TEREZIA Černý česnek
60 kapslí
• Česnek pomáhá regulovat hladinu cholesterolu
a lipidů v krvi.
• Podporuje imunitu. Bez zápachu a palčivé chuti.
• Šetrný k zažívacímu ústrojí.

-23%

429,-

Terezia Hlíva+lactobacily
60+60 kapslí

439,-

349,-

389,-

Pro členy klubu

Pro členy klubu

329,-

379,-

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

(1 kapsle = 5,48 Kč)

(1 kapsle = 3,16 Kč)

Soledum® 200 mg
20 enterosolventních
měkkých tobolek

-14%

• Hlíva s deklarovaným obsahem významných
beta-glukanů.
• Šípek a vitamin C podporují imunitní systém.
• 100% přírodní, bez příměsí a konzervačních látek.

-11

%

• Léčí zánět průdušek, běžné nachlazení, rozpouští
hustý hlen, a tím usnadňuje vykašlávání.
• Léčivá látka z eukalyptu s protizánětlivým účinkem.

Brufen 400 mg
100 potahovaných tablet
• Úleva od bolesti hlavy, migrény, zubů, šíje,
zad, kloubů a při chřipkových onemocněních.
• Snižuje horečku.

-21%

Pro děti od 6 let.

164,-

129,189,-

169,V akci také
Soledum ® 100 mg, 20 enterosolventních
měkkých tobolek, za 159 Kč 139 Kč.

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

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

P

Preventan® Komplex D3 1000 IU
120 tablet

-22%

• Pro dlouhodobou a komplexní podporu imunity
dospělých a mladistvých od 15 let.
• Extra silná varianta.
• Obsahuje 2 mg originální aktivní látky ProteQuine®
a vysokou dávku vitaminu D3 a C, který přispívá
k normální funkci imunity.
• Navíc je obohacen o antioxidanty zinek
NOVINKA
a selen a thiamin, který přispívá k normálnímu
energetickému metabolismu.
• Balení na 4 měsíce.

Královská průdušková mast
75 ml
• 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.

-50 Kč

219,-

616,-

169,-

479,Doplněk stravy.
(1 tableta = 3,99 Kč)
V akci také
Preventan ® Clasic, 90 tablet, za 499 Kč 369 Kč a Preventan ®
Clasic + dezinfekční gel, 90 tablet, za 499 Kč 369 Kč.
(1 tableta = 4,10 Kč)

Kosmetický přípravek.

Otrivin Menthol 1 mg/ml
nosní sprej, roztok, 10ml

ACC® 20 mg/ml sirup
100 ml

Akce
Podzimní kampaň

• Nosní sprej s chladivým mentolem a eukalyptem.
Pomáhá rychle uvolnit ucpaný nos
do 2 minut a při zánětu dutin..
• Aplikace ráno a večer zajistí úlevu
od ucpaného nosu až na 24 hodin.
• Neobsahuje
konzervanty.

99,-

při koupi 2 ks
cena za 1 ks

Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Otrivin Menthol 1 mg/ml nosní sprej,
roztok, Otrivin 1 mg/ml nosní sprej
a Otrivin Rhinostop 0,5 mg/ml + 0,6
mg/ml nosní sprej, roztok obsahují
xylometazolin. Léky k podání do nosu.
V akci také
Otrivin 1 mg/ml nosní sprej, roztok 10 ml, za 108 Kč 89 Kč
a Otrivin Rhinostop 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml nosní sprej,
roztok 10 ml, za 162 Kč 139 Kč.

LÉČÍ VLHKÝ KAŠEL
• Rozpouští hlen a usnadňuje
vykašlávaní
• Má navíc antioxidační
účinek

-23%

129,-

99,ACC® 20 mg/ml sirup, 100 ml a ACC®
LONG. Léčivé přípravky k vnitřnímu užití
s účinnou látkou acetylcystein. Čtěte
pozorně příbalový leták.
V akci také
ACC ® LONG 600 mg šumivé tablety, 10 tablet,
za 147 Kč 119 Kč.

Paralen Grip
Horký nápoj citrón
12 sáčků

-20%

• Odstraňuje příznaky chřipky a nachlazení, jako jsou:
u:
horečka, ucpaný nos, bolest hlavy, bolest v krku.
• Nezpůsobuje ospalost.
• Bez umělých barviv.

BROMHEXIN KM 12 mg/ml
perorální kapky, roztok 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.

-18%

186,-

149,-

109,-

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

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje
bromhexini hydrochloridum.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

V akci více druhů,
informujte se ve své lékárně.
árrně.

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.

-25%

119,-

89,-

Infekční
rýma

Pro členy klubu

V akci také
Nasivin ® Sensitive pro děti 0,25 mg/ml nosní sprej,
roztok 10 ml za 119 Kč 95 Kč.

• Sirup na všechny druhy kašle
spojené s nachlazením.
• Zmírňuje suchý dráždivý
i průduškový kašel.
• Rychlá úleva.

1+1

• 100% přírodní mořská voda v hypertonické
koncentraci pro uvolnění nosu a dutin.
utin.
• Umožňuje dlouhodobé užívání.
Nenávykový.
• Šetrný a zároveň účinný nosní
sprej určen pro dospělé, děti
a kojence od 1 měsíce.
Alergická
rýma

Nasivin® Sensitive 0,5 mg/ml
nosní sprej, roztok je lék
k nosnímu podání s léčivou
látkou oxymetazolinhydrochlorid. Čtěte pečlivě
příbalový leták.

TUSSIREX sirup
120 ml

SALIMAR mořská voda
hypertonický roztok 30 ml

-10%

139,Cena za 2 ks

Běžná cena 2 ks 278 Kč.

Zdravotnický
prostředek.
Čtěte pečlivě návod k použití.

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

-15%

165,-

149,-

198,-

179,Zdravotnický prostředek.
Čtěte pečlivě návod
V akci
ci více druhů,
k použití.
informujte se ve své lékárně.

Pro členy klubu
Před použitím si pečlivě
přečtěte příbalovou
informaci. Sinecod je lék
k vnitřnímu užití. Obsahuje
butamirati citras.

169,-

V akci také
Sinecod 5 mg/ml perorální kapky roztok, 20 ml, za 158 Kč
139 Kč a Sinecod 1,5 mg/ml sirup, 200 ml, za 180 Kč 159 Kč.

VIGANTOLVIT D3 2000 I.U.
60 tobolek
Vitamin D3:
• pro správné fungování imunitního systému,
• přispívá k udržení správné funkce svalů a kostí,
• podporuje vstřebávání vápníku v těle.

Akce
Podzimní kampaň

169,-

GS Extra Strong Multivitamin
n
60+60 tablet
• Komplexní vyvážené složení vitaminů,
minerálů a dalších aktivních látek.
• STRONG KOMPLEX
– extra dávka vitaminu C,
lutein, activin, echinacea.
• Extra silný, extra účinný
multivitamin ve výhodném balení.

-16%

475,-

při koupi 2 ks
cena za 1 ks

399,-

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

(1 tobolka = 2,82 Kč)

(1 tableta = 3,33 Kč)
V akci také
GS Extra Strong
Multivitamin 50+, 90+30 tablet,
za 535 Kč 449 Kč. (1 tableta = 3,74 Kč)

V akci také
VIGANTOLVIT Osteo, 30 tablet, za 209 Kč 169 Kč.
(1 tableta = 5,63 Kč)

Coldrex® tablety
24 tablet
• Odstraňuje příznaky chřipky a nachlazení.
• Díky paracetamolu snižuje
horečku, odstraňuje bolest
hlavy, bolest v krku.
• S přídavkem léčivých látek
na uvolnění ucpaného nosu
a odkašlávání.

-17%

Olynth® HA 1 mg/mg
nosní sprej, roztok 10 ml
• Rychle uvolňuje ucpaný nos.
• Zvlhčuje nosní sliznici.
• Obsahuje kyselinu hyaluronovou.*
• Neobsahuje konzervační látky.
• Účinek po dobu 10 hodin.

-17%

* Ve formě sodné soli

119,-

99,-

155,-

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

129,-

V akci také
Coldrex MAXGrip Citron ,
10 sáčků, za 189 Kč 169 Kč a Coldrex MAXGrip Lesní
ovoce, 10 sáčků, za 189 Kč 169 Kč.

Cetalgen 500 mg/200 mg
20 tablet

-17

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

Reklama na léčivý přípravek. Nosní
sprej Olynth® HA 1 mg/ml obsahuje
xylometazolin-hydrochlorid a je určen
k podání do nosu. Před použitím
si pečlivě přečtěte celou
příbalovou informaci.
V akci více druhů,
informujte se ve své lékárně.

%

Jox, sprej
30 ml
• K dezinfekci úst a hltanu
při zánětlivých a infekčních
onemocněních.

150,-

125,Pro členy klubu

119,-

156,-

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

Před použitím si pozorně
přečtěte příbalové informace.
Jox, orální sprej, roztok 30ml je léčivý
přípravek k orálnímu podání.

-21%

Hylak Forte
roztok 100 ml

-21%

• Komplexní péče o vaše zažívání.
• Vhodný pro dospělé, děti i kojence.

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.

-17%

*Uvedené množství odpovídá okamžiku výroby.

215,459,-

169,-

379,Doplněk stravy.
(1 kapsle = 4,74 Kč)

Před použitím si pozorně
přečtěte příbalovou
informaci. Hylak forte
je léčivý přípravek
k vnitřnímu užití.

V akci také
GS Superky probiotika
30+10 kapslí,
za 266 Kč 219 Kč.
(1 kapsle= 5,48 Kč)

Febichol
50 měkkých tobolek

-18%

• K léčbě trávicích obtíží při vleklých
onemocněních jater a žlučových cest.
• Každá měkká tobolka obsahuje 100 mg
fenipentolu.

109,-

LINEX® BABY
kapky 8 ml
Dětské probiotické kapky
• 1 miliarda tělu vlastních biﬁdobakterií BB-12®.
• Vhodné od narození i při dlouhodobém užívání.
• Dobrý bezpečnostní proﬁl BB-12®.

-30%

299,-

89,-

209,Doplňky stravy.

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

Bactoral
16 tablet
• První ústní probiotikum pro doplnění přátelské
mikroﬂóry krku, ústní dutiny a středouší.

-36%

(1 ml = 26,13 Kč)

Rudolfův pramen
mariánskolázeňský
1500 ml

-30%

• Staletími
prověřený
pitný léčebný
lázeňský
pramen.

27,-

19,480,-

309,-

Doplněk stravy.
(1 tableta = 19,31 Kč)

V akci také
Bílinská kyselka, 1 l, za 25 Kč 15 Kč.

NatureVia® Mega brusinky
60 kapslí

Apotheke Urologický čaj s brusinkou
20 nálevových sáčků
• Bříza, šípek, vřes
a zlatobýl přispívají
k normální funkci
močových cest a ledvin.
• Přeslička podporuje
vylučování a normální
funkci močové soustavy.

-13%

• Brusinkový extrakt Cran-Max se zlatobýlem,
který podporuje zdraví
a správnou funkci měchýře
a dolních močových cest.
• Prémiová kvalita
a maximální síla v 1 kapsli.

-50 Kč

420,-

45,-

379,-

39,-

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

(1 kapsle = 6,32 Kč)

(1 nálevový sáček = 1,95 Kč)

V akci také
NatureVia ®
Mega brusinky Akut,
15 kapslí, za 213 Kč 199 Kč.
(1 kapsle = 13,27 Kč)

V akci také
Apotheke Dětský bylinný čaj na imunitu Bio, 20 nálevových
sáčků, za 39 Kč, Apotheke Žlučník a slinivka, 20 nálevových
sáčků, za 39 Kč a Apotheke Rakytníkový čaj, 20 nálevových
sáčků, za 39 Kč (1 sáček = 1,95 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.

-100 Kč

399,-

299,-

OcuSWISS® 0,3% HA
Zvlhčující oční kapky 10 ml
• Okamžitá úleva pro unavené, namáhané
a suché oči s kyselinou hyaluronovou.
• Bez konzervačních látek
• Vhodné i pro citlivé oči.
Pro dlouhodobé používání.
• Vysoký komfort a přesnost
dávkování díky
inovativnímu
multi-dávkovacímu
aplikátoru,
který zajišťuje sterilitu.

-50 Kč

219,-

169,Doplněk stravy.
(1 kapsle = 4,98 Kč)

Zdravotnický prostředek.
Čtěte pečlivě návod k použití.

Minorga 50 mg/ml
kožní roztok 60ml
• Léčivý přípravek při úbytku vlasů.
• Podporuje růst vlasů.
• Příjemná, nemastná struktura.

SLEVA
100 Kč
Akce platí do 24. 10. 2021
na vybrané přípravky
a není možné ji kombinovat
s dalšími slevami.
Nevztahuje se na sluneční
řadu a promo balíčky.

454,-

349,Kosmetické přípravky.
ky

na vybrané
přípravky
Bioderma.

-23%

Volně prodejné léčivé přípravky. Pozorně
čtěte příbalovou informaci. Minorga
50 mg/ml a 20 mg/ml jsou kožní roztoky
k vnější aplikaci na pokožku hlavy. Účinná
látka je minoxidil.
V akci také
Minorga 20 mg/ml, kožní roztok 60 ml, za 343 Kč 259 Kč.

Barny´s HypnoX® forte
20 tablet
Pro váš zdravý a posilující spánek
• Extra silná bylinná směs* tradičně
užívaná pro lepší komfort usínání.
• Oblíbený doplněk stravy na spaní.

Pharmacentrum Vitamin D3 1000 IU
90 tobolek

-18

%

11+11

Vitamin D – „sluneční vitamin“
• přispívá k normální funkci imunitního systému
y mu
bávání
• umožňuje správné vstřebávání
vápníku a fosforu
v
• podporuje normální stav
kostí, svalů a zubů
• podílí se na procesu
dělení buněk

*kozlík lékařský, chmel otáčivý, meduňka pletní a mučenka lékařská

Pro členy klubu

159,-

169,-

139,-

Cena za 2 ks

Běžná cena
2 ks 318 Kč.

Doplněk stravy.
(1 tableta = 6,95 Kč)

Růžový Ibalgin® je jen jeden.
• Bolest hlavy, zubů, zad, svalů a kloubů,
menstruační bolest.
• Horečka při chřipkových onemocněních.
• Protizánětlivý účinek.
• Pro dospělé a dospívající od 12 let.

(1 tobolka = 0,88 Kč)

TEREZIA B17 APRICARC
s meruňkovým olejem
50+10 kapslí

-17%

• 4 účinné složky v 1 kapsli.
• Obsahuje meruňková jádra s vitamin B17,
hlívu, reishi a rakytník, který podporuje
obranyschopnosti organismu.

-20%

409,-

349,-

95,-

79,-

Pro členy klubu

329,-

Ibalgin® 400 je lék k vnitřnímu
užití. Obsahuje ibuprofenum.
Čtěte pečlivě příbalový
leták.

V akci také
TEREZIA B17 APRICARC s meruňkovým
olejem 150+30 kapslí, za 1029 Kč 829 Kč. Doplněk stravy.
(1 kapsle = 5,48 Kč)
(1 kapsle = 4,61 Kč)

Extra výživný
revitalizační krém
50 ml

Physiolift Denní Physiolift Noční
vyhlazující krém vyhlazující balzám
Der
DermAbsolu
Remodelační
R
Re
Rem
denní
d
en krém

30 ml

40
4
0m
ml

30 ml

Physiolift
Oční krém
15 ml

DermAbsolu
D
e
Noční
balzám
N
o
40
4
0 ml

SLEVA 200 Kč na vybrané přípravky Avène.
Akce platí do 24. 10. 2021 na vybrané přípravky a není možné ji kombinovat s dalšími slevami.

Kosmetické přípravky.

Ibalgin 400 mg
48 potahovaných tablet

Doplněk stravy.
Doplně

Mucosolvan pro dospělé
sirup 100 ml

-19%

Léčí vlhký kašel.
• Rozpouští hlen.
• Usnadňuje vykašlávání.
• Působí až 24 hodin, stačí
užít pouze 1x za den.

Muconasal Plus
nosní sprej 10 ml
• Rychle, účinně a dlouhodobě uvolní nos
při rýmě a nachlazení.
Navíc osvěží vůní
máty a eukalyptu.
• Vhodný pro dospělé
a děti od 6 let.

147,-

-19%

122,-

119,-

99,-

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje
ambroxoli hydrochloridum. Čtěte
pozorně příbalovou informaci
a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

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

V akci také
Mucosolvan Long Effect 75 mg, 20 tvrdých tobolek,
za 167 Kč 135 Kč a Mucosolvan Junior sirup, 100 ml,
za 130 Kč 105 Kč.

Dexoket® 25 mg potahované tablety
10 tablet
Rychlá a účinná pomoc, když vás zasáhne bolest:
• svalů a kloubů
• zubů
• hlavy
• při menstruaci

Olfen Neo Forte, gel
100 g

-15

%

• Olfen a Olfen Neo Forte pro úlevu
od bolesti zad, svalů a kloubů.

-22%

282,-

219,-

99,-

84,Lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje dexketoprofen trometamol.
Pečlivě si pročtěte příbalový leták.

Proenzi 3 plus
180 tablet
• Špičková komplexní výživa s chondroitinem,
glukosaminem a kolagenem typu II.
• Vitamin C podporuje tvorbu kolagenu
pro normální funkci chrupavek.

619,-

499,Doplněk stravy.

-19

Čtěte pečlivě příbalový leták. Olfen Neo Forte, gel
obsahuje diclofenacum diethylaminum. Olfen, gel
obsahuje diclofenacum natricum. Léčivé přípravky k
zevnímu použití. Nepoužívejte souběžně.

V akci také
Olfen, gel, 100 g, za 189 Kč 149 Kč.

%

Vitar EKO Vitamin C 500 mg
60 celulózových kapslí
• Kapsle obsahují 500 mg vitaminu C
ve formě granulek a rakytník řešetlákový.
• Výhodou výrobku je postupné uvolňování
vitaminu C do organismu, čímž je podpořeno
jeho efektivní využití.

-22%

190,-

149,Doplněk stravy.

(1 tableta = 2,77 Kč)

(1 kapsle = 2,48 Kč)

V akci také
Proenzi krém, 100 ml,
za 199 Kč 169 Kč. (Kosmetický přípravek)

V akci také
Vitar EKO Vitamin D3 1000 UI,
60 celulózových kapslí, za 200 Kč 149 Kč. (1 kapsle = 2,48 Kč)

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.

-16%

BIOPRON9
30+10 tobolek
• 70 % imunitních buněk se nachází ve střevech.
• Biopron 9 doplňuje střevní mikrobiotu probiotiky
a prebiotiky.
• Vhodný pro každý den.

-23%

166,-

139,-

309,-

239,-

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

Doplňky stravy.
(1 tobolka = 5,98 Kč)
V akci také
BIOPRON Baby+, kapky 10 ml, za 399 Kč 329 Kč.
(1 ml = 32,90 Kč)

V akci více druhů,
informujte se ve své lékárně.

Möller's Omega 3 Citron
250 ml
• Rybí olej z norské přírody s tradicí
cí
od roku 1854.
• Bohatý zdroj omega-3 mastných
kyselin EPA a DHA.
• Vysoký obsah vitaminu D.
• Skvělé příchutě.

-16%

Sambucus Immuno
Kids želatinové bonbony
60 kusů
• Dlouhodobá podpora imunity
a dýchacích cest.
• Extrakt z plodů černého
bezu, který přispívá
ke zdraví dýchacích cest.
• Vitamin C, zinek
na podporu imunity.

319,-

-23%

349,-

269,-

269,Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

(1 ks = 4,48 Kč)
V akci také
Sambucus Immuno Kids sirup, 120 ml, za 159 Kč 129 Kč
(1 ml = 1,08 Kč) a Sambucus Immuno Kids lízátka, 5 ks,
za 99 Kč 75 Kč (1 ks = 15,00 Kč).

(1 ml = 1,08 Kč)
V akci také
další přípravky Möller's,
informujte se ve své lékárně.

Hedrin Once
100 ml
• Hubí veš dětskou i její vajíčka.
• Působí do 15 minut.
• Snadná aplikace ve spreji.
• Nedráždí pokožku.
• Pro děti již od 6 měsíců a dospělé.

-24%

BioLac Baby drops
kapky 6 ml
• Mikroenkapsulované probiotické
kapky s kulturami přirozeně
přítomnými v mateřském mléku.
• Vhodné již od narození.í..
• Nemusí se uchovávat
v lednici.

290,-

219,-

270,-

219,-

Zdravotnický prostředek.
Čtěte pečlivě návod k použití.
V akci také
Hedrin Protect & Go Spray, 120 ml, za 259 Kč 209 Kč.

Doplněk stravy.
(1 ml = 36,50 Kč)

-19%

OSCILLOCOCCINUM®
30 jednodávkových obalů

Stérimar Cu Nos náchylný k infekci
50 ml
• Isotonická mořská voda
s příměsí mědi na infekční
bakteriální rýmu.
• Vhodná pro všechny
věkové kategorie, těhotné
i kojící ženy.

-17 %

• Prevence a léčba chřipkových stavů, jako
jsou např. horečka, zimnice, bolest hlavy,
únava a bolesti svalů.
• Bez věkového omezení.
m těhotenství a kojení
kojení.
• Může se užívat během

-14%

699,-

599,-

229,-

189,Zdravotnický prostředek.
Pozorně si přečtěte návod
k použití na obalu přípravku.

Čtěte pečlivě příbalovou
m
m®
informaci. Oscillococcinum®
je homeopatický léčivý přípravekk k vnitřnímu
itř í užití,
žití užívaný
ží ý ttradičně
dič ě v hhomeopatii
tii
k prevenci a léčbě chřipkových stavů. Obsahuje Anas barbariae, hepatis et cordis
extractum 200 K.

V akci také
Stérimar Na ucpaný nos,
50 ml, za 239 Kč 199 Kč.

V akci také
OSCILLOCOCCINUM ® 6 jednodávkových obalů,
za 225 Kč 189 Kč.

Ambrobene sirup
100 ml

Stoptussin kapky
50 ml

• Osvědčené přípravky na vlhký kašel
účinně rozpouští hlen a usnadňují
vykašlávání.
• Sirup vhodný i pro děti.
• Tablety k užití u dětí
od 5 let a dospělých.

-17%

• Správná volba proti kašli
díky 2 účinným látkám.
• Tlumí suchý dráždivý kašel
a usnadňuje vykašlávání.

175,-

149,-

115,-

95,-

Pro členy klubu

139,-

Před použitím si pozorně přečtěte
příbalovou informaci. Ambrobene,
sirup; Ambrobene, tablety; jsou léčivé
přípravky k vnitřnímu užití. Obsahují
účinnou látku ambroxoli hydrochloridum.

• Vitamín D3 ve spreji.
• S kalibrovaným dákvovačem pro jednoduché
dávkování.
• Vitamin D3 pro podporu správné funkce
imunitního
systému (EFSA).
• Vhodný pro děti
od 3 let.

145,-

129,-

-11

%

Bébéderm® dětská mast
proti opruzeninám
125 ml
• Spolehlivě chrání pokožku
před vznikem opruzenin,
zarudnutím a podrážděním.
• S panthenolem 6 %, mandlovým
a kokosovým olejem.
• HYPOALERGENNÍ. Bez
parfemace, bez silikonů,
bez parabenů.
• Pečuje i o kojením
namáhané bradavky.

Pro členy klubu
u
Běžná cena
2 ks 398 Kč.

Doplněk stravy.
(1 ml = 12,90 Kč)

Před použitím
si pozorně přečtěte
příbalovou informaci.
Stoptussin, perorální
kapky, roztok;
Stoptussin sirup
jsou léčivé přípravky
k vnitřnímu užití.

V akci také
Stoptussin sirup, 180 ml,
za 175 Kč 139 Kč.

V akci také
Ambrobene 30 mg, 20 tablet,
za 75 Kč 65 Kč.

Sanicor D3 Imuno
ústní sprej 10 ml

-21%

199,Cena za 2 ks

Kosmetický přípravek.

1+1

Nizoral 20 mg/g šampon
100 ml
• Bojuje proti příčině lupů.
• Zmírňuje svědění a zarudnutí pokožky hlavy.
• Prevence a léčba kožních infekcí
způsobených kvasinkami nebo plísněmi.

-20

%

Emoxen gel
100 g

149

• Výhodné dárkové balení 2 × 100 g.
• Gel s chladivým účinkem k lokální léčbě
bolesti pohybového aparátu.
• Působí proti zánětu a otoku.

Kč

/ks

cena při koupi 2 ks
Běžná cena
199 Kč/ks.

* Dárkový obal navíc pouze při koupi 2 kusů balení.
akce platí do vydání zásob.

Dárkový
obal*

399,-

319,Lék k vnějšímu použití.
Obsahuje ketonazol. Čtěte
pečlivě příbalový leták.
V akci také
Nizoral care tonicum,
100 ml, za 269 Kč 209 Kč.

Emoxen gel je léčivý přípravek pro kožní užití.
Obsahuje naproxen. Čtěte pečlivě příbalový leták.

Procto-Glyvenol® rektální krém
ém
30 g

MoliCare® Lady 2 kapky
14 ks

• Lék pro lokální léčbu vnitřních
a vnějších hemoroidů.
• Ulevuje od bolesti, svědění
a štípání a zároveň zmírňuje zánět.

• Diskrétní a pohodlné vložky
na lehký únik moči pro ženy.

-19%

-23%

• Prodyšný a jemný povrch s Aloe Vera.
• Dermatologicky testováno.
• Vhodné i pro citlivou pokožku.

77,Procto-Glyvenol® 50 mg/g + 20 mg/g rektální krém.
Procto-Glyvenol® 400 mg + 40 mg čípky. Volně
prodejné léky k rektálnímu podání. Před použitím
si pečlivě přečtěte příbalovou informaci.

196,-

159,-

V akci také
Procto-Glyvenol ® rektální čípky, 10 čípků,
za 196 Kč 159 Kč.

EndWarts Extra
14,3 g
• První zdravotnický prostředek k odstranění
měkkých ﬁbromů, tj. stopkatých kožních
výrůstků, z pohodlí domova. Rychlý,
efektivní a bezpečný.

NOVINKA

59,Akce se nevztahuje na výdej zdravotnických prostředků
na základě poukazu. Zdravotnický prostředek.
V akci další druhy MoliCare ® Lady, Pad a Men,
informujte se ve své lékárně.

Herpesin krém
5g
• Herpesin krém se používá při léčbě oparu
rtů a obličeje u dospělých i dětí.

-19%

699,220,-

179,Zdravotnický prostředek.
Před použitím si pečlivě
pročtěte návod k použití.

Před použitím čtěte pečlivě příbalový leták.
Herpesin, krém je léčivý přípravek k zevnímu použití.
Obsahuje účinnou látkou aciklovir.

Desodrop
oční roztok 8 ml
• Léčí zánět infekčního
i neinfekčního původu.
• Ničí viry, bakterie, plísně
a podporuje hojivé procesy.
• Neobsahuje konzervační
látky a je výborně snášen.

-20%

249,-

199,-

Pharmacentrum Lutein Plus
90 tobolek
Extrakt z rostliny Tagetes erecta (aksamitník
vzpřímený) obsahující lutein a zeaxantin v
kombinaci s dalšími vitaminy a minerály přispívá:
• k normálnímu stavu zraku
ému
• k normální funkci imunitního systému
m
• k ochraně buněk před oxidativním
stresem, způsobeným např.
m
UV zářením nebo modrým světlem
Obohaceno o taurin (nejhojněji
zastoupenou aminokyselinou
v slzách).

-17%
NOVINKA
NOVINK

359,-

299,Zdravotnický prostředek.
Čtěte pečlivě návod k použití.

Doplněk stravy.
(1 tobolka = 3,32 Kč)

Celaskon červený pomeranč 500 mg
30 šumivých tablet

Hydro pastilky
20 pastilek

-20

• Posiluje odolnost organismu při infekčních
onemocněních jako chřipka a nachlazení.
• Zmírňuje a zkracuje příznaky chřipky a nachlazení..

173,-

%

139,153,Celaskon® 500 mg
červený pomeranč je
lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje acidum
ascorbicum. Čtěte
pečlivě příbalový
leták.

-16%

• Obsahují hydrogel komplex, který zvlhčuje
podrážděnou sliznici a vytvoří na ní ochranný ﬁlm.
• Pantotenát vápenatý podporuje regeneraci sliznice.
e.
• Zmírňují: bolest, škrábání a pálení v hrdle, chrapot
a dráždění ke kašli.
• Pro namáhané hlasivky.

129,Zdravotnický prostředek.
Čtěte pečlivě návod
k použití.

Ibalgin Rapidcaps 400 mg
30 měkkých tobolek

-23%

• Účinné analgetikum ve formě měkkých
tobolek s protizánětlivým účinkem.

Nalgesin S 275 mg
40 tablet

-20%

• Lék proti bolesti hlavy, zubů, zad, svalů,
kloubů, menstruační bolesti, bolesti
spojené s nachlazením.
• Mírní bolest, horečku a zánět.
• Rychlý nástup účinku.

199,-

129,-

159,-

99,-

Nalgesin S 275 mg potahované
tablety je lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje sodnou sůl naproxenu.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Ibalgin® Rapidcaps 400 mg
měkké tobolky je volně prodejný
lék k vnitřnímu užití. Obsahuje
ibuprofenum. Čtěte pečlivě
příbalový leták.

V akci také
Nalgesin S 275 mg, 20 tablet, za 139 Kč 115 Kč.

Condrosulf 400 mg
60 tvrdých tobolek
• Léčivý přípravek účinný v léčbě artrózy kolene,
kyčle a malých kloubů ruky.
• Obvykle se užívá 2× ročně po dobu 3 měsíců.

-24%

Voltaren Emulgel 10mg/g gel 150g
gel, 150g

-14%

• Voltaren Emulgel působí přímo v místě
bolesti trojím účinkem: uleví od bolesti,
tlumí zánět a zmenšuje otok.

279,-

249,510,-

389,-

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

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

239,-

V akci více druhů, informujte se ve své lékárně.

Pharmacentrum Vitamin C 500 mg
60 kapslí
Vitamin C 500 mg přispívá:
• k normální funkci imunitního systému
• k normální psychické činnosti
• ke snížení míry únavy a vyčerpání
• ke tvorbě kolagenu, a tím k udržení
držení zdravých
kostí, zubů, chrupavek,
dásní a pokožky
• k fyzické pohodě a normálnímu
mu
u
energetickému metabolismu

1+1

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.

699,-

Pro členy klubu

599,-

149,Cena za 2 ks

Běžná cena
2 ks 298 Kč.

Veterinární přípravek.
Doplněk str
stravy.
(1 kapsle = 1,24 Kč)

-14%

Ibalgin Duo effect krém
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.
pívající od 12 let.
• Pro dospělé a dospívající

-18

%

Pharmacentrum Magnesium B6 Chelát
60 kapslí
Vysoce vstřebatelný hořčík v chelátové vazbě
přispívá:
• ke snížení míry únavy, vyčerpání a stresu
• k normální činnosti svalů, stavu kostí a zubů
bů
• ke správné funkci
nervového systému

1+1

Pro členy klubu

268,-

199,-

219,-

Cena za 2 ks

Běžná cena
2 ks 398 Kč.

Ibalgin® Duo Effect je lék k vnějšímu použití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.
V akci také
Ibalgin gel, 100 g, za 179 Kč 145 Kč a Ibalgin krém, 100 g,
za 179 Kč 145 Kč.

GS Omega 3 Citrus + D3
100+50 kapslí
• 3000 mg vysoce čištěného rybího oleje
v denní dávce, nově obohaceno
o vitamin D3 pro podporu imunity.
• Kapsle s citronovou příchutí.
• DHA a EPA v denní dávce 250 mg
přispívají ke správné činnosti srdce.
• DHA navíc v dávce 250 mg
podporuje správnou činnost
mozku a zdravý zrak.

-15%

303,-

259,-

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 1,66 Kč)

KOTVIČNÍK tribulus XXL
60 kapslí
• Na podporu silné erekce, tělesného
a sexuálního výkonu a vitality.
• Vysoký obsah 350 mg
standardizovaného extraktu
kotvičníku zemního
s min. 90 % saponinů.
• Pro zesílení účinku navíc
obohaceno o extrakty
korejského ženšenu
a lněného semínka.

-50 Kč

249,-

199,-

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 1,73 Kč)
V akci také
GS Omega 3 Citrus + D3, 60+30 kapslí, za 193 Kč 164 Kč.
(1 kapsle = 1,82 Kč)

ViruProtect sprej
7 ml
• Při akutním riziku infekce a při
prvních známkách nachlazení.
• Chrání proti virům způsobujícím
běžné nachlazení.

249,-

175,-

-30%

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 3,32 Kč)

Kaloba 20 mg/7,5 ml
sirup 100 ml
Nachlazení? Kašel?
Bolest v krku?
• Lék s extraktem
z Pelargonium sidoides.
• Ke zmírnění příznaků
při onemocnění dýchacích
cest – akutní bronchitidě

199,-

179,Zdravotnický prostředek.
Čtěte pečlivě návod k použití.
V akci také
ViruProtect sprej, 20 ml, za 469 Kč 359 Kč.

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje
extrakt z Pelargonium sidoides.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

-10%

