
Centrum AZ
100+30 tablet
•  Kompletní multivitamin se speciálně 

vyváženým složením pro podporu imunity.*

•  Bez lepku, bez cukru.

•  Nyní měsíc užívání NAVÍC.

* Vitamin C přispívá k normální funkci imunitního systému.

499,-

597,-

-16%

Doplněk stravy.
(1 tableta = 3,84 Kč)

V akci také
Centrum Silver, 100+30 tablet,
za 628 Kč 509 Kč. (1 tableta = 3,92 Kč)

Allergodil® oční kapky
oční kapky, roztok 6 ml

•  Léčí příznaky alergického zánětu spojivek 
jako zarudnutí, svědění nebo slzení očí,
vč. příznaků zánětu nosní sliznice.

•  Od 4 let věku.

169,-

209,-

V akci také
Allergodil® nosní sprej, roztok 10 ml,
                       za 219 Kč 179 Kč. 

-24%

Čtěte pečlivě příbalový leták. 
Allergodil, nosní sprej, 1x 10 ml
je lék k nosnímu podání. 
Allergodil, oční kapky, je lék 
k očnímu podání. Obsahují 
azelastin-hydrochlorid. 

Pro členy klubu

159,-
Brufen® 400 mg 
100 potahovaných tablet
•  Poskytuje úlevu při chřipkových 

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

•  Snižuje horečku.

129,-

164,-

-27%

Lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje ibuprofen.
Čtěte pečlivě příbalový leták.
V akci také
Brufen® 400 mg, 30 potahovaných tablet,
za 74 Kč 59 Kč. 

Pro členy klubu

119,-

Voltaren Forte 20 mg/g
gel 150 g + Multifunkční šátek
•  Analgetikum ve formě gelu

s účinkem proti bolesti až na 24 hodin 
při aplikaci 2× denně ráno a večer.

•  Tlumí bolest zad, svalů a kloubů.

•  Nyní multifunkční šátek NAVÍC.

399,-

431,-

-7%

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

V akci více druhů,
informujte se ve své lékárně.



Hydro pastilky
20 pastilek
•  Obsahují hydrogel komplex, který zvlhčuje

podrážděnou sliznici a vytvoří na ní ochranný fi lm.

•  Pantotenát vápenatý podporuje regeneraci sliznice.

•  Zmírňují: bolest, škrábání a pálení v hrdle, chrapot
a dráždění ke kašli.

•  Pro namáhané hlasivky. 

Zdravotnický prostředek.

129,-

153,-

e.

-16%

y

Nasivin® Sensitive 
0,5 mg/ml nosní sprej, roztok 10 ml
•  Účinek se může projevit do 25 sekund 

po podání a působí protivirově.

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

99,-

109,-

-18%

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

V akci také
Nasivin® Sensitive pro děti, 0,25 mg/ml nosní sprej, 
roztok 10 ml, za 109 Kč 99 Kč.

Pro členy klubu

89,-

Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus
0,5 mg/ml nosní sprej,
roztok 15 ml 
•  Nosní sprej k úlevě

od příznaků ucpaného nosu,

•  Uvolní ucpaný nos během několika 
minut, účinek trvá až na 12 hodin,

•  Obsahuje extrakt z aloe vera a silici 
z eukalyptu (cineol).

95,-
119,-

s

-20%

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

Paralen® Grip horký nápoj
citron 650 mg/10 mg 12 sáčků

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

•  Nezpůsobuje ospalost.

•  Bez umělých barviv.

ů

-17%

149,-

179,-

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.



Livostin® 0,5 mg/ml
oční kapky, suspense 4 ml
•  Příznaky alergické  konjunktivitidy.

•  Téměř okamžitá úleva.

•  Cílené působení v místě obtíží.

149,-

197,-

-29%

V akci také
Livostin® 0,5 mg/ml, nosní sprej, suspenze 10 ml, 
za 197 Kč 149 Kč.

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

Pro členy klubu

139,-

Analergin
30 tablet

•  Pro zmírnění příznaků alergické 
rýmy a chronické kopřivky. 

99,-

119,-

-25%

Před použitím čtěte pečlivě příbalový leták. 
Analergin je léčivý přípravek k vnitřnímu užití. 
Obsahuje účinnou látku cetirizini dihydrochloridum.
10, 30, 50 a 90tabletové balení Analergin je volně 
prodejný léčivý přípravek.

GeriaSwiss
100 tablet

•  POSILUJE IMUNITU 
a celkovou vitalitu 
organismu.

•  Působí proti únavě, 
vyčerpání, slabosti.

•  Obsahuje výtažek z ženšenu 
pravého 80mg a kombinaci 
vitaminů, minerálních látek
a stopových prvků.

Běžná cena
2 ks 1198 Kč.

Doplněk stravy.
(1 tableta = 2,99 Kč)

1+1
Pro členy klubu

599,-
Cena za 2 ks

POSÍLENÍ 
IMUNITY

FLIXONASE 50 mikrogramů/dávka
nosní sprej, suspenze 60 dávek

•  Nosní sprej na léčbu alergické rýmy.

•  Ulevuje od kýchání, svědění a ucpaného 
nosu, svědění a slzení očí.

•  Komplexní úleva od alergické rýmy
po 24 hodin již v 1 dávce.

k

-16%

325,-
358,-

Lék k aplikaci do nosu. Obsahuje fl utikason propionát. 
Čtěte pečlivě příbalový leták.

vce.

Lék k aplikaci do nosu Obsahuje flutikason propionát

Pro členy klubu

299,-

Claritine®

60 tablet
•  Uleví od příznaků alergie až na 24 hodin.

•  Řeší projevy interiérových i venkovních alergií.

•  Neovlivňuje běžné denní aktivity.

299,-

380,-

-21%

Čtěte pečlivě příbalovou informaci!
Claritine je léčivý přípravek s léčivou látkou 
loratadin k vnitřnímu užití.

V akci také
Claritine, 30 tablet,
za 255 Kč 199 Kč.

L.CZ.MKT.CC.03.2019.1601

CELASKON® tablety 250 mg
100 tablet
•  Vitamín C podporuje přirozenou 

obranyschopnost organismu v zimním období.

•  Vyšší potřeba vitamínu C je i během dospívání, 
v těhotenství, při kojení, namáhavé práci, 
sportu, infekčních onemocněních, po úrazech, 
ve stáří, u kuřáků.

99,-

119,-

-17%

Lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje acidum ascorbicum. 
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Pro členy klubu

89,-



GAVISCON Duo Efekt Žvýkací tablety
48 tablet
•  Poskytuje rychle dvojí úlevu

od pálení žáhy a zažívacích potíží.

•  Vhodné i pro těhotné a kojící ženy.

179,-

219,-

-18%

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Lecithin FORTE 1325 mg
120 tablet
•  Lecithin je důležitý přirozený zdroj 

cholinu, inositolu a kyseliny linolové.

•  Vyskytuje se v důležitých tkáních, 
jako např. v mozku,játrech a srdci.

249,-

309,-

-23%
Hylak® forte 
perorální roztok, 100 ml

•  Jedinečný lék na obnovu střevní mikrofl óry.

•  Vhodný pro dospělé, děti i kojence.

159,-

200,-

-21%

V akci také
GAVISCON Liquid Peppermint, 300 ml, za 149 Kč 119 Kč, 
GAVISCON Žvýkací tablety, 48 tablet, za 158 Kč 129 Kč
a GAVISCON Duo Efekt Žvýkací tablety, 24 tablet,
za 129 Kč 109 Kč.

Doplněk stravy.
(1 tableta = 1,99 Kč)

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

játrech a srdci.

)

Pro členy klubu

239,-

Essentiale® 300 mg
100 tvrdých tobolek

•  Essentiale® je určen pacientům s poškozením 
jaterních funkcí v důsledku toxicko-metabolického 
poškození jater a při zánětu jater.

•  Obsahuje esenciální fosfolipidy se třemi 
mechanismy podpory funkce jater:

     1. urychluje obnovu jaterních buněk,

     2. zlepšuje jejich funkci,

     3. podporuje jejich regeneraci.

319,-

399,-

o 

-20%

Lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje esenciální fosfolipidy.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

buněk,,

Degasin® 280 mg
32 tobolek

•  Pomoc a úleva při nadýmání a plynatosti.

•  Zdravotnický prostředek s nejvyšším 
obsahem účinné látky.

139,-

164,-

-21%

Zdravotnický prostředek.

Pro členy klubu

129,-
Iberogast®

50 ml
•  Pocit plnosti? Bolest břicha nebo nadýmání? 

•  Vyzkoušejte bylinný lék Iberogast. 

•  Iberogast. Expert na Vaše zažívací potíže!

349,-

412,-

-20%

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

V akci také
Iberogast®, perorální roztok,
kapky 20 ml, za 205 Kč 169 Kč.

L.CZ.MKT.CC.09.2020.2046

Pro členy klubu

329,-

L.CZ.MKT.CC.09.2020.2046



FORTEglukan® ImunSupra
60 tablet

Pro členy klubu

379,-
Cena za 2 ks

Běžná cena
2 ks 758 Kč.

1+1

Doplněk stravy.
(1 tableta = 3,16 Kč)

•  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.

Uroval® Manosa Akut
10 tablet

•  Kombinace extraktu kanadských 
brusinek a D-manosy.

•  Vhodné také pro těhotné a kojící ženy. 

Doplněk stravy.
(1 tableta = 19,90 Kč)

-20%

199,-

249,-

Prostamol® UNO
90 měkkých tobolek
•  Tradiční rostlinný lék na problémy s močením 

způsobené zbytnělou prostatou.

•  Nenarušuje sexuální funkce.

649,-

758,-

Obsahuje extrakt Serenoa repens. K vnitřnímu užití, po vyloučení závažných příčin obtíží 
lékařem. Čtěte pečlivě příbalový leták. Použití tohoto tradičního rostlinného
léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

-21%

Pro členy klubu

599,-

Wobenzym®

300 enterosolventních tablet
•  Posiluje oslabenou imunitu.

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

1099,-

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

bou 

extrakt
o,

Čisté ruce®

500 ml
•  ČISTICÍ GEL NA RUCE S DEZINFEKČNÍM 

ÚČINKEM ALKOHOLU.

•  Obsahuje 70 % ethylalkoholu,
u kterého je prokázána vysoká
dezinfekční účinnost.

•  Glycerin a Aloe vera zvlhčují
a zjemňují pokožku.

99,-

269,-

Kosmetický přípravek.

-63%



Preventan® Junior
90 tablet + Antibakteriální gel

•  Obsahuje patentovanou látku ProteQuine®,
inulin a vitamin C, který přispívá k normální
funkci imunity vašich dětí.

•  ProteQuine® je směs biologicky aktivních
látek s empiricky
ověřenou účinností.

•  Osvědčená značka,
více než 20 let na trhu.

•  Ke každému 90-ti tbl.
balení kvalitní
antibakteriální gel.

369,-

499,-

-26%

V akci také
Preventan® Clasic + dezinfekční gel, 90 tablet, 
za 484 Kč 399 Kč. (1 tableta = 4,43 Kč)

Doplněk stravy.
(1 tableta = 4,10 Kč)

+

BioGaia® Protectis kapky s vit.D
kapky 10 ml
PRO PODPORU IMUNITY. 

•  10 µg vitaminu D v denní dávce.

•  Patentovaný kmen živých bakterií 
L. reuteri Protectis®.

•  Vhodné pro dlouhodobé užívání.

•  Pro děti od 2. týdne.

529,-

639,-

it.D

-17%

Doplněk stravy.
(1 ml = 52,90 Kč)

V akci také
BioGaia® Protectis s vit.D, 30 tablet,
za 349 Kč 299 Kč. (1 tableta = 9,97 Kč)

vání.

30 tablet,
9 97 Kč)

30 tablet,

Marťánci GUMMY JARO - LÉTO
50 ks
•  Nové gummies multivitaminy v příchutích 

borůvka, jahoda, citron a mandarinka.

•  Navíc s vitaminem A pro normální stav 
pokožky a zraku.

159,-

209,-

ÉTO

-24%

V akci také
Marťánci Gummy Podzim - Zima, 50 ks,
                      za 199 Kč 159 Kč. (1 ks = 3,18 Kč)

Doplněk stravy.
(1 ks = 3,18 Kč)

STODAL®

sirup 200 ml
•  Zklidní suchý kašel.

•  Uleví od vlhkého kašle.

•  Tradiční rostlinný
léčivý přípravek.

•  Rodinné balení 200 ml.

159,-

199,-

-20%

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

Stérimar Mn alergie
50 ml
•  Mořská voda na alergickou rýmu. 

•  Obohaceno o mangan s 
antihistaminickými účinky.

•  Vhodné pro děti i dospělé.

199,-

236,-

-16%

Zdravotnický prostředek.

ý

y.

é.

ACC®

20 mg/ml sirup, 100 ml

•  Léčí vlhký kašel.

•  Sirup s třešňovým aroma.

•  Lze užívat od prvních příznaků kašle.

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

•  Pro děti od 2 let, dospívající
a dospělé.

65,-
92,-

-29%

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



Lactofeel 
vaginální gel, 7x5 ml 
•  Zdravotnický 

prostředek s klinicky 
ověřenou účinností 
při léčbě bakteriální 
vaginózy. 

-19%

249,-

309,-

Zdravotnický prostředek,
certifi kát vydala notifi kovaná 
osoba číslo 0344.

V akci také
Defl aGyn® vaginální gel, 28 aplikátorů,
                      za 1302 Kč 1259 Kč.

Junior-angin pastilky
24 ks

•  Expert na bolest v krku u dětí!

•  Ulevuje od bolesti v krku.

•  Zklidňuje podrážděné sliznice.

•  V formě jemnných jahodových pastilek pro děti od 4 let.

154,-

179,-

Zdravotnický prostředek.

-14%

Bromhexin 12 KM - kapky
30 ml

•  Zkapalňuje a rozpouští hlen 
při onemocněních dýchacích 
cest a usnadňuje jeho 
vykašlávání.

•  Oblíbené balení s éterickými 
oleji navíc.

•  Bez alkoholu, cukru a barviv.

•  Pro děti od 2 let.

86,-

106,-

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

-19%
EXCIDERM U LIPID LOTION
emolienční mléko  250 ml 
•  Obsahuje UREU 5% 

a TROJITÝ LIPIDOVÝ 
KOMPLEX pro denní péči
o suchou, velmi suchou
a atopickou pokožku.

•  Zklidňuje extrémně suchou 
pokožku a zmírňuje pocit 
svědění. 

•  Dlouhodobě hydratuje, 
zvláčňuje a vytváří přirozený 
ochranný fi lm z lipidů.

•  HYPOALERGENNÍ.
Pro kojence, děti a dospělé.

179,-Kosmetický přípravek.
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Ibalgin® Rapidcaps 400 mg
30 měkkých tobolek
•  Účinné analgetikum ve formě měkkých 

tobolek s protizánětlivým účinkem.

99,-

119,-

-17%

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

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

209,-
Cena za 2 ks

V akci také
Konopíčko Chladivé, 200 ml, 1+1, za 418 Kč 209 Kč
(Cena za 2 ks).

Běžná cena
2 ks 418 Kč. 1+1

Aulin® gel 
100 g

•  Gel proti bolesti pohybového aparátu.

•  Ulevuje od bolesti a otoků při podvrtnutí, 
vymknutí, naražení, při úrazech provázených 
výronem i u akutního poúrazového zánětu šlach. 

•  Pro dospělé a děti od 12 let

199,-

240,-

-17%

V akci také
Aulin® gel, 50 g, za 165 Kč 139 Kč.

Lék k vnějšímu použítí.Obsahuje nimesulid. 
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Barny´s SIOUX 600 g

Koňská síla pro vaše klouby v balení na 6 měsíců!
•  MSM  Lignisul®

•  značkové kolageny

•  vitamin C - NUTRA-C™

•  vhodný pro všechny
věkové kategorie

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

-20%

639,-

719,-

Doplněk stravy v prášku.
(1 g = 0,96 Kč)

Pro členy klubu

575,-

Premium Vitamin C Duo 500 mg
60 kapslí

•  S prodlouženým účinkem 
vitaminu C díky postupnému 
uvolňování.

•  Navíc zinek pro podporu
imunity.

•  Vitamin C podporuje
imunitu a přispívá
ke snížení míry únavy
a vyčerpání.

Doplněk stravy. (1 kapsle = 1,66 Kč)
Běžná cena
2 ks 398 Kč.

Pro členy klubu

199,-
Cena za 2 ks

1+1
ru

Condrosulf® 400 mg tvrdé tobolky
180 tvrdých tobolek
•  Pro pohyb bez bolesti kloubů.

•  Lék účinný v léčbě artrózy kolene, 
kyčle a kloubů prstů ruky.

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

1049,-

1236,-

-19%

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

Pro členy klubu

999,-





Diozen® 500 mg
120 potahovaných tablet
•  Těžké nohy? Křečové žíly? Hemoroidy?

•  Braňte svoje žíly zevnitř!

•  Léčivý přípravek Diozen® zvyšuje napětí 
žilní stěny a odolnost cév.

329,-

365,-

-18%

Lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje mikronizovaný diosmin.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Pro členy klubu

299,-

Ibalgin® krém
100 g
•  Potlačuje bolest svalů a kloubů, tlumí 

zánět a snižuje otok.

•  K  léčbě bolestivých poranění, jako jsou 
podvrtnutí, natažení, zhmoždění.

•  Dobře se vstřebává.

•  Bez parfemace.

•  Pro dospělé a mladistvé od 12 let.

139,-

169,-

-18%

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

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

Nalgesin® S 275 mg
40 tablet
•  Lék proti bolesti hlavy, zubů, zad, svalů, 

kloubů, menstruační bolesti, bolesti 
spojené s nachlazením,

•  Mírní bolest, horečku a zánět.

159,-
199,-

-20%

Lék k vnitřnímu užití. 
Obsahuje sodnou sůl 
naproxenu. Čtěte 
pečlivě příbalový 
leták.

V akci také
Nalgesin® S 275 mg, 20 tablet, za 139 Kč 109 Kč.

GS Koenzym Q10 60 mg
30+30 kapslí
•  Optimální dávka 60 mg  koenzymu Q10

s vysokou vstřebatelností.

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

289,-

335,-

-26%

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 4,15 Kč)

V akci také
GS Koenzym Q10 30mg,
30+30 kapslí,
za 242 Kč 199 Kč.
(1 kapsle = 3,32 Kč)

IbolexTM

20 potahovaných tablet
• Obsahuje krystalicky čistý dexibuprofen.

• Nová generace léku proti bolesti. 

99,-

120,-

-18%

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

Magnetrans® 375 mg
50 tyčinek granulátu
•  1 tyčinka zajistí optimální pokrytí 

denní potřeby hořčíku.

•  Hořčík přispívá ke správnému 
fungování svalstva a vyrovnané 
psychice.

149,-

179,-

-22%

Doplněk stravy.
(1 tyčinka = 2,78 Kč)

Pro členy klubu

139,-

Pro členy klubu

249,-



COREGA Original extra silný duopack
fi xační krém 2×40 g
•  Pevná fi xace až 12 hod.

•  Pomáhá bránit ulpívání zbytků jídla pod náhradou.

•  Bez zinku.

•  Nyní ve výhodném balení 2×40 g. 

p

-22%

159,-

205,-

Zdravotnický prostředek.
V akci také
COREGA Max Control duopack,
fi xační krém 2×40 g, za 239 Kč 189 Kč.

NiQuitin Clear 21 mg
7 transdermálních náplastí 
•  Pomoc při odvykání kouření.

•  Uleví od náhlé chuti na cigaretu, zmírňují 
abstinenční příznaky.

•  Náplasti přípravku NiQuitin Clear
se mohou používat buď samostatně,
nebo v kombinaci s orálními formami 
nikotinu. 

-19%

V akci více druhů, informujte se ve své lékárně.

Transdermální náplast – lék na vnější použití. 
Obsahuje nikotin. Čtěte pečlivě příbalový leták.ák.

Arpalit® NEO – léčba ektoparazitóz 
a desinsekce příbytků
sprej 300 ml + Trioderm Care
dezinfekce na ruce 100 ml

•  2 v 1 Antiparazitní kožní sprej
pro psy i jejich pelíšky.

•  Účinnost až po dobu 4 týdnů
i na larvová stádia.

•  Obsahuje účinné látky: 
Permethrinum, Fenoxycarbum.

129,-

165,-

-22%

Vyhrazené veterinární léčivo.

+

Fypryst® combo 
roztok pro nakapání na kůži
•  Spot-on přípravek účinný proti klíšťatům 

a blechám a jejich vývojovým stádiům 
pro psy a kočky.

V akci více druhů, informujte se ve své lékárně.

Pouze pro zvířata. Čtěte pečlivě
příbalový leták. Vyhrazený
veterinární léčivý přípravek s účinnou
látkou Fipronilum a S-Methoprenum.

109,-

od

Vicks Symptomed Complete Citrón
10 sáčků
•  Uleví při chřipce

a nachlazení.

•  Léčí bolest hlavy,
svalů, v krku,
horečku,
průduškový kašel
a uvolní
ucpaný nos. 

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě 
příbalový leták.

169,-

199,-

-15%

Quixx®

nosní sprej 30 ml
•  Efektivně uvolní nos při nachlazení,

chřipce nebo alergii.

•  Sníží otok nosní sliznice, čistí ji a zvlhčuje.

•  Vhodný také pro těhotné a děti od 6 měsíců.

-17%

99,-

119,-

Hypertonický roztok mořské vody
obsahuje vodu z oceánu a čištěnou vodu.
Zdravotnický prostředek k aplikaci do nosu.
Pečlivě si pročtěte návod k použití. 

439,-

529,-

Pro členy klubu

429,-

V akci také
Vicks SymptoMed Forte Citrón, 10 sáčků, 
za 199 Kč 169 Kč.










