Neo-angin® bez cukru
24 pastilek + Hygienický gel na ruce 50 ml

Voltaren Forte 20 mg/g
gel 100 g

• Na bolest v krku jednoduše Neo-geniální!
• Léčí bolest v krku.
• Dezinﬁkuje ústní dutinu.
• Potlačuje zánět.

• 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.

-16%

-18%

339,-

289,-

177,-

159,Pro členy klubu

149,-

Pro členy klubu
Neo-angin® léky k místnímu užití
v ústech a v krku.Čtěte pečlivě
příbalový leták. Hygienický gel Ace
ce
Trade s.r.o. je kosmetický přípravek..
V akci více druhů,
informujte se ve své lékárně.

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

V akci více druhů,
informujte se ve své lékárně.

ERDOMED® 225 mg
granule pro perorální suspenzi, 20 sáčků

TEREZIA Hlíva ústřičná + lactobacily
60+60 kapslí

• Lék na kašel, rýmu a zánět dutin.
• Ředí hlen, působí proti bakteriím.
• S antibiotiky se může užívat současně.

• Hlíva s deklarovaným obsahem významných
betaglukanů.
• Šípek a vitamin C podporují imunitní systém.
• Bez příměsí a konzervačních látek.

-20%

429,-

409,Pro členy klubu

399,-

249,-

199,Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje erdostein.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 3,33 Kč)

-7%

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.

-15%

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.

-20%

199,-

159,-

116,-

109,Pro členy klubu

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

99,V akci více druhů,
Lék k aplikaci do nosu. Obsahuje xylometazolin.
informujte se ve své lékárně. Čtěte pečlivě příbalový leták.

Cetalgen
20 tablet

-17%

• Léčba krátkodobé středně silné bolesti a horečky.
• Tlumí bolest hlavy, zad, zubů i menstruační bolesti..
• Silný účinek, rychlá úleva od bolesti až 9 hodin.

V akci také
Nalgesin ® S 275 mg, 20 tablet, za 139 Kč 119 Kč.

TANTUM VERDE® Mint
20 pastilek
• Působí proti bolesti a zánětu v krku.
• Pastilky bez cukru ve čtyřech příchutích.
• Pro děti od 6 let a dospělé.

-22%

Novinka
156,165,-

139,-

145,Pro členy klubu

Pro členy klubu

129,-

Léky k užití v ústech a krku. Obsahují benzydamin
hydrochlorid. Čtěte pečlivě příbalový leták.
Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

V akci více druhů,
informujte se ve své lékárně.

129,-

Při nákupu produktů MUCOSOLVAN®
získate MUCONATURAL complete ZDARMA.

-17%

-17%
MUCOSOLVAN
N®
PRO DOSPĚLÉ
sirup 100 ml

MUCONASAL® PLUS
US
nosní sprej 10 ml

RYCHLE A DLOUHODOBĚ
UVOLŇUJE UCPANÝ NOS

119,-

USNADŇUJE
VYKAŠLÁVÁNÍ
A ZMÍRŇUJE KAŠEL

99,-

114,-

119,-

V akci také MUCOSOLVAN® Junior, sirup 100 ml,
ml zaa 109 Kč a MUCOSOLVAN® lo
long effect, 20 tobolek za 129 Kč.
fect
ectt.t.
Akce platí při nákupu produktů MUCOSOLVAN ® pro dospělé, MUCOSOLVAN ® Junior a MUCOSOLVAN ® long eff
effect.
MUCOSOLVAN ® Junior, MUCOSOLVAN ® long effect jsou léky k vnitřnímu užití. Obsahují ambroxoli hydrochloridum.
dum.
m.
MUCONASAL® PLUS je lék k nosnímu použití. Obsahuje tramazolini hydrochloridum. Čtěte pozorně příbalovouu informaci
a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Stoptussin
perorální kapky, roztok 50 ml
• Správná volba proti kašli díky
2 účinným látkám, tiší dráždivý
kašel a napomáhá
vykašlávání.

-22%

165,-

Zdravotnický prostředek

Nurofen pro děti 20 mg/ml
perorální suspenze 100 ml
• Perorální suspenze pro děti již od 3 měsíců.
• Rychlá a účinná úleva
od horečky a bolesti.
• Obsahuje dávkovací
trubičku pro snadné
a přesné dávkování.

-22%

139,152,Před užitím čtěte pečlivě
příbalový leták. Stoptussin,
perorální kapky, roztok;
Stoptussin sirup jsou léčivé
přípravky k vnitřnímu užití.
V akci také
Stoptussin, sirup 180 ml,
za 165 Kč 139 Kč.

119,Pro členy klubu

129,-

Sinecod 50 mg tablety s prodlouženým
uvolňováním 10 tablet
• Tablety s prodlouženým uvolňováním proti
suchému dráždivému kašli různého původu.
• Vhodný od 12 let a pro dospělé.

-20

%

173,-

149,Léky k vnitřnímu užití. Obsahují butamirati citras.
Čtěte pečliě příbalový leták.

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

Vicks Symptomed Forte citrón
ón
10 sáčků
• Ulevuje od příznaků nachlazení a chřipky,
jako jsou bolest hlavy, celkové bolesti, bolesti
v krku, ucpaný nos a horečka.
• Obsahuje dvě léčivé látky:
- paracetamol s účinkem
proti bolesti (analgetikum)
a horečce (antipyretikum).
- fenylefrin (nosní
dekongescens) redukující
otok nosní sliznice
a uvolňující tak ucpaný nos.

Pro členy klubu

139,-

V akci také
Sinecod 1,5 mg/ml sirup, 200 ml, za 155 Kč 139 Kč
a Sinecod 5 mg/ml perorální kapky roztok, 20 ml, za 136 Kč 129 Kč.

205,-

169,Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

-18%

Junior-angin lízatka proti bolesti v krku
8 ks
• Expert na bolest v krku u dětí!
• Ulevuje od bolesti v krku.
• Zklidňuje podrážděné sliznice.
• V nové příjemné formě jahodových
lízátek pro děti od 3 let.

-10%
166,-

149,-

FORTEglukan® IMUNO+
250 ml
• Extrakt s vysokým obsahem
přírodních beta-glukanů z hlívy
ústřičné a vitaminem C, který přispívá
k normální funkci imunitního systému.
• Pro dlouhodobou podporu
imunitního systému.
• Tekutá forma určená speciálně
pro děti od 3 let.
• Vhodné před i v období zvýšených
nároků na organismus. Při nástupu
do školy či školky. V sezóně častého
výskytu nachlazení.

-50 Kč

299,-

249,Tekutý doplněk
oplněk stravy
stravy.
(1 ml = 0,99 Kč)

Zdravotnický prostředek.

Physiomer Hypertonic
135 ml
• Přírodní nosní sprej s obsahem
100% mořské vody.
• Uvolní ucpaný nos při rýmě a nachlazení.
• Urychluje úlevu od symptomů rýmy.
• Čistí a zvlhčuje nosní sliznici,
přirozeně regeneruje.
• Bezpečný pro každodenní použití.

-19

%

Lactobelky ProBio
probiotické kapky 10 g

1+1

• Unikátní kombinace
10 aktivních probiotických kmenů
ů
včetně bakteriálního kmene
Lactobacillus reuteri.
• Pro kojence a děti
od ukončeného 1. měsíce věku.
• Vhodné při a po užívání antibiotik..
• Vhodné pro dlouhodobé užívání.

221,-

199,-

Pro členy klubu

399,-

Pro členy klubu

179,-

Cena za 2 ks

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

Ambrobene sirup
100 ml
• Osvědčený přípravek
na vlhký kašel účinně
rozpouští hlen
a usnadňuje vykašlávání.
• Sirup je vhodný
i pro děti.

-21%

Běžná cena
2 ks 798 Kč.

Doplněk stravy.
(1 g = 19,95 Kč)

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.

-18%

109,-

99,-

100,-

89,Před užitím čtěte pečlivě
příbalový leták.
Ambrobene, sirup je léčivý
přípravek k vnitřnímu užití.
Obsahuje účinnou látku
ambroxoli hydrochloridum.

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

Pro členy klubu

79,-

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,-

STODAL®
sirup 200 ml

-20%

• Zklidní suchý kašel.
• Uleví od vlhkého kašle.
• Tradiční rostlinný
léčivý přípravek.

DROSETUX® NEO
sirup 150 ml
• Léčba suchého a dráždivého kašle.
• Pro děti od narození* a dospělé.

-19%

• Vhodný i pro těhotné a kojící ženy.
• Neobsahuje alkohol.

• Rodinné balení 200 ml.

185,-

199,-

149,-

159,-

Drosetux® neo je homeopatický léčivý
přípravek užívaný tradičně v homeopatii
k léčbě suchého kašle, dráždivého kašle
nebo jiných forem neproduktivního kašle.
K vnitřnímu užití. *U dětí do 2 let by měla
být léčba kašle vždy konzultována s lékařem.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

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.

Rakytníček multivitaminové želatinky
70 ks
• Obsahuje 9 vitaminů a rakytník, který podporuje
obranyschopnost organismu.
• Skvělá chuť díky obsahu 20 % ovocné šťávy.

-21%

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

Pro členy klubu

189,(1 ks = 2,70 Kč)

• Síla účinku díky kombinaci 9 osvědčených
bylinných silic z tymiánu obecného,
blahovičníku kulatoplodého, šalvěje lékařské,
měsíčku lékařského, kafru, jalovce obecného,
levandule lékařské, mentholu a borovice lesní.

Kosmetický přípravek.

V akci také
LEVOPRONT® kapky,
15 ml, za 125 Kč 109 Kč
a LEVOPRONT® 60 mg,
10 tablet, za 148 Kč 139 Kč.

Doplněk stravy.

Královská průdušková mast
75 ml

169,-

• Při tlumení kašle působí přímo
v dýchacích cestách bez
nežádoucího ovlivnění mozku.

-12%

119,-

199,-

219,-

• Rychlá úleva od suchého kašle.

135,-

239,-

V akci více druhů,
informujte se ve své lékárně.

LEVOPRONT® Sirup
120 ml

-50 Kč

Stérimar™ Na ucpaný nos
50 ml
• Přírodní mořská voda v hypertonické koncentraci
s příměsí mědi na infekční
bakteriální rýmu
• Uvolní ucpaný nos a díky
mědi působí protibakteriálně
• Pro dospělé a děti od 3 let,
těhotné i kojící ženy

233,-

209,Zdravotnický prostředek.

-10%

Sinex Vicks Aloe
a Eukalyptus 0,5 mg/ml
nosní sprej 15 ml

-17%

• Pro léčbu ucpaného nosu při rýmě
a nachlazení.
• Uvolní ucpaný nos během několika
minut a až na 12 hodin.
• Extrakt Aloe vera osvěžuje, zvláčňuje
a pečuje o sliznici nosní dutiny.

Strepfen®
24 pastilek

-25%

• Ulevuje od bolesti v krku po dobu
až 6 hodin.
• Uklidňující efekt po 2 minutách.*
• Zmírňuje otok a zánět.
*Daný lékovou formou pastilky

119,-

99,-

Pro členy klubu
225,-

Lék k rozpuštění v ústech.
Obsahuje flurbiprofen. Čtěte
pečlivě příbalový leták.

NUROFEN® Rapid 400 mg
30 měkkých tobolek
• Rychlá a učinná úleva od horečky
a bolesti, včetně bolesti hlavy, zad,
zubů, či při menstruaci.

169,-

179,-

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

-24%

V akci více druhů,
informujte se ve své lékárně.

Theraﬂu Forte horký nápoj
10 sáčků
• Účinná úleva od příznaků
chřipky a nachlazení,
jako jsou mírně nebo
středně silná bolest,
horečka, ucpaný nos.

-19%

• Navíc pomáhá při vlhkém,
produktivním kašli.

209,-

179,169,-

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

V akci více druhů,
informujte se ve své lékárně.

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Pro členy klubu

V akci také
Theraﬂ u 500 mg/100 mg/6,
1 mg tvrdé tobolky,
16 tobolek, za 145 Kč 129 Kč.

169,-

LEROS® Sirup zázvor
250 ml

B-komplex FORTE
30 tablet
• Vitamin B6 pro podporu správné látkové výměny a využití
energie z živin a podporu tvorby
by
červených krvinek.
• Pro správnou funkci
nervového systému
a psychických
funkcí.

NOVINKA
• Skvělá prevence v období
zvýšené zátěže organismu.
• Zázvor přispívá ke správné
funkci imunitního systému.

100,-

89,Pro členy klubu

55,-

Cena za 2 ks
Běžná cena
2 ks 110 Kč.

1+1

Doplněk stravy.
(1 tableta = 0,92 Kč)

V akci také
LEROS ® 100% šťáva zázvor
a citron, 250 ml, za 139 Kč,
LEROS ® Immunity SHOT
Zázvor+Vitamín C, 150 ml,
za 39 Kč a celá řada čajů
LEROS ® Natur
a LEROS® Imunita.

-11%

PARALEN® GRIP

CELASKON® 250 mg

24 tablet

100 tablet

ODSTRAŇUJE PŘÍZNAKY
CHŘIPKY A NACHLAZENÍ
C
C

PODPOŘTE SVOU IMUNITU
PRAVIDELNÝM UŽÍVANÍM

-24%

-17%

157,-

129,119,-

Pro členy klubu

119,-

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

99,-

PARALEN® GRIP chřipka a bolest je lék k vnitřnímu užití. CELASKON® 250 mg tablety je lék k vnitřnímu užití. Obsahuje
bsahuje acidum ascorbicum. Čtěte pozorně příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

ACC® LONG
600 mg šumivé tablety, 10 tablett
• Léčí vlhký kašel.
• Lze užívat od prvních příznaků kašle.
• Rozpouští hustý hlen v dýchacích
cestách a usnadňuje
jeho vykašlávání.

Stoptussin
perorální kapky, roztok 25 ml

-20

%

• Správná volba proti kašli
diky 2 učinným látkám,
tiší dráždivý kašel
a napomáhá vykašlávání.

-14%

Dávkování
1x denně

149,-

119,-

115,-

99,-

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

Apo-ibuprofen 400 mg
100 tablet
• Uleví od bolesti hlavy,
zad, kloubů i menstruační
bolesti.
• Snižuje horečku a tlumí
projevy zánětu.

-20%

Před užitím čtěte pečlivě
příbalový leták. Stoptussin,
perorální kapky, roztok; je léčivý
přípravek k vnitřnímu užití.

Strepsils® Med a Citron
36 pastilek
• Proti bolesti v krku.
• Účinkuje proti virům, bakteriím
a kvasinkám už po 1 minutě.*
• Snížení bolesti v krku po pěti minutách.
*Na základě studie in vitro.

149,-

257,-

129,-

219,Pro členy klubu

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

119,-

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

-15%

Sinulan® Forte Express sprej
15 ml
• Eliminuje viry a bakterie.
• 100% přírodní účinné látky.
• Uvolňuje ucpaný nos
a zmírňuje bolest dutin.

-21%

TUSSIREX® sirup
120 ml
• Sirup na všechny druhy kašle spojené
s nachlazením.
• Zmírňuje suchý dráždivý
i průduškový kašel.
• Rychlá úleva.

-19%

159,-

164,-

139,-

139,-

Pro členy klubu
Zdravotnický prostředek.
V akci také
Sinulan Forte Express
sprej Junior, 20 ml,
za 179 Kč 149 Kč.

Pro členy klubu

129,-

Coldrex® Horký nápoj Citron
10 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.

-25%

129,Zdravotnický prostředek.

V akci také
TUSSIREX® Junior, sirup 120 ml,
za 159 Kč 139 Kč.

MAGNE B6®
50 obalených tablet
• Obsahuje kombinaci hořčíku a vitaminu B6,
díky kterému se hořčík v těle rychleji doplní.
Magne B6® je určen ke zlepšení příznaků
nedostatku hořčíku, jako např.:
- nervozity, vyčerpanosti, podráždění;
- svalových křečí, mravenčení.

-13%

199,-

149,149,-

129,-

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

Lék k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalový leták.

IbolexTM
20 potahovaných tablet
• Obsahuje krystalicky čistý dexibuprofen.
• Nová generace léku proti bolesti.

-18%

Ortopedic® 500 60 tablet
+ Ortopedic® 400 60 tablet
• Chondroitin sulfat 500 mg.
• Pro řizenou dietní výživu při degenerativních
změnách kloubů, osteoartróze, artrotických
onemocnění kloubů.

399,120,-

99,-

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

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

+

Essentiale® 300 mg
100 tvrdých tobolek

-20%

• Essentiale® je určen pacientům s poškozením
jaterních funkcí v důsledku toxicko-metabolického
o
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.

Vicks Symptomed Complete Citrón
10 sáčků

-25%

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

199,-

399,-

159,-

319,-

Pro členy klubu
Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě
příbalový leták.

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

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.

-17%

99,-

149,-

Coldrex® MAX GRIP Citron
10 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.

-19%

185,-

82,-

149,-

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

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

Hedelix® S.A.
perorální roztok, kapky 50 ml
• Tradiční rostlinný přípravek, který usnadňuje
vykašlávání hlenu z dýchacích cest.
• Přípravek se užívá k léčbě vlhkého
kašle, který doprovází nachlazení.
• Mohou užívat dospělí, dospívající
a děti od 2let.

134,-

99,Lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje hustý extrakt z břečťanového
listu. Čtěte pečlivě příbalový leták.
Použití tohoto tradičního rostlinného
léčivého přípravku je založeno
výlučně na zkušenosti z dlouhodobého
použití.

-26%

Ibalgin® 400
48 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.

-27%

95,-

79,-

Pro členy klubu

69,-

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

Nicorette® Spray 1 mg/dávka,,
orální sprej, roztok 2x13,2 ml
ZBAVTE SE ZÁVISLOSTI NA KOUŘENÍ.
• Účinkuje rychle a potlačí touhu po cigaretě
již po 30 sekundách.*
• Rychlá úleva od chuti na cigaretu a nutkání kouřit.
• Umožňuje plynule reagovat na potřebu doplnění
nikotinu v těle.
• Dovoluje postupné snižování
dodávané dávky nikotinu.
• Neobsahuje cukr.

-14%

Zovirax duo 50 mg/g + 10 mg/g
g/g
krém 2 g
• Jediný krém na léčbu oparů s dvojím složením:
zabraňuje množení viru, pomáhá léčit zánět
a zastavit vznik puchýřků.
• Zkracuje dobu hojení.

282,-

259,-

792,-

*Při užití dvou dávek.

679,Reklama na léčivý přípravek.
Lék k podání do úst. Obsahuje nikotin.
Čtěte pečlivě příbalový leták.
V akci více druhů,
informujte se ve své lékárně.

Premium Silymarin Forte

60 tablet
Výtažek z ostropestřce:
• Chrání a regeneruje jaterní
ní tkáň.
• Přispívá k detoxikaci jater..
• Podporuje správnou
funkci jater.

Pro členy klubu

249,V akci také
Zovirax 50 mg/g, krém 2 g,
za 230 Kč 209 Kč.

Léky k vnějšímu užití.
Zovirax 50mg/g obsahuje aciclovir.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Premium OcuSWISS® EXTRA COMFORT
roztok na kontaktní čočky 380 ml
• Multifunkční roztok pro všechny druhy
kontaktních čoček s kyselinou
hyaluronovou.
• Komfortní i pro citlivé a suché oči.
• V ekonomicky výhodném velkém balení
s antimikrobiálním pouzdrem zdarma.

Pro členy klubu

-30 Kč

Multifunkční roztok
s antimikrobiálním pouzdrem
na čočky s impregnovanou
vrstvou iontů stříbra.

169,Cena za 2 ks

Běžná cena
2 ks 338 Kč.

-12%

I pro citlivé oči
s kyselinou hyaluronovou
+HA

1+1

Doplněk stravy.

199,-

169,-

(1 tableta = 1,41 Kč)

Zdravotnický prostředek.

MOVEit Energy Vitamin D3 2000 IU
90 tobolek
• Vitamin D přispívá k normální
funkci imunitního systému,
svalů, kostí a zubů. Umožňuje
správné vstřebávání vápníku.

219,-

199,-

Doplněk stravy.
(1 tobolka = 2,21 Kč)

-9%

Bactoral s vitamínem D
na podporu imunity
30 tablet

-21%

• První patentované orální probiotikum
pro doplnění přátelské mikrobioty krku,
dutiny ústní a středouší.

GS Superky probiotika
60+20 kapslí
• Unikátní komplex 9 odolných kmenů bakterií.
21 mld. životaschopných mikroorganismů*
v denní dávce (2 kapsle).
• Selen pro podporu imunity.

-20%

* Uvedené množství
odpovídá okamžiku výroby.

446,-

359,Doplněk stravy.
(1 kapsle = 4,49 Kč)

Pro členy klubu
667,-

549,-

529,-

Doplněk stravy.
(1 tableta = 17,63 Kč)

ES

TOVÁN

• Zvýšená dávka kvalitního zinku pro zdravé
vlasy, pokožku,
nehty a imunitu.

-22%

O

0%

179,-
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Zinek FORTE 25 mg
90 tablet
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Kosmetický přípravek.

M
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• 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 ﬁlm z lipidů.
• HYPOALERGENNÍ.
Pro kojence, děti a dospělé.

DE R

EXCIDERM U LIPID LOTION
emolienční mléko 250 ml

V akci také
GS Superky probiotika,
30+10 kapslí,
za 258 Kč 219 Kč.
(1 kapsle = 5,48 Kč)

139,-

179,-

Urinal Akut®
10 tablet
• Patentovaná kombinace kanadských
brusinek a vitaminu D.
• Se zlatobýlem obecným pro podporu
zdraví močových cest.
• Akutní péče.

Doplněk stravy.
(1 tableta = 1,54 Kč)

-29

%

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

• Dvojita sila* 16 mg krystalickeho kolagenu I.
• Vitamin C přispiva k normalni funkci kloubů, vaziva a kůže.
* V porovnani s doplňkem stravy Premium ColaFLEX 8 mg.

+
349,-

280,-

219,-

PREMIUM ColaFLEX 2 60 kapslí
+ ColaFLEX 1 60 kapslí

Pro členy klubu

199,-

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 2,91 Kč)

