
-21%
Apo-Ibuprofen 400 mg
100 tablet

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

•  Snižuje horečku a tlumí
projevy zánětu.

119,-

150,-

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

Voltaren Forte 2,32%
gel 100 g

279,-

339,-

•  Voltaren Forte  2,32% gel proti bolesti: 

•  analgetikum ve formě gelu s účinkem na 12 hodin,

•  ulevuje od bolesti zad, svalů a kloubů,

•  stačí aplikovat pouze 2× denně,

•  snadno otevíratelný uzávěr.

-21%

Lék k vnějšímu použití.
Obsahuje diklofenak diethylamonný.
Čtěte pečlivě příbalový leták.
V akci také
Voltaren Rapid 25 mg, 20 kapslí, za 139 Kč 119 Kč
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje draselnou sůl diklofenaku.
Voltaren 140 mg léčivá náplast, 5 ks, za 359 Kč 289 Kč.
                                         Lék k vnějšímu použití. Obsahuje sodnou sůl diklofenaku.

Pro členy klubu

269,-

Platnost nabídky:

od . . do . . 203 2 1 3 20

Suchý a dráždivý kašelPrevence a léčba 

chřipkových stavů

DROSETUX® NEO
Sirup 150 ml

STODAL®
Sirup 200 ml

OSCILLOCOCCINUM®
30 dávek

Všechny typy kašle

OSCILLOCOCCINUM® je homeopatický lék k  vnitřnímu užití. Obsahuje Anas barbariae, hepatis et cordis extractum 200 K. DROSETUX® NEO je homeopatický lék 

k vnitřnímu užití. STODAL® je tradiční rostlinný léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výhradně na zkušenosti 

z dlouhodobého použití. Čtete pečlivě příbalové letáky.

-16%

589,-

705,-

-17%

149,-

179,-

-25%

159,-

199,-

Pro členy klubu

149,-



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

Platnost letáku je od . . do . . 20

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.

3 2 1 3 20

Přijímáme také platby platebními

kartami Visa, MasterCard a poukázky

značky Sodexo, Ticket BenefitsR,

Accor Services, Le Cheque Dejeuner

a Gallery Beta.

Premium Magnesium B6
FORTE
50 tablet

Pro členy klubu

180,-
Cena za 2 ks

Běžná cena
2 ks 360 Kč.

1+1

Doplněk stravy.
(1 tableta = 1,80 Kč)

Hořčík a vitamin B6 přispívají:

•  ke snížení míry únavy
a vyčerpání,

•  ke správné funkci
nervového systému,

•  normální duševní činnosti.

Konopíčko Hřejivé
200 ml

•  Vysoká dávka 10 % konopného oleje.

•  Silné konopné mazání s kombinací 
kapsaicinu, kafru a 5 bylin (arnika
horská, kostival lékařský, jalovec
obecný, eucalyptus, tea tree oil).

Kosmetické přípravky.

Pro členy klubu

199,-
Cena za 2 ks

V akci také
Konopíčko Chladivé, 200 ml, 1+1, za 398 Kč 199 Kč
(Cena za 2 ks).

Běžná cena
2 ks 398 Kč. 1+1

NUROFEN® 200 mg léčivá náplast
4 ks

•  Ulevuje od bolesti při namožení svalů, 
podvrtnutí či zhmoždění v oblasti kloubů.

•  Nepřetržité uvolňování ibuprofenu v místě 
bolesti až po dobu 24 hodin. 

•  Diskrétní, fl exibilní, neomezuje pohyb. 

•  Jediná léčivá náplast s ibuprofenem.

•  Působí protizánětlivě. 

209,-

259,-

-23%

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.

buprofenem.

Pro členy klubu

199,-

ATARALGIN®

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

•  Snižuje svalové napětí.

•  Snižuje emoční a psychické napětí.

154,-

199,-

-23%

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.



Strepsils® Med a Citron
36 pastilek

•  Proti bolesti v krku.

•  Účinkuje proti virům, bakteriím a kvasinkám.

•  Snížení bolesti v krku po pěti minutách.

189,-

239,-

-21% -23%
Nasivin® Sensitive 0,05%
nosní sprej 10 ml

•  Skoncujte s rýmičkou o dva dny dříve!

•  Zkracuje trvání rýmy v průměru o 2 dny.

•  Zabere mimořádně rychle – už do 25 sekund.

•  Sprej proti rýmě pro děti od 6 let a dospělé.

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

89,-

115,-

V akci také
Nasivin® Sensitive 0,025%, 
nosní sprej 10 ml,
za 115 Kč 89 Kč.

spělé.spělé.

V akci více druhů,
informujte se ve své lékárně.

Lék k orálnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Panadol pro děti 24 mg/ml Jahoda
perorální suspenze 100 ml

•  Snižuje horečku a mírnou až středně 
silnou bolest.

•  Vhodný pro děti od 3 měsíců.

•  Neobsahuje alkohol a barviva.

109,-

139,-

-22%

V akci také
Panadol Novum 500 mg, 24 tablet,
za 40 Kč 32 Kč. 

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

PARALEN® GRIP horký nápoj
pomeranč a zázvor 500 mg/10 mg
12 sáčků

•  Odstraňuje příznaky chřipky a nachlazení,
jako jsou: horečka, ucpaný nos,
bolest hlavy, bolest v krku.

•  Nezpůsobuje ospalost.

•  Bez umělých barviv.

139,-

169,-

-18%

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

V akci různé druhy,
informujte se ve své lékárně.

Isla® Cassis 
30 pastilek

•  Pomáhá při nadměrné námaze hlasivek, 
škrábání a pálení v krku.

-13%

139,-

159,-

Zdravotnické prostředky.

V akci také
Isla® Mint, Isla® Moos
Isla® Hydro Plus a Isla® Hydro Cherry, 
informujte se ve své lékárně.

Neo-angin bez cukru
24 pastilek

•  Na bolest v krku jednoduše Neo-geniální!

•  Léčí bolest v krku.

•  Dezinfi kuje ústní dutinu.

•  Potlačuje zánět. 

154,-

177,-

-18%

Lék k orálnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

V akci více druhů, informujte se ve své lékárně.

Pro členy klubu

145,-



Robitussin Expectorans na odkašlávání
100 ml

•  PROTI vlhkému kašli.

•  Léčí vlhký kašel a napomáhá odkašlávání. 

•  Uvolňuje hlen a ulevuje dýchacím cestám.

•  Pro děti již od 2 let a dospělé.

-15%

129,-

151,-

Čtěte pečlivě příbalový leták. Robitussin 
Expectorans na odkašlávání (guaifenesin) 
a Robitussin Antitussicum na suchý 
dráždivý kašel (dextrometorfan) jsou léky 
k vnitřnímu užití. 
V akci také
Robitussin Antitussicum 
na suchý dráždivý kašel, 
100 ml, za 151 Kč 129 Kč.

MUCOSOLVAN® pro dospělé
sirup 100 ml

109,-

134,-

-26%
•  Léčí vlhký kašel. 

•  Rozpouští hlen
a usnadňuje vykašlávání. 

•  Jahodová příchuť.

V akci také
MUCOSOLVAN® junior, sirup 100 ml, za 119 Kč 99 Kč,
MUCOSOLVAN® long effect, 20 tobolek, za 149 Kč 119 Kč.

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

Pro členy klubu

99,-

COLDREX® MAX GRIP Lesní ovoce
10 sáčků

•  Horký nápoj s kombinací 3 účinných látek, 
který uleví od příznaků chřipky a silného 
nachlazení. 

•  Snižuje horečku, tlumí
bolesti hlavy, bolesti
v krku, uvolňuje
ucpaný nos.

159,-

185,-

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.
V akci také
COLDREX®

MAX GRIP Citron,
10 sáčků, za 185 Kč 159 Kč.

-14%

Bromhexin 12 KM - kapky
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.

89,-

109,-

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

-18%
Herbisland®

sirup 150 ml
•  Tradiční rostlinný přípravek doporučovaný 

při suchém, dráždivém kašli, chrapotu
a bolesti v krku.

•  Obsahuje výtažek z islandského lišejníku.

•  Bez cukru.

•  Vhodný pro děti i dospělé

-26%

85,-

115,-

Zdravotnický prostředek.

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

-20%
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.

95,-

119,-



Preventan® Akut
30 tablet

•  Medvědí síla k akutnímu užití.

•  Český originál s obsahem patentované látky 
ProteQuine® a vitaminu C, který přispívá
k normální funkci imunity.

•  Osvědčená značka, více než 20 let na trhu.

-17%

149,-

180,-

Doplněk stravy.
(1 tableta = 4,97 Kč)

V akci také
Preventan® Junior Akut, 30 tablet,
za 192 Kč 159 Kč. (1 tableta = 5,30 Kč)

TEREZIA Hlíva ústřičná
s rakytníkovým olejem
60+60 kapslí
•  Nejsilnější hlíva na trhu*.

•  Hlíva z českých pěstíren.

•  Rakytník podporuje funkci
imunitního systému.

•  Bez příměsí a konzervačních
látek. 

*  Nejvyšší obsah deklarovaných
betaglukanů. Dle průzkumu
z lékáren, květen 2019.

-15%

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 2,74 Kč)
V akci také
TEREZIA Hlíva ústřičná
s rakytníkovým olejem,
100+100 kapslí,
za 589 Kč 529 Kč. (1 kapsle = 2,65 Kč)

349,-

389,-

Pro členy klubu

329,-

Bioaktivní® Q10 GOLD 100 mg
30 kapslí

•  Přírodní energie pro zimní období pro všechny
věkové skupiny.

•  Vitamin B2 přispívá ke snižování únavy a vyčerpání.

•  Ideální pro podzimní a zimní období.

g

í.

-15%

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 19,27 Kč)

odzimní a zimní období.odzimní a zimní období.

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 19,27 Kč)

578,-

678,-

Wobenzym®

800 enterosolventních tablet

•  Urychluje hojení po úrazech
a operacích včetně
stomatologických zákroků.

•  Posiluje oslabenou imunitu.

•  Působí proti otokům
a zánětům kloubů.

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Pro členy klubu

2549,-

TEREZIA Reishi BIO
60 kapslí

•  100% houbový přípravek bez příměsí.

•  Obsahuje všechny aktivní látky celé reishi, 
které působí ve vzájemné harmonii.

•  Reishi podporuje obranyschopnost organismu 
a příznivě působí na oběhový systém.

389,-

459,-

-20%

V akci také
TEREZIA Reishi BIO, 120 kapslí,
za 777 Kč 649 Kč. (1 kapsle = 5,41 Kč)

Doplněk stravy.
(1 kasple = 6,15 Kč)

Pro členy klubu

369,-





Stoptussin®

perorální kapky, roztok 50 ml

•  Díky kombinaci 2 účinných látek tiší dráždivý 
kašel a zároveň napomáhá odkašlávání. 

•  K užití u dětí od 6 měsíců. 

-24%

139,-

165,-

V akci také
Stoptussin® sirup, 180 ml,
za 165 Kč 129 Kč.

Před užitím čtěte příbalový leták. 
Stoptussin® kapky 50 ml
a Stoptussin® sirup 180 ml jsou
léčivé přípravky k vnitřnímu užití.

Pro členy klubu

125,-

Quixx®

nosní sprej 30 ml

•  Efektivně uvolní nos při rýmě, alergické rýmě, 
nachlazení.

•  Nezpůsobuje závislost.

•  Vhodný také pro těhotné a kojící
ženy a děti od 6 měsíců věku.

-25%

Zdravotnický prostředek.

119,-

146,-

V akci také
Quixx® acute, nosní sprej 100 ml,
za 232 Kč 189 Kč.

-25%
Ibalgin® Rapidcaps 400 mg
30 měkkých tobolek

Účinné analgetikum ve formě měkkých tobolek
s tekutou účinnou látkou:

•  ulevuje od bolesti hlavy, migrény, bolesti zubů,
zad, svalů a  menstruační bolesti,

•  snižuje horečku,

•  tlumí zánět.

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

99,-

119,-

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

Pro členy klubu

89,-

Vicks SymptoMed Complete Citrón
10 sáčků

•  Horký nápoj uleví od příznaků chřipky a 
nachlazení. 

•  Tři účinné složky pro léčbu bolesti hlavy, 
svalů, bolesti v krku, horečky, průduškového 
kašle a pro uvolnění ucpaného nosu.

159,-

189,-

-21%

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový 
leták.

V akci také
Vicks SymptoMed Forte Citrón, 10 sáčků,
za 189 Kč 159 Kč.

Pro členy klubu

149,-

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.

89,-

117,-

Lék k aplikaci do nosu.
Obsahuje xylometazolin hydrochlorid.
Čtěte pečlivě příbalový leták.
Reklama na léčivý přípravek.

-32%

V akci více druhů,
informujte se ve své lékárně.

Celaskon® tablety 250 mg
100 tablet

•  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.

105,-

119,-

-20%

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

Pro členy klubu

95,-

Pro členy klubu

79,-

Pro členy klubu

109,-



REVALID®

120 tvrdých tobolek

•  Přípravek k léčbě vypadávání vlasů.

•  Pro výživu, posílení a stimulaci růstu vlasů. 

•  Vyvinuto ve Švýcarsku.

-20%

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

599,-

749,-

NiQuitin® Clear 21 mg,
transdermální náplast
7 ks

•  Náplasti se mohou používat buď samostatně,
nebo v kombinaci s orálními formami nikotinu.

•  Kombinovaná terapie pro větší šanci přestat s kouřením 
než samotné náplasti.

•  Určeno pro zmírnění abstinenčních
příznaků u silných kuřáků.

-22%

425,-

509,-

V akci také
NiQuitin® mini 4 mg, 20 lisovaných pastilek, za 229 Kč 189 Kč
NiQuitin® Freshmint 4 mg, 100 žvýkaček, za 729 Kč 579 Kč.

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

Pro členy klubu

399,-



Urinal® Akut
20 tablet

•  Urinal Akut vyvinutý ve spolupráci s experty
na urologii, obsahuje patentované složení
s vysoce koncentrovaným extraktem
z kanadských brusinek a s vitaminem D, 
doplněné zlatobýlem obecným,
který podporuje zdraví močových cest. 

-10%

349,-

388,-

V akci také
Urinal® Nefro, 20 tablet, za 249 Kč 199 Kč (1 tableta = 9,95 Kč)
Urinal® Sirup, 150 ml, za 229 Kč 199 Kč. (1 ml = 1,33 Kč)

Doplněk stravy.
(1 tableta = 17,45 Kč)

Bepanthen® Baby mast
100 g

•  Bepanthen® Baby – nový název, složení zůstává

•  Pomáhá chránit dětský zadeček.

•  Pro každodenní péči.

•  Pečuje i o kojením namáhané prsní bradavky.
*  Nejprodávanější značka v ČR v lékárnách v kategorii péče o zadeček 

v období 01/2017-04/2019; zdroj IMS, počet prodaných kusů. 

-15%

279,-

329,-

V akci také
Bepanthen® Baby mast, 30 g,
za 157 Kč 139 Kč.

Kosmetický přípravek.
L.CZ.MKT.CC.07.2019.1681

Bepanthen® Sensiderm krém
20 g

•  Ulevuje od svědění do 30 minut po aplikaci.

•  Obnovuje kožní bariéru, hydratuje a regeneruje.

•  Vhodný i pro nejmenší děti a těhotné či kojící ženy.

139,-

161,-

m

-14%

V akci také
Bepanthen® Sensiderm krém, 50 g,
za 330 Kč 279 Kč.

Zdravotnický prostředek.
L.CZ.MKT.CC.12.2017.1254

GS Merilin Harmony
60+30 tablet

•  Vysoce účinný v období klimakteria.

•  Přírodní a nehormonální.

•  Klinicky ověřená účinnost
kombinace extraktu ploštičníku
hroznatého a třezalky tečkované.

•  Ploštičník na všechny fyziologické
projevy klimakteria
(návaly horka, pocení),
třezalka pro zlepšení nálady. 

•  Obohaceno o vápník
a vitamín D3 pro pevnost kostí.

-17%

459,-

553,-

Doplněk stravy.
(1 tableta = 5,10 Kč)

LEROS® Baby
20 nálevových sáčků

•  Bylinné i ovocné dětské
čaje Leros se vyznačují
vynikající kvalitou.

•  Jsou 100% přírodní,
bez chemických
a konzervačních látek, 
nedoslazované.

V akci více druhů, informujte se ve své lékárně.

39,-

od

Apotheke Průduškový čaj
20 nálevových sáčků

•  Jitrocel, tymián, heřmánek, 
proskurník, prvosenka a yzop 
podporují normální funkci 
dýchacího systému.

•  Sléz podporuje normální činnost 
hltanu a dýchacích cest.

-22%

Doplněk stravy.
(1 sáček = 1,75 Kč)

V akci více druhů,
informujte se ve své lékárně.

35,-

45,-

Doplněk stravy.
(1 sáček = 1,95 Kč)



B17 APRICARC s meruňkovým olejem
60 kapslí

•  4 účinné složky v 1 kapsli.

•  Obsahuje meruňková jádra s vitaminem B17.

•  Hlíva ústřičná pochází z českých pěstíren.

•  Reishi a rakytník
podporují
obranyschopnost
organismu.

329,-

409,-

-20%

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 5,48 Kč)

V akci také
B17 APRICARC s meruňkovým olejem,
180 kapslí, za 1029 Kč 869 Kč. (1 kapsle = 4,83 Kč)

Bronchipret® tymián a břečťan sirup
100 ml

Specialista na kašel s dvojí silou z přírody.
•  K léčbě kašle při nachlazení a akutní 

bronchitidě se zahleněním.

•  Pro děti od 1 roku i dospělé.

•  Příjemná chuť a vůně tymiánu.

139,-

179,-

-22%

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Möller´s Omega 3 50+
250 ml

•  Tradiční rybí olej olej z Norska vyráběný
již od roku 1854.

•  Oblíbená citrónová příchuť a vysoký obsah 
vitaminu D.

•  Vitaminy A a D přispívají k normální funkci 
imunitního systému.

•  EPA a DHA při příjmu 250 mg denně  
přispívají k normální funkci srdce.

•  DHA přispívá k udržení normální činnosti 
mozku při denním příjmu 250 mg.

-17%

Doplněk stravy.
(1 ml = 0,99 Kč)

V akci více druhů,
informujte se ve své lékárně.

249,-

299,-

Omega-3 FORTE rybí olej 1000 mg
180 tobolek

•  Vysoká dávka omega-3 prémiové kvality 
pro zdravé srdce, mozek a zrak. 

•  EPA a DHA při příjmu 250 mg denně 
přispívají k normální funkci srdce.

•  DHA v denní dávce nejméně 250 mg také 
přispívá k normální funkci mozku a zraku.

249,-

299,-

-17%

V akci také
Omega-3 PURE Algae, 30 tobolek,
                      za 399 Kč 349 Kč. (1 tobolka = 11,63 Kč)

Doplněk stravy.
(1 tobolka = 1,38 Kč)

Koňská mast hřejivá
250 ml

•  Unikátní balzám vyrobený z 25 bylin podle 
tradiční švýcarské receptury. 

•  Kombinuje uvolňující účinky silic s příznivým 
působením extraktů z bylin. 

•  Na kolena, záda i svaly. 

•  Účinný prostředek pro zahřátí
pohybového aparátu. 

•  Hodí se pro všechny věkové
kategorie.

149,-

175,-

-15%

Kosmetický přípravek.

V akci také
Koňská mast chladivá, 250 ml,
za 175 Kč 149 Kč.

mml,



Hylak® forte
perorální roztok 100 ml

Hylak forte obnovuje přirozené prostředí 
ve střevě, čímž přispívá k rychlé úpravě 
narušené mikrobiální rovnováhy. 

-20%

159,-

199,-

Hylak® forte 100 ml je léčivý 
přípravek k vnitřnímu užití. 
Čtěte pečlivě příbalový leták.

ychlé úpravě 
ováhy.

Biopron® 9 Premium
30+10 tobolek

•  Prémiový probiotický komplex s prebiotiky
pro ideální podporu Vaší celkové pohody
a rovnováhy střevní mikrobioty. 

•  Vaše denní dávka života během
a po léčbě antibiotiky.

249,-

309,-

-19%

V akci také
Biopron® ProGastro, 10 tablet, za 159 Kč 139 Kč
(1 tableta = 13,90 Kč) a Biopron® ProEnzymes, 10 tobolek,
                       za 159 Kč 139 Kč. (1 tobolka = 13,90 Kč) 

Doplněk stravy.
(1 tobolka= 6,23 Kč)

LINEX® FORTE
28 tobolek

•  Při a po antibiotické léčbě, při změně stravy.

•  Obsahuje probiotika a prebiotika
(laktobacily a bifi dobakterie).

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

199,-

265,-

-25%

Doplněk stravy.
Není určen k náhradě pestré stravy.
(1 tobolka = 7,11 Kč)

Cemio RED3
90 kapslí

•  Nová generace péče o prostatu, potenci
a vitalitu.

•  Tři účinky v jedné kapsli denně.

•  Slivoň africká k podpoře
zdraví prostaty, maca
k podpoře sexuálního zdraví
a sibiřský ženšen
k podpoře vitality.

-19%

589,-

730,-

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 6,54 Kč)
V akci také
Cemio RED3, 60 kapslí, za 544 Kč 459 Kč. (1 kapsle = 7,65 Kč)

Prostenal® Night
60 tablet

•  Unikátní řešení vyvinuto pro zdravou prostatu, 
o 38 %* méně vstávaní v noci
na toaletu a 45 %* více vitality
během dne. 

•  Prostenal - pořád dobrý.
*  Výsledky observační studie

na 50 mužích, 2019.
Studie je dostupná na vyžádání.

399,-

469,-

-15%

V akci také
Prostenal® Control, 60+30 tablet,
za 469 Kč 399 Kč. (1 tableta = 4,43 Kč)

Doplněk stravy.
(1 tableta = 6,65 Kč)

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.












