
Allergodil®

oční kapky, 6 ml
•  Léčí příznaky alergického zánětu

spojivek jako zarudnutí, svědění
nebo slzení očí, vč. příznaků
zánětu nosní sliznice.

•  Od 4 let.

Allergodil, oční kapky,
6 ml je lék k očnímu
podání. Allergodil,
nosní sprej, 10 ml, je lék
k nosnímu podání. Obsahují
azelastin-hydrochlorid.
Čtěte pečlivě příbalovou
informaci.
V akci také
Allergodil®, nosní sprej, 10 ml, za 249 Kč 199 Kč. 

ého zánětu
tí,
íz
, svědění

znaků

-20%

199,-

249,-

GS Koenzym Q10 60 mg 
30 + 30 kapslí
• Optimální dávka 60 mg  koenzymu Q10

s vysokou vstřebatelností.

• Vitamin B1 pro podporu srdce, normální 
energetický metabolismus,
psychickou
a nervovou činnost. 

295,-

385,-

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 4,92 Kč)

-23%

V akci také
GS Koenzym Q10 30 mg, 
30 + 30 kapslí,
za 265 Kč 209 Kč.
(1 kapsle = 3,48 Kč)

s,

, 

Cemio Kamzík
60 kapslí

• 2× SILNĚJŠÍ složení s jedinečnými přírodními kolageny NATIV.COL™.

• Klouby, vazy a šlachy. 

• Vitamin C pro správnou tvorbu kolagenu v kloubních chrupavkách.

Doplněk stravy. (1 kapsle = 6,65 Kč)

-18%

439,-

535,-

399,-

469,-

cena za 1 ks
při koupi 2 ks 

Překonejte jarní 
nástrahy



LIVOSTIN® 0,5 mg/ml 
oční kapky, suspense 4 ml
•  Zbavte se příznaků alergické konjunktivitidy.

•  Livostin® přináší téměř okamžitou úlevu.

•  Působí cíleně v místě obtíží.

Reklama na léčivý přípravek. Nosní 
sprej, suspenze LIVOSTIN® k podání 
do nosu a oční kapky, suspenze 
LIVOSTIN® k očnímu podání obsahují 
levocabastini hydrochloridum. Před 
použitím si pečlivě přečtěte 
celou příbalovou informaci.

-15%

199,-

235,-

V akci také
LIVOSTIN® 0,5 mg/ml,
nosní sprej, suspenze,
10 ml, za 235 Kč 199 Kč.

žitou úlevu.

Analergin
30 tablet
•  Pro zmírnění příznaků alergické rýmy a chronické kopřivky.

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci. Analergin je léčivý 
přípravek k vnitřnímu užití. Obsahuje účinnou látku cetirizini dihydrochloridum. 10, 
30, 50 a 90 tabletové balení Analergin je volně prodejný léčivý přípravek.

  Pro zmírnění příznaků alergické rýmy a chronické kopřivky.

125,-

Získejte
 podpory

imunitního
systému 

Výhodná 
nabídka

629,- 599,-
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Premium OcuSWISS® 0,3 % HA
10 ml
• Zvlhčující oční kapky pro

okamžitou úlevu unavených,
suchých a namáhaných očí.

• S kyselinou hyaluronovou.

• Bez konzervantů.

169,-

219,-

Zdravotnický
prostředek.
Čtěte pečlivě
návod k použití.

ý ,
ých očí.

no

ých očí.

ovou.

HA

-23%

Produkt je dostupný v lékárnách
Pharmacentrum Budějovická, DBK, Holešovice a Vysočany.



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.

-32%

Zdravotnický prostředek.
Čtěte pečlivě návod k použití.

229,-

335,-

s antibiotiky.

e

s antibiotiky.

zení.

Möller's Omega 3 Double 
112 kapslí
•  Vitaminy A a D přispívají k normální 

funkci imunitního systému.

•  EPA a DHA přispívají k normální 
činnosti srdce.*

•  DHA přispívá k udržení normální 
činnosti mozku a normálního stavu 
zraku.**

•  Vitamin E přispívá k ochraně buněk 
před oxidativním stresem.

*  Příznivého účinku se dosáhne
při přívodu 250 mg EPA a DHA denně.

**  Příznivého účinku se dosáhne
při přívodu 250 mg DHA denně.

V akci také více přípravků Möller's, informujte se ve své lékárně.

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 2,63 Kč)
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-24%

295,-

389,-

Bioaktivní Q10 GOLD 100 mg
30 kapslí
• Přírodní koenzym Q10 s vitamínem B2,

který přispívá ke snižování únavy a vyčerpání.

-25%

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 19,97 Kč)

599,-

799,-

V akci také
Bioaktivní Q10 GOLD 100 mg 60 kapslí, za 1275 Kč 999 Kč.
(1 kapsle = 16,65 Kč).

Walmark Lecithin FORTE 1325 mg 
120 tobolek
• Výhodné balení sójového lecithinu přírodního 

původu ve vysoké dávce. 

• S obsahem kyseliny linolové.

289,-

359,-

Doplněk stravy.
(1 tobolka = 2,41 Kč)

eliny linolové.

Kč)č)

-19%

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

• Se zlatobýlem obecným pro podporu zdraví 
močových cest.

• Akutní péče.

-21%

V akci také
Urinal D-manosa FORTE, 10 sáčků,
za 339 Kč 269 Kč. (1 sáček = 26,90 Kč)

Doplňky stravy.
(1 tableta = 24,90 Kč)

Aurecon ušní svíčky Plus
2 ks
•  Pomáhají uvolnit zevní zvukovod.

•  Odstraňují nahromaděný
ušní maz.

•  Vyrovnávají tlak v oblasti
ucha, čela a nosních dutin.

139,-

189,-

-26%

Zdravotnický prostředek.
Čtěte pečlivě návod
k použití a informace
o bezpečném používání.

vod.

kutní péče.

kci takéi také

249,-

315,-



Arterin cholesterol
30 tablet
•  Snižuje cholesterol.1
•  Přispívá k normální tvorbě kolagenu pro 

normální funkci krevních cév.2
•  Nově i výhodné balení 90 tablet až na 3 měsíce.

-21%

V akci také
Arterin cholesterol, 90 tablet, za 1035 Kč 799 Kč. 
(1 tableta = 8,88 Kč)

359,-

455,-

Doplněk stravy. 1Bylo prokázáno, že rostlinné steroly snižují hladinu cholesterolu 
v krvi. Vysoký cholesterol je rizikovým faktorem při vzniku koronárních srdečních 
chorob. 2Vitamin C přispívá k normální tvorbě kolagenu a ke správné funkci krevních 
cév. (1 tableta = 11,97 Kč)

Priessnitz Žíly a cévy
gel 125 ml
•  Proti křečovým žilám.

•  Proti otokům a bolesti nohou.

•  Rychle účinkuje, rychle pomůže.

Zdravotnický prostředek. 
Čtěte pozorně návod k použití. 

285,-

355,-

.

ůže.

-20%

ci krevních cév.2
né balení 90 tablet až na 3 měsíce.

-

Magnesium 400 SPEED
30 sáčků
•  Praktická a rychlá forma rozpustného prášku 

s pomerančovou příchutí bez zapíjení.

-22%

Doplněk stravy.
(1 sáček = 4,63 Kč)
Doplněk stravy.
(1 sáček = 4 63 Kč)

139,-

179,-

HOŘČÍKU

V

JEDNÉ DÁVC
E

400
mg

Forfemina Slim 
60 kapslí
• Extrakt z kopřivy přispívá ke správné funkci 

ledvin a vylučování vody z těla.

• Extrakt z hořkého pomeranče a černého 
pepře napomáhají ke kontrole hmotnosti.

• S obsahem minerálů.

-26%

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 4,82 Kč)

hem minerálů.em minerálů.

289,-

389,-

Belohair 20 mg/ml
kožní roztok 60 ml
•  Belohair obsahuje účinnou látku minoxidil

a je určený k léčbě hormonálně podmíněného
vypadávání vlasů, tzv. alopecie u mužů i žen.

-20%

Léčivé přípravky k vnějšímu použití.
Před použitím čtěte pozorně 
příbalovou informaci.

V akci také
Belohair 50 mg/ml, kožní roztok 60 ml, za 615 Kč 499 Kč.

u mužů i žen.

L
P
p

299,-

375,-

Cholesterol BALANCE 
30 + 10 tablet
• Udržuje optimální hladinu cholesterolu v krvi

díky účinné kombinaci přírodních extraktů
a katechinů ze zeleného čaje.

• S koenzymem Q10 pro správnou činnost
srdce, jater.

• Vhodný i při užívání léků na snížení
cholesterolu
v krvi a pro
dlouhodobé
užívání.

Doplněk stravy.
(1 tableta = 6,98 Kč)

ání léků na snížení

Kč)č)
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-20%

279,-

349,-

Novinka

Produkt je dostupný v lékárnách
Pharmacentrum Budějovická, DBK, Holešovice a Vysočany.

Produkt je dostupný v lékárnách
Pharmacentrum Budějovická, DBK, Holešovice a Vysočany.





Ibalgin® 400 mg
48 potahovaných tablet
Ibalgin® 400 mg je účinné analgetikum:

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

•  Snižuje horečku při horečnatých stavech 
a zánětlivých onemocněních horních cest 
dýchacích.

•  Protizánětlivý účinek.

•  Pro dospělé
a dospívající od 12 let.  

109,-

123,-

-11%

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

b h b f

Claritine®

30 tablet
•  Uleví od příznaků alergie až na 24 hodin.

•  Řeší projevy interiérových i venkovních alergií.

•  Neovlivňuje běžné denní aktivity.

Čtěte pečlivě příbalovou informaci!
Claritine je léčivý přípravek s léčivou 
látkou loratadin k vnitřnímu užití. 
V akci také více druhů,
informujte se ve své lékárně.

LMR-CH-20210319-34

né denní aktivity.

ovou informaci!ou informaci!

Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus
0,5 mg/ml nosní sprej, roztok 15 ml
•  Nosní sprej k úlevě od příznaků ucpaného nosu. 

•  Uvolní ucpaný nos během několika minut, účinek 
přetrvává až 12 hodin. 

•  Obsahuje extrakt z aloe
a eukalyptol (cineol).

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

109,-

139,-

din. 

aloe
).

u
látku
id. 

-22%

REVALID® ENERGIZING SHAMPOO MEN
200 ml
•  Působí proti vypadávání vlasů 

a stimuluje jejich růst.

•  Posiluje vlasovou strukturu
a zlepšuje kvalitu vlasů.

•  Bez parabenů, bez sulfátů,
bez silikonů.

339,-

405,-

Kosmetický přípravek.

u

á

uruuru

átů,

-16%

IVEX sirup na kašel
100 ml
•  Sirup obsahující přírodní 

extrakt z břečťanu, vhodný 
při suchém a vlhkém kašli. 

•  Vhodný pro děti od 1 roku.

Zdravotnický prostředek.
Čtěte pečlivě návod k použití.

-16%

145,-

173,-

EXCIDERM U LIPID LOTION
emolienční mléko  250 ml 
• 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 fi lm z lipidů.

• HYPOALERGENNÍ.
Pro kojence, děti a dospělé.

Kosmetický přípravek.

D
E

R

M
ATOLOGIC

K
Y

TESTOVÁNO

PAR
A

B
E

N
Y•

BARVIVA • PA
R

FE
M

ACE

0%

169,-

219,-

-23%

Produkt je dostupný
v lékárnách Pharmacentrum Budějovická, DBK, Holešovice a Vysočany.

259,-

305,-

Překonejte jarní 
nástrahy

cena za 1 ks
při koupi 2 ks 



GS Mamavit
90 tablet
•  Pro ženy těhotné, kojící a plánující těhotenství. 

•  Kompletní a vyvážená kombinace 23 vitaminů
a minerálů včetně 800 µg
kyseliny listové
v přirozené formě. 

509,-

625,-

V akci také
GS Mamavit 
Prefolin+DHA+EPA,
30 tablet + 30 kapslí,
za 585 Kč 469 Kč.
(1 kus = 7,82 Kč)

Doplněk stravy.
(1 tableta = 5,66 Kč)

kombinace 23 vitaminů
µgg

-19%
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.

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.

-17%

162,-

195,-

p

Octenisept®

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

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

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 219 Kč.

-8%
BELOBAZA
krém 100 g
•  Belobaza krém 

chrání a vyživuje 
citlivou pokožku, 
včetně citlivé 
pokožky dětí. 
Je vhodný pro 
pokožku postiženou 
ekzémy, lupénkou
a dermatitidami.

Zdravotnický prostředek.
Čtěte pečlivě návod k použití.

139,-

169,-

V akci také
Belobaza krém, 400 g, 
za 399 Kč 319 Kč.

-18%

Vitamin D3 400 IU
kapky 10,8 ml
•  Podporuje

zdravý imunitní
systém, přispívá
ke správnému
tělesnému vývoji
a růstu a pomáhá
vstřebávání
a využití vápníku
v těle.

•  Pro celou rodinu,
od kojenců
až po seniory.

•  Integrované kapátko
pro snadné a přesné
dávkování.

Doplněk stravy.
(1 ml = 11,94 Kč)

129,-

169,-

-24%

Produkt je dostupný
v lékárnách Pharmacentrum Budějovická, DBK, Holešovice a Vysočany.

CALMIGEL HA+
hojivý gel, 25 g
•  POVRCHOVÁ PORANĚNÍ pokožky typu trhliny, 

odřeniny,
škrábnutí, podráždění, drobná spálení a říznutí.

•  HLUBOKÁ PORANĚNÍ typu chirurgické rány,
proleženiny, vředy, poporodní rány.

•  HOJIVÝ GEL s polymery,
Aloe vera, kyselinou
hyaluronovou
a jojobovým olejem.

Zdravotnický prostředek. 
Čtěte pečlivě návod k použití.

-19%

Produkt je dostupný
v lékárnách Pharmacentrum Budějovická, DBK, Holešovice a Vysočany.

169,-

209,-

chirurgické rány,
í

cká DBK Holešovice a Vysočany

chirurgické rány,
í rány.

219,-

239,-



Vigantolvit® D3 2000 I.U.
60 tolobek
•  Vitamin D3: 

   - pro správné fungování imunitního systému, 

   - přispívá k udržení správné funkce slavů a kostí,

   - podporuje vstřebávání vápníku v těle.

•  Vhodný pro těhotné i kojící ženy.

•  Bez lepku a bez laktózy.

V akci také
VIGANTOLVIT® Osteo, 30 tablet, běžná cena 239,- 169 Kč
pro členy Klubu (1 tableta = 5,63 Kč).

Doplněk stravy.
(1 tobolka = 2,65 Kč)

któzy.

č)

y

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

•  Pomáhá při podvrtnutí a natažení svalů. 

•  Působí protizánětlivě.

V akci také
Brufen® 400 mg, 30 potahovaných tablet, 
běžná cena 85,- 69 Kč pro členy Klubu. 

Léčivý přípravek
k vnitřnímu užití
s léčivou látkou
ibuprofen.
Čtěte pečlivě 
příbalovou 
informaci.

StrepHerbal® Černý bez a Echinacea
24 pastilek
•  S vitaminem C a zinkem, které přispívají

k normální funkci imunitního systému.

•  Obsahují extrakt z echinacey a jitrocele,
které mají zklidňující účinek na hrdlo a hlasivky,
a extrakt z černého bezu, který podporuje
obranyschopnost 
organismu.

Doplněk stravy se sladidly.
(1 pastilka = 7,04 Kč)
V akci také
StrepHerbal®

Propolis a Rakytník, 24 pastilek, běžná cena 219,- 169 Kč
pro členy Klubu (1 pastilka = 7,04 Kč) 
a StrepHerbal® Junior, 24 pastilek, běžná cena 219,- 169 Kč
pro členy Klubu (1 pastilka = 7,04 Kč).

, ý p p j

HERBADENT bylinná ústní voda
400 ml
•  Oblíbená přírodní bylinná

ústní voda pro každodenní
péči o celá ústa a svěží dech.

•  Účinně pomáhá v péči
o dásně se sklony k zánětům.

Nedoporučujeme polykat. 
Kosmetický přípravek.

V akci také
HERBADENT
bylinný roztok
na dásně 25ml,
běžná cena 
195,- 159 Kč
pro členy Klubu.

ylinná
od
vě

éč
z

nná
denní

ěží dech.

či
zánětům.

-50 Kč

pro členy Klubu

149,-
Běžná cena: 199,-

-66 Kč

pro členy Klubu

159,-
Běžná cena: 225,-

-50 Kč

pro členy Klubu

169,-
Běžná cena: 219,-

-54 Kč

pro členy Klubu

155,-
Běžná cena: 209,-



Canesten® 10mg/g krém
50 g
• Léčí plísňová onemocnění kůže. 

• Pro pacienty s opakovaným výskytem mykóz.*  

• Vhodný i na léčbu mykózy intimních partií. 
* 50 % pacientů trpí opakovanou mykózou (Nielsen U&A 
study SK 07/2020)

Léčivý přípravek k vnějšímu použití s účinnou látkou clotrimazolum. 
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. L.CZ.MKT.CC.02.2021.2165 
V akci také
Canesten® 10mg/g krém, 20 g, běžná cena 189,- 149 Kč
pro členy Klubu.

Clotrimazol AL 100 mg
6 vaginálních tablet + aplikátor
•  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.

Condrosulf® 400 mg 
180 tvrdých tobolek
•  Lék účinný v léčbě artrózy kolene, kyčle a kloubů 

prstů ruky.

•  Obvykle se užívá 2× ročně po dobu 2 - 3 měsíců.

Pečlivě čtěte příbalovou 
informaci. Léčivý přípravek 
k vnitřnímu užití s účinnou 
látkou chondroitin sulfát.

Prostenal Control 
90 tablet
•  Nejen saw palmetto,

ale špičkové
komplexní složení
pro zdravou prostatu,
normální proud moči
a podporu potence.

Doplněk stravy.
Saw palmetto přispívá
k udržení zdraví prostaty
a normálního proudu moči.
Kotvičník podporuje
potenci.
(1 tableta = 6,55 Kč)

GeriaSwiss®

100 tablet

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

Běžná cena
2 ks 1198 Kč.

PREMIUM ColaFLEX 2
60 kapslí
• Dvojitá síla* 16 mg

krystalického
kolagenu I.

• Moderní forma,
snadno polykatelná
kapsle.

• Balení na 2 měsíce.

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

Běžná cena
2 ks 758 Kč.

* V porovnání s doplňkem stravy 
Premium ColaFLEX 8 mg.

Doplněk stravy.
(1 tableta = 2,99 Kč)(1 tableta = 2 99 Kč)

ěk stravy.
bleta 2 99 Kč)

mg

en
8 
naaaan
Kčč.

DDopln
(1 ta

1+1

Pro členy klubu

599,-
Cena za 2 ks

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 3,16 Kč)

.

1+1

Pro členy klubu

379,-
Cena za 2 ks

-40 Kč

pro členy Klubu

99,-
Běžná cena: 139,-

pro členy Klubu

269,-
Běžná cena: 345,-

-150 Kč

pro členy Klubu

589,-
Běžná cena: 739,-

Produkt je dostupný
v lékárnách Pharmacentrum Budějovická, DBK, Holešovice a Vysočany.

Produkt je dostupný
v lékárnách Pharmacentrum Budějovická, DBK, Holešovice a Vysočany.

-200 Kč

pro členy Klubu

1069,-
Běžná cena: 1269,-

-76 Kč



Degasin® 280 mg
32 měkkých tobolek

• Přináší úlevu u osob s gastrointestinálními 
problémy způsobenými tvorbou plynu:
nadýmání, plynatost a tlak v břiše. 

Zdravotnický prostředek.
Čtěte pečlivě návod na použití.
Zd ký ř d k

-24%

159,-

209,-

LEROS čaje pro jarní očistnou kúru
62 nálevových sáčků
•  Čaje pro jarní očistnou kúru.

•  21 denní bylinková kúra, která napomáhá 
navození duševní a tělesné pohody.

V akci také více druhů čajů LEROS, informujte 
se ve své lékárně. Akce do vyprodání zásob.

p y

155,-

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.

419,-

565,-

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 5,24 Kč)

V akci také
GS Superky probiotika, 
30+10 kapslí,
za 345 Kč 259 Kč.
(1 kapsle = 6,48 Kč)

ných kmenů bakterií.
mikroorganismů

ty

,

y.

-26%

BioLac Baby drops
kapky 6 ml
• Mikroenkapsulované probiotické kapky 

špičkové kvality.

• V akci také kalciový
sirup s vanilkovou příchutí. 

• Obojí vhodné
od narození.

239,-

295,-

V akci také
Kalciový sirup, 100 ml,
s vanilkovou příchutí,
za 187 Kč 139 Kč.
(1 ml = 1,39 Kč)

hu

l

utí.

,

-19%

ESSENTIALE 300 mg 
100 tvrdých tobolek

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

•  Přípravek mohou užívat
dospělí a dospívající
od 12 let
(o hmotnosti cca. 43 kg).

-15%

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje phospholipida sojae 
praeparata. Čtěte pečlivě příbalový leták.

389,-

455,-

rac

pholipida sojae

ci.

li id j

ENDITRIL® 100 mg
10 tvrdých tobolek
• Rychlá pomoc při akutním průjmu. 

• Působí již během 30 minut.

• 8 hodin trvající účinek.

• Nezpůsobuje zácpu.

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

j p

ímu užití Obsahuje racekadotrilžití Ob h j k d t il

-22%

189,-

243,-

Doplněk stravy.
(1 ml = 39,83 Kč)

(1 nálevový sáček = 2,50 Kč)





���

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.

239,-

325,-

-26%

Lomexin 600 mg - 1 měkká vaginální tobolka je volně prodejný lék k vaginálnímu 
podání (do pochvy). Před použitím si přečtěte příbalovou informaci a poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obsahuje 600 mg fenticonazoli nitras.

k od 16 let a dospělých žen.

Tebokan® 120 mg 
30 potahovaných tablet
•  Pro lepší paměť

a soustředění.

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje 
extrakt EGb 761 z listů jinanu 
dvoulaločného (Ginkgo biloba)
k vnitřnímu užití. Před zahájením 
léčby se poraďte s lékařem.
Pečlivě čtěte příbalový leták.

279,-

385,-

-28%
NEOSPAN forte
45 tobolek
•  Pomáhá s usínáním, omezuje předčasné 

probouzení (extra silná dávka kozlíku 
lékařského). 

•  Obsahuje šest rostlinných extraktů, 
vitaminy sk. B a hořčík. 

-22%

Doplněk stravy.
(1 tobolka = 5,31 Kč)

239,-

305,-

Barny´s SIOUX
600 g
Koňská síla pro vaše klouby
v balení na 6 měsíců!
• MSM  Lignisul®.

• Značkové kolageny.

• Vitamin C - NUTRA-C™,
pro podporu tvorby
kolagenu a správnou
činnost kloubních
chrupavek a kostí.

• Vhodný pro všechny
věkové kategorie.

669,-

819,-

Doplněk stravy v prášku.
(1 g = 1,11 Kč)

y

,

-18%

289,-

329,-

-12%

speciální velikonoční nabídka

Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání zdravotnických 
prostředků. Corega BIO Tabs čisticí tablety určené na každodenní čištění zubních 
náhrad a Corega Original extra silný a Corega Bez příchuti extra silný fi xační krémy na 
fi xaci zubních náhrad jsou zdravotnické prostředky. PM-CZ-PLD-23-00008

Ve velikonoční nabídce také produkt:
Corega Original extra silný XXL
 70 g + 40 g za 229 Kč.

Potěšte Vaše blízkéPotěšte Vaše blízké
úsměvem  i o Velikonocíchúsměvem  i o Velikonocích

Corega Bio Tabs čistící tablety DUO 
2x 30 tablet

189,-



Arpalit Neo 4,7/1,2 mg/g 
kožní sprej, 150 ml

•  Šetrný přípravek pro
psy určený k hubení
klíšťat, blech, vší,
všenek a jejich
vývojových stádií.

•  Vhodný i k desinsekci
příbytků, pelechů aj.

109,-

Vyhrazené veterinární léčivo.

V akci také
Arpalit Neo 4,7/1,2 mg/g, 
kožní sprej, 300 ml
za 205 Kč 155 Kč.

ALAVIS 5 
90 tablet

•  Komplexní kloubní výživa
pro psy a kočky.

•  Vyživuje kloubní
chrupavky.
Vhodné i pro
preventivní
podávání.

609,-

875,-

Veterinární přípravek.

ýžživa
-30%

Fypryst® combo
roztok pro nakapání na kůži
• Přípravek proti klíšťatům, blechám a jejich

vývojovým stádiím a všenkám pro kočky
a fretky.

Vyhrazený veterinární léčivý přípravek s účinnými látkami Fipronilum 
a S-Methoprenum. Před použitím si pečlivě přečtěte příbalovou 
informaci. Pouze pro zvířata.

V akci více 
druhů, 
informujte 
se ve své 
lékárně.

-41%

99,-

169,-

Dehinel® Plus favour
2 tablety
• Odčervovací tablety pro psy.

• Účinné proti hlísticím a tasemnicím.

• Jedna tableta na 10 kg živé váhy.

Volně prodejný veterinární léčivý přípravek. Před použitím si
pečlivě pročtěte příbalovou informaci. Pouze pro zvířata.

V akci také
další
produkty
Dehinel®,
informujte
se ve své
lékárně.

-34%

59,-

89,-

10 kg živé váhy.

ární léčivý přípravek. Před použitím si
b l i f i P íř

Foresto 1,25 g + 0,56 g
obojek pro kočky a psy ≤ 8 kg
• Výhodná cena za měsíc

ochrany jen od 87 Kč

• 8 měsíční ochrana před
klíšťaty – odpuzuje
i hubí ještě před
přisátím.

• Vhodný pro psy i kočky.

Veterinární léčivý přípravek. Před použitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci. PM-CZ-22-0157

-13%
Foresto 4,50 g + 2,03 g
obojek pro psy > 8 kg -11%

* Pravidla soutěže
na www.forestosoutez.cz

ed

kyy.

699,-

839,-

%

799,-

985,-








