
Pro členy klubu

129,-

Panadol Extra Novum 500 mg/65 mg
30 tablet

•  Proti mírné až středně silné bolesti hlavy, 
zubů, migréně, při menstruačních bolestech, 
bolestech svalů a kloubů. 

•  Snižuje horečku.

89,-

103,-

-14%

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

V akci také
Panadol Novum 500 mg,
24 tablet,
za 38 Kč 35 Kč.
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje paracetamol.

Premium
Diosmin Micronized FORTE
60 tablet

•  Vysoká dávka mikronizované 
purifi kované směsi diosminu 
500 mg a hesperidinu 
50 mg.

•  Aescin pro správnou činnost 
cévního systému dolních 
končetin.

Pro členy klubu

249,-
Cena za 2 ks

Běžná cena
2 ks 498 Kč.

Doplněk stravy.
(1 tableta = 2,08 Kč)

ané
nu

ost

1+1

Procto-Glyvenol® 400 mg + 40 mg
10 čípků

•  Lék pro místní léčbu vnějších 
a vnitřních hemoroidů.

155,-
190,-

-18%

Léčivý přípravek
k rektálnímu podání. 
Čtěte pečlivě 
příbalový leták.

V akci také
Procto-Glyvenol® 50 mg/g + 20 mg/g, 
rektální krém 30 g, za 190 Kč 159 Kč.

Brufen®

100 tablet

•  Poskytuje úlevu
od bolesti hlavy,
zad, kloubů i zubů.

•  Pomáhá při podvrtnutí
a natažení svalů
a působí protizánětlivě.

-21%

139,-

164,-

V akci také
Brufen®, 30 tablet,
za 74 Kč 59 Kč.

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

znáte z TV



-25%

Dehinel® Plus fl avour tablety pro psy
2 tablety

•  Odčervovací tablety pro psy.

•  Účinné proti oblým i plochým červům.

•  1 tableta na 10 kg.

59,-

79,-

V akci také
Dehinel® Plus XL tablety pro psy, 2 tablety, za 179 Kč 139 Kč
a Dehinel® 230 mg/20 mg potahované tablety pro kočky,
2 tablety, za 99 Kč 79 Kč.

Pouze pro zvířata.
Volně prodejný veterinární léčivý přípravek.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Preventan® Quattro
24 tablet
•  Pro Vaši bezstarostnou dovolenou.

•  Originál s obsahem patentované látky
ProteQuine® a vitaminu C, který přispívá
k normální funkci imunity.

•  Více látek v jedné tabletě, navíc laktoferin a silice.

•  K akutnímu užití.

179,-

219,-

-18%

Doplněk stravy.
(1 tableta = 7,46 Kč)

V akci také
Preventan® Quattro citronová příchuť, 24 tablet,
za 219 Kč 179 Kč. (1 tableta = 7,46 Kč)

Fypryst®

roztok pro nakapání na kůži
•  Spot-on přípravek

pro psy a kočky,
účinný proti blechám
a klíšťatům.

Pouze pro zvířata.
Vyhrazené veterinární léčivé 
přípravky. Obsahují fi pronil.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

V akci více druhů,
informujte se ve své lékárně.

89,-

od

B-komplex FORTE
30 tablet

•  Vitamin B6 pro podporu správné látkové výměny a využití 
energie z živin a podporu tvorby
červených krvinek.

•  Pro správnou funkci
nervového systému
a psychických
funkcí.

Doplněk stravy.
(1 tableta = 0,92 Kč)

Běžná cena
2 ks 110 Kč.

byby

mu

D l ěk t

Pro členy klubu

55,-
Cena za 2 ks 1+1



AlfaSilver
sprej 50 ml

Na odřeniny, popáleniny
a další druhy ran 3 v 1: 

•  Chrání před infekcí,
kryje ránu (nahradí náplast).

•  Urychluje hojení.

•  Nepálí a ránu zahojí.

•  Jednoduchá a rychlá
pomoc ve spreji.

•  S ionizovaným stříbrem. -18%

179,-

219,-

Zdravotnický prostředek.

KlíštěStop
tonikum 100 ml v rozprašovači

•  100% přírodní přípravek, který  díky použití 
účinný ch rostlinný ch silic vý razně snižuje 
pravděpodobnost přisátí klíštěte.

•  Tonikum pokožku
příjemně osvěžuje.

•  Lihová báze umožňuje
aplikaci na pokožku
i oděv, bez rizika vzniku
skvrn na oblečení.

199,-

239,-

-17%

V akci také
KomárStop,
tonikum 100 ml
v rozprašovači,
za 239 Kč 219 Kč. Kosmetický přípravek.

Repelent PREDATOR FORTE
sprej 150 ml

•  Obsah účinné látky: DEET 24,9 %

•  Repelentní spray proti komárům a klíšťatům.

•  Aplikace na pokožku i oděv.

•  Zvýšený obsah účinných látek,
doba účinnosti 4–6 hodin.

•  Vhodné pro děti od 2 let.

•  100% dávkování ve svislé
i vodorovné poloze.

149,-

169,-

-24%

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

V akci také
Repelent PREDATOR JUNIOR,
sprej 150 ml, za 218 Kč 189 Kč
a Repelent PREDATOR BIO, sprej 150 ml,
                       za 248 Kč 189 Kč.

Pro členy klubu

129,-

Klasická z netkané textilie
1 m × 6 cm
•  Náplast z bílé

netkané textilie
k ošetření
drobných
poranění.

•  K dostání
nedělená
ve dvou
velikostech.

-22%

V akci také
Cosmos® Klasická netkaná textilní, 1 m × 8 cm, za 44 Kč 35 Kč.

cm
bílé
xtilie

h.

COSMOS® KLASICKÉ NÁPLASTI ZA DOBROU CENU
SPOLEHLIVĚ OŠETŘÍ KAŽDÉ DROBNÉ PORANĚNÍ

30,-

38,-

Klasická textilní
1 m × 6 cm

•  Pevná
textilní
náplast
z odolného
materiálu
k ošetření
drobných
poranění.

•  K dostání
nedělená
ve dvou
velikostech.

-22%

V akci také
Cosmos® Klasická textilní, 1 m × 8 cm, za 44 Kč 35 Kč.

 textilní
m

Klasická voděodolná
1 m × 6 cm
•  Náplast

odolná vůči
vlhkosti
a vodě.

•  K dostání
jako nedělená
ve dvou
velikostech.

30,-

38,-

-22%

Zdravotnické prostředky.

30,-

38,-

V akci také
Cosmos® Klasická voděovolná, 1 m × 8 cm, za 44 Kč 35 Kč.



Antimetil®

30 tablet

•  Extrakt ze zázvoru v unikátní koncentraci.

•  Zázvor přispívá k zachování klidného trávení.

•  Vhodný pro pohodové cestování, při změně 
obvyklých stravovacích návyků (např. na 
dovolené)
i v průběhu
těhotenství.

-17%

99,-

119,-

Doplněk stravy.
(1 tableta = 3,30 Kč)

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.

Iberogast®

kapky 20 ml

•  Nadýmání? Křeče? Bolest žaludku?
Pocit plnosti? Nevolnost? Pálení žáhy?

•  1 řešení na 6 zažívacích potíží!

•  Unikátní léčivý přípravek z 9 bylin.

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

V akci také
Iberogast®, kapky 50 ml,
za 385 Kč 339 Kč.

169,-

191,-

-12%

L.CZ.MKT.CC.02.2020.1830

Pro členy klubu

115,-
Hylak® forte
perorální roztok 100 ml

•  Jedinečný lék na obnovu střevní mikrofl óry.

•  Vhodný pro dospělé, děti i kojence.

-26%

159,-

200,-

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

Pro členy klubu

149,-

•  Hygienický gel na ruce
s antibakteriální přísadou.

Běžná cena 258 Kč (150 + 50 ml)

NaturVit
care
Hygienický
gel na ruce
150 ml

Ecopure
Antibakteriální
čisticí gel
na ruce
50 ml
•  S esenciálním olejem

z tymiánu.

•  Použití bez vody.

•  Zanechává pokožku hebkou
a vyživenou.

Kosmetické přípravky.

1+1

+ cena
za tuto
sadu

Pro členy klubu

149,-

VÝHODNÁ SADA HYGIENICKÝCH GELŮ NA RUCE

Ušetříte
109 Kč



Imodium® Rapid 2 mg
12 tablet dispergovatelných v ústech

RYCHLÁ POMOC PŘI PRŮJMU

•  Okamžitě se rozpouští na jazyku a přináší 
rychlou úlevu.

•  Není nutné zapíjet vodou.

•  Má příjemné mátové aroma.

•  K léčbě akutního a chronického průjmu.

•  Neovlivňuje přirozenou střevní mikrofl óru.

159,-

176,-

-10%

Lék k rozpuštění v ústech.
Obsahuje loperamid
hydrochlorid.Čtěte pečlivě
příbalový leták. Reklama
na léčivý přípravek.
V akci také
Imodium®, 20 tvrdých tobolek, za 187 Kč 159 Kč.

NUROFEN® 200 mg léčivá náplast
4 ks

•  Ulevuje od bolesti při namožení svalů, 
podvrtnutí či zhmoždění v oblasti kloubů.

•  Nepřetržité uvolňování ibuprofenu po dobu 
24 hodin.

•  Diskrétní, fl exibilní, neomezuje pohyb.

•  Jediná léčivá náplast s ibuprofenem.

•  Působí protizánětlivě.

209,-

259,-

-19%

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

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

Olfen, gel
100 g

•  Rychle a účinně ulevuje od bolesti zad, 
svalů a kloubů.

•  S příjemným chladivým efektem.

159,-

189,-

-21%

Před použitím čtěte pečlivě 
příbalový leták. Olfen, gel 
je léčivý přípravek k zevnímu 
použití. Obsahují účinnou 
látku diclofenacum natricum.

Pro členy klubu

149,-

Flalgo® 140 mg 
7 ks léčivé náplasti

•  K místní krátkodobé léčbě bolestí 
pohybového aparátu, např. podvrtnutí, 
natažení nebo zhmoždění.

•  Aplikuje se 1× denně.

369,-

499,-

-26%

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



Uroval® Manosa Akut
10 tablet
•  Vysoká koncentrace obsažených látek:

50 mg PAC (proanthokyanidinů) v denní dávce.

•  Kombinace extraktu kanadských brusinek
a D-manosy.

•  Vhodné také
pro těhotné
a kojící ženy.

-17%

199,-
229,-

Doplněk stravy.
(1 tableta = 18,90 Kč)

V akci také
Uroval® D-manosa, 15 sáčků,
za 249 Kč 199 Kč (1 sáček = 13,27 Kč)
a Uroval® Mega Brusinka sirup forte,
200 ml, za 219 Kč 199 Kč. (1 ml = 0,99 Kč).

Beliema® Effect
10 tablet

•  Vaginální tablety s laktobacily 
a kyselinou mléčnou.

•  Vhodné při kvasinkové
i bakteriální infekci.

-18%

229,-

279,-

Zdravotnický prostředek.

V akci také
Beliema® Expert Intim, gel 200 ml,
za 179 Kč 149 Kč, Beliema® Active Control Intim,
gel 200 ml, za 119 Kč 99 Kč a Beliema® ProSensitive Intim, 
gel 200 ml,  za 119 Kč 99 Kč. (Kosmetické přípravky.)

Lactacyd Pharma Zklidňující
250 ml
•  Kompletní řada přípravků pro intimní hygienu

žen.

•  Obohaceny o přírodní kyselinu
mléčnou, bez mýdla a alkoholu.

•  Mírně kyselé pH pomáhá udržovat
rovnováhu intimních partií.

•  Gynekologicky testováno,
pro každodenní použití.

149,-

161,-

í

-7%

V akci více druhů,
informujte se ve své lékárně.

Kosmetický přípravek.

Canesten® GYN Combi Pack 
1 vaginální tableta + 20 g krému
Jediná vaginální tableta Vás zbaví kvasinkové 
infekce.

•  1× aplikace pomocí hygienického aplikátoru.

•  Od nepříjemných vnějších příznaků uleví krém.

239,-

279,-

-22%

Kombinovaný lék: tableta k aplikaci do pochvy 
a krém v vnějšímu užití. Obsahuje klotrimazol. 
Čtěte pečlivě příbalový leták.

V akci také
Canesten® Gyn 1 den,
1 vaginální tableta,
za 239 Kč 209 Kč.

L.CZ.MKT.CC.01.2018.1297

Pro členy klubu

189,-

Pro členy klubu

219,-



Biopron® Forte
30+10 tobolek
•  Komplex živých probiotik se S. boulardii 

a prebiotiky.

•  Vaše denní dávka života, nejen na cesty.

-17%

249,-

299,-

V akci také
Biopron® Baby+, kapky 10 ml,
za 399 Kč 339 Kč (1 ml = 33,90 Kč)
a Biopron® Laktobacily BabyBifi +, 30 tobolek,
za 199 Kč 169 Kč.(1 tobolka = 5,63 Kč)

Doplněk stravy.
(1 tobolka = 6,23 Kč)

znáte z TV

ASCORUTIN®

50 potahovaných tablet
•  Léčí zvýšenou lomivost a propustnost 

krevních vlásečnic při nedostatku 
vitaminu C  v organismu. 

•  Vhodný od 3 let.

69,-

85,-

-19%

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Panthenol Omega
Chladivá pěna ve spreji 10%
150 ml
•  Přináší úlevu sluncem podrážděné 

pokožce díky obsahu
10 % D-panthenolu.

•  Příjemně chladí.

•  Účinně zklidňuje a napomáhá
regeneraci pokožky po opalování.

•  Díky spreji se snadno aplikuje
na celé tělo.

-11%

169,-

179,-

V akci více druhů, informujte se ve své lékárně.

Kosmetický přípravek.

Venoxil ŽÍLY A CÉVY
gel 125 ml
•  Rychlá úleva při pocitu těžkých 

nohou, oteklých lýtek a kotníků 
s chladivým efektem.

•  S prokazatelnou účinnou dávkou 
escinu na žíly, obohaceno
o extrakt z 19 bylin.

Vhodné pro osoby: 
•  S dědičnou dispozicí výskytu 

křečových žil a zánětu žil. 

•  V sedavém zaměstnání
nebo naopak dlouho stojící.

•  S nadváhou.

•  Pro těhotné a kojící s křečovými 
žilami nebo otoky dolních končetin.

-30%

139,-

199,-

Kosmetický přípravek.

Novinka

Pro členy klubu

159,-





AUDIXOL OLIVA 
ušní sprej 30 ml
•  100% přírodní olivový olej

s mátovou silicí pro pravidelnou 
ušní hygienu.

•  Přirozeným způsobem rozpouští
a odstraňuje přebytečný ušní maz.

•  Bezpečná náhrada ušních tyčinek. 

•  Vhodné pro dospělé a děti
od 3 měsíců.

•  Vhodné také pro osoby používající 
naslouchadla a preventivně
pro plavce a osoby věnující
se vodním sportům.

99,-

139,-

-29%

Novinka
Zdravotnický prostředek.

CogniviaTM IQ
30 kapslí

•  Podpora koncentrace a paměti bezpečně
i dlouhodobě!

•  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!

159,-

198,-

-20%

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 5,30 Kč)

Cemio Kamzík®

60+30 kapslí
•  Švýcarský originál na KLOUBY.

•  Kolageny typu I a II v přirozené formě.

•  Vitamín C je důležitý
pro správnou tvorbu
kolagenu v kloubních
chrupavkách.

419,-

500,-

-20%

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 4,43 Kč)

Pro členy klubu

399,-

Corega Max Control 40 g
+ Corega Tabs 3 Minutes Daily cleanser 
6 ks

•  Pro pevnou fi xaci po dobu až 12 hodin.

•  Pomáhá bránit ulpívání zbytků jídla
pod náhradou.

•  Přesná tryska pro lepší aplikaci.

•  Bez zinku.

119,-

122,-

Zdravotnický prostředek.
V akci více druhů,
informujte se ve své lékárně.

+ TABLETY

-14%

Pro členy klubu

105,-

URGO Aqua-protect
Omyvatelná náplast
20 ks
•  Chrání při kontaktu

s vodou.

•  Hypoalergenní,
pro vzduch propustná 
kusová náplast
ke každodenní ochraně 
povrchových ran.

•  Antimikrobiální ochrana 
povrchových ran díky 
obsahu antiseptika
v polštářku.*

49,-

65,-

-25%

URGO Resistant
Odolná náplast
20 ks
•  Odolná ve všech 

situacích.

•  Hypoalergenní, textilní 
a oprodyšná kusová 
náplast k ochraně 
povrchových ran.

•  Antimikrobiální ochrana 
povrchových ran díky 
obsahu antiseptika
v polštářku.*

49,-

65,-

-25%

Zdravotnické prostředky.
* Obsahuje benzalkonium chlorid 960 mg/m2.



-20%

Magnesium B-komplex Rapid
20 šumivých tablet

•  Plně rozpustná tableta
(nezanechává usazeniny).

•  Vysoce vstřebatelná forma
– citrát hořečnatý.

•  Slazeno stévií.

•  Bez barviv a umělých sladidel.

•  Citronová příchuť.

79,-

99,-

Doplněk stravy.
(1 šumivá tableta = 3,95 Kč)

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)

Novinka



VIGANTOLVIT® Osteo
30 tablet

•  Nejvyšší dávka vitaminu D v kombinaci
s vit. K2 a vápníkem. Pro kosti a svaly.

•  Pro aktivní lidi, sportovce i starší osoby.

•  Vitaminy D3 a K2 spolu s vápníkem přispívají ke zdraví kostí.

•  Vápník a vitamin D3 též podporují svalovou činnost.

169,-

199,-

-15%

V akci také
VIGANTOLVIT® D3 2000 I.U., 60 tobolek,
za 179 Kč 155 Kč. (1 tobolka = 2,58 Kč)

Doplněk stravy.
(1 tableta = 5,63 Kč)

Wobenzym®

300 enterosolventních tablet + rouška
•  Urychluje hojení po úrazech a operacích.

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

•  Působí proti otokům
a zánětům kloubů.

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě 
příbalový leták.

Pro členy klubu

999,-

operacích.

u.

Prostenal® Control
90 tablet

•  Osvědčená péče pro zdravou prostatu
a normální proud moči.

•  Saw palmetto a kopřiva
dvoudomá pomáhají
udržovat správnou
funkci močového ústrojí
a zdraví prostaty.

599,-

699,-

-14%

V akci také
Prostenal® Night, 60 tablet,
za 499 Kč 409 Kč.
(1 tableta = 6,82 Kč)

Doplněk stravy.
(1 tableta = 6,66 Kč)

znáte z TV

Cemio RED3 
90 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,-

737,-

-25%

V akci také
Cemio Red3, 60 kapslí, za 566 Kč 489 Kč. 
(1 kapsle = 8,15 Kč)

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 6,17 Kč)

Pro členy klubu

555,-



-16%
Allergodil® oční kapky
roztok 6 ml

•  Léčí příznaky alergického 
zánětu spojivek, včetně 
případného zánětu nosní 
sliznice.

•  Od 4 let věku.

159,-

189,-

Lék k aplikaci do očí.
Obsahuje azelastin hydrochlorid.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

V akci také
Allergodil® nosní sprej,
roztok 10 ml,
za 209 Kč 169 Kč.

Flector® EP Tissugel
2 ks transdermální náplasti

•  Léčivá náplast proti bolesti, zánětu 
nebo otoku pohybového aparátu.

•  Účinkuje přímo
v místě aplikace.

•  Dávkování
je 1–2 náplasti
denně.

99,-

129,-

-23%

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

V akci také
Flector® EP Tissugel,
10 ks transdermální náplasti,
za 472 Kč 369 Kč.



GS Condro® DIAMANT
120 tablet

•  1 600 mg glukosamin sulfátu v denní dávce
a DIAMANT FORTESCIN®. 

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

•  Aescin podporuje správné prokrvení kloubních pouzder,
vazů a šlach.

599,-

774,-

-23%

Doplněk stravy.
(1 tableta = 4,99 Kč)

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.

139,-

159,-

-19%

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

Pro členy klubu

129,-
V akci také
Ibalgin® Duo Effect, krém 100 g,
za 248 Kč 209 Kč.
Lék k vnějšímu použití.








