
Voltaren Forte 2,32%
gel 150 g

Voltaren Forte 2,32% gel proti bolesti:

 •  Gel s účinkem proti bolesti na 24 hodin 
při použití 2× denně.

• Ulevuje od bolesti zad, svalů a kloubů.
• Snadno otevíratelný uzávěr.

-20%

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

bolesti na 24 hodin

d,
uz

, svalů a kloubů.
závěr.

Pro členy klubu

369,-

379,-

459,-

-13%
Centrum A–Z vánoční balení
100+30 tablet
•  Kompletní multivitamin s minerály a stopovými 

prvky ve vánočním balení + měsíc užívání navíc.

539,-

599,-

V akci také
Centrum Silver, 100+30 tablet,
za 615 Kč 579 Kč. (1 tableta = 4,45 Kč)

Doplněk stravy.
(1 tableta = 3,99 Kč)

Pro členy klubu

519,-

Prostamol® UNO 320 mg
90 měkkých tobolek 

•  Na problémy s močením způsobené zbytnělou 
prostatou. 

Ke každému balení 90 tablet kniha Intimní průvodce na rok 2020.020.

-14%

Lék k vnitřnímu užití, po vyloučení závažných příčin obtíží lékařem. 
Obsahuje extrakt Serenoa repens. Čtěte pečlivě příbalový leták. 
Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno 
výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

p

649,-

758,-

Akce platí
do vydání 
zásob.

Premium Vitamin C Duo 500 mg
60 kapslí

•  S prodlouženým účinkem 
vitaminu C díky postupnému 
uvolňování.

•  Navíc zinek pro podporu
imunity.

•  Vitamin C podporuje
imunitu a přispívá
ke snížení míry únavy
a vyčerpání.

Doplněk stravy. (1 kapsle = 1,66 Kč)
Běžná cena
2 ks 398 Kč.

Pro členy klubu

199,-
Cena za 2 ks

1+1
ru

V akci také
Voltaren Rapid 25 mg,
20 měkkých tobolek,
za 139 Kč 125 Kč
a Voltaren 140 mg,
léčivá náplast 5 ks,
za 349 Kč 279 Kč.



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.

28 10 24 11

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.

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.

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.

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.



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%

679,-

832,-

-12%

GS Vápník, Hořčík, Zinek PREMIUM
100+30 tablet

•  Vápník a hořčík jsou důležité pro zdravé 
a pevné zuby.

•  Navíc mangan a vitamin D3 a K podporují 
zdravé a silné kosti.

•  Zinek, měď a vitamin B6

podporují imunitu.

189,-

214,-

Doplněk stravy.
(1 tableta = 5,33 Kč)

Doplněk stravy.
(1 tableta = 1,45 Kč)

Pro členy klubu

639,-

Omega-3 rybí olej FORTE
120+60 tobolek

•  Výhodné vánoční balení.

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

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

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

229,-

299,-

-23%

Doplněk stravy.
(1 tobolka = 1,27 Kč)

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

Olfen, gel 100g
•  Darujte na Vánoce Olfen, gel.

•  Ulevuje od bolesti zad, svalů a kloubů.

•  Přípravek mohou používat dospělí
a mladiství od 14 let.

Lék k vnějšímu použití. Obsahuje sodnou sůl diklofenaku. Čtěte pečlivě příbalový leták. 
*Vánoční přebal navíc pouze při koupi 2 kusů. Akce platí do vydání zásob.

139 Kč/ks
cena při koupi 2 ks

Běžná cena 189 Kč/ks.
Vánoční 

přebal*
-100 Kč

Barny's Triple blend EXTRA SILNÝ 700 g

•  Skvělá chuť, vysoká rozpustnost!

•  Pětihvězdičkový produkt
pro Vaše klouby a celý pohybový 
aparát, ve spolupráci s Alavis®

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

•  Balení na 5 měsíců.

Doplněk stravy v prášku.
(1 g = 1,61 Kč)

Pro členy klubu

1129,-

enu

NOVY

VYLEP
SENY

-
- - -

RAKYTNÍČEK+
multivitaminové želatinky
- Vánoční ozdoba
50 ks
•  Skvělá chuť díky obsahu

20 % ovocné šťávy.

•  Obsahuje 9 vitaminů
a rakytník, který podporuje
obranyschopnost
organismu.

•  Bez příměsí
a konzervačních látek.

155,-
175,-

-11%

Doplněk stravy.
(1 ks = 3,10 Kč)



Celaskon® 500 mg červený pomeranč
30 šumivých tablet

•  Posiluje odolnost organismu při infekčních 
onemocněních jako chřipka a nachlazení.

•  Zmírňuje a zkracuje příznaky chřipky
a nachlazení.

-18%

149,-

169,-

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

Pro členy klubu

139,-

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.

-15%
GS Koenzym Q10 60 mg PLUS
60+60 kapslí

•  Optimální dávka 60 mg koenzymu Q10
s vysokou vstřebatelností.

•  Biotin pro normální energetický metabolismus, 
psychickou a nervovou činnost. 

449,-
531,-

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 3,74 Kč)

Bioaktivní® Q10 GOLD
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.

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,-

TEREZIA Hlíva ústřičná + lactobacily
60+60 kapslí

•  Nejsilnější hlíva na trhu* od českého výrobce. 

•  Šípek a vitamin C podporují imunitu.

•  Bez příměsí a konzervačních látek. 
* Nejvyšší obsah deklarovaných betaglukanů. Dle průzkumu 
z lékáren, květen 2018.

369,-

389,-

-10%

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 2,91 Kč)

-

Kčč)

Pro členy klubu

349,-

-18%
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.

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 6,15 Kč)

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

369,-

449,-



Olynth® Plus 1 mg/ml + 50 mg/ml
nosní sprej, roztok 10 ml

4 v 1:

•  Uvolňuje ucpaný nos.

•  Podporuje hojení poraněné nosní sliznice.

•  Chrání nosní sliznici.

•  Bez obsahu konzervačních látek.

99,-

129,-

-23%

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

-20%
Septabene® Citron
a bezový květ 3 mg/1 mg
24 pastilek

•  Trojí účinek: protizánětlivý, analgetický a antiseptický.

•  Snižuje lokální známky zánětu: bolest, zarudnutí, otok.

159,-

199,-

Lék k rozpuštění v ústech. 
Čtěte pečlivě příbalový leták.

V akci také
Septabene® 3 mg/1 mg, 24 pastilek, 
za 199 Kč 159 Kč.

9
199

9,-9
9,-

V akci více druhů,
informujte se ve své lékárně.

-12%
ACC®

20 mg/ml sirup, 200 ml

Léčí vlhký kašel.

•  Sirup s třešňovým aroma.

•  Lze užívat od prvních příznaků
kašle.

•  Rozpouští hustý hlen
v dýchacích cestách
a usnadňuje jeho vykašlávání.

•  Pro děti od 2 let, dospívající
a dospělé.

139,-

158,-

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

ERDOMED® 225 mg
granule pro perorální suspenzi, 
20 sáčků

•  Lék na kašel, rýmu a zánět dutin.

•  Ředí hlen, působí proti bakteriím.

•  Urychluje účinek některých antibiotik.

•  Pomerančová příchuť

-15%

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

příchuť

Č

příchuť

Pro členy klubu

187,-

199,-

219,-

Ambrobene 15 mg/5 ml
sirup 100 ml

•  Osvědčený přípravek na vlhký
kašel účinně rozpouští hlen
a usnadňuje vykašlávání.

•  Sirup vhodný i pro děti.

89,-

99,-

-21%

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

Pro členy klubu

78,-

-11%

Coldrex® MAXGrip 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,-

179,-

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

V akci také
Coldrex® MAXGrip Citron, 
10 sáčků,
za 179 Kč 159 Kč.

esti hlavy, bolesti 
os.

on, 



Akce platí od 25.11. do 1.12.2019.

Maagne B6® Conntrol Strt esess,s  30 pop tahovanýýchh ttabblel t,t  za a 199 Kč 113939 Kč.č  (1 potahoovav ná taba leta = 4,63 Kč)
Celaskon® tablety 250 mg, 100 tablet, za 119 Kč 83 Kč.
Ibalgin® Duo Effect, krém 100 g, za 241 Kč 169 Kč.

SA
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sanofi -aventis, s.r.o.
Budova Argo
Evropská 846/176a
160 00 Praha 6

Tel.: (+420) 233 086 111
Fax: (+420) 233 086 222
E-mail: cz-info@sanofi .com

= 4 63 KčK )33 )
PhPhararmamatoton n GeGeririavavitit, , 10100 0 totobobolelek,k, zza a 676700 KčKč 446969 KKč.č. ((11 totobobolklkaa == 4,4,6969 KKč)č)

BLACK
FRIDAY

SLEVA
30%

doddodododoplplplplplp něěněněnněkkkkk k stststststrarararaavyvyvyvyvy

doplněk stravvy

Magne B6® Control Stress a Pharmaton Geriavit jsou doplňky stravy. CELASKON® tablety 250 mg  je volně prodejný lék k vnitřnímu užití. Obsahuje acidum ascorbicum. CELASKON® tablety 250 mg je určen k prevenci a léčbě nedostatku 
vitaminu C v organismu.  Ibalgin® Duo Effect je volně prodejný lék k vnějšímu použití. Obsahuje ibuprofenum. Ibalgin® Duo Effect pomáhá při bolesti zad, svalů a kloubů. Čtěte pozorně příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo 
lékárníkem.

670 Kč
199 Kč

119 Kč
241 Kč

Akce platí
od 25.11. do 1.12.2019.



Muconasal® PLUS 
nosní sprej 10 ml

•  Rychle, účinně a dlouhodobě uvolní nos 
při rýmě a nachlazení.

•  Navíc osvěží vůní máty
a eukalyptu, které umocní
zážitek z volného dýchání. 

•  Vhodný pro dospělé
a děti od 6 let.

-14%

99,-

115,-

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

í.

át
m
c

í.

ty
mocní
chání.

-20%
MUCOSOLVAN® long effect
20 tobolek
+ čisticí gel na ruce 20 ml
•  Léčí vlhký kašel.

•  Rozpouští hlen.

•  Usnadňuje vykašlávání.

•  Působí až 24 hodin, stačí 
užít pouze 1× za den.

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

V akci také
MUCOSOLVAN® měkké pastilky,
20 pastilek + čisticí gel
na ruce 20 ml,
za 119 Kč 99 Kč.

119,-

149,-

+

čí 

MUCODUAL sirup
100 ml

•  Ulevuje od suchého kašle a bolesti v krku.

•  Zklidňuje podráždění v krku.

•  Obsahuje výtažek z proskurníku
lékařského a med.

-18%

Zdravotnický prostředek.

139,-

169,-

V akci také
MUCODUAL, 18 pastilek, 
za 119 Kč 99 Kč.

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%

V akci více druhů,
informujte se ve své lékárně.

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Zovirax® Duo 50 mg/g + 10 mg/g
krém 2 g

Jediný krém na léčbu oparů s dvojím složením:

•  Zabraňuje množení viru.

•  Pomáhá léčit zánět.

•  Klinicky prokázaně pomáhá
zastavit vznik puchýřků.

•  Zkracuje dobu hojení.

249,-

289,-

-14%

Lék k vnějšímu použití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Tussirex®

sirup 120 ml

•  Rostlinný sirup
na všechny druhy kašle.

•  Zmírňuje suchý dráždivý 
i průduškový kašel.

•  Poskytuje rychlou úlevu.

-19%

129,-

159,-

V akci také
Tussirex® Junior,
sirup 120 ml,
za 159 Kč 129 Kč.

Zdravotnický prostředek.



Junior-angin sirup pro děti
100 ml

•  Expert na bolest v krku u dětí!

•  Ulevuje od bolesti v krku.

•  Zklidňuje podrážděné sliznice. 

•  Ve formě jemných jahodových 
pastilek pro děti od 4 let.

Junior-angin pastilky
24 ks

Junior-angin lízátka 
proti bolesti krku
8 ks

Zdravotnické prostředky.

169,-

199,-

145,-
175,- 189,-

226,-

-15%
-16%

1

-17%

-22%
NUROFEN® Pro děti
perorální suspenze 100 ml

•  Perorální suspenze pro děti
již od 3 měsíců.

•  Rychlá a účinná úleva od horečky 
a bolesti.

•  Obsahuje dávkovací stříkačku
pro snadné a přesné dávkování.

109,-

139,-

V akci také
NUROFEN® Pro děti Jahoda,
perorální suspenze 100 ml,
za 139 Kč 109 Kč. 

Léky k vnitřnímu užití.
Obsahují ibuprofen.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Bepanthen® Baby
mast 100 g

279,-

329,-

-15%
•  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. 

V akci také
Bepanthen® Baby, mast 30 g, za 149 Kč 128 Kč.

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

kk.

The Simpsons Multivitamin
100 želé

•  Hustý vitaminy pro školáky, želé s obsahem 
vitaminu D3.

•  Skvělé ovocné příchutě, bez umělých barviv.

-20%

239,-

299,-

Doplněk stravy.
(1 želé = 2,39 Kč)

-17%
Femibion® 2 Těhotenství
28 tablet a 28 tobolek
•  Inovované složení pro specifi cké potřeby Vašeho 

miminka i Vás ve 2. a 3. trimestru těhotenství.

•  Obsahuje kyselinu listovou a aktivní folát Metafolin®, 
vitamin D3, lutein a DHA.

•  Nově obohacený o železo, vápník, selen
a hořčík.

•  Od 13. týdne těhotenství
do porodu.

V akci také
Femibion® 1 Plánování & první týdny 
těhotenství, 28 tablet,
za 360 Kč 299 Kč. (1 tableta = 10,68 Kč)

499,-

599,-

Doplněk stravy.
(1 ks = 8,91 Kč)



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.

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.
V akci také
Vicks
Symptomed Forte Citrón,
10 sáčků,
za 189 Kč 149 Kč.

149,-

189,-

-21%

Hedelix® sirup
100 ml

•  Tradiční rostlinný léčivý přípravek obsahuje 
hustý extrakt z břečťanového listu. 

•  Podpůrná léčba při kašli
provázejícím nachlazení.

•  Již od narození.

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje hustý 
extrakt z břečťanového listu. Pečlivě 
čtěte příbalový leták. Použití tohoto 
tradičního rostlinného léčivého přípravku 
je založeno výlučně na zkušenosti
z dlouhodobého použití.

127,-
159,-

-20%

Otrivin RHINOSTOP
nosní sprej 10 ml

•  Jedinečný nosní sprej obsahující dvě různé 
léčivé látky. Jedna z těchto léčivých látek 
pomáhá při tekoucí rýmě a druhá uvolňuje 
dýchání nosem (odstraňuje ucpání nosu).

•  Účinek nastupuje během 5–15 minut.

-13%

V akci také
Otrivin Menthol 1 mg/ml, nosní sprej 10 ml, 
za 129 Kč 105 Kč.

139,-

159,-

Lék k aplikaci do nosu.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

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.

ds

é.

ského lišejníku.

Orofar® 1 mg/1 mg
24 pastilek
Lék proti bolesti v krku:

•  má antiseptické a anestetické vlastnosti,

•  tlumí bolest a léčí infekci,

•  působí proti virům i proti bakteriím a kvasinkám,

•  pastilky s pomerančovou příchutí.

-18%

V akci také
Orofar® 2 mg/1,5 mg/ml,
orální sprej 30 ml,
za 194 Kč 159 Kč.

139,-

169,-

Lék k rozpuštění v ústech. 
Čtěte pečlivě příbalový leták.

ml,,

LEVOPRONT® kapky
15 ml

•  Rychlá úleva od suchého kašle.

•  Při tlumení kašle působí přímo v dýchacích 
cestách bez nežádoucího ovlivnění mozku.

•  Pro děti od 2 let a dospělé.

109,-

123,-

-11%

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

V akci také
LEVOPRONT® 60 mg, 10 tablet,
za 148 Kč 129 Kč
a LEVOPRONT® Sirup, 120 ml,
za 148 Kč 129 Kč.



-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.

GM kinesiology tape
5 cm × 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.

Běžná cena 199 Kč/ks.

Pro členy klubu

99,50 Kč/
ks

platí při koupi 2 ks

Zdravotnický prostředek.

1+1

Flector® EP Tissugel
5 ks transdermální náplasti

•  Léčivá náplast proti bolesti, zánětu 
nebo otoku pohybového aparátu.

•  Účinkuje přímo
v místě aplikace.

•  Dávkování je
1–2 náplasti denně.

215,-
290,-

-31%

Lék ke kožnímu podání.
Obsahuje diklofenak epolamin.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Imazol® krémpasta 10 mg/g
30 g

•  Léčba kvasinkové infekce v kožních záhybech.

•  Léčba plenkové dermatitidy způsobené 
kvasinkami.

•  Vhodný pro děti a dospělé.

119,-

144,-

.
-17%

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

V akci také
Imazol® Plus 10 mg/g + 2,5 mg/g, krém 30 g, 
za 144 Kč 129 Kč.

Nicorette® Spray s příchutí 
lesního ovoce 1 mg/dávka
orální sprej, roztok 13,2 ml -14%

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.

429,-

499,-

Lék k podání do úst.
Obsahuje nikotin.
Čtěte pečlivě přívalový leták.
Reklama na léčivý přípravek.
V akci více druhů,
informujte se ve své lékárně.

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.

135,-
159,-

-15%

Kosmetický přípravek.

V akci také
Koňská mast chladivá, 250 ml,
za 159 Kč 135 Kč.

Pro členy klubu

199,-



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,-

Avilut® GOLD Recordati
60 kapslí

•  Obsahuje zinek, který přispívá k udržení 
normálního stavu zraku, a vitamin E,
který přispívá k ochraně
buněk před oxidativním
stresem.

399,-

475,-

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 6,65 Kč)

-16%

Iberogast®

kapky 20 ml

159,-

189,-

-16%
•  Nadýmání? Křeče v břiše? Bolest žaludku? 

Pocit plnosti? Nevolnost? Pálení žáhy?

•  1 řešení na 6 zažívacích potíží!

V akci také
Iberogast®, kapky 50 ml,
za 389 Kč 329 Kč.

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.
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Biopron®9 Premium
30+10 tobolek

•  Prémiový probiotický komplex s prebiotiky.

•  Vaše denní dávka života během a po užívání 
antibiotik.

249,-

309,-

-23%

*IMS sell-out data MAT 1/2019: Biopron je nejprodávanější značkou 
probiotik v ČR v počtu prodaných kusů i v hodnotě.

Doplněk stravy.
(1 tobolka = 5,95 Kč)

V akci také
Biopron® Kids+, 30 tobolek, za 399 Kč 339 Kč (1 tobolka = 11,30 Kč)
a Biopron® Baby+, kapky 10 ml, za 399 Kč 339 Kč (1 ml = 33,90 Kč).

: Biopron je nejprodávanější značkou
ých kusů i v hodnotě.

Pro členy klubu

238,-

-9%
Uroval® Manosa Akut
10 tablet

•  Vysoká koncentrace obsažených látek:

    50 mg PAC (proanthokyanidinů) v denní dávce.

•  Kombinace extraktu kanadských brusinek a D-manosy.

•  Vhodné také pro těhotné a kojící ženy.

199,-

219,-

Doplněk stravy.
(1 tableta = 19,90 Kč)

V akci také
Uroval® Mega Brusinka sirup forte, 200 ml, za 209 Kč 189 Kč
(1 ml = 0,95 Kč) a Uroval® D-manosa, 15 sáčku, za 249 Kč 199 Kč 
(1 sáček = 13,27 Kč).
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otné a kojící ženy.

Bactoral – orální probiotikum
16 tablet rozpustných v ústech

•  První orální probiotikum pro doplnění přátelské 
mikrofl óry krku, ústní dutiny a středouší.

•  Obsahuje probiotickou kulturu Streptococcus 
salivarius K12. Tato bakterie dokáže zaujmout 
strategické pozice v dutině ústní, nosohltanu
a středouší.

m

-20%

Doplněk stravy.
(1 tableta = 21,81 Kč)

zice v dutině ústní, nosohltanu

81 Kč)Kč)

349,-

434,-












