
TANTUM® NATURA Orange & Honey
15 gumových pastilek

•  Pastilky s propolisem a vitaminem C.

•  Vitamin C podporuje normální funkci 
imunitního systému.

•  Pro děti od 3 let.

* Platí pouze při koupi 1 ks TANTUM® NATURA Orange & Honey, 15 pastilek
+ 1 ks TANTUM® NATURA Lemon & Honey, 15 pastilek. (1 pastilka = 3,27 Kč)

*

Doplněk stravy.

Běžná cena 98 Kč/ks.

cena při koupi 2 ks
49 Kč/ks*

1+1
*

-21%
Voltaren Forte 2,32%
gel 100 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.

Lék k vnějšímu použití.
Obsahuje diklofenak 
diethylamonný. Čtěte 
pečlivě příbalový leták.
V akci také
Voltaren Rapid 25 mg, 20 měkkých tobolek, za 139 Kč 125 Kč
a Voltaren Actigo Extra 25 mg, 20 tablet, za 109 Kč 99 Kč.

víratelný uzávěr.

ouž
nak

Čtěte 

žití.
k
te

279,-

329,-

Pro členy klubu

259,-

Ibalgin® Rapidcaps 400 mg
20 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).

89,-

99,-

-21%

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

Premium
Diosmin Micronized FORTE
60 tablet

•  Vysoká dávka mikronizované 
purifi kované směsi diosminu 
500 mg a hesperidinu 
50 mg.

•  Aescin pro správnou činnost 
cévního systému dolních 
končetin.

Pro členy klubu

243,-
Cena za 2 ks

Běžná cena
2 ks 486 Kč.

Doplněk stravy.
(1 tableta = 2,03 Kč)

ané 
nu

ost

1+1

Pro členy klubu

78,-



Nalgesin® S
40 tablet

•  Lék na bolesti hlavy, zubů, zad, svalů, 
kloubů, menstruační bolesti, bolesti spojené 
s nachlazením.

•  Znáte
z TV reklamy.

159,-

199,-

-25%

Lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje sodnou sůl naproxenu.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

V akci také
Nalgesin® S, 20 tablet, 
za 135 Kč 109 Kč.

Lék k itř í žití

Panadol Extra Novum 
500 mg/65 mg
30 tablet
Při mírné až středně silné bolesti:

•  hlavy včetně migrény,

•  zubů,

•  při menstruačních
bolestech,  

•  bolesti svalů,
kloubů a v krku
při onemocnění
horních cest
dýchacích.

•  Objevuje se v krvi
již do 10 minut. 95,-

109,-

-22%

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

V akci také
Panadol Novum 500 mg, 
24 potahovaných tablet, 
za 39 Kč 33 Kč.

Pro členy klubu

85,-

-16%

VALETOL® 300 mg/150 mg/50 mg
24 tablet

Lék k tlumení bolesti:
•  hlavy,

•  zubů,

•  při migréně,

•  zad.

79,-

94,-

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Flixonase® 50 mcg/dávka
60 dávek
Nosní sprej pro komplexní úlevu od alergické rýmy:

•  Ulevuje od nosních a očních příznaků alergie 
(kýchání, svědění nosu a očí, slzení očí,
ucpaný nos).

•  Účinkuje po dobu
24 hodin.

•  Již po 1. dávce.

319,-

379,-

-22%

Lék k aplikaci do nosu.
Obsahuje fl utikason propionát.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

osu a očí, slzení očí,

on
ák
nát.

Pro členy klubu

149,-

Pro členy klubu

295,-



Panthenol Omega
Chladivá pěna ve spreji 10%
150 ml
•  Chladivá pěna ve spreji s ledovým 

efektem.

•  Přináší úlevu sluncem podrážděné 
pokožce.

•  Účinně zklidňuje a napomáhá 
regeneraci pokožky po opalování.

•  ÚČINNÉ LÁTKY: 10 % D-panthenolu, 
vitaminy A, E, F.

145,-
179,-

-19%

Kosmetický přípravek.

V akci více druhů, informujte se ve své lékárně.

3M™ Nexcare™
Dezinfekční gel na ruce
75 ml + Náplasti Komfort
proti odřeninám, 6 ks

•  Rychleschnoucí dezinfekční gel 
na ruce, odstraňuje nečistoty
bez použití vody nebo mýdla. 

•  Ničí 99,9% bakterií a virů. 

•  Velice rychlé a jednoduché
použití – rychleschnoucí.  

•  Gel je během 30 vteřin
účinný dle normy
ČSN EN 14476.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. 
Před použitím si vždy přečtěte označení
a informace o přípravku.

99,-

+
Zdravotnický prostředek.

AlfaSilver
sprej 50 ml

Na odřeniny, popáleniny a další druhy ran 3 v 1:

•  Chrání před infekcí.

•  Kryje ránu (nahradí náplast).

•  Urychluje hojení.

•  Nepálí a ránu zahojí.

•  Jednoduchá a rychlá pomoc
ve spreji.

•  S ionizovaným stříbrem.

-18%

Zdravotnický prostředek.

179,-

219,-

Repelent PREDATOR BIO
sprej 150 ml

•  Na bázi přírodních esenciálních silic.

•  Odpuzuje všechny druhy komárů a klíšťat.

•  Určený k aplikaci na kůži i oděv, pro děti 
od 2 let.

•  100% dávkování ve svislé i vodorovné 
poloze.

•  S přirozenou citrusovou vůní.

•  Doba účinnosti minimálně 3,5 hodiny.

-15%

211,-
248,-

Používejte biocidy bezpečným
způsobem. Před použitím
si vždy přečtěte označení
a informace o přípravku.

V akci také
Repelent PREDATOR FORTE, 
sprej 150 ml, za 169 Kč 139 Kč.



Sensodyne Fluoride 
zubní pasta
75 ml

•  Zubní pasta s klinicky ověřenou úlevou pro citlivé zuby.

•  Speciální složení chrání před citlivostí zubů 24 hodin 
denně, 7 dní v týdnu.

•  Odstraňuje zubní plak a díky fl uoridu pomáhá předcházet 
vzniku zubního kazu. 

•  Má svěží mátovou příchuť.

y.

-27%
Parodontax® Fluorid 
zubní pasta
75 ml

•  Pomáhá zastavit krvácení dásní.

•  Pečuje o dásně, odstraňuje zubní plak 
a v něm usazené bakterie.

•  Unikátní kombinace přírodních látek.

Zdravotnický prostředek.oostředek.

69,-

89,-

-22%

Kosmetický přípravek.

65,-
89,-

V akci také
Sensodyne Kompletní ochrana zubní pasta, 75 ml, za 119 Kč 99 Kč.
V nabídce také další přípravky Sensodyne, informujte se ve své lékárně.

V akci také
Parodontax® Kompletní ochrana whitening zubní pasta 75 ml,
za 119 Kč 99 Kč.
V nabídce také další přípravky Parodontax®,
informujte se ve své lékárně.

Nicorette® Icemint Gum
4 mg léčivá žvýkací guma
105 žvýkaček

•  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. 

*po užití dvou dávek

-10%

Lék k podání do úst. Obsahuje nikotin. Čtěte pečlivě příbalový leták. 
Reklama na léčivý přípravek.

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

•  Zmírňuje chuť na cigaretu.

•  Umožňuje plynule reagovat
na potřebu doplnění nikotinu v těle.

•  Dovoluje postupné snižování 
dodávané dávky nikotinu.

•  Neobsahuje cukr. 

Lék ke žvýkání.
Obsahuje nikotin.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

ečlivě příbalový leták. 

rej, roztok 13,2 ml

ě říb l ý l ák

429,-

499,-

768,-

854,-

V akci také
Nicorette® Classic Gum 4 mg léčivá žvýkací guma, 
105 žvýkaček, za 854 Kč 768 Kč.

Reklama na léčivý přípravek.

ZBAVTE SE ZÁVISLOSTI NA KOUŘENÍ

Corega Comfort
40 g + Corega Antibakteriální
tablety 6 ks

•  Extra komfort pro citlivé dásně.

•  Pomáhá zmírňovat tlak a podráždění, 
které může zubní náhrada způsobit.

•  Pevně fi  xuje celý den.

•  Mátová příchuť.

-15%

+

Zdravotnický prostředek.

V akci také
Corega Ochrana dásní, 40 g
+ Corega Antibakteriální tablety 6 ks, za 114 Kč 99 Kč.
V nabídce také další přípravky Corega, informujte se ve své lékárně.

115,-
135,-

Coldrex® Horký nápoj citron
14 sáčků

•  Horký nápoj pro účinnou úlevu od příznaků 
chřipky a nachlazení. Kombinace 3 účinných látek 
odstraňuje bolesti hlavy,
svalů a kloubů, bolesti
v krku, uvolňuje ucpaný
nos a snižuje horečku.

125,-
195,-

k 

-36%

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

V akci také
Coldrex® Horký nápoj citron, 10 sáčků,
za 159 Kč 125 Kč
a Coldrex® Horký nápoj citron s medem, 10 sáčků,
za 159 Kč 125 Kč.



Iberogast®

kapky 50 ml
•  Nadýmání? Křeče? Bolest břicha, žaludku? 

Pocit plnosti? Nevolnost?

•  1 řešení na 6 zažívacích
potíží!

•  Unikátní léčivý přípravek
z 9 bylin.

299,-

389,-

-23%

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

L.CZ.MKT.CC.03.2019.1607
V akci také
Iberogast®, kapky 20 ml, za 189 Kč 159 Kč.

?

ENDIARON® 250 mg
20 potahovaných tablet

Nenechte se prohánět!                                                                                         
•  Zastavuje průjem tak, že zneškodní 

baktérie, které průjem vyvolaly. 

•  Šetří normální střevní mikrofl óru.

•  Vhodný pro léčbu průjmu cestovatelů.

-16%

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

• Vhodný pro léčbu průjmu cestovatelů.

L
Čtěte pečlivě příbalový leták.
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje kloroxin.
Čtěte pečlivě příbalový leták

159,-

189,-

Probiaron®

12 sáčků
•  Snadné užívání nejen na cestách.

•  6 miliard probiotických kvasinek 
Saccharomyces boulardii.

•  Vitaminy A, B6, B9, B12 a D na podporu 
normálního fungování imunitního systému.

• Fruktooligosacharidy.

-38%

Doplněk stravy.
(1 sáček = 8,25 Kč)

avy.
= 8,25 )25 Kč)

119,-

159,-

Hylak® forte
100 ml + Sanytol dezinfekční 
gel na ruce 75 ml
•   Hylak forte obnovuje přirozené prostředí

ve střevě, čímž přispívá k rychlé úpravě
narušené mikrobiální rovnováhy.

Lék k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalový leták.

Sanytol gel 75 ml je biocidní 
přípravek pro dezinfekci rukou, 
používejte ho bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte 
označení a informace o přípravku.Lék k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalový leták.

Sany
přípr
použ
Před
ozna

199,-

+
Navíc Sanytol dezinfekční gel 
na ruce, 75 ml, za 0,01 Kč. Do 
vydání zásob.

Biopron® Forte
30 tobolek

•  Unikátní probiotický komplex vitálních 
mikroorganismů S. boulardii a laktobacilů
s prebiotiky.

•  Vhodný nejen
na cesty.

•  Pro dospělé
a děti již
od ukončeného
6. měsíce.

-30%

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

199,-

285,-

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

GS Laktobacily Forte 21
60+20 kapslí

•  Unikátní komplex 9 odolných
kmenů bakterií.

•  21 miliard životaschopných
mikroorganismů*
v denní dávce (2 kapsle).

•  Navíc selen
pro podporu imunity.

349,-

412,-

-15%

V akci také
GS Laktobacily Forte 21, 30+10 kapslí, 
za 236 Kč 209 Kč. (1 kapsle = 5,23 Kč)

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 4,36 Kč)

* Uvedené množství odpovídá 
okamžiku výroby.

Doplněk stravy.
(1 tobolka = 6,63 Kč)

Pro členy klubu

99,-



LETNÍ SOUTĚŽ!
Nakupte v našich lékárnách přípravky ANTHELIOS,

vyfoťte se s nimi na dovolené a zveřejněte je
na Vašich sociálních sítích s hashtagem

#letosanthelios.

Nejoriginálnější fotografie od nás
získává balíček přípravků péče

V HODNOTĚ 1500 Kč.

Kosmetický přípravek.



LEROS® Baby Dětský čaj Bylinný
a Ovocný + LEROS® Baby šťáva Jablko
250 ml
LEROS® Baby Dětský čaj: Bylinný, 20 nálevových sáčků
a Malinka, 20 nálevových sáčků:

•  Vyrobeny z přírodních surovin, bez chemických
a konzervačních látek.

•  Nejsou doslazovány cukrem ani jinými sladidly.

LEROS® Baby šťáva, 250 ml:
•  100% přírodní šťáva

s příchutí jablek.

•  Nápoj bez umělých
barviv, konzervantů
a přidaného cukru.

j y ý, ý
ch sáčků:

h
k.

cu

2

ch sáčků:

surovin, bez chz c emicm kýchc

ukrem ani jinnými sladidly.

250 ml:

99,-
Kosmetický přípravek.

Sudocrem®

krém 125 g

•  Zklidňuje začervenalou a podrážděnou pokožku.

•  Podporuje její regeneraci a chrání před dalším 
drážděním.

-16%

149,-

165,-

i a chrání před dalším 

Pro členy klubu

138,-

-15%

PRIESSNITZ Žíly a cévy Medical 
krém 125 ml

•  Pro nohy
bez křečových žil, 
metličkových žilek,
otoků a bolesti.

•  Obsahuje escin
a fl avonoidy.

199,-

235,-

Zdravotnický prostředek.

SPECIÁLNÍ NABÍDKA

NA PŘÍPRAVKY 
ANTHELIOS*

-150 Kč
OS*

*  Platí od 1. do 31. května 2019 a od 
1. července do 31. srpna 2019 při nákupu 
nad 490 Kč. Nevztahuje se na již zvýhodněné 
nabídky. Konečná cena je vždy stanovena 
lékárnou. 

Kosmetický přípravek.

Bylinný čaj je doplněk stravy.

Forfemina Slim
60 kapslí

•  Extrakt z kopřivy podporuje vylučování vody.

•  Extrakt z hořkého pomeranče přispívá ke kontrole 
hmotnosti a podporuje normální metabolismus tuků.

•  Zinek podporuje spalování základních živin, včetně 
mastných kyselin.

•  Navíc obsahuje chrom, extrakt z brusinky a prášek
z jablečného octa.

ků.

-21%

219,-

278,-

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 3,65 Kč)

-35%
Brufen® 400
100 tablet

•  Úleva od bolesti hlavy 
včetně migrény, zubů, 
horečky a bolesti 
doprovázející nachlazení.

109,-

153,-

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

Pro členy klubu

99,-



Traumaplant® mast
50 g

•  K léčbě sportovních a úrazových 
poranění, pohmožděnin, vymknutí, 
bolesti svalů, kloubů, špatně se hojících 
i otevřených ran.

89,-

110,-

-19%

Lék k vnějšímu použití. Obsahuje šťávu a extrakt
z čerstvé nati kostivalu uplandského.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Wobenzym®

300 enterosolventních tablet

•  Posiluje oslabenou imunitu.

•  Urychluje hojení po úrazech
a operacích.

•  Působí proti otokům
a zánětům kloubů,
šlach a svalů.

Dostupné také
přípravky Wobenzym®, 200 enterosolventních tablet
a Wobenzym®, 800 enterosolventních tablet.
Více informací získáte v lékárnách.

ních tablet

enterosolventních tablet

Cemio Kamzík®

60 kapslí

Cemio Kamzík, radost z každého skoku.

•  Jediný, který obsahuje ne 1, ale 2 kolageny, 
navíc v nativní podobě.

•  Vyrobeno ve Švýcarsku.

•  Vitamin C pro normální tvorbu kolagenní sítě 
kloubních chrupavek a menisků.

-19%

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 5,82 Kč)

hrupavek a menisků.

82 Kč)

p

Kč)

359,-

429,-

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,-

179,-

-17%

Zaječická hořká voda
500 ml

•  Zaječická hořká voda rozpouští
obsah střev.

•  Přírodní zdroj hořké (epsomské) soli.

29,-

35,-

-17%

V akci také
Bílinská kyselka, 500 ml, 
za 19 Kč 13 Kč,
Bílinská kyselka, 1 l,
za 25 Kč 18 Kč,
Rudolfův pramen, 500 ml, 
za 23 Kč 18 Kč
a Rudolfův pramen, 1,5 l, 
za 30 Kč 23 Kč.

ooli.

Avilut® Ginkgo Recordati
90 kapslí

•  AVILUT® Ginkgo Recordati pro péči 
o Váš zrak.

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

429,-

499,-

-20%

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 4,43 Kč)

Pro členy klubu

399,-

Pro členy klubu

999,-

Pro členy klubu

349,-
Kosmetický přípravek.





Litorsal
24 šumivých tablet

•  Je ideální jej užívat v horkém 
letním období, jelikož účinně 
hydratuje tělo a hasí žízeň.

•  Obsahuje glukózu a elektrolyty, 
které jsou důležitým zdrojem
pro rehydrataci.

•  Je doporučován sportovcům,
aby u nich během fyzické aktivity 
nedošlo k dehydrataci organismu 
– skvěle doplňuje tělu potřebné 
minerální sol a elektrolyty.

79,-

102,-

-23%

Doplněk stravy.
(1 tableta = 3,29 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.

Bioaktivní Q10 Gold 100 mg
30 kapslí

•  Vitamin B2 přispívá k normálnímu 
energetickému metabolismu.

•  Nejlépe zdokumentovaný Q10.

-15%

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 19,27 Kč)

ejlépe zdokumentovaný Q10.

něk stravy.

B-komplex FORTE
30 tablet

•  Vitamin B6 pro podporu správné látkové výměny a využití 
energie z živin a podporu tvorby
červených krvinek.

•  Pro správnou funkci
nervového systému
a psychických
funkcí.

Doplněk stravy.
(1 tableta = 0,82 Kč)

Běžná cena
2 ks 98 Kč.

ý y y
byby

D l ěk t

Pro členy klubu

49,-
Cena za 2 ks 1+1

Isla® Cassis
30 pastilek

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

-13%

139
159,-

V akci také
Isla® Mint, 30 pastilek, za 159 Kč 139 Kč
a Isla® Moos, 30 pastilek, za 159 Kč 139 Kč. 

Zdravotnický prostředek.

VIGANTOLVIT® Osteo
30 tablet

•  Vitaminy D3 a K2 spolu s vápníkem přispívají
ke zdraví kostí. 

•  Vápník a vitamin D3 též podporují svalovou činnost.

•  3 v 1 pro zdravé kosti a svaly.

•  Pro všechny aktivní lidi, sportovce i starší osoby.

t

-20%

Doplněk stravy.
(1 tableta = 5,30 Kč)

159,-

199,-

NOVINKA

578,-

678,-



Beliema® Effect
10 tablet

•  Vaginální tablety
s laktobacily a kyselinou 
mléčnou.

•  Vhodné při kvasinkové
i bakteriální infekci.

199,-

269,-

-26%

Zdravotnický prostředek.

V akci také
Beliema® Expert Intim, 
krém 30 ml za 199 Kč 149 Kč
a Beliema® Expert Intim,
gel 200 ml, za 169 Kč 149 Kč.
Kosmetické přípravky.

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.

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

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 6,43 Kč)

.
-21%

599,-

730,-

Pro členy klubu

579,-

-9%
Uroval® Manosa Akut
10 tablet

•  Unikátní spojení extraktu kanadských brusinek
a D-manosy.

•  Vysoká koncentrace obsažených látek:
50 mg PAC (proanthokyanidinů) v denní dávce.

•  Vhodné také
pro těhotné
a kojící ženy.

199,-

219,-

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

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

Bioaktivní® Magnézium
60 tablet
Hořčík:

•  přispívá k normální činnosti svalů a psychické 
činnosti,

•  podporuje udržování zdravých kostí a zubů,

•  přispívá k normálnímu fungování nervové 
soustavy a k normálním svalovým stahům.

•  Přispívá ke snížení únavy.

189,-

249,-

-24%

Doplněk stravy.
(1 tableta = 3,15 Kč)

avy.vy.

Prostenal® Control
90 tablet

VYLEPŠENÉ SLOŽENÍ, OSVĚDČENÁ PÉČE PRO 
ZDRAVOU PROSTATU A PODPORU POTENCE

•  Saw palmetto a kopřiva dvoudomá
pomáhají udržovat správnou funkci
močového ústrojí a zdraví prostaty.

•  Zinek přispívá k udržení normální
hladiny testosteronu v krvi.

•  Kotvičník zemní pomáhá
podporovat sexuální aktivitu.

Doplněk stravy.
(1 tableta = 6,10 Kč)

549,-

659,-

-17%

V akci také
Prostenal® Night, 60 tablet,
za 469 Kč 389 Kč.
(1 tableta = 6,48 Kč)

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.

činný proti bolesti.

k 
te pečlivě příbalový leták.

ý p

aplikaci do konečníku.
e pečlivě příbalový leták.

145,-
169,-

Pro členy klubu

135,-





Soutěž

Chcete si u nás pochutnat na svém oblíbeném salátě? Pomozte nám

vyplnit dotazník a od září můžeme zavést vášsalát jako novinku!

3 vylosovaní dostanou jako odměnu balíčky produktůz prodejny

Ošatka. Nejoblíbenější kombinaci zařadíme do nabídky od září.

Vaše jméno a příjmeníVášpodpis*

Kontaktní telefon Kontaktní e-mail

Namíchejte si s námi svůj salát

Základ
(vyberte 1 položku)

Dáme maso?
(vyberte 1 položku)

Trochu zeleniny
(vyberte max. 3 položky)

Něco navíc
(vyberte max. 2 položky)

Kuřecí prsoKrůtíšunka

KrutonyKravský sýrBalkánský sýr

Pečená zeleninaSalát listovýRukolaKukuřice, hrášek

PečenářepaMixčerstvé zeleniny

TěstovinyCizrnaBulgurKuskusSalátový mixČočka

Jaký teplý pokrm byste u nás přivítali?

Máte u nás chuťna pečivo?

Hovězí rostbeef

Kozí sýr

Dressing
(vyberte 1 položku)

Francouzský (s hořčicí)Italský (balsamico)Jogurtový

Celozrnné pečivoMalá francouzská bageta, kaiserkaKoláč, bábovka apod.

Namíchejte sivlastní salát

*Pro stvrzení,že souhlasíte se zpracováním osobních údajů(více na www.osatka.cz/clanky?novy_salat). Svým podpisem nám

udělujete souhlas se zpracováním osobních údajův rozsahu jméno, příjmení, e-mail a telefon pro účely vyhodnocení soutěže

a kontaktování za účelem předání výhry. Osobní údaje všech účastníkůbudou do 30 dnůpo vyhodnocení soutěže zlikvidovány

a o likvidaci bude vypracován protokol o likvidaci. Osobní údaje nebudou předávány třetím stranám. Pro nový salát hlasujte do

31. 7. 2019 v našich prodejnách Ošatka nebo nám svůj tip pošlete na e-mailovou adresu marketing@mediconas.cz. Slosování

výhercůproběhne 3. 9. 2019.



Loov

Šťávy z divoké
lesní brusinky
500 ml

229 Kč
260 Kč

Cena za 100 ml: 45,80 Kč

1,1 kg za studena vylisovaného ovoce

v bio kvalitěv 500 ml.Žádný koncentrát,

žádný přidaný cukr nebo voda, jemně

pasterizováno. Nezaměnitelná chuťa

vůnělesního ovoce. S vodou vynikající

neslazený letní nápoj.

BIO

Bez
lepku

Drana

Čajová kolekce
Magical Garden
50 sáčků× 2,5 g

Luxusní dárková kazeta

s pěti druhy ovocnýchčajů.

Čajové sáčky mají vysokou

vydatnost, každý sáček obsahuje 2,5 g směsi.Čaj lze

připravit i za studena, cožje výtečné v letních měsících

na přípravu ledovéhočaje.

149 Kč
189 Kč

Cena za 100 g: 119,20 Kč

Alpen Yod’l

Energetický
nápoj s guaranou
250 ml

39,90 Kč
53 Kč

Cena za 100 ml: 15,96 Kč

BIO

Bio energetický nápoj s obsahem guarany

a kofeinu. Obsahuje extrakty z bylin, a

proto velmi příjemněvoní po meduňce,

mátěačerném bezu.

Allnature

Šťáva Aloe vera
500 ml

139 Kč
189 Kč

Cena za 100 ml: 27,80 Kč

Aloe vera v BIO kvalitěve formě100%

šťávy z Mexika. O Aloe vera seříká,že

má detoxikační účinky a pomáhá

zlepšovat obranyschopnost, také

působí jako jedinečný antioxidant

a pomáhá při napětí a únavě.

BIOBez
lepku

CSWISS

Cannabis Ice Tea
250 ml

35 Kč
45 Kč

Cena za 100 ml: 14 Kč

Osvěžující nápoj vyrobený dle

švýcarské receptury zčernéhočaje

a z výtažkůz konopí pěstovaného

ekologickým způsobem ve

Švýcarsku. Bez použití jakýchkoliv

chemikálií. Výrobek neobsahuje

THC. Vychutnejte si jedinečnou

chuťtohoto nápoje, který je balen

v ekologickém kartonovém obalu.

Kyosun

30 sáčků× 2 g

Rooibos

Rooibos ječaj, který se vyrábí zčajovce kapského.

Pěstuje se výhradněv Jihoafrické republice, kde má

dlouholetou tradici. Afričané ho pijí jako osvěžující

nápoj, kterým zahánějížízeňv horských dnech.

Rooibos má jemněnasládlou karamelovou až

oříškovou chuť. Rooibos neobsahuje vůbecžádný

kofein, a je tak vhodným nápojem pro každou

příležitost, dokonce i před spaním.

299 Kč
339 Kč

Cena za 100 g: 498,33 Kč

BIO



Krekry s lněným semínkem

jsou bohaté na vlákninu

a omega-3 mastné kyseliny.

Neobsahují lepek, laktózu,

vejce ani sóju. Perfektněse hodí k vínu

nebo jako svačina na celodenní výlet.

Navíc neobsahujížádné ztužené tuky,

chemické konzervanty ani barviva.

Glulu’s

Slané krekry
s lněným
semínkem100 g

43 Kč
49 Kč

Cena za 100 g: 43 Kč

Bez
lepku

MaKe!

Kokosovo-citrónové
sušenky
50 g

49 Kč
59 Kč

Cena za 100 g: 98 Kč

Bez
lepku

Kokosovo-citrónové

sušenky jsou tak křehké,

že se vám budou rozplývat

na jazyku. Jsou bohaté na

vlákninu a obsahují méně

než2 g cukru na balení. Při

výroběpoužíváme výhradněbezlepkové a

bezlaktózové suroviny, aby si na sušenkách mohl

kdokoliv pochutnat. Sušenky MaKe! neobsahujížádné

ztužené tuky, chemickékonzervanty ani barviva.

Ochutnejte novinku–čistěrostlinné nápoje z mandlí.

Nejsou přílišsladké, mají jemnou chuťa jsou vhodné

nejen pro vegany.

BIO24,90 Kč
29 Kč

Cena za 100 ml: 10,83 Kč

My Love My Life

Mandlové
nápoje230 ml

Lifefood

Tyčinky Lifebar Protein47 g

Tyčinky Lifebar Protein 20 % jsou skvělé pro maximální

výkon při tréninku nebo jako svačinka pro letní výlety.

Užjste zkusili dvěnové příchutě? V akci více druhů.

29,90 Kč
39 Kč

Cena za 100 g: 63,62 Kč

BIOBez
lepku

RAW

Isola BIO

Rýžový mandlový
nápoj1 l

63 Kč
76 Kč

Cena za 100 ml: 7,6 Kč

Rýžové nápoje Isola BIO jsou vyrobeny

z italské rýže, jsou 100% rostlinného

původu, bezlepkové, neobsahují

laktózu. Rýžový nápoj mandlový je

jemněpřislazený agávovým sirupem.

BIO

Bez
lepku

PROBIO

Ovesné vločky
jemné
bezlepkové
250 g

26 Kč
33 Kč

Cena za 100 g: 10,40 Kč

BIO

Bez
lepku

Bez
laktózy

Bez
laktózy



My Love My Life

Zakysané kokosové
dezerty180 g

Ovocňák

Mošt, pyré,
ovocné plátky
různé příchutě

4+1 ZDARMA

Platnost nabídky:

od 24. 6. do 18. 8. 2019

www.osatka.cz

Vychutnejte si letní 100% ovocné

osvěžení od Ovocňáka!Při nákupu

čtyřkusůmoštů, pyré, ovocných

plátkůči jakékoliv kombinace

dostanete jako dárek knákupu

100g balení ovocného pyré.

Fresca Paleta

Ovocné
zmrzliny
70 ml

Vyberte si z palety chutí a barev exotického

ičeského ovoce. Přírodní, bez barviv,

konzervantůa stabilizátorů. Obsahuje BIO

třtinový cukr. V akci ovocnářada zmrzlin.

29,90 Kč
35 Kč

Cena za 100 ml: 42,71 Kč

Crich

Oplatky
s náplní
125 g

Lahodné oplatky vyrobené podle italské receptury.

Užjste ochutnali všechny tři náplně? V akci více

druhů: s kakaovým krémem, s lískooříškovým

krémem a s příchutí vanilky a citronu.

BIO

39,90 Kč
49 Kč

Cena za 100 g: 31,92 Kč

Ochutnejte novinku–zakysané kokosové„jogurty”

(rostlinné alternativy jogurtu). Jsou vyráběny zakysáním

kokosového mléka a ovoce. Konzistence je podobná

klasickému jogurtu. Chuťje příjemněnakyslá a kromě

chuti ovoce i lehce kokosová. V akci více druhů.

BIO26,90 Kč
33 Kč

Cena za 100 g: 14,94 Kč

Ošatka Budějovická

Antala Staška 1670/80,

140 00 Praha 4

Ošatka Vysočany

Sokolovská 810/304,

190 00 Praha 9

Ošatka Holešovice

Plynární 1617/10,

170 00 Praha 7


