
Platnost nabídky:

od 19. 8. do 22. 9. 2019

-22%
Voltaren Forte 2,32%
gel 150 g

Voltaren Forte 2,32% gel proti bolesti: 

•  Gel s účinkem proti bolesti na 24 hodin 
při použití 2× denně.

•  Ulevuje od bolesti zad, svalů a kloubů. 

•  Snadno otevíratelný uzávěr.

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

V akci také
Voltaren 140 mg léčivá náplast, 5 ks, za 349 Kč 289 Kč.

379,-

459,-

Pro členy klubu

359,-

Konopíčko Hřejivé
200 ml

•  Vysoká dávka 10 % konopného oleje.

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

Kosmetické přípravky.

Pro členy klubu

199,-
Cena za 2 ks

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

Běžná cena
2 ks 398 Kč. 1+1

-20%
Exoderil®

10 mg/ml kožní roztok, 20 ml

Léčí nehtové a kožní plísně, včetně vlasaté 
části hlavy.

•  Rychle ulevuje od příznaků
zánětu, zejména svědění.

•  Vhodný pro dospělé i děti.

239,-

274,-

Lék k vnějšímu použití.
Obsahuje naftifi n hydrochlorid.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Pro členy klubu

219,-

ATARALGIN®

50 tablet
•  Tlumí bolest hlavy, krční páteře a zad.

•  Snižuje svalové napětí.

•  Snižuje emoční a psychické napětí.

159,-

199,-

-25%

Lék k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalový leták.

Pro členy klubu

149,-



Lék k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalový leták.

VALETOL®

300 mg/150 mg/50 mg
24 tablet

Lék k tlumení bolesti:

•  hlavy,

•  zubů,

•  při migréně,

•  zad.

-16%

79,-

94,-

Premium Magnesium + B6 šumivý
24 tablet 

Hořčík a vitamin B6 přispívají:

•  ke snížení míry únavy a vyčerpání,

•  ke správné funkci nervového systému,

•  normální duševní činnosti.

Doplněk stravy.
(1 tableta = 1,65 Kč)

Běžná cena
2 ks 158 Kč.

Pro členy klubu

79,-
Cena za 2 ks

1+1

Magnesii lactici 0,5 tbl.
Medicamenta
100 tablet
•  Obsahuje 500 mg laktátu hořčíku pro lepší 

vstřebávání. 

•  Čistý organický hořčík bez příměsí. 

•  Vhodný pro těhotné a kojící. 

109,-

129,-

-16%

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

Poliklinika Budějovická

Antala Staška 1670/80

140 00 Praha 4

Po–Pá 7–19 h

Metro C Budějovická

OD Dům Bytové Kultury (DBK)

Budějovická 1667/64,

140 00 Praha 4

Po–Pá 8–20 h, So–Ne 9–19 h

Metro C Budějovická

Visionary

Plynární 1617/10

170 00 Praha 7

Po–Čt 8– h, Pá 8–17 h

Metro C Holešovice

18

Poliklinika Vysočany

Sokolovská 810/304

190 00 Praha 9

Po–Čt 7–18 h, Pá 7–16 h

Metro B Českomoravská

Platnost letáku je od . . do . . 2019

nebo do vyprodání zásob.

Léčivé přípravky užívejte s rozmyslem.

Před začátkem užívání si vždy pečlivě

prostudujte příbalový leták, použití

a účinky léků konzultujte se svým

lékařem či lékárníkem. Uvedené

běžné ceny se mohou v různých

lékárnách lišit.

19 8 22 9

Přijímáme také platby platebními

kartami Visa, MasterCard a poukázky

značky Sodexo, Ticket BenefitsR,

Accor Services, Le Cheque Dejeuner

a Gallery Beta.

Ortopedic® 500
60 tablet

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

Běžná cena
2 ks 798 Kč.

Pro členy klubu

399,-
Cena za 2 ks

•  O 25% vyšší dávka účinné látky chondroitin sulfát.*

•  Pro řízenou dietní výživu při zánětlivém
a artrotickém onemocnění kloubů.

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

•  Obsahuje 500 mg
chondroitin sullfátu.

1+1

*oproti přípravku Ortopedic 400



GS Condro® DIAMANT
120 tablet

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

•  Aesin pro správné prokrvení kloubů, vazů
a šlach.

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

-21%

Doplněk stravy.
(1 tableta = 5,33 Kč)

679,-

809,-

Pro členy klubu

639,-

Condrosulf® 400 mg 
180 tobolek

•  Švýcarský lék s obsahem chondroitin sulfátu.

•  Účinný v léčbě artrózy kolene, kyčle a ruky.

•  Obvykle se užívá
po dobu
3 měsíců.

999,-

1180,-

-20%

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

-14%
Proenzi® Intensive
120 tablet

•  To nejlepší pro Váš pohyb od Proenzi®

•  Zesílená výživa díky rostlinným extraktům: vrbě bílé, 
kurkuminu a Boswellii serratě pro zdravé, pružné
a pohyblivé klouby.

•  Vstřebávání  podpořeno
patentovaným BioPerinem®

pro maximální využití živin
v těle.

599,-

699,-

Doplněk stravy.
(1 tableta = 4,99 Kč)

V akci také
Proenzi® 3+, 180 tablet, za 599 Kč 499 Kč
(1 tableta = 2,77 Kč) a Proezi® krém, 100 ml,
za 178 Kč 159 Kč (Kosmetický přípravek).

Ibalgin® krém
100 g

•  Potlačuje bolest, tlumí zánět a snižuje otok.

•  K léčbě poranění šlach, svalů a kloubů,
jako je podvrtnutí, natažení, zhmoždění.

•  Bez parfemace.

•  Pro dospělé a mladistvé od 12 let.

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

139,-

169,-

-24%

V akci také
Ibalgin® gel, 100 g, za 169 Kč 139 Kč.

Pro členy klubu

129,-

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%

Pro členy klubu

949,-

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

Ibalgin® Rapidcaps 400 mg
20 měkkých tobolek

•  Snadno rozpustné růžové měkké tobolky
s tekutou účinnou látkou. 

•  Při bolesti hlavy a migréně, bolesti zubů, zad, 
svalů a menstruační
bolesti.

89,-

99,-

-21%

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

Pro členy klubu

78,-



Panadol pro děti
24 mg/ml Jahoda
sirup 100 ml

•  Snižuje horečku a mírnou
až středně silnou bolest.

•  Vhodný pro děti od 3 měsíců.

•  Neobsahuje alkohol a barviva.

Fenistil® 1 mg/ml
kapky 20 ml

Účinná úleva od svědění
pro děti již od 1. měsíce věku:*

•  zastavuje svědění různého původu,

•  tlumí příznaky sezónní rýmy a alergií.

149,-

179,-

-17%

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje 
dimetinden maleát. Čtěte pečlivě 
příbalový leták.

V akci také
Fenistil® 1 mg/ml, gel 50 g, 
za 279 Kč 239 Kč.

*Do 1 roku na doporučení lékaře.

-21%

V akci také
Panadol Novum 500 mg, 24 tablet, 
za 39 Kč 33 Kč.

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

99,-

125,-

Hedrin® Once spray gel 
100 ml

•  Hubí veš dětskou a její 
vajíčka.

•  Vysoce účinná kombinace: 
4% dimetikon + tekutý gel.

•  Snadná aplikace ve spreji.

•  Působí do 15 minut.

•  Stačí použít jen jednou.

•  Nezpůsobuje rezistenci.

-13%

229,-

263,-

Zdravotnický prostředek.

Vibovit Imunity
50 ks
•  Multivitaminy pro děti s vysokým obsahem 

vitaminů D a C pro zdravou imunitu. 

•  S vynikající chutí černého bezu.

•  100% přírodní barviva a aroma.

-21%

Doplněk stravy.
(1 ks = 2,98 Kč)

149,-

189,-

V akci také
Vibovit Dino, 50 ks
a Vibovit Farma, 50ks,
za 179 Kč 149 Kč. (1 ks = 2,98 Kč)

RAKYTNÍČEK
multivitaminové želatinky
s rakytníkem 70 ks 

•  Skvělá chuť díky obsahu ovocné šťávy.

•  Obsahuje 9 vitaminů a rakytník,
který podporuje obranyschopnost
organismu.

•  Bez příměsí a konzervačních látek.

199,-

238,-

-21%

Doplňky stravy.
(1 ks = 2,70 Kč)

V akci také
RAKYTNÍČEK multivitaminové 
želatinky Džungle 70 ks, Višeň 70 ks, 
Hruška 70 ks a Mořský svět 140 ks
(1 ks = 1,35 Kč).

Pro členy klubu

189,-

The Simpsons Omega 3 
+ Vitaminy D3 a E
60 kapslí 

•  60 ochucených 
žvýkacích kapslí.

•  Zcela bez pachuti 
rybího oleje.

•  Se skvělou příchutí 
TUTTI FRUTTI.

229,-

289,-

-21%

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 3,82)



-24%
Forfemina
30 kapslí

•  S extraktem z klikvy velkoplodé a kopřivy.

•  Kopřiva napomáhá vylučování vody z organismu.

•  Kopřiva přispívá k osvěžení těla, vitalitě a energii.

•  Brání vzniku otoku dolních končetin.

189,-

248,-

Doplněk stravy.
(1 tableta = 6,30 Kč)

znáte z TV

Rosalgin® EASY 140 mg
vaginální roztok 5×140 ml

•  Rychlá úleva při gynekologických potížích.

•  Působí proti bolesti, svědění, pálení.

•  Potlačuje bakterie a kvasinky, snižuje množství výtoku.

•  Přispívá ke stabilizaci poševní mikrofl óry.

toku.

-14%

Lék k intimním oplachům
a výplachům. Obsahuje benzydamin hydrochlorid. Čtěte pečlivě příbalový leták.

V akci také
Rosalgin®, 10 sáčků, za 272 Kč 239 Kč
a Rosalgin®, 6 sáčků, za 175 Kč 149 Kč.

269,-

312,-

-10%
Urinal Akut® 10 tablet
+ Urinal® Express pH
6 sáčků

•  Novinka Urinal® Express 
pH rychle neutralizuje 
kyselé pH moči, které 
může způsobovat pálení.

•  Urinal Akut® se 
zlatobýlem, který 
napomáhá udržení 
zdravých močových cest.

•  Kompletní akutní péče,
2 v 1 za výhodnou
cenu.

V akci také
Urinal Akut®, 20 tablet, za 389 Kč 349 Kč (1 tableta = 17,45 Kč)
a Urinal® sirup, 150 ml, za 229 Kč 199 Kč (1 ml = 1,33 Kč).

269,-

299,-

Doplněk stravy.
(1 ks = 16,81 Kč)

GS Merilin Harmony 
60+30 tablet + fl akon na parfém

Vysoce účinný v období 
klimakteria.

•  Přírodní a nehormonální.

•  Klinicky ověřená účinnost
kombinace extraktu
ploštičníku hroznatého
a třezalky tečkované.

•  Ploštičník na všechny
fyziologické projevy
klimakteria (návaly horka, 
pocení), třezalka
pro zlepšení nálady.

•  Obohaceno o vápník
a vitamín D3

pro pevnost kostí.

-17%

V akci také
GS Merilin, 60+30 tablet + fl akon,
za 537 Kč 469 Kč. (1 tableta = 5,21 Kč)

459,-

553,-

Doplněk stravy.
(1 tableta = 5,10 Kč)

+

Snadno plnitelný praktický 
fl akon do kabelky.

Junior-angin sirup pro děti
100 ml

•  Expert na bolest v krku u dětí!

•  Ulevuje od bolesti v krku.

•  Zklidňuje podrážděné sliznice. 

•  Ve formě jemných jahodových 
pastilek pro děti od 4 let.

Junior-angin pastilky
24 ks

Junior-angin lízátka 
proti bolesti krku
8 ks

Zdravotnické prostředky.

149,-

167,-

135,-
150,- 175,-

194,-

-11%
-10%

1

-10%





-18%
Zdrovit Maxi Mag Antistres
30 tablet

•  Chmel má uklidňující účinek
na nervovou soustavu
a pomáhá dosáhnout
pokojného spánku.

•  Hořčík a vitamin B6 přispívají
ke snížení únavy a vyčerpání,
normálnímu fungování nervové
soustavy a udržování duševního
zdraví.

109,-

132,-

Doplněk stravy.
(1 tableta = 3,63 Kč)

Bioaktivní®

Selen+Zinek FORTE
60 tablet

•  Selen a zinek podporují zdravé vlasy a nehty.

•  Selen přispívá ke správné funkci štítné žlázy.

-15%

Doplněk stravy.
(1 tableta = 4,98 Kč)

299,-

350,-

-20%
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.

159,-

199,-

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Magne B6® Control Stress
30 potahovaných tablet

•  Extrakt z Rhodiola rosea přispívá k odolnosti 
vůči stresu.

•  Hořčík přispívá ke snížení únavy.

169,-

199,-

-15%

Doplněk stravy.
(1 tableta = 5,63 Kč)

V akci také
Magne B6® Forte, 50 tablet, 
za 199 Kč 169 Kč.
(1 tableta = 3,38 Kč)

ADDITIVA® MULTIVITAMIN
+ Mineral 2+1
40+20 šumivých tablet

•  10 základních vitaminů.

•  Obohaceno o 3 základní 
minerály.

•  23 let na českém trhu.

•  Ideální k doplnění 
pitného režimu.

•  Příchutě: pomeranč, 
mango, broskev, 
mandarinka.

264,-

396,-

-33%

Doplněk stravy.
(1 šumivá tableta = 4,40 Kč)

znáte z TV

-34%
Brufen® 400
100 tablet

•  Úleva od bolesti hlavy 
včetně migrény, zubů, 
horečky a bolesti 
doprovázející nachlazení.

119,-

164,-

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

Pro členy klubu

109,-
V akci také
Brufen®, 30 tablet, za 74 Kč 54 Kč.



Klub Pharmacentrum se mění,

aby vám přinesl více výhod,

které oceníte.

Abychom vám mohli nabídnout

všechny výhody, ověřte si v naší

lékárně, že máme všechny vaše

údaje aktuální.

Zaregistrujte se v našich lékárnách.

www.pharmacentrum.cz/cs/klub

Jaké výhody Klub přináší:

Sledujeme

lékové interakce.

Odborné poradenské

programy máte jako

členové Klubu zdarma

či s výraznou slevou.

Snižujeme doplatky

až o 50 % osobám

starším 60 let.

Vracíme peníze za

nákup ve formě kreditu

na vaší kartě (neplatí při

výdeji léků na recept).

Nabídky a kupony

přesně na míru vašim

potřebám a zvyklostem.

A to i sezónně.

Výhodnější nákupy

volného prodeje,

kosmetiky

a zdravé výživy.



TEREZIA Ostropestřec
+ reishi 60 kapslí

•  Ostropestřec pomáhá k ochraně
a regeneraci jater.

•  V kombinaci s reishi a černým bezem,
které podporují imunitu.

•  Bez příměsí a konzervačních látek.

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 3,82 Kč)

229,-

279,-

-18%

Kčč)

Rennie®

48 tablet
•  Zapomeňte na pálení žáhy.

•  Ulevuje od pálení žáhy
již během 5 minut!

•  Efektivní a rychlé působení.

•  Žvýkací tablety není třeba zapíjet.

119,-

135,-

-19%

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

V akci také
Rennie®, 96 tablet, za 229 Kč 199 Kč.

álení žáhy.

ní ž
ut!

é p

nen

žáhy

působení.

ní třeba zapíjet.

Pro členy klubu

109,-

Zaječická hořká voda
500 ml

•  Zaječická hořká voda rozpouští
obsah střev.

•  Přírodní zdroj hořké (epsomské) soli.

29,-

35,-

-17%

V akci také
Bílinská kyselka, 500 ml, 
za 19 Kč 13 Kč,
Bílinská kyselka, 1 l,
za 25 Kč 18 Kč,
Rudolfův pramen, 500 ml, 
za 23 Kč 18 Kč
a Rudolfův pramen, 1,5 l, 
za 30 Kč 23 Kč.

ooli.

-30%
Biopron® Forte
30 tobolek

•  Unikátní probiotický komplex vitálních 
mikroorganismů S. boulardii a laktobacilů
s prebiotiky.

•  Pro dospělé a děti již
od ukončeného 6. měsíce.

•  Vhodný nejen na cesty.

V akci také
Biopron® Baby, kapky 10 ml,
za 349 Kč 299 Kč (1 ml = 29,90 Kč)
a Biopron® Kids+, 30 tobolek,
za 399 Kč 339 Kč (1 tobolka = 11,30 Kč).

199,-

285,-

Doplněk stravy.
(1 tobolka = 6,63 Kč)

*IMS sell-out data MAT 1/2019: 
Biopron je nejprodávanější značkou 
probiotik v ČR v počtu prodaných 
kusů i v hodnotě.

*  Nejvyšší obsah deklarovaných beta-glukanů. 
Dle průzkumu z lékáren, květen 2018. (1 kapsle = 2,91 Kč)

TEREZIA Hlíva ústřičná
+ lactobacily
60+60 kapslí

•  Nejsilnější hlíva na trhu.*

•  Šípek podporuje imunitu a zažívání. 

•  Obsahuje 10 miliard probiotik v denní dávce, 
celkem 3 probiotické kmeny. 

•  Bez příměsí
a konzervačních látek.

Doplněk stravy.

349,-

389,-

-10%

-18%
Probicus® Premium
30 kapslí

Probiotika nové generace: 

•  vhodná pro dospělé i děti při užívání antibiotik,

•  cestování.

Garance živých
bakterií
až do konce
expirace!

199,-

243,-

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 6,63 Kč)



V akci také
GS Dormian RAPID, 20 kapslí, za 152 Kč 129 Kč. 
(1 kapsle = 6,45 Kč)

GS Dormian RAPID 
40 kapslí
•  Pro rychlé usínání a klidný spánek po celou 

noc.

•  Účinná kombinace 4 bylinných extraktů
(kozlík, meduňka, mučenka, chmel).

•  Nyní se soutěží o 500 kusů
hřejivých oveček
více na www.dormian-soutez.cz.

Šetrná cesta k Vašemu odpočinku.

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 4,98 Kč)

199,-

233,-

-15%

Strepsils® Med a Citron 
24 pastilek

•  Proti bolesti v krku.

•  Účinkuje proti virům, bakteriím a kvasinkám
po 1 minutě.*

*na základě studie In-vitro. Snížení bolesti v krku po pěti minutách.

-22%

139,-

179,-

Lék k rozpuštění v ústech. Čtěte pečlivě příbalový leták.

V akci více druhů, informujte se ve své lékárně.

Celaskon® 500 mg
červený pomeranč
30 šumivých tablet

•  Posiluje odolnost organismu
při infekčních onemocněních
jako chřipka a nachlazení.

•  Zmírňuje a zkracuje
příznaky chřipky
a nachlazení.

149,-

169,-

-24%

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

Pro členy klubu

129,-

Imazol® krémpasta 10 mg/g
30 g
•  Léčba kvasinkové infekce v kožních záhybech.

•  Léčba plenkové dermatitidy způsobené 
kvasinkami.

•  Vhodný pro děti a dospělé.

119,-

144,-

-17%

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

V akci také
Imazol® Plus 10 mg/g + 2,5 mg/g,
krém 30 g, za 144 Kč 129 Kč.

-17%
Omega-3 FORTE rybí olej
180 tobolek

•  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.

249,-

299,-

Doplněk stravy.
(1 tobolka = 1,38 Kč)

V akci také
Lecithin FORTE 1325 mg, 120 tablet,
za 289 Kč 249 Kč. (1 tableta = 2,08 Kč)

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.

•  Ribofl avin (vitamin B2) a minerály 
zinek, selen a měď přispívají
k ochraně buněk před oxidačním 
stresem.

Pro členy klubu

399,-
Cena za 2 ks

Běžná cena
2 ks 798 Kč.

1+1

Doplňk stravy.
(1 kapsle = 3,33 Kč)



Coldrex® Horký nápoj citron
14 sáčků

•  Horký nápoj pro rychlou úlevu od příznaků
chřipky a nachlazení.

•  Kombinace 3 účinných látek odstraňuje bolesti 
hlavy, svalů a kloubů, bolesti v krku.

•  Uvolňuje ucpaný nos
a snižuje horečku.

Ambrobene sirup 
100 ml

•  Osvědčený přípravek na vlhký kašel účinně 
rozpouští hlen a usnadňuje
vykašlávání.

•  Sirup vhodný i pro děti
včetně kojenců.

-21%

89,-

99,-

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

Pro členy klubu

78,-
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje acetylcystein. 
Čtěte pečlivě příbalový leták.

ACC® LONG
600 mg šumivé tablety, 
20 tablet

Léčí vlhký kašel.

•  Stačí 1 tableta 1× denně.

•  Lze užívat od prvních příznaků kašle.

•  Rozpouští hustý hlen v dýchacích 
cestách a usnadňuje jeho vykašlávání.

-17%

179,-

217,-

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.

95,-
108,-

V akci více druhů, informujte se ve své lékárně.

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

Muconasal® PLUS 
10 ml

•  Rychle, účinně a dlouhodobě uvolní nos 
při rýmě a nachlazení.

•  Navíc osvěží vůní máty
a eukalyptu, které umocní
zážitek z volného dýchání.

•  Vhodný pro dospělé
a děti od 6 let.

99,-

115,-

-14%

Lék k aplikaci do nosu. 
Obsahuje tramazolin 
hydrochlorid. Čtěte pečlivě 
příbalový leták. V akci také

COLDREX® tablety, 24 tablet, za 144 Kč 119 Kč.tablet za 144 Kč 119 Kčt bl t 144 Kč 119 Kč

-36%

-12%
GeriaSwiss
100 tablet

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

Běžná cena
2 ks 1198 Kč.

Doplňk stravy.
(1 tableta = 2,99 Kč)
D lňk

1+1
Pro členy klubu

599,-
Cena za 2 ks

125,-
195,-

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.



Glucadent aktiv
95 g

•  Při paradontóze a zánětech dásní.

•  NEJSILNĚJŠÍ STAHUJÍCÍ ÚČINEK
z řady Glucadent.

•  Při problémech s krvácivostí dásní.

•  Udržuje dobrý stav zubů a dutiny ústní.

89,-

99,-

-10%

Kosmetický přípravek.

znáte z TV

Cannaderm Capillus seborea
šampon 150 ml

Šampon pro osoby trpící seboreou.

•  Péče o suchou svědivou a zarudlou 
pokožku hlavy s projevy seborey.

•  Zmírňuje tvorbu šupin, svědění, 
začervenání a pálení vlasové
pokožky.

259,-

299,-

a

-13%

Kosmetický přípravek.

DIAMizin Gurmar
50 kapslí

Gymnema sylvestre:

•  přispívá k udržení normální hladiny cukru v krvi,

•  snižuje chuť na sladkosti, čímž přispívá k 
redukci váhy.

209,-

239,-

vi,

-17%

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 3,98 Kč)

V akci také
DIAMizin Gurmar,
150 kapslí, za 506 Kč 439 Kč.
(1 kapsle = 2,93 Kč)

Pro členy klubu

199,-

TOP GOLD® Deodorant
na nohy s chlorofylem
+ Tea Tree Oil 
150 g

•  Deodorant na nohy s účinností proti 
pachům a pocení.

•  Obsahuje deodorační přísadu na bázi 
přírodního chlorofylu a je obohacen 
vitaminem E a pathenolem.

•  Dále jsou přítomny tea tree oil, přísady 
omezující pocení nohou a hydratační 
složky chránící nohy před vysoušením.

-38%

75,-
121,-

Kosmetický přípravek.

URGO Bradavice kryoterapie
38 ml

•  Domácí ošetření bradavice 
metodou zmrazení. 

•  Bezpečné použití na bradavice
na rukou a nohou u dospělých
a dětí od 4 let. 

•  Rychlá a přesná aplikace. 

•  Krátké a postupné působení  
zaručuje omezení bolestivosti 
ošetření.

429,-

499,-

e

-14%

Zdravotnický prostředek.

V akci také
URGO Pero na odolné bradavice, 2 ml, 
za 359 Kč 309 Kč.

Faktu čípky
20 čípků

•  Neinvazivní varianta léčby hemoroidů.

•  Rychle zastavuje krvácení, pálení a svědění.

•  Účinný proti bolesti.

-20%

Lék k aplikaci do konečníku.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

145,-
169,-

Pro členy klubu

135,-
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ZVEME VÁS NA BEZPLATNÉ PORADENSTVÍ A VYŠET ENÍ 
®.

9.–10. 9. 2019 Pharmacentrum DBK

12.–13. 9. 2019 Pharmacentrum Bud

ANALÝZA VLASŮ
A POKOŽKY HLAVY






