

Před užitím čtěte pečlivě příbalový leták.
Stoptussin, perorální kapky, roztok; Stoptussin 
sirup jsou léčivé přípravky k vnitřnímu užití. 

Orofar®

24 pastilek
•  Proti bolesti v krku.

•  Má antiseptické a anestetické vlastnosti.

•  Tlumí bolest a léčí infekci.

•  Působí proti virům
i proti bakteriím
a kvasinkám.

159,-

182,-

-18%

Léčivý přípravek k vnitřnímu užití s obsahem 
benzoxonii chloridum a lidocaini hydrochloridum 
monohydricum. Čtěte pečlivě příbalový leták.

infekci.

í žití b hži í b h

MUCOSOLVAN® pro dospělé
sirup 100 ml
•  Léčí vlhký kašel.

•  Rozpouští hlen
a usnadňuje vykašlávání.

•  Jahodová příchuť.

119,-

144,-

-24%

V akci také
MUCOSOLVAN® long effect, 20 tobolek, za 164 Kč 129 Kč
a MUCOSOLVAN® junior, sirup 100 ml, za 128 Kč 109 Kč.

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

NUROFEN® Rapid 400 mg
30 tobolek
•  Rychlá a účinná úleva od horečky

a bolesti, včetně bolesti hlavy, zad,
zubů, či při menstruaci.

129,-

169,-

-24%

V akci také
NUROFEN® Rapid 400 mg, 20 tobolek, 
za 129 Kč 109 Kč. 

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

Pro členy klubu

129,-
Pro členy klubu

149,-

Pro členy klubu

109,-










