
Hyal-Drop multi oční kapky
10 ml
•  Účinná pomoc pro podrážněné a unavené oči.

•  Použitelnost 6 měsíců po otevření.

•  Bez konzervantů, vhodný i pro velmi citlivé oči.

199,-

239,-

Zdravotnický prostředek.
Čtěte pečlivě návod k použití. 
ČNO 0483.

-21%

Pro členy klubu

189,-

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.

-26%

139,-

175,-

BioGaia Prodentis®

20 pastilek
PRO ZUBY A DÁSNĚ

• Patentovaná, klinicky prověřená probiotika
L. reuteri Prodentis®.

• Při zánětu dásní, parodontóze, zápachu z úst.

• Pro dospělé a děti od 3 let.

-13%

Doplněk stravy.
(1 pastilka = 13,95 Kč)

279,-

319,-

Voltaren Forte 20mg/g
gel 100g
•  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. Voltaren Actigo Extra 25 mg obalené tablety je lék k vnitřnímu užití. 
Obsahuje diclofenacum kalicum. VoltaTherm hřejivá náplast je zdravotnický prostředek. 
Pozorně si přečtěte příbalovou informaci. 
V akci také
Voltaren Actigo Extra 25 mg, 20 tablet, za 129 Kč 109 Kč 
a VoltaTherm Hřejivá náplast, 5 ks, za 339 Kč 289 Kč.

Buďte připraveni 
na letní období

Pro členy klubu

129,-

kum ve formě gelu proti bolesti zad, 
kloubů, s účinkem až na 24 hod.
aci 2× denně ráno a večer.

te 20 mg/g gel je lék k vnějšímu použití. Obsahuje diclofenacum

2× denně ráno a večer.

328,-

385,-

při koupi 2 ks 
cena za 1 ks

V akci také
Artelac TripleAction, oční kapky, 10 ml, za 249 Kč.



Venoruton Forte 
60 tablet
•  Poskytuje úlevu od příznaků 

unavených nohou. 

•  Zmírňuje příznaky žilní 
nedostatečnosti již do 2 týdnů. 

•  Klinicky prokázaná účinnost.

V akci také
VenoSupport, 100 ml, za 249 Kč 199 Kč.

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje oxerutinum. Čtěte pečlivě příbalovou informaci
a ohledně užívání se poraďte s vaším lékařem nebo lékárníkem.

-15%

kázaná účinnost.

449,-

529,-

ESSENTIALE FORTE 300 mg
100 tvrdých tobolek
• Essentiale® je určen pacientům s poškozením 

jaterních funkcí v důsledku toxicko-metabolického 
poškození jater a při zánětu jater.

• Zlepšuje subjektivní obtíže, jako je ztráta
chuti k jídlu nebo pocit tlaku v pravém podžebří. 

• Obsahuje esenciální fosfolipidy se třemi 
mechanismy podpory funkce jater:

     1. urychluje obnovu jaterních buněk,

     2. zlepšuje jejich funkci, 

     3. podporuje jejich regeneraci.

• Přípravek je vyroben z geneticky
neupravovaných sójových bobů.

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

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

o 

-15%

mi mi 

359,-

412,-

Faktu®

20 rektálních čípků

•  Faktu čípky rychle zastavují krvácení, svědění a 
pálení při hemoroidech a jiných obtížích v oblasti 
konečníku. 

•  Mají protizánětlivý a místně znecitlivující účinek. 

•  K léčbě vnitřních hemoroidů, při vyrážkách a 
svědění v oblasti konečníku. 

•  Čípky Faktu jsou určeny pro dospělé.

149,-

189,-

-21%

Léčivý přípravek. Jeden čípek obsahuje policresulenum 100 mg a cinchocaini 
hydrochloridum 2,5 mg. Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou 
informaci.

rčeny pro dospělé.čeny pro dospělé.

Pro členy klubu

349,-

Lacalut Aktiv zubní pasta  
75 ml -20%

Kosmetický přípravek.79,-

99,-

•  Jednička mezi zubními pastami
na českém trhu.*

•  Výrazně zpevňuje a posiluje dásně.

•  Chrání před krvácením dásní a parodontózou.

* 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.



Panthenol Spray
130 g
• Tradiční lék na hojení kůže 

a sliznic, při odřeninách, 
popáleninách a opaření. 

• Vhodný pro celou rodinu.

Panthenol spray je lék k vnějšímu užití, kožní 
podání. Obsahuje dexpanthenol. Pečlivě 
čtěte příbalovou informaci. 

139,-

158,-

1+1
AKCE

tí, kožní 
člivě

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.

-19%

129,-

160,-

LOPERON®

2 mg tvrdé tobolky, 20 cps.
Léčivý přípravek proti průjmu.

•  K symptomatické léčbě akutního 
a chronického průjmu.

•  Pro děti od 6 let a dospělé.

-18%

Lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou 
loperamid hydrochlorid. 
Čtěte pozorně příbalový leták.

p

Lék k itř í žití úči látk119,-

145,-

Favea Autíčka 
pro pohodové cestování 
10 žvýkacích tablet
• Osvědčená receptura pro pohodové

a bezstarostné cestování.

• Unikátní kombinace zázvorové silice, která podporuje 
pohodu během cestování, a žvýkačkové báze. 

• Žvýkačky jsou
ve třech barvách
a jsou určeny
dětem před jízdou.

-4%

Doplněk stravy.
(1 tableta = 10,90 Kč)

.

Kč)

109,-

114,-



COSMOS UNIVERZÁLNÍ NÁPLASTI

Pevná
1 m x 6 cm

Klasická z netkané textilie
1 m x 6 cm

Klasická textilní 
1 m x 6 cm

Klasická voděodolná
1 m x 6 cm

• Pevná textilní náplast
z otěruvzdorného 
materiálu je určena
pro spolehlivé
a hygienické
ošetření
drobných
poranění.

• K dostání
ve dvou
velikostech.

• Náplast z bílé netkané textilie 
k ošetření drobných poranění.

• K dostání ve dvou velikostech.

• Pevná textilní náplast
z odolného materiálu
k ošetření drobných poranění.

• K dostání ve dvou velikostech.

• Náplast odolná vůči vlhkosti a vodě.

• K dostání ve dvou velikostech.

iivévé
ké

.

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

Ibalgin® 400
48 potahovaných tablet
• Růžový Ibalgin® je jen jeden.

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

• Snižuje horečku.

• Má protizánětlivý účinek.

• Je vhodný pro dospělé
a dospívající od 12 let. 

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

-12%

85,-
97,-

ek

é

k.

HemaCut® SPRAY
15 ml 
•  Sprej pro hojení povrchových poranění kůže. 

•  Vhodný na trhliny, praskliny,
popáleniny I. a II.st., řezné, sečné,
tržné rány, odřeniny,
puchýře apod. 

•  Obsah 115 dávek.

299,-

360,-

Zdravotnický prostředek.
Čtěte pečlivě návod k použití.

vých poranění kůže.

ny,
é, seečné,

-17%
EMOXEN gel 100 g
100 g
• Gel s chladivým účinkem k lokální léčbě 

bolesti pohybového aparátu. 

• Působí proti zánětu a otoku.

-25%

149,-

199,-

Emoxen gel je léčivý 
přípravek pro kožní užití. 
Obsahuje naproxen. Čtěte 
pečlivě příbalovou 
informaci.

Allergodil®

oční kapky 6 ml

Na oční a nosní příznaky alergie:
• kapky: svědění očí, slzení,

• sprej: ucpaný nos, svědění, kýchání.

Čtěte pečlivě příbalovou 
informaci. Allergodil, nosní sprej, 
1 × 10 ml je lék k nosnímu podání. 
Allergodil, oční kapky, je lék
k očnímu podání. Obsahují
azelastin-hydrochlorid.

V akci také
Allergodil®, nosní sprej, 10 ml,
běžná cena 229 Kč, cena za 1 ks při koupi 2 ks 195 Kč.

kýchání.

0 m
1 k ři k i 2 k 195 Kč
ml,

Buďte připraveni 
na letní období

169,-

199,-

při koupi 2 ks 
cena za 1 ks

35,-

46,-

35,-

46,-

35,-

46,-

45,-

60,-

-24%

-24%
-24%-25%





Paranit Repelent Strong Dry Protect
125 ml
•  Repelent proti hmyzu

pro silnou ochranu.

•  Odpuzuje všechny druhy 
komárů a klíšťat.

•  Vhodné pro děti od 3 let.

-10%

Používejte biocidy bezpečným 
způsobem. Před použitím si vždy 
přečtěte označení a informace
o přípravku. Čtete pečlivě návod 
k použití.

179,-

199,-

V akci také
Paranit Repelent Maximum,
75 ml, za 199 Kč 169 Kč.

Psilo-Balsam
gel 20 g 

Zklidní pálení a svědění kůže při: 

•  bodnutí hmyzem, 

•  alergických projevech kůže,

•  nadměrném slunění, 

•  povrchových popáleninách 1. stupně, 

•  planých neštovicích.

-20%

Léčivý přípravek k vnějšímu užití s obsahem účinné látky 
difenhydramin-hydrochlorid. Čtěte pozorně příbalový 
leták a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. 

95,-
119,-

Zodac® 10 mg
100 potahovaných tablet
•  Přípravek proti alergiím, ke zmírnění nosních 

a očních příznaků alergické rýmy a chronické 
kopřivky. 

•  Léčba sezónní i celoroční alergie.

-14%

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

g

179,-

209,-

IXOsafe 
set pro bezpečné odstranění klíštěte
Gelová emulze 10 ml a pinzeta
•  Unikátní emulze,

která se nanáší na klíště, 
klíště neusmrtí, ale vypudí 
ho ze zakousnutí.

•  Zamezí tak jeho obranné 
reakci vypuštění slinných 
žláz do rány a přenosu 
infekce.

•  Po 5-10 min. lze klíště 
odstranit přiloženou 
pinzetou.

Zdravotnický prostředek.
Čtete pečlivě návod k použití.

239,-

259,-

-8%

Analergin
30 tablet
• Pro zmírnění příznaků alergické 

rýmy a chronické kopřivky. 

-15%

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

119,-

139,-

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.

145,-
179,-

-19%

Používejte biocidy bezpečným způsobem.
Před použitím si vždy přečtěte
označení a informace o přípravku.
V akci také
Repelent Predator BIO spray, 150 ml,
za 265 Kč 199 Kč. 



Exoderil®

10 mg/g krém, 30 g
Léčí kožní a nehtové plísně.

• Rychle ulevuje od svědění.

• Odstraňuje zarudnutí.

• Aplikace na kůži pouze 1× denně.*
*při postižení nehtů 2× denně

189,-

209,-
Léky k vnějšímu použití 
s účinnou látkou naftifi n 
hydrochlorid. 
Čtěte pozorně 
příbalový leták.

V akci také
Exoderil®, 10 mg/ml kožní roztok, 
20 ml, za 302 Kč 269 Kč.

vý leták.

takéé

-14%

Nalgesin S 275 mg
40 tablet
• Lék proti bolesti hlavy, zubů, zad, svalů, 

kloubů, menstruační bolesti, bolesti 
spojené s nachlazením.

• Mírní bolest, horečku a zánět.

• Rychlý nástup účinku.

169,-

199,-

-25%

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

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

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%

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,-

166,-

u
í.

m

Pro členy klubu

179,-

Pro členy klubu

149,- Pro členy klubu

139,-

Canesten® GYN Combi Pack
1 vaginální tableta
s aplikátorem, 20 g krému
Kombinovaná léčba vaginální kvasinkové infekce:
•  jednorázová aplikace vaginální tablety pomocí aplikátoru,

•  krém k úlevě od nepříjemných vnějších příznaků infekce.

259,-

319,-

Léčivý přípravek Canesten GYN Combi Pack
obsahuje tabletu k vaginálnímu použití
a krém k vnějšímu použití. Obsahují léčivou
látku clotrimazolum. Čtěte pečlivě
příbalovou informaci. 

e:
kátoru,

-22%

V akci také
Canesten GYN® 1 den, 1 vaginální tableta, za 279 Kč 229 Kč.

CH-20220218-59
Pro členy klubu

249,-



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,-

URGO Bradavice kryoterapie
38 ml

• Domácí ošetření bradavice 
metodou zmrazení.

• Bezpečné použítí na 
bradavice na rukou a nohou 
u dospělých a dětí od 4 let.

• Krátké a postupné 
působení zaručuje omezení 
bolestivosti ošetření.

e

-20%

479,-

599,-

V akci také
URGO Pero na odolné 
bradavice, 2 ml,
za 439 Kč 359 Kč.

Zdravotnický prostředek.

Bepanthen® Plus
30 g
Dezinfi kuje plus hojí rány: 
•  na všechna povrchová poranění s rizikem infekce,

•  dexpanthenol ránu hojí,

•  antiseptická složka ránu zároveň dezinfi kuje.

Bepanthen Plus je volně prodejný léčivý přípravek k 
vnějšímu použití.Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

-16%

V akci také
Bepanthen® Plus 50 mg/g + 5 mg/g krém, 100 g, 
za 439 Kč 359 Kč.

p j

159,-

189,-

LMR-CH-20210414-42

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.

-21%

V akci také
Forfemina, 30 kapslí, za 306 Kč 219 Kč. 
Doplněk stravy (1 kapsle = 7,30).

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 4,65 Kč)

nerálů.nerálů.

279,-

352,-

GM Kinesiology tape
5 cm x 5 m
• Elastická tejpovací páska vyrobena

ze 100% bavlny, hypoalergenní.

• Při bolestech šlach, svalů, při bolestech zad, 
krční páteře, ramene, kolene, u vadného 
držení těla, při syndromu karpálního
tunelu, tenisovém lokti atd.

• V nabídce více barev.

-35%

129,-

199,-

mene, kolene, u vadného
yndromu karpálního
m lokti atd.

barev.

Zdravotnický prostředek.

Pharmacentrum
Ostropestřec mariánský
60 kapslí

• přispívá k pročištění (detoxikaci)

• podporuje normální činnost jater

• napomáhá správnému trávení

• přispívá k normální
hladině cukru v krvi

• napomáhá normální
činnosti srdce

Běžná cena
2 ks 378 Kč.

Doplněk stravy.
(1 tableta = 1,58 Kč)

Pro členy klubu

189,-
Cena za 2 ks

st jater

ve

D l ěk

ení

1+1





Ocuvite COMPLETE 
60+30 kapslí
Pro Váš ostrý zrak

• Zinek pomáhá k udržení dobrého zraku.

• S unikátní formou luteinu s postupným uvolňováním.

• Složení potvrzené
vědeckými poznatky.

Doplněk stravy.
(1 tableta = 4,99 Kč)

V akci také
jiné produkty.

Desodrop®  
oční roztok 8 ml
• Léčí zánět infekčního

i neinfekčního původu. 

• Ničí viry, bakterie, 
plísně, podporuje 
hojivé procesy
a intenzivně zvlhčuje 
oko a poskytuje úlevu.

• Neobsahuje 
konzervační látky
a je výborně snášen.

-20%

199,-

249,-

Zdravotnický prostředek.
Čtěte pečlivě návod k použití.
ČNO 0477.

%

tí.

%

.

Flector® EP Tissugel
180 g 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.

-13%

V akci také
Flector® EP Tissugel, léčiná náplast 2 ks, za 139 Kč 119 Kč. 

náplasti denně.

259,-

299,-

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

Wartner Kryoterapie
50 ml
•  Rychlé a účinné odstranění bradavic, 

založené na stejném principu zmrazování, 
které používají lékaři. 

•  Vhodný pro děti starší 4 let. 

•  Balení obsahuje až 12 aplikací. 

Zdravotnický prostředek.
Čtete pečlivě návod k použití.

-14%

489,-

569,-

V akci také
Wartner Pero na odstranění bradavic, 
za 399 Kč 349 Kč.

Pharmacentrum Lutein Plus
90 tobolek

Doplněk stravy obsahující lutein a zeaxantin v 
kombinaci se zinkem, který přispívá k normálnímu 
stavu zraku
a vitaminem E,
který přispívá
k ochraně buněk
před oxidativním
stresem, způsobeným
např. UV zářením
nebo modrým
světlem. Obohaceno
o taurin (nejhojněji
zastoupenou
aminokyselinou v slzách).

Běžná cena
2 ks 718 Kč.

Doplněk stravy.
(1 tobolka = 1,99 Kč)

1+1

m

h).

Pro členy klubu

359,-
Cena za 2 ks

Buďte připraveni 
na letní období

Premium OcuSWISS® EXTRA COMFORT 
roztok na kontaktní čočky 380 ml

•  Multifunkční roztok pro všechny druhy 
kontaktních čoček s kyselinou
hyaluronovou. 

•  Komfortní i pro citlivé a suché oči.

•  V ekonomicky výhodném velkém balení
s antimikrobiálním pouzdrem zdarma.

169,-

199,-

Zdravotnický prostředek.
Čtěte pečlivě návod k použití.

I pro citlivé oči
s kyselinou hyaluronovou

Multifunkční roztok 
s antimikrobiálním pouzdrem 
na čočky s impregnovanou 
vrstvou iontů stříbra. 

+HA

-15%

449,-

512,-

při koupi 2 ks 
cena za 1 ks



Traumaplant
mast 100 g
•  Kostivalová mast na špatně se hojící rány, 

sportovní úrazy, bolesti svalů a kloubů. 

•  Rostlinný léčivý přípravek ke kožnímu 
podání.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek s účinnou látkou
ze šťávy a extraktu z čerstvé nati kostivalu cizího (Symphytum x uplandicum 
Nyman) ke kožnímu podání.

-20%

189,-

237,-

Magnesii lactici 0,5 tbl.
Medicamenta
100 tablet
•  Čistý hořčík ve formě laktátu (51 mg v 1 tbl), 

léčba hypomagnezémie.

• Podpůrná léčba při kardiovaskulárních 
onemocněních.

• Vhodný pro diabetiky, pro těhotné a kojící.

Lék s účinnou látkou magnesii lactas dihydricus k vnitřnímu 
užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

-19%

y, p j

129,-

159,-

LINEX® FORTE
28 tobolek
• Obsahuje PROBIOTIKA a PREBIOTIKA.

• Nejen při a po antibiotické léčbě, při cestování, 
při změně stravy.

• Vhodný pro děti od 3 let, dospívající a dospělé.

-8%

239,-

261,-

Doplněk stravy. Obsahuje bakterie Lactobacillus acidophilus a Bifi dobacterium 
animalis subsp.lactis. (1 tobolka = 7,82 Kč)

ti od 3 let, dospívající a dospělé.

ahuje bakterie Lactobacillus acidophilus a Bifidobacterium

Lactofeel®

vaginální gel, 7 × 5 ml
•  Vaginální gel pro léčbu bakteriální vaginózy 

a prevence jejího opakování. 

•  Léčí nepříjemný zápach
a obnovuje
přirozené pH.

285,-
309,-

-8%

Zdravotnický prostředek, 
certifi kát vydala notifi kovaná 
osoba 0051. Čtěte pečlivě 
návod k použití. 

g y
ování. 

h



GYNTIMA vaginální čípky 
Probiotica FORTE 10 kusů

•  Podporujile lečbu vaginálnich výtoků.

•  Účinkuje proti bakteriím a plísním.

•  Odstraňuje pálení a zmírňuje svědění.  

•  Vytvářejí živnou půdu pro laktobacily.

Zdravotnický prostředek.
Čtete pečlivě návod k použití.

-16%

V akci také
Gyntima vaginální čípky Probiotica, 10 kusů,
za 233 Kč 299 Kč.

d
d 

ek.
k použití.

209,-

250,-

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

z kanadských brusinek. 

•  Vhodné také pro těhotné a kojící ženy. 

Doplněk stravy.
(1 tableta = 21,90 Kč)

-15%

é také pro těhotné a kojící ženy. 

219,-

259,-

Condrosulf® 400 mg
60 tvrdych tobolek
•  Lék účinný v léčbě artrózy kolene, 

kyčle a kloubů prstů ruky. 

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

-20%

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

po dobu 2 3 měsícůpo dobu 2–3 měsíců.

439,-

510,-

V akci také
Apotheke CoolTea, Maté s limetkou a mátou, 20 nálevových 
sáčků, za 53 Kč 45 Kč a Apotheke CoolTeal, Zelený čaj
s jahodou, 20 nálevových sáčků, za 53 Kč 45 Kč.

Apotheke CoolTea!
Brusinka s malinou
20 nálevových sáčků
•  Ovocná směs pro přípravu 

čaje za studena. 

•  Určeno pro přípravu 
osvěžujícího nápoje zalitím 
studenou vodou.

45,-
53,-

(1 nálevový sáček = 2,25Kč)

é li tk át 20 ál ý h

áčků

č)

-15%

IQ Mag Stop křečím forte 
60 tablet
Chinovník červený napomáhá relaxaci 
svalstva. Hořčík přispívá
k normální činnosti svalů
a spolu s vitaminem B3 a B6
k normální činnosti nervové
soustavy a ke snížení míry
únavy a vyčerpání. Draslík
přispívá k normální
činnosti svalů.

V akci také
IQ Mag hořčík 375 mg + B6 – běžná cena 119 Kč, 
cena za 1 ks při koupi 2 ks 102 Kč.

Doplněk stravy.
(1 tableta = 3,25 Kč)

Alfalex
rektální mast 25 g

• K léčbě příznaků spojených
s hemoroidálním onemocněním.

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

-10%

Zdravotnický prostředek.

192,-

213,-

195,-
229,-

při koupi 2 ks 
cena za 1 ks

Buďte připraveni 
na letní období










