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Brufen® 400 mg
100 potahovaných tablet
• Úleva od bolesti hlavy, migrény, zubů i zad.

• Pomáhá při podvrtnutí a natažení svalů.

• Působí protizánětlivě.

Lék k vnitřnímu 
užití. Obsahuje 
ibuprofen. Pečlivě 
čtěte příbalovou 
informaci.

-30%

139,-

185,-

Otrivin 1 mg/ml
nosní sprej, roztok 10 ml
•  Nosní sprej, který pomáhá

rychle uvolnit ucpaný
nos do 2 minut.

•  Pomáhá i při zánětu dutin.

•  Aplikace ráno a večer zajistí úlevu
až na 24 hodin.

Otrivin 1 mg/ml nosní sprej, roztok
a Otrivin Menthol 1 mg/ml nosní sprej, 
roztok obsahují xylometazolin.
Léky k podání do nosu. Čtěte pečlivě 
příbalovou informaci.

V akci také
Otrivin Menthol 1 mg/ml,nosní sprej roztok 10 ml.

Voltaren Forte 20 mg/g
gel 100g
•  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. 

Voltaren Forte 20 mg/g gel je lék k vnějšímu použití. Obsahuje diclofenacum 
diethylaminum. Voltaren Rapid 25 mg měkké tobolky je lék  k vnitřnímu užití. 
Obsahuje diclofenacum kalicum. Voltaren 140 mg léčivá náplast je lék  k vnějšímu 
použití. Obsahuje diclofenacum natricum. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
V akci také
Voltaren Rapid 25 mg, 20 tobolek, za 159 Kč 129 Kč
a Voltaren 140 mg, léčivá náplast, 5 ks, za 399 Kč 299 Kč. 

d, svalů a kloubů. 

g/g gel je lék k vnějšímu použití. Obsahuje diclofenacum

svalů a kloubů. 

Clotrimazol AL 200 mg
3 vaginální tablety s aplikátorem
•  K léčbě kvasinkových či plísňových 

infekcí pochvy. 

• Pro ženy a dívky od 12 let.

Volně prodejný lék k vaginálnímu užití s obsahem clotrimazolu. 
Pečlivě čtěte příbalový leták a poraďte se s lékařem nebo 
lékárníkem. 95,-

119,-

m

-20%

nětlivě.

V akci také
Brufen 400 mg, 30 potahovaných tablet, za  65 Kč.

Pro členy klubu

129,-

-30%

309,-

389,-

 ml

vu

í sprej roztok 10 ml

ml

u

Výhodná
lékárnička

115,-

136,-

při koupi 2 ks 
cena za 1 ks



Smecta® 3 g pomeranč a vanilka
10 sáčků
• K léčbě akutního průjmu u dospělých a dětí 

od 2 let současně s podáním perorálního 
rehydratačního roztoku.

Smecta® je lék k vnitřnímu
užití. Obsahuje diosmektit.
Pečlivě čtěte příbalovou
informaci. Při průjmu u dětí
do 3 let vždy vyhledejte
lékaře. SCA-CZ-000210

129,-

156,-

Antimetil
36 tablet
• Extrakt ze zázvoru v unikátní koncentraci.

• Vhodný při cestovní nevolnosti, rozbouřeném 
žaludku (např. na dovolené), při těhotenské 
nevolnosti.

-24%

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.

V akci více druhů,
informujte se ve své lékárně.

Zdravotnický 
prostředek.
Čtěte pečlivě 
návod k použití.

Candibene 200 mg
3 tablety s aplikátorem
• Antimykotikum na léčbu vaginálních mykóz.

V akci také
Candibene 100 mg, vaginální tablety, 6 tablet, za 119 Kč. 

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou 
informaci. Candibene, vaginální tablety je léčivý přípravek 
na vaginální použití. Obsahuje účinnou látku klotrimazol.

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou119,-

180,-

-34%

evolnosti.

Doplněk stravy.
(1 tableta = 3,58 Kč)

139,-

169,-

Pro členy klubu

129,-

dáním perorálního 

ilka

-17%

Výhodná
lékárnička

183,-

215,-

při koupi 2 ks 
cena za 1 ks



GS Condro® Diamant PROFI PACK
100 tablet + 50 kapslí 
• Mimořádná síla a účinnost

GS Condro® DIAMANT.

• NAVÍC kolagenová kúra GS Fit & Beauty
Collagen na 50 dní.

• Glukosamin sulfát, aescin a vitamin C,
který přispívá
k tvorbě kolagenní
sítě kloubních
chrupavek.

V akci také
GS Condro® DIAMANT, 120 tablet, za 798 Kč 599 Kč.
(1 tableta = 4,99 Kč)

-19%

, aescin a vitamin C,

í

aescin a vitamin C,

649,-

798,-

Doplněk stravy.
(1 ks = 4,33 Kč)

Cemio Kamzík
60 kapslí
•  Nový, 2× SILNĚJŠÍ Cemio Kamzík® na klouby, 

vazy a šlachy.

•  Jedinečná kombinace přírodních kolagenů 
NATIV.COLTM v dvojnásobné síle.

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

V akci také
Cemio Kamzík, 60 kapslí, za 460 Kč 379 Kč. (1 kapsle = 6,31 Kč)

-15%

399,-

470,-

chrupavkách.

Doplněk stravy.
(1 tableta = 6,65 Kč)

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.

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,-

Zdravotnický prostředek.
Čtěte pečlivě návod k použití.

-29%

NOVINKA



24 tablet

*Obsahuje kofein 
paracetamolu

o 37 %
V akci také:

500 mg/65 mg 
potahované tablety a 500 mg/65 mg šumivé tablety jsou 

PM-CZ-PAN-21-00027

IMODIUM® 2 mg
20 tvrdých tobolek
RYCHLÁ A ÚČINNÁ LÉČBA PRŮJMU

•  K léčbě akutního a chronického průjmu. 

•  Účinkuje do 1 hodiny, při užití jednorázové dávky 4 mg.

•  Vhodné k léčbě akutního průjmu souvisejícího se syndromem 
dráždivého střeva.

4 mg.

-14%

159,-

185,-

V akci více druhů, informujte se ve své lékárně. 

Lék k perorálnímu 
podání. Obsahuje 
loperamid-hydrochlorid. 
Před užitím si pečlivě 
přečtěte celou 
příbalovou informaci.

va.

rid. 
ě

aci.

HERBADENT
bylinná ústní voda FORTE
400 ml

•  Nová verze oblíbené bylinné 
ústní vody Original.

•  Obsahuje vyšší koncentraci 
extraktu ze 7 bylin v kombinaci
s fl uoridy.

•  Díky tomu působí antisepticky 
a preventivně proti vzniku 
zubního kazu.

•  Svěží bylinná chuť.

Nedoporučujeme polykat. 
Není vhodná pro děti do tří let. 
Kosmetické přípravky.

V akci také
HERBADENT bylinná ústrní voda,
400 ml, za 199 Kč 159 Kč.

169,-

219,-

Lomexin® 600 mg 
1 měkká vaginální tobolka

•  Lék se používá k léčbě kvasinkového zánětu 
pochvy a zevních rodidel (vaginální kandidózy)
u dospívajících dívek od 16 let a dospělých žen.

219,-

269,-

-19%

Volně prodejný lék k vaginálnímu podání (do pochvy). Obsahuje
fentikonazol nitrát. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci
a poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

k od 16 let a dospělých žen.

BIOPRON® Forte
30 tobolek

•  Probiotický komplex se Saccharomyces 
boulardii, laktobacily a prebiotiky. 

•  Trojí doplnění střevní mikrobioty nejen
na cestách.

Doplněk stravy.
(1 tobolka = 8,30 Kč)

na cestách.

Doplněk stravyD l ěk t
249,-

339,-

-27%

-20Kč

89,-

109,-

Septofort
2 mg, 24 pastilek
•  Léčí příčinu bolesti v krku.

•  Ničí široké spektrum bakterií i viry. 

•  Lokální léčba infekcí v dutině ústní
a horních cest dýchacích.

•  Mátová příchuť.

Čtěte pečlivě příbalovou informaci a ohledně užívání se poraďte s vaším lékařem 
nebo lékárníkem. Septofort je volně prodejný léčivý přípravek k rozpuštění v ústech. 
Obsahuje chlorhexidin.

-23%

t dýchacích.

uť.

balovou informaci a ohledně užívání se poraďte s vaším lékařem

ý

115,-

149,-

E

NOVINKA

-23%





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® mu použití. Octenisept®
hojivý gel je zdravotnický prostředek.

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

Zovirax duo 50 mg/g + 10 mg/g
krém 2 g
•  Jediný krém na léčbu oparů s dvojím složením: 

zabraňuje množení viru a pomáhá léčit zánět.

•  Pomáhá zastavit vznik puchýřků.

•  Zkracuje dobu hojení.

259,-

339,-

g/g

-24%

Zovirax Duo 50 mg/g+10 
mg/g krém a Zovirax 50 
mg/g krém jsou léky k 
vnějšímu použití. Zovirax 
Duo 50 mg/g+10 mg/g 
obsahuje aciclovirum a 
hydrocortisonum. Zovirax 
50 mg/g krém obsahuje 
aciclovirum. Čtěte pečlivě 
příbalovou informaci.

V akci také
Zovirax 50 mg/g, krém 2 g, za 285 Kč 219 Kč.

Magnetrans® 375 mg 
50 tyčinek granulátu

•  1 tyčinka zajistí optimální pokrytí denní 
potřeby hořčíku, který přispívá ke správnému 
fungování svalů a nervů a snížení míry únavy 
a vyčerpání.

-20%

čerpání.erpání.

Doplněk stravy.
(1 tyčinka = 3,18 Kč)

159,-

199,-

FAST SLEEP SPRAY
24 ml
•  Ústní sprej s melatoninem

pro klidný spánek.
•  Snadná aplikace a rychlý

nástup účinku ve srovnáni
s běžnou tabletou.

•  Sprej obsahuje
30-60 dávek.

199,-

229,-

Doplněk stravy.
(1 ml = 7,88 Kč)

vnánináni

-13%

-16%

219,-

262,-

Cosmos dětská
20 kusů
•  Dětská voděodolná náplast 

Cosmos s veselými obrázky 
k ochraně malých ran. Šetrná ke 
kůži, prodyšná. Antibakteriální 
provedení v různých velikostech. 

44,-

55,-

-20%
Cosmos na sport
20 kusů
•  Voděodolná náplast Cosmos 

Na sport vyvinutá přímo pro 
sportovce. Má polstrovaný 
polštářek s tlumícím efektem pro 
snížení bolesti. Jedna velikost.

44,-

55,-

ro 

-20%

Zdravotnické prostředky. Čtěte pečlivě návod k použití.Ve výhodné nabídce také další náplasti Cosmos, informujte se ve své lékárně.





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. 

zad, zubů, či při menstruaci. 

Defumoxan 
1,5 mg tablety,100 tablet  
Pokud jste připraveni přestat!   
• Léčivý přípravek pro kuřáky, kteří jsou ochotni 

přestat kouřit.

• Balení je dostatečné pro kompletní léčbu.

• Neobsahuje nikotin.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Volně prodejný léčivý přípravek 
s účinnou látkou cytisin k vnitřnímu užití. Pokud je léčba neúspěšná, je nutné 
ji ukončit a znovu se s ní může začít za 2 až 3 měsíce.

ahuje nikotin.

699,-

999,-

-30%

Devenal 500 mg
60 potahovaných tablet

• Úleva od těžkých nohou, 
otoků a bolesti. 

• Nejpoužívanější léčba žil 
(diosmin, hesperidin) nyní 
i jako volně prodejný lék.

279,-

289,-

Lék k vnitřnímu užití, obsahuje 
mikronizované fl avonoidy 
(diosmin a hesperidin). 
Pozorně si přečtěte 
příbalovou informaci.

Flalgo® 140 mg léčivá náplast
7 ks léčivých náplastí

•  Léčí bolest, zánět a otok kloubů, svalů
a šlach u méně závažných bolestivých stavů 
způsobených zraněním (podvrtnutí, natažení, 
zhmoždění).

349,-

425,-

t

-18%

Čtěte pečlivě příbalový leták. Flalgo® 140 mg, léčivá náplast,
je léčivý přípravek s účinnou látkou diklofenak epolamin ke 
kožnímu podání.

-3%

Corega original extra silný 40g
fi xační krém
•  Pevná fi xace až 12 hodin.

•  Pomáhá bránit ulpívání zbytků jídla
pod náhradou.

Čistící tablety určené na každodenní čistění zubních náhrad a fi xační krémy na fi xaci 
zubních náhrad jsou zdravotnické prostředky. Čtěte pečlivě návod k použití.

99,-

119,-

0g

-17%

+ 6 ks 
čistících 
tablet*

V akci více druhů,
informujte se ve své lékárně.

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.

-29%

Výhodná
lékárnička

135,-

159,-

při koupi 2 ks 
cena za 1 ks



Prostenal Control
90 tablet

•  3 aktivní látky
pro zdravou prostatu, 
normální proud moči
a méně časté močení.

599,-

709,-

Doplněk stravy. Obsahuje 
extrakty ze saw palmetto, 
které přispívá k udržení zdravé 
prostaty, a kopřivy dvoudomé 
pro podporu správné funkce 
močového ústrojí.
(1 tableta = 6,32 Kč)

éé 

-20%

EndWarts® FREEZE
ošetření kožních výrůstků
•  EndWarts® FREEZE: 

zmrazení bradavic.

•  EndWarts® ORIGINAL a 
PEN: vysoušení bradavic 
kyselinou mravenčí.

•  EndWarts® Extra: 
odstranění měkkých 
fi bromů.

V akci také
EndWarts® Original, za 249 Kč.
EndWarts® PEN, za 349 Kč.
EndWarts® EXTRA, za 579 Kč.

-22%
Panthenol Omega
Chladivá pěna ve spreji 10%
150 ml
•  Pěna s ledovým efektem 

přináší úlevu sluncem 
podrážděné pokožce díky 
obsahu 10 % D-panthenolu. 

•  Účinně zklidňuje a napomáhá 
regeneraci a hydrataci 
pokožky.

•  S vysokým obsahem 
D-panthenolu.

Kosmetický přípravek.

-13%

189,-

205,-

EndWarts® ORIGINAL, EndWarts® PEN, 
EndWarts® FREEZE a EndWarts EXTRA 
jsou zdravotnické prostředky. Před jejich 
použitím si pečlivě pročtěte návod k použití. 
Číslo notifi kované osoby: 0546 (Original, 
Pen), 0459 (Freeze, Extra).

499,-

625,-

Pro členy klubu

569,-

Pro členy klubu

489,-

Pro členy klubu

179,-
V akci také více
druhů, informujte se
ve své lékárně.

Vibovit Déčko Vitamin D3 500 IU
sprej, 10 ml
NOVINKA pro podporu zdravé imunity dětí. 

•  Vitamín D přispívá
ke správnému fungování
imunitního systému.

•  Rychlá a vysoká
vstřebatelnost vitamínu
D3 ve spreji. 

•  Dostupné také
pro dospělé
jako Vitamin D3
Teva 1000 IU.

Doplněk stravy.
(1 ml = 20,90 Kč)

dravé imunity dětí.

ní
-16%

219,-

250,-
Pro členy klubu

209,-
V akci také
Vitamín D3 Teva 1000 IU, sprej 10 ml,
za 250 Kč 219 Kč. (1 ml = 21,90 Kč)



Urinal Akut
20 tablet
• Kombinace kanadských brusinek a vitaminu D.

• Se zlatobýlem obecným pro podporu zdraví 
močových cest.

• Akutní péče.

-23%

V akci také
Urinal D-manosa FORTE, 10 sáčků,
za 309 Kč 239 Kč. (1 sáček = 23,90 Kč)

Doplňky stravy.
(1 tableta = 14,95 Kč)

Ibalgin® 400 mg
100 potahovaných tablet
Růžový Ibalgin® je jen jeden. 

•  Pomáhá při bolesti hlavy,
zubů, zad, svalů, kloubů
a menstruační bolesti.

•  Snižuje horečku.

•  Tlumí zánět.

•  Vhodný pro dospělé
a dospívající od 12 let.  

149,-

187,-

Ibalgin® 400 je lék k vnitřnímu 
užití. Obsahuje ibuprofenum. 
Pozorně čtěte příbalovou 
informaci a poraďte
se s lékařem nebo lékárníkem.

-20%
Ibalgin® Duo Effect
100 g
•  Kombinace dvou účinných látek ve formě krému. 

•  Potlačuje bolest, zmírňuje zánět a urychluje
vstřebávání modřin.

•  Léčí poúrazové stavy a následky sportovních úrazů, 
např. otoky, krevní podlitiny, podvrtnutí kloubu.

•  Ulevuje od bolesti zad.

•  Pro dospělé a dospívající od 12 let.

ů

-19%

V akci také
Ibalgin® gel, 100 g za 188 Kč 149 Kč
a Ibalgin® krém, 100g, za 188 Kč 149 Kč.

p p j

239,-

295,-

Lék k vnějšímu použití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Canespor® 1× denně krém 
15 g
KONEC SVĚDĚNÍ I PÁLENÍ. KONEC PLÍSNĚ.

• Určený k léčbě plísně kůže.

• Komfortní aplikace – jen 1× denně.

Čtěte pečlivě příbalový 
leták. Canespor 1× denně 
krém a Canespor 1× denně 
roztok jsou léčivé přípravky 
k vnějšímu použití. Obsahují 
léčivou látku bifonazol.

V akci také
Canespor® 1× denně roztok, 15 ml, za 215 Kč 183 Kč.

CH-20220202-40

AKUTOL Sprej na popáleniny 
sprej 50 ml
•  Ošetřuje povrchové 

popáleniny I. i. II. stupně
a pokožky po nadměrném 
opalování

•  Ochranný plastický fi lm 
urychluje proces hojení, 
ochlazuje a zklidňuje. 

109,-

140,-

y 

-22%

Zdravotnický prostředek třídy II. a.

utní péče.

ci takéaké

339,-

439,-

Výhodná
lékárnička

183,-

215,-

při koupi 2 ks 
cena za 1 ks



Ibalgin® Rapidcaps 400 mg
měkké tobolky
je volně prodejný lék
k vnitřnímu užití. Obsahuje
ibuprofenum. Pozorně
čtěte příbalovou
informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Ibalgin® Rapidcaps 400 mg
30 měkkých tobolek
• Účinné analgetikum s protizánětlivým účinkem.

• Snadno rozpustné růžové měkké tobolky
s tekutou účinnou látkou.

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

• Pro dospělé a dospívající od 12 let (od 40 kg 
tělesné hmotnosti).

109,-

136,-

-20%

kařem nebo lékárníkem.

ající od 12 let (od 40 kg 

ařem nebo lékárníkem

Olfen Neo Forte 20 mg/g gel, 150 g
•  Olfen Neo Forte ulevuje od intenzivní, 

náhle vzniklé bolesti zad, svalů a kloubů.

V akci také
Olfen gel, 100g, za 200 Kč 159 Kč.

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou 
informaci. Olfen Neo Forte je léčivý přípravek k 
zevnímu použití. Obsahuje účinnou látku diclofenacum 
diethylaminum. Olfen, gel je léčivý přípravek k zevnímu 
použití, obsahuje účinnú látku diclofenacum natricum.

329,-

399,-

-20%

Repelent PREDATOR FORTE spray
150 ml
•  Obsah účinné látky: DEET 249 g/kg (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.

Používejte biocidy bezpečným způsobem.
Před použitím si vždy přečtěte
označení a informace o přípravku.
V akci také
Repelent Predator Junior spray, 150 ml,
za 219 Kč 169 Kč. 

KlíštěStop
Přírodní odpuzovač hmyzu
100 ml

• 100% přírodní přípravek s vysokým obsahem 
rostlinných silic
s odpuzujícími účinky
na létající a lezoucí hmyz.

219,-

265,-

Před použitím si vždy přečtěte 
označení a infomrace o přípravku. 

-21%

.

u. 

V akci také
KomárStop,
přírodní odpuzovač hmyzu, 
100 ml, za 265 Kč 219 Kč.

čtěte příbalovou ěte příbalovou Pro členy klubu

319,-

152,-

179,-

při koupi 2 ks 
cena za 1 ks

Výhodná
lékárnička

Pro členy klubu

209,-



Cannaderm Capillus seborea šampon
150 ml
•  STOP seborei, lupénce a atopii ve vlasech.

•  Při svědění, začervenání a šupení vlasové 
pokožky.

•  S konopným extraktem
a solí z Mrtvého moře.

289,-

353,-

-18%

V akci také
Cannaderm Capillus 
šampon proti lupům 
NEW, 150 ml, za 318 Kč 
259 Kč a Cannaderm 
Capillus šampon
s kofeinem NEW, 150 ml, 
za 310 Kč 259 Kč.

Kosmetický přípravek.

Revalid® Anti-Aging Fluid
100 ml

CHRÁNÍ VLASY PŘED SLUNCEM.

• Působí proti negativním vlivům UV záření. 

• Chrání pokožku před poškozením DNA.

• Chrání barvu vlasů.

• Předchází šedivění vlasů.

549,-

649,-

-15%

V akci také
Revalid Anti-Aging Shampoo, 
200 ml, za 369 Kč 299 Kč. Kosmetický přípravek.

ním DNA.

o, 

CAMILIA® perorální roztok
30 jednodávkových obalů
• Zmírní potíže při růstu zoubků.

• Působí na více příznaků.

• Snadno použitelné jednorázové obaly.

• Homeopatie vhodná pro kojence a batolata.

399,-

499,-

-20%

Camilia® je homeopatický léčivý přípravek 
užívaný tradičně v homeopatii ke zmírnění 
potíží spojených s růstem zubů u kojenců a 
batolat. Lék k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě 
příbalový leták.
V akci také
CAMILIA® perorální roztok,
10 jednodávkových obalů, za 209 Kč 179 Kč.

Magne B6®

100 obalených tablet
• Obsahuje kombinaci hořčíku a vitaminu B6, 

díky kterému se hořčík v těle rychleji doplní.

• Je určen ke zlepšení příznaků nedostatku 
hořčíku, jako např.:

       - nervozity, vyčerpanosti, podráždění;

       - svalových křečí, mravenčení.

-23%

V akci také
Magne B6, 40 obalených tablet, za 136 Kč 109 Kč. 

Magne B6 je volně prodejný lék k vnitřnímu užití. 
Čtěte pozorně příbalovou informaci a poraďte 
se s lékařem nebo lékárníkem.

ých křečí, mravenčení.

209,-

271,-

Thealoz Duo
oční roztok 10 ml
•  Oční kapky s kombinací kyseliny 

hyaluronové a trehalózy.

•  Pomáhají obnovit slzný fi lm
s dlouhodobým efektem. 

•  Ochrana, hydratace
a lubrikace oka.

239,-

309,-

Před použitím pečlivě čtěte 
příbalovou informaci. Správné
použití konzultujte se svým lékařem
či lékárníkem. Zdravotnický prostředek.

-23%
Avilut® Ginkgo Recordati
90 kapslí

•  Doplněk stravy pro péči o váš zrak, 
který díky obsahu zinku přispívá
k udržení normálního stavu zraku.

V akci také více druhů Avilut®, informujte se ve své lékárně.

-23%

519,-

649,-

Pozorně si přečtěte návod
k použití uvedený na obalu .
Doplněk stravy.
(1 kapsle = 5,54 Kč)

tavu zraku.

Pro členy klubu

499,-



Dettol 0,2% 
antiseptický sprej 100 ml
•  K čištění čerstvých drobných ran a k likvidaci 

běžných bakterií, které infi kují drobné rány. 

•  V účinné formě ve spreji. 

•  Neštípe, nebarví, nezapáchá, bez jódu. 

Lék k vnějšímu použití. Kožní podání. 
Obsahuje benzalconii chloridum.
Čtěte pozorně příbalovou informaci
a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

109,-

140,-

-22%

óódu. 

Paranit Repelent Strong Dry Protect
125 ml
•  Nemastný a rychle 

schnoucí repelent proti 
hmyzu pro silnou ochranu.

•  7 hodinová ochrana před 
komáry a 3 hodinová 
ochrana před klíšťaty.

•  Vhodný pro děti od 3 let.

-20%

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

159,-

199,-

V akci také
Paranit Repelent Maximum,
75 ml, za 199 Kč 159 Kč.








