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Voltaren Emulgel 10 mg/g 
gel 150 g
•  Působí přímo v místě bolesti trojím účinkem: 

uleví od bolesti, tlumí zánět a zmenšuje otok.

Pozorně si přečtěte příbalovou informaci. 
Voltaren Emulgel 10 mg/g gel je lék k vnějšímu 
použití. Obsahuje diclofenacum diethylaminum. 

Pozorně si přečtěte příbalovou informaci

229 Kč/ks
cena při koupi 2 ks

Běžná cena 279 Kč/ks.

-100 Kč
Vánoční 
taška*

* Vánoční taška
pouze při koupi 2 ks.
Akce platí do vydání zásob.

Fytofontana VIROSTOP
ústní sprej 30 ml
•  Poskytuje ochranu proti chřipce A, B a covid-19,

•  pomáhá při akutních stavech,

•  klinická studie potvrdila snížení
infekčnosti až o 60%,

•  vhodné pro dospělé a děti od 3 let.

189,-

239,-

-21%

Zdravotnický prostředek.
Čtěte pečlivě návod na použití. 

V akci také
Fytofontana VIROSTOP nosní 
sprej, 20 ml, za 219 Kč 179 Kč. 

Centrum Silver vánoční balíček
100+30 tablet
•  Kompletní multivitamín s minerály

a stopovými prvky vhodný pro osoby
nad 50 let pro podporu imunity.*

•  V limitovaném vánočním balíčku
+ měsíc užívání NAVÍC.

V akci také
Centrum AZ vánoční balíček, 100+30 tablet, 
za 624 Kč 549 Kč. (1 tableta = 4,22 Kč)

579,-

655,-

Doplněk stravy.
* Vitamín C přispívá k normální 

funkci imunitního systému.
(1 tableta = 4,45 Kč)

m balíčku

alíček 100+30 tablet

balíčku

-12%

TANTUM VERDE® Mint
20 pastilek
•  Pastilky bez cukru ve čtyřech příchutích 

proti bolesti a zánětu v krku.

-17%

V akci více druhů,
informujte se ve své lékárně.

Lék k užití v ústech a krku.
Obsahuje benzydamin hydrochlorid. 
Čtěte pečlivě příbalový leták.

149,-

179,-



Apo-Ibuprofen 400 mg potahované tablety 
100 potahovaných tablet
•  Uleví od bolesti hlavy, zad, 

kloubů i menstruační bolesti.

•  Snižuje horečku a tlumí 
projevy zánětu.

129,-

165,-

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje 
ibuprofenum. Pečlivě čtěte 
příbalovou informaci. 
Správné použití konzultujte
se svým lékařem či lékárníkem.

aných tablet
y, zad, 
í boles

umí 

huje
te

e
kem.

sti. -22%

Stérimar Cu Nos náchylný k infekci
50 ml
•  Isotonická mořská voda s příměsí mědi 

na infekční bakteriální rýmu.

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

189,-

229,-

-17%

Zdravotnický prostředek.
Pozorně si přečtěte 
návod k použití na obalu 
přípravku.

V akci také
Stérimar Na ucpaný nos 50 ml, 
za 239 Kč 199 Kč.

Otrivin Menthol 1 mg/ml
nosní sprej, roztok, 10 ml
•  Nosní sprej, který pomáhá rychle uvolnit 

ucpaný nos do 2 minut a při zánětu dutin.

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

•  Neobsahuje konzervanty.

99,-

116,-

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. 
Otrivin Menthol 1 mg/ml nosní sprej, 
roztok, Otrivin 1 mg/ml nosní sprej a Otrivin 
Rhinostop 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml nosní 
sprej, roztok obsahují xylometazolin.
Léky k podání do nosu.
V akci také
Otrivin 1 mg/ml nosní sprej, roztok 10 ml, za 108 Kč 89 Kč
a Otrivin Rhinostop 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml nosní sprej, roztok 
10 ml, za 162 Kč 139 Kč.

ětu dutin.

u od 

in 

-15%

Orofar
24 pastilek
•  Úleva od bolesti v krku. 

•  Působí proti virům, bakteriím i kvasinkám. 

•  Léčí infekci. 

149,-

182,-

V akci také
Orofar sprej 30 ml, za 208 Kč 169 Kč. OROFAR sprej je volně 
prodejný léčivý přípravek k místnímu užití v ústech a krku.

OROFAR pastilky jsou volně prodejný 
léčivý přípravek k rozpuštění v ústech. 

bakteriím i kvasinkám. 

ě d j ýd

-18%

Čtěte pečlivě příbalový leták. Poraďte 
se se svým lékařem či lékárníkem. 



Degasin 280 mg
32 tobolek
•  Přináší úlevu u osob s gastrointestinálními 

problémy způsobenými tvorbou plynu: 
nadýmání, plynatost a tlak v břiše.

Zdravotnický prostředek.
Čtěte pečlivě návod na použití.

-15%

139,-

164,-

Hylak forte
perorální roztok, 100 ml
•  Komplexní péče o vaše zažívání.

•  Vhodný pro dospělé, děti i kojence.

169,-

215,-

Před použitím si pozorně 
přečtěte příbalovou 
informaci. Hylak forte
je léčivý přípravek
k vnitřnímu užití. 

ti i kojence.

-21%

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.

-22%

125,-
160,-

Pharmacentrum Gurmar
60 kapslí
PRVNÍ POMOC PŘI REGULACI KREVNÍHO CUKRU

Extrakty z listů morušovníku bílého (Morus alba) 
a z listů gymnemy lesní zvané gurmar (Gymnema 
sylvestre) v kombinaci se skořicí a chromem:

     •  pomáhají udržovat normální
hladinu cukru v krvi

     •  snižují chuť na sladké

     •  přispívají k normálnímu
metabolismu cukrů

     •  podporují při redukci hmotnosti

-17%

189,-

229,-

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 3,15 Kč)

NOVINKA

Iberogast®

20 ml
•  Pocit plnosti? Bolest břicha nebo nadýmání? 

•  Vyzkoušejte lék Iberogast. 

Iberogast. Expert na Vaše zažívací potíže! 

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Iberogast je léčivý přípravek k vnitřnímu 
užití. Léčivý přípravek je složený z tekutých extraktů různých částí bylin. 

-25%

189,-

219,-

V akci více druhů,
informujte se ve své lékárně. 

ažívací potíže! 

ci. Iberogast je léčivý přípravek k vnitřnímu 

Pharmacentrum Selen + Zinek
60 kapslí

Silný komplex antioxidantů podporuje: 

•  ochranu buněk před oxidativním stresem

•  normální funkci imunitního systému

•  plodnost a reprodukci u mužů a žen

•  zdravý stav vlasů, nehtů a pokožky

•  správnou funkci štítné žlázy

Běžná cena
2 ks 298 Kč.

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 1,24 Kč)

1+1

Pro členy klubu

149,-
Cena za 2 ks

pokožky

y

Pro členy klubu

164,-



Klokan™ limitovaná edice
60+60 kapslí
Trojí síla kolagenu v limitované edici
1+1 zdarma na 4 měsíce užívání. 
•  Obsahuje vitamin C, který přispívá k tvorbě 

kolagenu pro správnou činnost kloubních 
chrupavek a kostí.

-25%

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 2,49 Kč)

upavek a kostí.

Doplněk stravy.Doplněk stravy
299,-

399,-

Revitalon Forte výhodné balení
90+30 kapslí 
•  Obsahuje unikátní kombinaci vyváženého 

množství rostlinných extraktů, vitaminů, 
minerálních látek a důležitých aminokyselin.

•  Obsahuje například selen,
zinek a biotin,
které příspívají k udržení
přirozeného stavu
zdravých vlasů.

•  1 kapsle denně.

449,-

586,-

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 3,74 Kč)

-23%

Pharmaton® GERIAVIT Vitality 50+
100 potahovaných tablet
•  Vyvážená kombinace vitamínů, 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.

599,-

739,-

Doplněk stravy.
(1 tableta = 5,99 Kč)

-19%

Dárkové balení
Möller's Omega 3 Citron
2× 250 ml 
•  Rybí olej z norské přírody

s tradicí od roku 1854.

•  Bohatý zdroj
Omega 3 mastných
kyselin EPA a DHA.

•  Vysoký obsah vitaminu D.

•  Skvělá citronová příchuť.

499,-

539,-

-7%

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

Doplněk stravy.
(1 ml = 0,99 Kč)

Centrum pro muže vánoční balíček
60 tablet
•  Kompletní multivitamin vytvořený 

speciálně pro potřeby mužů pro podporu 
imunity a zdravých svalů.*

•  Bez lepku, bez cukru.

•  Nyní v limitovaném vánočním balíčku.
* Vitamín C přispívá k normální funkci imunitního 
systému. Hořčík přispívá
k normální činnosti svalů.

449,-

519,-

-13%

Doplněk stravy.
(1 tableta = 7,48 Kč)

V akci také
Centrum pro ženy vánoční balíček,
60 tablet, za 519 Kč 449 Kč.
(1 tableta = 7,48 Kč)

unkci imunitního 

oční balíček,

Thermoval Baby Infračervený 
bezdotykový teploměr 

Pohodlné a šetrné měření teploty, při kterém 
nemusíte dítě budit

•  bezdotykové měření teploty na čele
ve 3 sekundách

•  tichý provoz – bez zvukového znamení

•  měří teplotu lidského těla,
předmětů (např. kojenecké lahve,
vody ve vaničce) a okolí
(např. dětského pokoje)

ý 

-23%

1099,-

1299,-

Zdravotnický prostředek.
Čtěte pozorně návod k použití.

Pro členy klubu

999,-



doplněk stravy

Darujte přípravky
Klouby,

vazy,
šlachy

Cemio Kamzík®

2× 60 kapslí

Cemio Kamzík®: vitamin C je důležitý pro správnou tvorbu kolagenu v kloubních chrupavkách.

Rychlá úleva 
pro namožená 
záda a svaly
kamzíkova
KONOPNÁ 
bylinná mast
200 ml

správnou tvorbu kolagenu

R
p
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k
K
b
2

u v kloubních chrupavkách.nu

Navíc soutěž o zážitky v hodnotě 250 000 Kč
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GS Condro® DIAMANT
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GS Extra Strong Multivitamin

GS Koenzym Q10 s biotinemGS Vápník, Hořčík, Zinek Premium

Extra silné a extra účinné multivitaminy

Energie, nervová činnost
Podpora imunity 
a snížení únavyZuby, kosti, imunita

Srdce, mozek,
zrak a imunita

GS Extra Strong Multivitamin 50+

GS Vitamin C se šípky 1000

GS Omega 3 Citrus + D3

Více na www.darujigs.cz
GS Condro® DIAMANT: Vitamin C pro správnou tvorbu kolagenu v kloubních chrupavkách. Aescin pro podporu prokrvení vazů a šlach. GS Vitamin 
C: Vitamin C přispívá ke správné funkci imunitního systému a snižuje míru únavy a vyčerpání. GS Omega 3 Citrus + vit. D3: Příznivého účinku 
rybího oleje na zdravé srdce se dosáhne při příjmu 250 mg EPA denně. DHA přispívá ke zdravému zraku a činnosti mozku v dávce 250 mg denně. 
Vitamin D3 podporuje správnou funkci imunitního systému. GS Vápník, Hořčík, Zinek: Vápník a hořčík jsou důležité pro zdravé a pevné zuby. Navíc 
mangan a vit. D3 a K1 podporují zdravé a silné kosti. Vitamin D3 podporuje imunitu. Koenzym Q10 s biotinem 60 mg: Biotin přispívá k normálnímu 
energetickému metabolismu a činnosti nervové soustavy. 

Mimořádná úleva 
pro Vaše klouby, vazy, šlachy

Bez názvu-1   1 8. 11. 2021   16:00:15

100+50 tablet 60+60 tablet 90+30 tablet 100+50 kapslí 

(1 tableta = 3,99 Kč) (1 tableta = 3,33 Kč) (1 tableta = 3,83 Kč) (1 kapsle = 1,86 Kč)

599,-

789,-

-24%

399,-

477,-

99

-16%

459,-

543,-

-15%

279,-

328,-

-15%

100+30 tablet 45+45 kapslí 100+20 tablet 

(1 tableta = 1,53 Kč) (1 kapsle = 3,88 Kč) (1 tableta = 2,08 Kč) 

199,-

237,-

-16%

349,-

417,-

-16%

249,-

297,-

-16%

(1 kapsle = 4,66 Kč)

209,-

257,-

-19%

559,-

720,-

-22%



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

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

*  V porovnání
s doplňkemstravy

Premium

ColaFLEX 8 mg.

Běžná cena
2 ks 758 Kč.

1+1

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 3,16 Kč)

přispívá k normální funkci kloubů, 
ůže.

stravy

mg.

a
č.

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 3,16 Kč)

Pro členy klubu

379,-
Cena za 2 ks

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.

1+1

Doplněk stravy.
(1 tableta = 3,00 Kč)

šenu pravého 80 mg a vyvážená
taminů,
tek

prvků.

a Doplněk stravy.

Pro členy klubu

599,-
Cena za 2 ks

Vánoční přebal do vydání zásob. 

FORTEglukan® ImunSupra
60 tablet
•  Komplex 6-ti účinných látek pro dlouhodobou 

podporu imunitního systému.

•  Kvasničný beta-glukan 100 mg, extrakt z hlívy 
ústřičné 300 mg,
extrakt z rakytníku
řešetlákového, selen,
zinek a vitamin C.

•  Vhodné před
i v období
zvýšených nároků
na organismus.

Běžná cena
2 ks 818 Kč.

1+1

Doplněk stravy.
(1 tableta = 3,41 Kč)

n,

D l ěk

Pro členy klubu

409,-
Cena za 2 ks

Vánoční přebal
do vydání zásob. 

Lactobelky ProBio
kapky 9,5 ml
•  Unikátní kombinace 10 aktivních

probiotických kmenů včetně
bakteriálního kmene
Lactobacillus reuteri.

•  Pro kojence a děti od ukončeného
1. měsíce věku.

•  Vhodné při a po užívání antibiotik.

•  Vhodné pro dlouhodobé užívání.

299,-

399,-

-25%

Doplněk stravy.
(1 ml = 31,47 Kč) 

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 858 Kč.

1+1

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 3,58 Kč)

Vánoční přebal
do vydání zásob. 

Brummies multivitamin
180 g/60 želé + hračka pop it
•  PODPORA DĚTSKÉ IMUNITY* při všech nástrahách 

zimního období silou komplexu 11 vitamínů a minerálů.

•  ZVÝŠENÁ DÁVKA VITAMINU D3 denní potřeba
již ve 2 medvídcích.

•  S PŘÍRODNÍ CHUTÍ pomerančů, jahod a jablek.

*  Vitamíny C, B6, B12, A, D3 a zinek
podporují odolnou imunitu.

-11%

Doplněk stravy.
(1 g = 0,94 Kč )

( a 2) a e ud uj o á a u a u

Pro členy klubu

429,-
Cena za 2 ks

, jahod a jablek.

+

169,-

189,-



NatureVia® ImunoHelp
30 kapslí

•  Komplex vitaminů C a D3, extraktů
z echinacey, rakytníku, šípku
a organicky
vázaného zinku
k podpoře imunity
a přirozené
obranyschopnosti.

169,-

184,-

V akci také
NatureVia® ImunoHelp,
60 kapslí, za 280 Kč 249 Kč.
(1 kapsle = 4,15 Kč)

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 5,63 Kč)

xtraktů
ku

-8%

VIGANTOLVIT D3 2000 I.U.
60 tobolek
Vitamin D3:

•  pro správné fungování imunitního systému,

•  přispívá k udržení správné funkce svalů a kostí,

•  podporuje vstřebávání vápníku v těle.

159,-

199,-

-20%

V akci také
VIGANTOLVIT Osteo, 30 tablet, za 209 Kč 169 Kč. 
(1 tableta = 5,63 Kč)

Doplněk stravy.
(1 tableta = 2,65 Kč)

CELASKON® 250 mg
100 tablet
•  Vitamín C podporuje přirozenou

obranyschopnost organismu v zimním období.

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

99,-

119,-

-17%

CELASKON® tablety 250 mg je volně prodejný lék
k vnitřnímu užití. Obsahuje acidum ascorbicum.
Čtěte pozorně příbalovou informaci a poraďte
se s lékařem nebo lékárníkem.

TENA Lady Slim Ultra Mini
48 ks
•  slipové vložky pro ženy s velmi lehkým 

únikem moči

•  poskytují trojí ochranu proti protečení, 
vlhkosti a zápachu

•  jsou šetrné k pokožce,
dermatologicky testované
a bez parfemace

139,-

Zdravotnický prostředek.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

(1 ks = 2,90 Kč)

Kosmetika TENA 
•  určena pro citlivou pokožku (nejen) seniorů

•  specializována na intimní péči u osob trpící 
inkontinencí

Kosmetické přípravky.

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.

1+1

Vánoční přebal
do vydání zásob.

Běž á

ý
vních změnách kloubů,
artrotických onemocnění kloubů.

Pro členy klubu

399,-
Cena za 2 ks

-15%
EXTRA 

VÝHODNÉ 
BALENÍ



Ibalgin® krém
100 g

•  Potlačuje bolest svalů a kloubů, 
tlumí zánět a snižuje otok.

-22%

V akci také
Ibalgin® gel, 100 g, za 139 Kč a Ibalgin® DUO EFFECT, 
100 g, za 219 Kč.

Ibalgin® krém je volně prodejný lék k vnějšímu použití. 
Obsahuje ibuprofenum. Pozorně čtěte příbalovou 
informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

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

g, za 139 Kč a Ibalgin  DUO EFFECT, 

Ibalgin® krém je volně prodejný lék k vnějšímu použití. 
Obsahuje ibuprofenum Pozorně čtěte příbalovou

při koupi 2 ks, 
mbinovat. Akce 

139 Kč /1 ks
179,-

Vánoční 
přebal*

COREGA fi xační krém
Original extra silný
krém 40 g

•  Pevná fi xace až 12 hod, pomáhá bránit 
ulpívání zbytků jídla pod náhradou.

•  Bez zinku. 

V akci více druhů,
informujte se ve své lékárně.

Corega fi xační krémy a Corega tablety 
jsou zdravotnické prostředky.
Čtěte pečlivě návod k použití.

zbytků jídla pod náhradou.

u. 

í k é C bl

89 Kč/ks
cena při koupi 2 ks

Běžná cena 104 Kč/ks.

+dóza
na zubní
náhrady*

* Dóza na zubní náhrady pouze při koupi 2 ks. 
Přípravky v akci nelze kombinovat. Akce platí 
do vydání zásob.

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. 

1099,-
1236,-

-19%

Lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje chondroitin sulfát.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

* Vánoční přebal do vydání zásob.fátát

Vánoční 
přebal*

Pro členy klubu

999,-

Apotheke Vánoční kouzlo čaj
20 nálevových sáčků
•  Voňavý bylinný kořeněný čaj pro chvíle 

odpočinku, navodí příjemnou vánoční atmosféru.

49,-

53,-

-8%

V akci také
Apotheke Zimní čaj
s kořením, 20 nálevových 
sáčků, za 53 Kč 49 Kč
a Apotheke Sváteční punč 
čaj, 20 nálevových sáčků,
za 53 Kč 49 Kč.

Barny´s SIOUX 600 g
+ VirusBlock forte 20 kapslí

Koňská síla pro vaše klouby 
v balení na 6 měsíců!
•  Osvědčená receptura

pro klouby a celý
pohybový aparát.

•  Obsahuje vitamin C
ve formě NUTRA-C™,
který přispívá
k normální tvorbě
kolagenu pro dobrou
funkci chrupavek
a kostí.

-19%

599,-

739,-

Doplněk stravy.
(1 g = 0,99 Kč)

Pharmacentrum Vitamin D3 1000 IU
90 tobolek
Vitamin D – „sluneční vitamin“

•  přispívá k normální funkci imunitního systému

•  umožňuje správné vstřebávání
vápníku a fosforu

•  podporuje normální stav kostí,
svalů a zubů

•  podílí se na procesu dělení buněk

129,-

159,-

-19%

Doplněk stravy.
(1 tobolka = 1,43 Kč)





Stoptussin kapky
50 ml
•  Správná volba proti kašli díky

2 účinným látkám.

•  Tlumí suchý dráždivý kašel
a usnadňuje vykašlávání. 

139,-

175,-

Před použitím si pozorně přečtěte 
příbalovou informaci. Stoptussin, 
perorální kapky, roztok; Stoptussin sirup 
jsou léčivé přípravky k vnitřnímu užití. 

V akci také
Stoptussin sirup, 180 ml, 
za 175 Kč 139 Kč.
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-21%

Olynth® HA 1 mg/ml
nosní sprej, roztok 10 ml
•  Rychle uvolňuje ucpaný nos.

•  Zvlhčuje nosní sliznici.

•  Obsahuje kyselinu hyaluronovou.*

•  Neobsahuje konzervační látky.

•  Účinek po dobu 10 hodin.
* Ve formě sodné soli

99,-

121,-

-18%

Reklama na léčivý přípravek. Nosní sprej, 
roztok Olynth® HA 1 mg/ml obsahuje 
xylometazolin-hydrochlorid a je určen 
k podání do nosu. Před použitím si 
pečlivě přečtěte celou příbalovou 
informaci.
V akci více drůhu přípravků Olynth®, informujte se ve své lékárně.

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.

-20%

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití. Čtěte pozorně příbalovou 
informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

V akci také
PARALEN® GRIP chřipka a kašel, 24 tablet, za 161 Kč 129 Kč.

ti.

ý lék k itř í žití Čtět ě říb lČ

129,-

161,-

Ibalgin® 400
100 potahovaných tablet
•  Bolest hlavy,  zubů, zad, svalů a kloubů, 

menstruační bolest.

•  Horečka při chřipkových
onemocněních.

•  Protizánětlivý účinek.

Pro dospělé a dospívající od 12 let.

Růžový Ibalgin® je jen jeden.

149,-

178,-

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

kloubů,

.

-16%

Nasivin®

0,5 mg/ml nosní sprej, roztok 10 ml
•  Sprej proti rýmě pro dospělé,

dospívající a děti od 8 let.

•  Účinek se může projevit
do 25 sekund po podání.

79,-

89,-

-11%

V akci také
Nasivin® 0,5 mg/ml nosní kapky, roztok 10 ml, za 99 Kč 75 Kč. 

Nasivin® 0,5 mg/ml nosní sprej, roztok 
je lék k nosnímu podání s léčivou látkou 
oxymetazolin-hydrochlorid. Čtěte 
pečlivě příbalovou informaci!

TANTUM VERDE® Lemon
40 pastilek
•  Pastilky bez cukru ve třech příchutích 

proti bolesti a zánětu v krku. 

-14%

V akci také
TANTUM VERDE® Mint, 
40 pastilek a TANTUM 
VERDE® Orange&Honey, 
40 pastilek,
za 279 Kč 239 Kč. 

Léky s účinnou látkou 
Benzydamin hydrochlorid.
K místnímu užití v ústech a krku. 
Čtěte pečlivě příbalový leták. 

Při koupi rodinného balení 40 pastilek 
obdržíte doplněk stravy TANTUM NATURA 
Orange&Honey za cenu 0,01 Kč. 

proti bolesti a zánětu v krku.

239,-

279,-



Spektrum Imunita 
90 tablet

•  Komplexní prémiový multivitamin
s minerály,vitaminem C a zinkem
pro přirozenou
obranyschopnost těla.

•  100% doporučené
denní dávky vitaminů
v 1 tabletě.

TEREZIA Hlíva ústřičná
s rakytníkovým olejem
120 kapslí + TEREZIA
 Vitamin D3 1000 IU 30 tobolek
•  Kombinace hlívy s deklarovaným obsahem 

betaglukanů a rakytníku na podporu imunity.

•  100% z přírodních zdrojů.

•  Vánoční balení s dárkem Vitamin D3.

k

-16%

Doplněk stravy.
(1 tableta = 2,99 Kč)

ultivitamin
a zinkem

)

Pro členy klubu

269,-

299,-

429,-

399,-

439,-

Pro členy klubu

369,-
Doplněk stravy.
(1 ks = 2,46 Kč)

-37%

BIOPRON9 Premium
30 tobolek
•  70% imunitních buněk se nachází ve střevech.

•  Biopron 9 Premium doplňuje střevní mikrobiotu 
probiotiky a prebiotiky.

Doplněk stravy.
(1 tobolka = 8,30 Kč)

V akci také
BIOPRON Laktobacily babyBIFI+, 30 tobolek, za 199 Kč 169 Kč. 
(1 tobolka = 5,63 Kč)

prebiotiky.

8,30 Kč)

-24%

289,-

329,-

Pro členy klubu

249,-

RAKYTNÍČEK+ multivitaminové želatinky
- vánoční ozdoba 50 ks

•  9 vitaminů a rakytník, který podporuje imunitu.

•  Skvělá chuť díky obsahu 20 % ovocné šťávy.

•  Bez konzervantů, barviv a sladidel.

•  V limitované vánoční edici.

175,-
195,-

-18%

Doplněk stravy.
(1 ks = 3,18 Kč)V akci různé barvy.

Pro členy klubu

159,-



Coldrex Horký nápoj citron s medem
10 sáčků
•  Odstraňuje příznaky chřipky a nachlazení. 

•  Díky paracetamolu snižuje horečku,
odstraňuje bolest hlavy a bolest v krku.

•  S přídavkem léčivé látky
na uvolnění ucpaného nosu
a s vitaminem C.

159,-

179,-

V akci také
Coldrex tablety, 24 tablet,
za 155 Kč 129 Kč a Coldrex
Horký nápoj Citron, 10 sáčků
za 179 Kč 159 Kč.

Lék k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě 
příbalovou informaci. O správném 
použití se poraďte se svým lékařem 
nebo lékárníkem.

kůů

-11%

STREPSILS Med a Citron
24 pastilek
Zastavte bolest v krku hned na začátku!

•  Rychlá úleva od bolesti v krku.

•  Ničí bakterie, kvasinky i viry už po 1 minutě.

•  Pro děti od 6 let a dospělé.

-25%

149,-

199,-

Lék k vnitřnímu užití.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. 

V akci více druhů,
informujte se ve své lékárně.

MUCOSOLVAN®

roztok 60 ml
•  Ulehčuje vykašlávání.

•  Uvolňuje zahlenění.

•  Zmírňuje kašel.

•  Bez cukru.

•  Vhodný pro děti od narození.

MUCOSOLVAN® (roztok k perorálnímu 
podání a k inhalaci) je volně prodejný 
lék k vnitřnímu užití a inhalaci. 
Obsahuje ambroxoli hydrochloridum. 
Čtěte pozorně příbalovou 
informaci a poraďte se s lékařem 
nebo lékárníkem.

89,-

102,-

-13%
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.

99,-

122,-

-19%

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

ACYLPYRIN®

10 tablet

•  Lék při chřipce a nachlazení.

•  Snižuje horečku a uleví od bolesti hlavy, 
kloubů a svalů provázející chřipková 
onemocnění.

-23%

V akci také
ACYLPYRIN® + C, 12 tablet, za 93 Kč 79 Kč a ACYLPYRIN®  
500 mg šumivé tablety, 15 tablet, za 84 Kč 69 Kč.

svalů provázející chřipková 
ění.ní.

31,-
40,-

ACYLPYRIN® 500 mg tablety. Volně prodejný lék
k vnitřnímu užití. Jedna tableta obsahuje 500 mg kyseliny 
acetylsalicylové. Před použitím si přečtěte příbalovou 
informaci a poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Brufen 400 mg
100 potahovaných tablet
•  Úleva od bolesti hlavy, migrény, zubů, šíje, 

zad, kloubů a při chřipkových onemocněních.

•  Snižuje horečku.

129,-

164,-

-21%

V akci také
Brufen 400 mg, 30 potahovaných tablet, za 74 Kč 59 Kč.

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



Sambucus Immuno
Kids želatinové bonbony
60 kusů
•  Dlouhodobá podpora imunity

a dýchacích cest.

•  Extrakt z plodů černého bezu,
který přispívá ke zdraví dýchacích cest.

•  Vitamin C, zinek na podporu imunity.

269,-

349,-

Doplněk stravy.
(1 ks = 4,48 Kč)

V akci také
Sambucus Immuno Kids sirup,
120 ml, za 129 Kč (1 ml = 1,08 Kč)
a Sambucus Immuno Kids
lízátka, 5 ks, za 75 Kč
(1 ks = 15,00 Kč).

-23%
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.

599,-

699,-

-14%

V akci také
Oscillococcinum®, 6 dávek, 
za 219 Kč 189 Kč.

Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Oscillococcinum® je homeopatický léčivý 
přípravek k vnitřnímu užití, užívaný tradičně 
v homeopatii k prevenci a léčbě chřipkových 
stavů. Obsahuje Anas barbariae, hepatis et 
cordis extractum 200 K.

během těhotenství a kojení.

Čtěte pečlivě příbalovou informac

hem těhotenství a kojení.

Čtěte pečlivě příbalovou informac



LEROS Echinacea Imunita
20 nálevových sáčků
•  Bylinná směs

s echinaceou
a šípkem,
které podporují 
přirozenou 
obranyschopnost 
organismu.

49,-

69,-

V akci více čajů LEROS,
informujte se ve své lékárně.

Doplněk stravy.
(1 sáček = 2,45 Kč)

rně.ně.

-29%
DIOZEN 500 mg
120 potahovaných tablet
Těžké nohy? Křečové žíly? Hemoroidy? 
Braňte svoje žíly zevnitř!
•  Léčivý přípravek Diozen® zvyšuje napětí

žilní stěny a odolnost cév.

* Při koupi 2 ks navíc
kosmetický přípravek
Diozz®spray a vánoční taška.
Akce platí do vydání zásob. 

Lék k vnitřnímu užití. 
Obsahuje diosminum 
micronisatum. Čtěte 
pěčlivě příbalovou 
informaci.

ové žíly? Hemoroidy? 
evnitř!
Diozen® zvyšuje napětí®

nost cév.

k
ní taška
ásob.

év.

a.

299 Kč/ks
cena při koupi 2 ks

Běžná cena 386 Kč/ks.

Vánoční 
taška*

Pharmacentrum Methionin
100 kapslí
•  L-methionin je esenciální (nepostradatelná) 

aminokyselina, kterou si tělo nedovede 
vyrobit, a proto musí být do těla doplňována 
stravou.

•  Tato aminokyselina je klíčová také
pro tvorbu správné struktury
keratinu, který je hlavní složkou
vlasů a nehtů a je také
součástí pokožky.

159,-

199,-

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 1,59 Kč)

-20%

NOVINKA

GS Dormian Rapid 
40 kapslí
•  Pro rychlé usínání a klidný spánek 

po celou noc.

•  Účinná kombinace 4 bylinných 
extraktů – kozlíku, meduňky, 
mučenky a chmele.

-11%

229,-

257,-

Doplněk stravy.
(1 kapsle =5,73 Kč)

V akci také
GS Dormian Rapid, 
20 kapslí,
za 167 Kč 149 Kč.
(1 kapsle = 7,45 kč)














