
Platnost nabídky:

od 25. 11. do 31. 12. 2019

Voltaren EmulGel s aplikátorem 

120 g

Voltaren Emulgel s aplikátorem ke snadnému 
nanášení gelu působí přímo v místě bolesti 
trojím účinkem:

•  uleví od bolesti,

•  tlumí zánět,

•  zmenšuje otok.

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

229 Kč/ks
cena při koupi 2 ks

Běžná cena 279 Kč/ks.

-100 Kč

Pouze ilustrační foto, vánoční přebal není v prodeji.

Vibovit® Vánoce Fun plastelína růžová
2×50 želé multivitaminů

•  Vánoční balení Vibovit® obsahuje 2 druhy 
želé multivitaminů a kreativní ultra plastelínu 
s hravými plastovými doplňky
pro děti navíc.

•  Růžová je se třpytkami
a modrá mění
barvu teplem.  

319,-

370,-

-14%

Doplněk stravy.
Neslouží jako náhrada pestré
a vyvážené stravy.
(1 želé multivitamin = 3,19 Kč)

V akci také
Vibovit® Vánoce
Fun plastelína modrá,
2×50 želé multivitaminů,
za 370 Kč 319 Kč.
(1 želé multivitamin = 3,19 Kč)

Paralen® Grip chřipka a bolest
24 tablet

Odstraňuje příznaky chřipky a nachlazení, 
jako jsou: 

•  horečka,

•  ucpaný nos, 

•  bolest hlavy,

•  bolest v krku.

Díky kofeinu
působí také
proti únavě
a ospalosti.

119,-

149,-

Léky k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

st

-30%

Pro členy klubu

105,-V akci také
Paralen® Grip chřipka a kašel, 24 tablet.

Veselé Vánoce
s našimi lékárnami

Condrosulf® 400 mg
60 tobolek

•  Švýcarský lék s obsahem chondroitin sulfátu.

•  Účinný v léčbě artrózy kolene, kyčle a ruky.

•  Obvykle se užívá po dobu 3 měsíců.

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje chondroitin sulfát. Čtěte pečlivě příbalový leták.
Vánoční přebal pouze při koupi 3 ks. Akce platí do vydání zásob.

333 Kč/ks
cena při koupi 3 ks

-198 Kč Akční cena
399 Kč/ks.

Pro členy klubu

-249 Kč

316 Kč/ks
cena při koupi 3 ks



Poliklinika Budějovická

Antala Staška 1670/80

140 00 Praha 4

Po–Pá 7–19 h

Metro C Budějovická

OD Dům Bytové Kultury (DBK)

Budějovická 1667/64,

140 00 Praha 4

Po–Pá 8–20 h, So–Ne 9–19 h

Metro C Budějovická

Visionary

Plynární 1617/10

170 00 Praha 7

Po–Čt 8– h, Pá 8–17 h

Metro C Holešovice

18

Poliklinika Vysočany

Sokolovská 810/304

190 00 Praha 9

Po–Čt 7–18 h, Pá 7–16 h

Metro B Českomoravská

Přijímáme také platby platebními

kartami Visa, MasterCard a poukázky

značky Sodexo, Ticket BenefitsR,

Accor Services, Le Cheque Dejeuner

a Gallery Beta.

Platnost letáku je od . . do . . 2019

nebo do vyprodání zásob.

Léčivé přípravky užívejte s rozmyslem.

Před začátkem užívání si vždy pečlivě

prostudujte příbalový leták, použití

a účinky léků konzultujte se svým

lékařem či lékárníkem. Uvedené

běžné ceny se mohou v různých

lékárnách lišit.

25 11 31 12

GeriaSwiss
100 tablet

•  Výtažek z ženšenu pravého 80 mg
a vyvážená kombinace vitaminů,
minerálních látek a stopových prvků.

Běžná cena
2 ks 1198 Kč.

Doplněk stravy.
(1 tableta = 2,99 Kč)

p ý p

9 Kč)9 Kč)

1+1 Pro členy klubu

599,-
Cena za 2 ks

Vánoční přebal
do vydání zásob.

Ortopedic® 500
60 tablet

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

Běžná cena
2 ks 798 Kč.

•  Chondroitin sulfát 500 mg.

•  Pro řízenou dietní výživu
při degenerativních změnách kloubů, 
osteoartróze, artrotických onemocnění kloubů.ý

Pro členy klubu

399,-
Cena za 2 ks

1+1

Vánoční přebal
do vydání zásob.

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.

Běžná cena
2 ks 798 Kč.

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 3,33 Kč)

j
u.

ná cena Doplněk stravy
Kč)Kč)

Pro členy klubu

399,-
Cena za 2 ks

1+1

Vánoční přebal
do vydání zásob.

PREMIUM ColaFLEX 2
60 kapslí
•  Dvojitá síla* 16 mg krystalického kolagenu I.

•  Vitamin C přispívá k normální funkci kloubů, 
vaziva a kůže.

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 2,91 Kč)

Běžná cena
2 ks 698 Kč.

* V porovnání s doplňkem stravy 
Premium ColaFLEX 8 mg.

Pro členy klubu

349,-
Cena za 2 ks

vaziva a kůže.

1+1

Vánoční přebal
do vydání zásob.



Centrum pro muže vánoční balení
60 tablet

•  Kompletní multivitamin s vitaminy, minerály
a stopovými prvky ve vánočním balení.

•  Vytvořen speciálně pro potřeby mužů.

•  Pro podporu imunity, energie a zdravých svalů.

•  Vitamin C přispívá k normální
funkci imunitního systému.

•  Vitamíny B1, B2, B6, B12

přispívají k normálnímu
energetickému metabolismu. 

•  Vápník přispívá k normální
činnosti svalů.

-13%

419,-

482,-

V akci také
Centrum pro ženy vánoční balení, 60 tablet, 
za 482 Kč 419 Kč. (1 tableta = 6,98 Kč)

Doplněk stravy.
(1 tableta = 6,98 Kč)

Ibalgin® krém
100 g -18%

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

139,-

169,-

Vánoční 

přebal*

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

* Vánoční přebal pouze při koupi 2 ks, 
přípravky lze kombinovat.
Akce platí do vydání zásob.

•  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.

PHARMATON® Geriavit
100 tobolek

559,-

670,-

-17%
•  Vyvážená kombinace vitaminů, minerálů

a ženšenového výtažku G115®.

•  Výtažek Panax ginseng G115® přispívá
k tělesné a duševní pohodě, k odolnosti 
organismu vůči stresu a pomáhá
podporovat vitalitu organismu.

Doplněk stravy.
(1 tobolka = 5,59 Kč)

Vánoční 

přebal*

* Vánoční přebal do vydání zásob.

V akci také
PHARMATON® Geriavit,
30 tobolek, za 259 Kč 229 Kč.
(1 tobolka = 7,63 Kč)

TEREZIA Hlíva ústřičná s rakytníkovým 
olejem  - Limitovaná vánoční edice
60+60 kapslí

•  Nejsilnější hlíva na trhu* od českého výrobce.

•  Rakytník podporuje imunitu.

•  Bez příměsí a konzervačních látek. 
*  Nejvyšší obsah deklarovaných

betaglukanů. Dle průzkumu
z lékáren, květen 2018.

-15%

349,-

389,-

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 2,74 Kč)

Pro členy klubu

329,-

Corega Max Control 40 g
+ Čisticí tablety, 30 kusů

•  Pevná fi xace zubní 
náhrady po celý den.

•  Pomáhá předcházet 
ulpívání zbytků jídla. 

•  Neobsahuje zinek. 

199,-

244,-

Zdravotnický prostředek.

-18%

V akci také
Corega Extra silný 40 g
+ Čisticí tablety, 30 kusů
za 223 Kč 169 Kč.

Premium
Diosmin Micronized FORTE
60 tablet

•  Vysoká dávka mikronizované 
purifi kované směsi diosminu 
500 mg a hesperidinu 
50 mg.

•  Aescin pro správnou činnost 
cévního systému dolních 
končetin.

Pro členy klubu

243,-
Cena za 2 ks

Běžná cena
2 ks 486 Kč.

Doplněk stravy.
(1 tableta = 2,03 Kč)

ané
nu 

ost

1+1



Cemio Kamzík®

120 kapslí

•  Švýcarský originál na klouby.

•  Vitamin C přispívá k normální tvorbě kolagenu 
pro normální funkci kloubních chrupavek.

•  Obsahuje kolagen typu 1 a 2 v přirozené podobě.

-25%

569,-

708,-

Cemio RED3® 
90 kapslí
•  Nová generace péče o prostatu, potenci

a vitalitu – klinicky ověřené složky
v prvotřídní švýcarské kvalitě.

•  Slivoň africká k podpoře funkce prostaty, 
maca k podpoře sexuální a fyzické kondice 
a sibiřský ženšen
k podpoře vitality.

599,-

750,-

-23%

GS Vitamin C se šípky 1000
100+20 tablet

•  Silná dávka vitaminu C
s přírodní silou šípků.

•  Ve speciální tabletě 
TIME-RELEASE zajištující 
postupné uvolňování.

•  Vitamin C přispívá ke 
správné funkci imunitního 
systému a snižuje míru 
únavy a vyčerpání.

209,-

257,-

-19%

Doplněk stravy.
(1 tableta = 1,74 Kč)

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 4,41 Kč)

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 6,43 Kč)

Pro členy klubu

579,-

Pro členy klubu

529,-

GS Condro® DIAMANT
120 tablet

•  1 600 mg glukosamin sulfátu v denní dávce
a DIAMANT FORTESCIN®.

•  Aescin pro správné krevní zásobení kloubního 
pouzdra, vazů a šlach.

•  Vitamin C pro tvorbu
kolagenní sítě kloubních
chrupavek a menisků. 

-23%

659,-

832,-

Doplněk stravy.
(1 tableta = 5,33 Kč)

Pro členy klubu

639,-

GS Extra Strong Multivitamin
60+60 tablet

•  Komplexní vyvážené složení vitaminů, minerálů 
a dalších aktivních látek. 

•  STRONG KOMPLEX – extra dávka vitamin C, 
lutein, activin, echinacea.

n

-19%

Doplněk stravy.
(1 tableta = 2,83 Kč)

339,-

418,-

V akci také
GS Extra Strong Multivitamin 50+, 
90+30 tablet, za 494 Kč 409 Kč.
(1 tableta = 3,41 Kč)

a..

GS Eladen PREMIUM
60+30 kapslí

•  Originální kombinace methioninu a biotinu 
pro krásné vlasy a nehty. 

•  Navíc obohacen o extra kvalitní olej
ze světlice barvířské. 

•  Navíc obohacen o vysoké množství oleje
ze světlice barvířské, která účinně podporuje 
krásné a zdravé vlasy a hebkou pokožku.

529,-

617,-

-14%

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 5,88 Kč)

sy a hebkou pokožku.y p

V akci další výhodné vánoční produkty 
od GS, informujte se ve své lékárně. 



ATARALGIN®

50 tablet
•  Tlumí bolest hlavy, krční páteře a zad.

•  Snižuje svalové napětí.

•  Snižuje emoční a psychické napětí.

159,-

199,-

-25%

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Pro členy klubu

149,-
NUROFEN® 200 mg léčivá náplast
4 ks
•  Ulevuje od bolesti při namožení svalů,

podvrtnutí či zhmoždění v oblasti kloubů.

•  Nepřetržitý účinek 1 náplasti až po dobu 24 hodin.

•  Diskrétní, fl exibilní, neomezuje pohyb.

•  Jediná léčivá náplast s ibuprofenem.

•  Působí protizánětlivě.

209,-

259,-

-19%

Léky k vnějšímu použití.
Obsahují ibuprofen.
Čtěte pečlivě příbalový leták.
V akci také
NUROFEN® 200 mg léčivá náplast, 2 ks, 
za 159 Kč 129 Kč. 

Apo-Ibuprofen 400 mg
100 tablet

•  Uleví od bolesti hlavy, zad, 
kloubů i menstruační bolesti.

•  Snižuje horečku a tlumí 
projevy zánětu.

-27%

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

119,-

149,-

Pro členy klubu

109,-

Barny's Sioux MSM 600 g
+ Barny's Herpenorm 10 kapslí

Limitovaná dárková edice
Koňská síla pro Vaše klouby!
Unikátní receptura:

•  MSM Lignisul®,

•  patentované kolageny:
COLLYSS™ a CARTIDYSS™.

•  vitamin C – NUTRA-C™.

Vitamin C je důležitý pro správnou
tvorbu kolagenu v kloubních
chrupavkách.

Balení na 6 měsíců.

Doplňky stravy.
1 g = 0,97 Kč

Pro členy klubu

579,-

Magnesii lactici 0,5 tbl. Medicamenta
100 tablet

•  Obsahuje 500 mg laktátu hořčíku pro 
vysokou vstřebatelnost.

•  Čistý hořčík vhodný pro těhotné a kojící.

109,-

129,-

-16%

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje laktát
hořčíku. Čtěte pečlivě příbalový leták.

Veroval® Compact
pažní tlakoměr
Mějte své zdraví pod kontrolou.
•  Plně automatický tlakoměr, který měří 

krevní tlak a tepovou frekvenci.

•  Upozorní i na poruchy srdečního
rytmu a ukládá výsledky
pro dva uživatele.

1055,-

1221,-

-18%

Zdravotnický prostředek.

Pro členy klubu

999,-



TANTUM VERDE® Lemon
20 pastilek

•  Působí proti bolesti a zánětu v krku.

•  Pastilky bez cukru ve čtyřech příchutích.

•  Pro děti od 6 let a dospělé.

-19%

Lék v vnitřnímu užití. Obsahuje benzydamin hydrochlorid. Čtěte pečlivě příbalový leták.

133,-
165,-

V akci více druhů, informujte se ve své lékárně.

TANTUM® NATURA Orange & Honey
15 pastilek

•  Pastilky s obsahem propolisu, vitaminu C
a zinku.

•  Vhodný pro děti od 3 let. 

•  Vhodný k použití mezi jednotlivými dávkami léků 
Tantum Verde.

•  Vitamín C a zinek podporují normální funkci
imunitního systému.

69,-

99,-

V akci také
TANTUM® NATURA Lemon & Honey, 
15 pastilek, za 99 Kč 69 Kč.
(1 pastilka = 4,60 Kč)

Doplněk stravy.
(1 pastilka = 4,60 Kč)

-30%

porují normální funkcip j

NOVĚ

SE

ZINKEM

MUCOSOLVAN® junior 
sirup 100 ml 

•  Ulehčuje vykašlávání.

•  Uvolňuje zahlenění.

•  Zmírňuje kašel.

•  Vhodný pro děti od narození.

•  Bez cukru, alkoholu a umělých barviv.

•  Příchuť lesního ovoce.

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

99,-

119,-

-17%

V akci také
MUCOSOLVAN® pro dospělé, sirup 100 ml, 
za 134 Kč 109 Kč
a MUCOSOLVAN® long effect, 20 tobolek, 
za 149 Kč 119 Kč.

CELASKON® tablety 250 mg
100 tablet

95,-
119,-

-20%
•  Vitamin C podporuje přirozenou 

obranyschopnost organismu v zimním období.

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

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje kyselinu askorbovou. Čtěte pečlivě příbalový leták.

STODAL® 
sirup 200 ml

•  Zklidní suchý kašel.

•  Uleví od vlhkého kašle.

•  Tradiční rostlinný léčivý 
přípravek.

•  Rodinné balení 200 ml.

159,-

195,-

-24%

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

Otrivin Menthol 1 mg/ml
nosní sprej 10 ml

Nosní sprej s chladivou silou mentolu a eukalyptu:

•  Pomáhá rychle uvolnit ucpaný nos a při zánětu 
dutin.

•  Uvolní ucpaný nos do 2 minut
a až na 12 hodin.

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

•  Neobsahuje konzervanty.

99,-

128,-

-23%

Lék k aplikaci do nosu. 
Obsahuje  xylometazolin. 
Čtěte pečlivě příbalový leták.

V akci také
Otrivin 1PM 1 mg/ml,
nosní sprej 10 ml,
za 109 Kč 89 Kč.

Pro členy klubu

149,-



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

•  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. 

89,-

109,-

-28%

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

Pro členy klubu

79,-

Oscillococcinum® 
30 dávek
•  Prevence a léčba chřipkových stavů, 

jako jsou např. horečka, zimnice, 
bolest hlavy, únava a bolesti svalů.

•  Bez věkového omezení.

•  Může se užívat během těhotenství
a kojení.

589,-

705,-

-16%

V akci také
Oscillococcinum®, 6 dávek,
za 217 Kč 179 Kč.

Homeopatický lék k vnitřnímu užití. 
Obsahuje Anas barbariae,
hepatis et cordis extractum 200 K.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Coldrex® Horký nápoj Citron s medem
10 sáčků

•  Horký nápoj pro rychlou úlevu od příznaků 
chřipky a nachlazení.

•  Kombinace 3 účinných látek odstraňuje bolesti 
hlavy, svalů a kloubů, bolesti v krku, uvolňuje 
ucpaný nos a snižuje horečku.

-13%

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

159,-

172,-

V akci také
Coldrex® Horký nápoj Citron,
10 sáčků, za 172 Kč 159 Kč.

Pro členy klubu

149,-

Aspirin® C
20 šumivých tablet

•  Při zánětlivých onemocněních horních 
cest dýchacích a chřipce.

•  Ulevuje od bolesti v krku, bolesti svalů, 
kloubů a zad.

•  Ulevuje od horečky a od bolestí během 
nachlazení.

-23%

V akci také
Aspirin® C, 10 šumivých tablet,
za 133 Kč 115 Kč.

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.
L.CZ.MKT.CC.08.2018.1472

a od bolestí během a od bolestí během 

189,-

219,-

Pro členy klubu

169,-

Wobenzym®

800 enterosolventních tablet

•  Posiluje oslabenou imunitu.

•  Urychluje hojení po úrazech a operacích.

•  Akce platí při koupi nejméně 600 tablet Wobenzymu
od 1. 11. 2019 do 19. 1. 2020
nebo do vyčerpání zásob.

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

+

Poukaz 

Wobenzym je tradiční lék z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. 

Akce platí při koupi nejméně 600 tablet Wobenzymu od 1. listopadu 2019 do 19. ledna 2020 nebo do vyčerpání zásob.

Stačí vyplnit a poslat bezplatně  poštou spolu 

s kopií účtenky na naši adresu a dárek Vám zašleme DOMŮ. 

Dárkový set s přírodní kosmetikou Weleda 

dle vlastního výběru v hodnotě cca 450 Kč

nebo
nebo

na dárek zdarma při zakoupení nejméně 600 tablet 

léku Wobenzym

Pro členy klubu

2549,-

Dostupné také přípravky
Wobenzym®,
200 enterosolventních tablet
a Wobenzym®,
300 enterosolventních tablet.
Více informací získáte v lékárnách.



Dárky pro zdraví

Proenzi®
Intensive  
120 + 60 tablet

NAVÍC + Posilovací guma
Dopln k stravy

(1 tableta = 3,33 Kč)

Proenzi®
3 plus
180 + 45 tablet
NAVÍC
Dopln k stravy
(1 tableta = 2,22 Kč)

Prostenal®
Control

60 + 30 tablet
NAVÍC

Dopln k stravy
(1 tableta = 4,43 Kč)

Dopln k stravy
(1 želatinová tableta = 2,99 Kč)

Marťánci®
Gummy

50 + 50 želatinových 
tablet + NAVÍC Sv tlomet

GinkoPrim® MAX

60 + 60 tablet NAVÍC
Dopln k stravy

(1 tableta = 2,49 Kč)

®
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Světlomet

Lecithin FORTE 1325 mg
120 + 60 tobolek NAVÍC

Dopln k stravy
(1 tobolka = 1,66 Kč)

Koenzym Q10 FORTE 

60 mg
40 + 20 tobolek NAVÍC

Dopln k stravy
(1 tobolka = 3,32 Kč)

Omega-3 FORTE  rybí olej 
1000 mg
120 + 60 tobolek NAVÍC
Dopln k stravy
(1 tobolka = 1,27 Kč)

Lutein 
PLUS

Vápník Hořčík Zinek OSTEO

70 + 50 tobolek NAVÍC

120 + 60 tablet NAVÍC

Dopln k stravy
(1 tobolka = 3,33 Kč)

Dopln k stravy
(1 tableta = 1,27 Kč)

V akci 1+1 také

Spektrum Energie

Spektrum Imunita

90 + 90 tablet

Dopl ky stravy

V akci také Prostenal® Night 60 tablet,
za 469 K  399 K . (1 tableta = 6,65 Kč)

-14%

649,-

599,-

699,-

499,-

649,-

-23%

299,-

359,-

-17%

Posilovací
 guma

1+1
Běžná cena
445 Kč/ks.

-25%

299,-

399,-

V

-18%

229,-

279,-

-14%

229,-

349,-

L

-15%

399,-

469,-

-15%

399,-

469,-

-23%

229,-

299,-

-20%

199,-

249,-

(1 tableta = 2,47 Kč)
Platí při koupi v akci 1+1.

Spektrum

Vitalita 50+



HERPESIN® krém
5 g

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

-15%

169,-

199,-

Herpesin® krém je lék k vnějšímu 
použití s účinnou látkou aciklovir. 
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Nasivin®  0,05%
nosní sprej 10 ml
•  Rychlá úleva od ucpaného nosu.

•  Nástup účinku do několika sekund.

•  Pro dospělé a děti od 8 let.

-16%

79,-

94,-

V akci také
Nasivin® 0,05%, 
nosní kapky 10 ml,
za 84 Kč 69 Kč.

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

STREPSILS® Med a Citron
24 pastilek

•  Proti bolesti v krku.

•  Účinkuje proti virům, bakteriím a kvasinkám.

•  Snížení bolesti v krku po pěti minutách. 

-29%

139,-

179,-

Lék k orálnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

V akci více druhů,
informujte se ve své lékárně.

Pro členy klubu

127,-

Therafl u Forte 1000 mg/200 mg/12,2 mg
10 sáčků

Účinná úleva od příznaků chřipky a nachlazení, 
ve formě horkého nápoje.

Pomáhá při:

•  mírné nebo středně silné bolesti,

•  horečce,

•  ucpaném nosu,

•  a při vlhkém, produktivním kašli.

159,-

199,-

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

V akci také
Therafl u 500 mg/100 mg/6,1 mg, 
16 tobolek, za 139 Kč 119 Kč.

-20%

Sinecod® 1,5 mg/ml
sirup 200 ml

Proti suchému dráždivému kašli různého původu: 

•  Vhodný pro dospělé a děti od 3 let.

•  Sirup s vanilkovou příchutí.

•  Velmi dobře snášen
i při vysokém dávkovaní.

-19%

Lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje butamirát citrát.
Čtěte pečlivě příbalový leták. 

125,-
155,-

V akci také
Sinecod® 50 mg, 10 tablet,
za 169 Kč 145 Kč
a Sinecod® 5 mg/ml, kapky 20 ml,
za 135 Kč 109 Kč.

Stérimar® Cu
Nos náchylný k infekci
50 ml

•  Přírodní mořská voda s příměsí mědi na infekční 
bakteriální rýmu.

•  Vhodný pro nos náchylný k infekci - měď působí 
protibakteriálně, snižuje riziko komplikací rýmy
a bakteriální infekce.

•  Vhodný pro všechny věkové kategorie,
těhotné i kojící ženy.

-15%

V akci také
Stérimar® Na ucpaný nos, 50 ml, 
za 227 Kč 199 Kč.

Zdravotnický prostředek. 187,-
219,-

pů
rý
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Revitalon Forte
30 kapslí

•  Komplexní péče od kořínků
pro krásné a silné vlasy.

•  Sleva na všechny produkty
řady Revitalon, informujte se
ve své lékárně.

•  Obsahuje například selen a zinek,
které přispívají k dobrému stavu
vlasů a nehtů.

•  Biotin podporuje zdraví vlasů
a pokožky.

-20%
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.

159,-

199,-

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

148,-

211,-

Doplněk stravy.
(1 kasple = 4,93 Kč)

-30%

V akci více druhů, informujte se
ve své lékárně.

-18%
Olynth® HA 0,1 %
nosní sprej, roztok 10 ml
•  Rychle uvolňuje ucpaný nos.

•  Zvlhčuje nosní sliznici díky obsahu kyseliny 
hyaluronové ve formě sodné soli.

•  Neobsahuje konzervační látky.

Lék k aplikaci do nosu. Obsahuje 
xylometazolin hydrochlorid. Čtěte pečlivě 
příbalový leták. Reklama na léčivý přípravek.
V akci více druhů, informujte se ve své lékárně.

95,-
108,-

Pro členy klubu

89,-

Magne B6® Forte
50 tablet

•  Magne B6® Forte tablety obsahují horčík 
ve formě citrátu pro jeho snadné doplnění. 

•  Hořčík a vitamin B6 přispívají ke snížení 
míry únavy a vyčerpání a k normální 
psychické činnosti.

159,-

199,-

-20%

V akci také
Magne B6® Balance, 20 sáčků,
za 137 Kč 129 Kč. (1 sáček = 6,45 Kč) 

Doplněk stravy.
(1 tableta = 3,18 Kč))

Faktu čípky
20 čípků

•  Neinvazivní varianta léčby hemoroidů.

•  Rychle zastavuje krvácení, pálení a svědění.

•  Účinný proti bolesti.

-20%

Lék k aplikaci do konečníku.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

145,-
169,-

Pro členy klubu

135,-

Vigantolvit® Osteo
30 tablet

•  Nejvyšší dávka vitaminu D v kombinaci
s vápníkem pro kosti a svaly.

•  Pro aktivní lidi, sportovce i starší osoby.

•  Vitaminy D3 a K2 spolu s vápníkem přispívají ke zdraví kostí.

•  Vápník a vitamin D3 též podporují svalovou činnost.

159,-

199,-

-20%

Doplněk stravy.
(1 tableta = 5,30Kč)

V akci také
Vigantolvit® D3 2000 I.U., 60 tobolek,
za 179 Kč 149 Kč. (1 tobolka = 2,48 Kč)












