
Voltaren Forte 20 mg/g
gel 150 g
•  Analgetikum ve formě gelu proti bolesti zad, 

svalů a kloubů, s účinkem až na 24 hod.
při aplikaci 2× denně ráno a večer.

Voltaren Forte 20 mg/g gel je lék
k vnějšímu použití. Obsahuje
diclofenacum diethylaminum. Pozorně
si přečtěte příbalovou informaci.

-22%

399,-

509,-

Bepanthen® Baby mast
100 g 
Prověřená ochrana pro miminka i maminky
•  Pomáhá chránit zadeček před vznikem opruzenin.

•  Hydratuje a přirozeně regeneruje.

•  Bez barviv a parfemace.

•  Péče o prsní bradavky a suchou pokožku.

.

-20%

Kosmetický přípravek.

CH-20220209-119

y j p g j

•

•

CH 20220209 119

  Bez barviv a parfemace.

  Péče o prsní bradavky a suchou pokožku.

289,-

349,-

V akci také
Bepanthen® Baby mast, 30 g,
za 119 Kč 99 Kč. 

DÁREK
rychleschnoucí

nebo masážní

*Při koupi Voltaren Forte 20 mg/g gel,
150 g za zvýhodněnou cenu, získáte NAVÍC masážní míček
(do 31. 8. 2022 nebo do vydání zásob) NEBO sportovní
rychleschnoucí ručník (k dispozici od 1. 9. 2022)

en
ím

ofen
si přečt

,-

,-

e 20 mg/
cenu, získáte 

o vydání zásob) NEBO sportovní
(k dispozici od 1. 9. 2022)

Voltareare
k vnějšíějš
dicldiclofen

/g geg gel,l,
skáte NAVÍCNAVÍC masámasážní mžní míčekíček

Vibovit Imunity
50 ks želé multivitaminů
• Želé multivitaminy pro děti s příchutí

černého bezu, obsahující komplex 11 vitamínů 
a minerálů pro podporu zdravé imunity 
dětí nejen v sychravém počasí. S vysokým 
obsahem vitaminů D a C, s přírodními barvivy 
a aromatem. 

-18%

Doplněk stravy.
(1 ks želé = 3,18 Kč)

V akci také
Vibovit Dino, 50 ks žele multivitaminů, za 185 Kč 159 Kč
a Vibovit Farma, 50 ks želé multivitaminů, za 185 Kč 159 Kč. 

m. 
vivvy 

op
 k

Do
(1

169,-

195,-

Pro členy klubu

279,-

Pro členy klubu

159,-

Ibuprofen Aurovitas 400 mg
100 potahovaných tablet
•  Uleví od bolesti hlavy, zad, kloubů

i menstruační bolesti.

•  Snižuje horečku
a tlumí projevy zánětu.

139,-

173,-

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje 
ibuprofenum. Pečlivě čtěte 
příbalovou informaci.
Správné použití konzultujte
se svým lékařem či lékárníkem.

ad, kloubů

.

-25%

Pro členy klubu

129,-



MAGNE B6 Forte
50 tablet
• Osvědčená kombinace hořčíku a vitamínu B6.

• Efektivní doplnění hořčíku na podporu 
psychiky, nervů a energie.

-18%

sychiky, nervů a energie.

179,-

218,-

Doplněk stravy.
(1 tableta = 3,58 Kč)

Magnetrans® ultra 375 mg
100 tobolek
•  1 tobolka zajistí optimální pokrytí

denní potřeby hořčíku.

•  Hořčík přispívá ke správnému fungování
svalstva a vyrovnané psychice. 

* ZDARMA 1 balení Magnetrans® ultra 375 mg, 50 tobolek 
při nákupu 1 balení Magnetrans® ultra 375 mg, 100 tobolek.

-4%

Doplněk stravy.
(1 tobolka = 2,49 Kč)9 Kč)

249,-

259,-

+ 50 tobolek
ZDARMA*

Ibolex®

20 potahovaných tablet
Ibolex®: nová generace léku proti bolesti 

•  Krystalicky čistý dexibuprofen. 

•  Účinná úleva od bolesti, nižší zátěž pro tělo.

•  Pomáhá při bolesti svalů, kloubů, šlach a kostí, jako je např. bolest zad

-25%

Ibolex® je lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje dexibuprofenum. 
Pozorně čtěte příbalovou 
informaci a poraďte se
s lékařem nebo lékárníkem.

á při bolesti svalů, kloubů, šlach a kostí, jako je např. bolest zp es s , , , j j p

109,-

132,-

Pro členy klubu

99,-

INFADOLAN® 1600 IU/g + 300 IU/g mast
100 g

•  Lék k urychlení hojení a obnovy pokožky 
na neinfi kované drobné rány, u pacientů 
s atopickou dermatitidou.

Volně prodejný lék na vnější použití.
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci
a poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

159,-

183,-

-13%

V akci také
INFADOLAN® 1600 IU/g + 300 IU/g mast, 30 g, za 79 Kč 69 Kč.



Octenisept®

kožní sprej, 50 ml
Chytré antiseptikum
pro celou rodinu.
•  První pomoc při ošetření a hojení ran

(oděrky, škrábance, řezné rány,
popáleniny atd.).

•  Bezbarvé, bezbolestné a hojivé
antiseptikum pro všechny věkové
kategorie včetně novorozenců.

Octenisept® gel
•  Gelové krytí pro bezproblémové

hojení ran.

•  Hojivý gel bez barvy vhodný
při popáleninách (i od slunce),
odřeninách, řezných ranách,
puchýřích atd.

Čtěte pozorně příbalovou informaci
a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. 
Octenisept® sprej je lék v vnějšímu použití. 
Octenisept® hojivý gel je zdravotnický 
prostředek.

V akci také
Octenisept® hojivý
gel 20 ml, za 280 Kč 219 Kč.

n

-24%

219,-

262,-

Pro členy klubu

199,-

NEJSILNĚJŠÍ HLÍVA NA TRHU*

Doplněk stravy.

209,-
239,-

*  nejvyšší obsah deklarovaných betaglukanů, 
dle průzkumu z lékáren – červen 2021

•  Hlíva s deklarovaným obsahem betaglukanů.

•  Rakytník podporuje imunitu.

•  100% z přírodních zdrojů.

-13%

389,-
429,-

-9%

579,-
649,-

-11%

239

3
(1 kapsle = 3,48 Kč)

(1 kapsle = 3,24 Kč)

nnůůnnůůů..
(1 kapsle = 2,89 Kč)

Flector® 180 mg
léčivá náplast 5 ks
•  Léčí bolest, zánět a otok kloubů, svalů

a šlach po úrazech pohybového aparátu. 

•  Účinkuje přímo v místě aplikace. 

•  Aplikují se 1–2 náplasti denně.

-19%

V akci také
Flector® EP Tissugel, léčiná náplast 10 ks, za 515 Kč 419 Kč. 

249,-

309,-

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

p

n. 

Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 
0,5 mg/ml nosní sprej, roztok 15 ml
•  Uvolní ucpaný nos během několika minut 

s účinkem až na 12 hodin.

•  Obsahuje extrakt z aloe
vera a eukalyptol (cineol). 

Léčivý přípravek k nosnímu 
podání, obsahuje léčivou látku 
oxymetazolin-hydrochlorid. 
Přečtěte si pozorně 
příbalovou informaci.

99,-

120,-

m několika minut
n.

. -18%

OLYNTH® 1 mg/ml
nosní sprej, roztok 10 ml
RYCHLÁ ÚLEVA OD RÝMY

•  Uvolnění ucpaného nosu,

•  uvolnění vedlejších nosních dutin,

•  nástup účinku již od 5 minut,

•  účinkuje 10 hodin.

-13%

79,-

91,-

V akci také ostatní produkty OLYNTH®,
informujte se ve své lékárně.

Reklama na léčivý přípravek. Nosní 
sprej, roztok OLYNTH® 1 mg/ml obsahuje 
xylometazolin-hydrochlorid a je určen 
k podání do nosu. Před použitím si 
pečlivě přečtěte celou příbalovou 
informaci.

ACC® LONG 600 mg šumivé tablety
20 tablet
Léčí vlhký kašel. 

• Má rychlý nástup účinku od 1. dne.

• Rozpouští hlen a usnadňuje vykašlávání.

• Má navíc antioxidační účinek.

-17%

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití
s účinnou látkou acetylcystein. Čtěte 
pozorně příbalový leták.

• Má navíc antioxidační účinek.

199,-

239,-

V akci také
ACC® 20 mg/ml, sirup 100 ml
za 139 Kč 119 Kč.



Pharmacentrum Vitamin C 500 mg
s šípky s prodlouženým uvolňováním 
60 tablet
Vitamin C přispívá: 

•  k normální funkci imunitního systému

•  k normální psychické činnosti

•  ke snížení míry únavy a vyčerpání

•  k ochraně buněk
před oxidativním stresem

129,-
cena za 1 ks

Doplněk stravy.
(1 tableta = 2,15 Kč)

„Při nákupu 3 produktů
značky Pharmacentrum, 
dostanete 1 ZDARMA.“

stému

ání
2+1

Canesten® GYN 1 den, 500 mg
1 měkká vaginální tobolka
Inovativní forma tobolky pro léčbu vaginální 
kvasinkové infekce.
• Efektivní, jednorázová léčba vaginální kvasinkové 

infekce.

• Měkká tobolka ve tvaru kapky pro snadné zavádění.

• Aplikátor pro hygienické zavedení tobolky. 

mg

-20%

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Canesten GYN 1 den 500 mg měkká vaginální 
tobolka je volně prodejný léčivý přípravek k vaginálnímu použití, obsahuje léčivou látku 
clotrimazolum.

V akci také
Canesten GYN® 1 den, 1 vaginální tobolka, za 279 Kč 239 Kč.
a Canesten GYN Combi Pack, 1 vaginální tobolka
s aplikátorem, 20 g krému, za 319 Kč 279 Kč.

239,-

299,-

p y p dě

gieenické zavedení tobolky.

CH-20220218-59

GS Superky probiotika  ČR/SK
60 + 20 kapslí
• Unikátní komplex 9 odolných kmenů bakterií.

21 mld. životaschopných mikroorganismů*
v denní dávce (2 kapsle). 

• Selen pro podporu imunity.
*Uvedené množství odpovídá okamžiku výroby.

473,-
496,-

V akci také
GS Superky probiotika, 
30+10 kapslí,
za 287 Kč 269 Kč.
(1 kapsle = 5,91 Kč)

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 5,91 Kč)

ikuu výroby.

SK

-5%

GS Kamzík®

60 kapslí
•  Nový, 2x SILNĚJŠÍ Cemio Kamzík®

na klouby, vazy a šlachy.

•  Jedinečná kombinace přírodních
kolagenů NATIV.COL™. 

•  Vitamin C je důležitý pro správou tvorbu 
kolagenu v kloubních chrupavkách.

470,-

489,-

-4%

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 7,83 Kč))

Nasivin® Sensitive
0,5 mg/ml nosní sprej,
roztok 10 ml
•  Zkracuje trvání rýmy v průměru 

o 2 dny a působí protivirově.

•  Účinek se může projevit do 25 
sekund po podání a přetrvává 
až 12 hodin.

95,-
115,-

V akci také
Nasivin® Sensitive
pro děti 0,25 mg/ml, 
nosní sprej, roztok 10 ml,
za 120 Kč 99 Kč.

Nasivin® Sensitive 0,5 mg/ml nosní 
sprej, roztok je lék k nosnímu
podání s léčivou látkou
oxymetazolin-hydrochlorid.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

u 

5 

i.

-17%

Venocin® Plus žíly a cévy
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.

149,-

209,-

Kosmetický přípravek.

-60 Kč





Pharmacentrum Vitamin D3 1000 IU 
90 tobolek
• přispívá k normální funkci imunitního systému

• umožňuje správné vstřebávání vápníku a fosforu

• podporuje normální stav kostí, svalů a zubů

• podílí se na procesu dělení buněk

179,-
cena za 1 ks

Doplněk stravy.
(1 tobolka = 1,99 Kč)

„Při nákupu 3 produktů
značky Pharmacentrum, 
dostanete 1 ZDARMA.“

í buněkbuněk 2+1

Soledum® 200 mg
20 enterosolventních měkkých tobolek
Expert na onemocnění dýchacích cest!
•  Léčí běžné nachlazení i zánět průdušek

a vedlejších nosních dutin.

•  Rozpouští hustý hlen,
a tím usnadňuje vykašlávání.

•  Léčivá látka z eukalyptu s protizánětlivým
a protivirovým účinkem.

-15%

V akci také
Soledum® 100 mg, 20 enterosolventních měkkých 
tobolek, pro děti již od 6 let, za 178 Kč 149 Kč. 

V k i t kéV k i t ké179,-

210,-

Léčivé přípravky 
s léčivou látkou 
cineolum k vnitřnímu 
užití. Čtěte pečlivě 
příbalový leták.

LIPO C ASKOR FORTE
60 kapslí

•  RosaCelip-LD®, vitamin C s lipozomálním 
vstřebáváním.

•  Biofl avonoidy z citrusových plodů a extrakt 
z plodu šípku. 

•  Testovací proužky součástí
balení.

419,-

549,-

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 6,33 Kč)

ky

)

y součástí

-27%

V akci také
LIPO C ASKOR FORTE, 120 kapslí, za 899 Kč 759 Kč. 
(1 kapsle = 6,65 Kč)

Pro členy klubu

399,-

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.

U

-19%

179,-

220,-

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

VIROSTOP
ústní sprej, 30 ml
•  Ústní a nosní spreje VIROSTOP

poskytují ochranu proti COVID-19,
chřipce a nachlazení.

•  Účinně zmírňují
příznaky nemoci
a snižují riziko
onemocnění.

199,-

239,-

Zdravotnický prostředek.
Čtěte pečlivě návod
k použití.

oti COVID 19,
.

-21%

V akci také
VIROSTOP nosní sprej, 20 ml, za 219 Kč 189 Kč
a VIROSTOP pastilky, 50 ks, za 349 Kč 299.

Pro členy klubu

189,-

Leros® Dětský čaj JAHŮDKA
20 nálevkových sáčků
•  Ovocná čajová směs vonící po sladkých

jahodách je chutným doplňkem dětského
pitného režimu.

49,-

59,-

-17%

V akci také
LEROS® Dětský čaj ZELENÉ JABLKO, 20 nálevkových sáčků
a další čaje LEROS®. Informujte se ve své lékárně

ným doplňkem dětského

Doplněk stravy.
(1 nálevkový sáček = 2,45 Kč)





Pharmacentrum Omega 3 Premium
90 tobolek
•  obsahuje rybí olej s vysokým obsahem 

nejpotřebnějších omega-3 mastných
kyselin EPA a DHA

•  EPA a DHA přispívají při denním příjmu 250 mg
k udržení normální činnosti srdce

•  DHA přispívá při denním
příjmu 250 mg k udržení
normální činnosti mozku
a normálního stavu zraku

319,-
cena za 1 ks

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 3,54 Kč)

„Při nákupu 3 produktů
značky Pharmacentrum, 
dostanete 1 ZDARMA.“

2+1
sti srdce

Sambucus Immuno
Kids želatinové bonbony
60 kusů
•  Extrakt z plodů černého bezu 

na podporu dýchacích cest.

•  Vitamin C a zinek pro podporu 
imunity.

•  Bez cukru, s malinovou příchutí.

Doplněk stravy.
(1 ks = 2,65 Kč)

169,-

199,-

-20%

RAKYTNÍČEK®

MULTIVITAMINOVÉ ŽELATINKY
70 ks
•  Vitaminy a rakytník na podporu imunity.

•  Skvělá ovocná chuť.

•  Bez konzervantů,
umělých barviv
a sladidel.

199,-

249,-

Doplněk stravy.

huť

,

huť.

KY

-20%

V akci více druhů, informujte se ve své lékárně.

Marťánci Gummy Echinacea
50 želatinových tablet
• Multivitaminy pro děti s echinaceou, 

vitaminem C a zinkem pro podporu 
imunitního systému. 

• Oblíbení želatinoví Marťánci
s příchutí třešně a jahody.

159,-

199,-

Doplněk stravy.
(1 tableta = 3,18 Kč)

,
em pro podporu 

Marťánci
ahody.

-20%

Pro členy klubu

159,-

BABY IMUN sirup s hlívou 
a rakytníkem MALINA
100 ml

•  Hlíva a rakytník na podporu imunity

•  Vhodné pro děti od 1 roku

•  Bez konzervantů,
umělých barviv a sladidel

-22%

Doplněk stravy.

209,-

269,-

u imunityy

V akci více druhů,
informujte se ve své lékárně.

nosko®

Odsávačka nosních hlenů – sada
• Odsávačka nosních hlenů s připojením k vysavači. 

• Vyrobena z bezpečného a jakostního plastu. 

• Vhodná i pro novorozence a kojence.

da
. -23%

Zdravotnický prostředek. 
Čtěte pečlivě návod k použití.

ná i pro novorozence a kojence.

269,-

349,-





Paranit Extra Silný šampon + hřeben
100 ml
•  Odstraní vši do 5 minut.

•  Obsahuje faktor na ochranu proti vším (LPF), 
který ve vlasech vytváří pro vši nepříznivé 
podmínky a chrání před opakovanou nákazou 
až do 72 hodin.*

•  Klinicky prokázaná 100% účinnost.*

•  Dermatologicky testován, bez silikonů.
*  Paranit sprej zabíjí 100 % vší a téměř

100 % hnid. Pro úspěšné ošetření proti hnidám 
doporučujeme nechat působit 10 minut.
Používejte dostatečné množství produktu
a důkladně vyčešte všechny hnidy.

Zdravotnický prostředek.
Čtěte pečlivě návod
k použití.
V akci také
ostatní druhy PARANIT, 
informujte se ve své lékárně. 

o

sili

h h
t.
ktu

ost.*

ikonů.

hnidámhnidám 

u

-14%

319,-

369,-

Alfalex
rektální mast 25 g
•  k léčbě příznaků spojených

s hemoroidálním onemocněním

•  pomáhá např. od svědění, pálení, 
ekzému či prasklin

-10%

V akci také
Alfalex rektální čípek 10 x 2,5 g, za 175 Kč 157 Kč. 

Zdravotnický prostředek.192,-

213,-

Pharmacentrum Magnesium B6 chelát 
60 kapslí
Vysoce vstřebatelný hořčík přispívá: 

•  ke snížení míry únavy a vyčerpání

•  k normální činnosti svalů, stavu kostí a zubů

•  ke správné funkci nervové soustavy

219,-
cena za 1 ks

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 3,65 Kč)

„Při nákupu 3 produktů
značky Pharmacentrum, 
dostanete 1 ZDARMA.“

oustavyy

2+1

Femibion 2 Těhotenství 
28 tablet + 28 tobolek
4týdenní balení (28 tablet a 28 tobolek)

• Jedinečné složení s kyselinou listovou, 
Metafolinem®, vitaminem D3, luteinem a DHA.

• Obohacený o železo, zinek, selen a hořčík.

519,-

609,-

-18%

V akci více druhů,
informujte se ve své lékárně.

Doplněk stravy.
(1 ks = 8,91 Kč)

ezo, zinek, selen a hořčík.

-

-

Pro členy klubu

499,-
Revitalon KOFEINOVÝ ŠAMPON
250 ml
•  Revitalon Kofeinový šampon slouží

jako výživa pro krásné a silné vlasy. 

•  Arganový olej podporuje regeneraci 
poškozených vlasů, navrací jim přirozenou 
vitalitu a lesk. 

•  Kofein napomáhá růstu vlasů
a posiluje je od kořínků.

Kosmetický přípravek. 

129,-

157,-

V akci také
Ravitalon Forte výhodné balení,
90+30 kapslí, za 602 Kč 439 Kč.

-24%

Uroval manosa Akut
10 tablet
• Kombinace D-manosy a extraktu

z kanadských brusinek. 

• Vhodné také pro těhotné a kojící ženy. 

-17%

• Vhodné také pro těhotné a kojící ženy. 

215,-
259,-

Doplněk stravy.
(1 tableta = 21,50 Kč)

Pro členy klubu

119,-



NUROFEN® Rapid 400 mg 
30 měkkých tobolek
•  Rychlá a učinná úleva od horečky a bolesti, 

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

Léky k vnitřnímu užití. Obsahují
ibuprofen. Pečlivě čtěte 
příbalovou informaci. 

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

Léky k vnitřnímu užití. Obsah
ibuprofen Pečlivě čtěte
LékyLéky k vk vnitřnitřnímunímu užiužití.tí Obsah

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

-25%

125,-
159,-

Pro členy klubu

119,-

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.

-20%

V akci také
Aulin® gel, 50 g, za 173 Kč 149 Kč. 

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

ro dospělé a děti od 12 let.

Lék k vnějšímu použití

o dospělé a děti od 12 let.

Pro členy klubu

199,-
209,-

250,-

Robitussin Antitussicum 
na suchý dráždivý kašel
sirup 100 ml

•  Efektivní úleva od suchého dráždivého kašle. 

•  Bez cukru. 

•  Pro dospělé a děti od 6 let. 

179,-

229,-

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
Robitussin Antitussicum na suchý dráždivý kašel 
7,50 mg/5 ml, sirup (dextrometorfan) a Robitussin 
Expectorans na odkašlávání 100 mg/5 ml, sirup 
(guaifenesin) jsou léky k vnitřnímu užití.

-26%

V akci také
Robitussin Expectorans
na odkašlávání, sirup, 100 ml,
za 229 Kč 179 Kč s kartou
pro členy klubu 169 Kč.

Pro členy klubu

169,-

Sudocrem Multi-Expert
125 g
• Ochranný krém pro podporu léčby a prevence: 

plenkové dermatitidy, odřenin a podrážděné 
pokožky, dermatitidy při inkontinenci
u dospělých, pro ochranu
pokožky v okolí poranění.

-29%

Sudocrem MULTI-EXPERT 
je zdravotnický prostředek. 
Certifi kát vydala notifi kovaná 
osoba č. 0482. Před použitím
si pečlivě přečtěte návod
k použití a informace
o jeho bezpečném použití.

149,-

195,-

u
í.

m
Pro členy klubu

139,-



Nicorette® Spray 1 mg/dávka
orální sprej, roztok 2×13,2 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.
*Při užití dvou dávek.

Reklama na léčivý přípravek.
Orální sprej, roztok Nicorette® Spray 1 mg/dávka obsahuje nikotin a je k podání do úst. 
Před použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci.

a

-10%

V akci více přípravků 
Nicorette®, informujte 
se ve své lékárně.

749,-

832,-

Nicorette® Icemint Gum 4 mg
léčivá žvýkací guma,
105 žvýkaček
ZBAVTE SE ZÁVISLOSTI NA KOUŘENÍ. Zmírňuje 
chuť na cigaretu. Umožňuje plynule
reagovat na potřebu doplnění
nikotinu v těle. Dovoluje postupné
snižování dodávané dávky nikotinu.
Neobsahuje cukr. 

789,-

944,-

Reklama
na léčivý přípravek. Léčivá žvýkací guma 
Nicorette® Classic Gum 2 mg & 4 mg, 
Nicorette® FreshFruit Gum 2 mg & 4 mg, 
Nicorette® Icemint Gum 2 mg & 4 mg obsahuje 
nikotin a je k podání do úst. Před použitím si 
pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci.

V akci
více přípravků Nicorette®, informujte se ve své lékárně.

jj

g

-16%

Lacalut Aktiv zubní pasta
75 ml
•  Jednička mezi zubními pastami na českém trhu.*

• Výrazně zpevňuje a posiluje dásně. 

•  Chrání před krvácením dásní a parodontózou.
-27%

Kosmetický přípravek.

Utipro® plus
15 kapslí
• Utipro plus působí na opakující se záněty 

močových cest.

• Působí jak ve střevě, tak v močovém měchýři.

• Může být užíváno s antibiotiky.

• Bez věkového omezení.

-20%

Zdravotnický prostředek.
Čtěte pečlivě návod k použití.

229,-

288,-

s antibiotiky

e

s antibiotiky.

zení.

LISTERINE®

TOTAL CARE Teeth Protection
ústní voda, 500 ml
•  Posiluje zubní sklovinu díky obsahu fl uoridu

(300 ppmF-). 

•  Díky jedinečné kombinaci esenciálních olejů
účinně bojuje proti bakteriím i tam, kam
se zubní kartáček nedostane.

•  Omezuje zubní povlak a chrání
před jeho vznikem. 

•  Brání tvorbě zubního kamene.

•  Poskytuje trvalou jistotu svěžího dechu. 

•  Vhodná pro dospělé a děti od 12 let.

•  Pro dlouhodobé použití.

Kosmetický přípravek.

V akci více přípravků 
LISTERINE®, informujte 
se ve své lékárně.

ridu

o

ridu

olejů

119,-

160,-

on

-32%

Tasectan® Duo
12 tablet

• Rychle vyřeší akutní průjem a šetrně obnoví 
funkci střev.

• Potlačuje doprovodné bolesti břicha a křeče.

• Na všechny druhy průjmu.

• Forma pro dospělé i děti.

Zdravotnický 
prostředek.
Čtěte pečlivě 
návod k použití.

V akci také
Tasectan® Duo Kids, 12 sáčků, za 209 Kč 159 Kč. 

79,-

109,-

*Nielsen Data Report, prodej v maloobchodním trhu Lacalut Aktiv 75 ml, Sales Value MAT June 2021, Toothpaste 
Category, Total Czech Republic Food/Drug. IQVIA, prodej v lékárnách Lacalut Aktiv 75 ml,
rok 2021 v množství a hodnotě dle dat IQVIA_87A3 ADULT TOOTHPASTES, Total Czech Republic.

Pro členy klubu

109,-

-24%

159,-

209,-



Espumisan® 40 mg
100 měkkých tobolek
•  Přináší úlevu od nadýmání a plynatosti.

•  Lze užívat i dluhodobě.

•  Espumisan kapky 100 mg/ml jsou vhodné 
i pro kojence a děti do 6 let.

-18%

Lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou simetikon. 
Pečlivě si pročtěte příbalový leták.

V akci také
Espumisan® 100 mg/ml, perorální kapky 30 ml, za 163 Kč 135 Kč. 

i pro kojence a děti do 6 let.

Lék k nitřním žití s účinno látko simetikon
155,-

188,-

Pharmacentrum
Ostropestřec mariánský  
60 kapslí
•  přispívá k pročištění (detoxikaci)

•  podporuje normální činnost jater

•  napomáhá správnému trávení

189,-
cena za 1 ks

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 3,15 Kč)

„Při nákupu 3 produktů
značky Pharmacentrum, 
dostanete 1 ZDARMA.“

ci)

ter

)

r

2+1
Nolpaza 20 mg
14 enterosolventních tablet
•  K léčbě kyselé regurgitace (kyselý pocit v ústech).

•  Dlouhodobá úleva od pálení žáhy. 

•  Stačí jen 1 tableta denně.

-19%

Lék k vnitřnímu užití, obsahuje pantoprazolum. 
Čtěte pečlivě příbalový leták.

j

105,-
129,-

Helicid®

14 tvrdých enterosolventních tobolek
Trápí Vás pálení žáhy?
•  Helicid přináší dlouhodobou úlevu od pálení 

žáhy v 1 kapsli. Ve dne i v noci.

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje omeprazol.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

-13%

139,-

160,-

ALAVIS 5
90 tablet
•  Komplexní kloubní

výživa pro psy a kočky.

•  Vyživuje kloubní
chrupavky, podporuje
promazávací
vlastnosti kloubní
tekutiny a napomáhá
při pohybových
problémech.

•  Vhodné i pro
preventivní podávání.

Veterinární přípravek.

589,-

699,-

-19%

Pro členy klubu

569,-

Canvit CHONDRO SUPER
pro psy ochucené
166 tablet, 500 g
•  Kloubní výživa ve

formě chutných
játrových tablet.

•  Řešení bolesti kloubů,
akutních i chronických
kloubních obtíží
(nemoc, kulhání).

•  Pro každého psa.

Pouze pro zvířata.
Volně prodejný
veterinární přípravek.

765,-
989,-

0 g -23%








