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Ibalgin® Rapidcaps 400 mg
30 měkkých tobolek
• Snadno rozpustné, růžové měkké tobolky
s tekutou účinnou látkou.
• Při bolesti hlavy a migréně, bolesti zubů, zad,
svalů a menstruační bolesti.

-25%

Ibalgin® krém
100 g
• Potlačuje bolest, tlumí zánět a snižuje otok.
• K léčbě poranění šlach, svalů a kloubů,
jako je podvrtnutí, natažení, zhmoždění.
• Bez parfemace.
• Pro dospělé a mladistvé od 12 let.

-24%

119,-

99,-

Pro členy klubu

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

Premium Silymarin Forte

60 tablet
Výtažek z ostropestřce:
• Chrání a regeneruje jaterní tkáň.
• Přispívá k detoxikaci jater.
• Podporuje správnou
funkci jater.

169,-

149,-

Pro členy klubu

129,-

V akci také
Ibalgin ® gel, 100 g, za 169 Kč 149 Kč.

Lioton® 100 000 gel
100 g
• Pro léčbu křečových žil a jejich příznaků,
pohmožděnin, modřin a otoků.
• Úleva pro těžké, bolavé, oteklé nohy.
• Pro léčbu poúrazových poškození svalů,
šlach a vazů.

Léky k vnějšímu použití.
Obsahují ibuprofen.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

-20%

Pro členy klubu

149,Cena za 2 ks

Běžná cena
2 ks 298 Kč.

1+11

Doplněk stravy.
(1 tableta = 1,24 Kč)

313,-

259,-

Pro členy klubu

249,-

Lék k vnějšímu použití. Obsahuje sodnou sůl heparinu. Čtěte pečlivě příbalový leták.

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 27. 5. do 23. 6. 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.

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

Poliklinika Vysočany
Sokolovská 810/304
190 00 Praha 9
Po–Čt 7–18 h, Pá 7–16 h
Metro B Českomoravská

Visionary
Plynární 1617/10
170 00 Praha 7
Po–Čt 8–20 h, Pá 8–17 h
Metro C Holešovice

Rennie®
48 žvýkacích tablet

%
-13

-19%

Rennie®
96 žvýkacích tablet
229,-

199,-

Zapomeňte na pálení žáhy.
• Ulevuje od pálení žáhy již během 5 minut!
• Efektivní a rychlé
působení.
• Žvýkací tablety
není třeba zapíjet.

Léky k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalový leták.

135,-

119,L.CZ.MKT.CC.01.2018.1290

Wobenzym®
200 enterosolventních tablet

Apo-Ibuprofen 400 mg
30 tablet

• Posiluje oslabenou imunitu.
• Urychluje hojení po úrazech a operacích.
• Působí proti otokům
a zánětům kloubů,
šlach a svalů.

• Uleví od bolesti hlavy, zad, kloubů
i menstruační bolesti.
• Snižuje horečku a tlumí projevy
zánětu.

Pro členy klubu

845,Léky k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.
Dostupné také
Wobenzym ®, 300 enterosolventních tablet
a Wobenzym ®, 800 enterosolventních tablet.
Více informací získáte v lékárnách.

64,-

55,Pro členy klubu

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

Pro členy klubu

109,-

-23%

GS Betakaroten s měsíčkem
90+45 kapslí
• Silná dávka beta-karotenu pro krásné opálení.
• Jedinečná kombinace beta-karotenu, měsíčku
lékařského, biotinu a zinku.
• Měsíček lékařský blahodárně
působí na pokožku
a napomáhá k jejímu zklidnění
po opalování.

-18 %

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.

194,-

179,-

159,-

145,Kosmetický přípravek.

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 1,18 Kč)

Repelent PREDATOR FORTE
sprej 150 ml
• Repelentní spray proti komárům a klíšťatům.
• Aplikace na pokožku i oděv.
• Zvýšený obsah účinných látek, doba
účinnosti 4–6 hodin.
• 100% dávkování ve svislé i vodorovné poloze.
• Vhodné pro děti od 2 let.

V akci více druhů, informujte se ve své lékárně.

-24%

169,-

139,-

-19%

Pro členy klubu

129,V akci také
Používejte biocidy bezpečným způsobem.
Repelent PREDATOR JUNIOR, Před použitím si vždy přečtěte označení
sprej 150 ml, za 218 Kč 179 Kč. a informace o přípravku.

Rychloobvaz Cosmos
Na puchýře XL Twin tec
5 ks

-25%

PŘIPRAVTE SE NA LÉTO!
• Náplasti s hydroaktivním účinkem
pro podporu hojení a tlumení bolesti.
• Hojí puchýře a odřeniny rychleji
než klasická náplast.
• Chrání před vodou, nečistotami
a bakteriemi.

105,-

79,Zdravotnické prostředky.
V akci také
Rychloobvaz Cosmos Na drobná poranění, 3 ks, za 119 Kč 93 Kč
a Rychloobvaz Cosmos Na Odřeniny, 4 ks, za 93 Kč 73 Kč.

RAKYTNÍČEK
multivitaminové želatinky
s rakytníkem 70 ks

-21%

• Skvělá chuť díky obsahu ovocné šťávy.
• Obsahuje 9 vitaminů. Navíc rakytník
na podporu obranyschopnosti
organismu.
• Bez příměsí a konzervačních látek.

Marťánci® Futura 3–6 let
30 cucacích tablet
• Vitaminy a minerály
pro zdravý růst a vývoj dětí.
• S vápníkem a vitaminem
D pro normální růst a vývoj
kostí a zdravé zuby.
• S vitaminy C a D3,
které přispívají ke správné
funkci imunitního systému.

238,-

199,-

-15%

199,-

Pro členy klubu

169,-

189,-

Doplněk stravy.

V akci také
RAKYTNÍČEK multivitaminové
želatinky Džungle 70 ks (1 ks = 2,70 Kč)
a Mořský svět 140 ks (1 ks = 1,35 Kč).

Doplňky stravy.
(1 ks = 2,70 Kč)

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.

1+1

(1 cucací tableta = 5,63 Kč)
V akci také
Marťánci ® Futura 6–9 let, 20 sáčku, za 269 Kč 239 Kč,
(1 sáček = 11,95 Kč) a Marťánci ® Futura 1–3 roků, sirup 125 ml,
za 199 Kč 169 Kč. (1 ml = 1,35 Kč)

Brufen® 400
100 tablet
• Úleva od bolesti hlavy
včetně migrény, zubů,
horečky a bolesti
doprovázející nachlazení.

-29%

153,-

119,Pro členy klubu

99,50

Pro členy klubu

109,-

Kč

/ks

platí při koupi 2 ks

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

Běžná cena 199 Kč/ks.

Zdravotnický prostředek.

Magne B6® Forte
50 tablet
• Tablety Magne B6® Forte účinně doplňují
hořčík ve formě citrátu.
• Hořčík a vitamin B6 přispívají ke snížení míry
únavy a vyčerpání a k normální p
psychické
y
činnosti.

-25%

Zdrovit MUSCOAKTIV
50 tablet

199,-

159,-

Pro členy klubu
139,-

149,V akci také
Magne B6 ® Control Stress, 30 tablet,
za 199 Kč 169 Kč. (1 tableta = 5,63 Kč)

109,Doplněk stravy.
(1 tableta = 2,98 Kč)

-22%

• Kombinovaný přípravek s obsahem hořčíku,
draslíku a vitaminů.
• Hořčík a draslík přispívají k normální činnosti svalů
ů
a nervové soustavy.
• Normální činnost svalů a nervů je potřebná pro správné fungování
lidského těla.
• Minerály patří stejně jako vitaminy k životně důležitým látkám.

Doplněk stravy.
(1 tableta = 2,18 Kč)

Imodium® Rapid 2 mg,
tablety dispergovatelné v ústech
6 tablet

-12%

• OKAMŽITÁ POMOC PŘI PRŮJMU.
• Okamžitě se rozpouští na jazyku a přináší rychlou úlevu
úlevu.
• K léčbě akutního a chronického průjmu.
• Neovlivňuje přirozenou
střevní mikroﬂóru.

101,-

Guttalax®
kapky 30 ml

-19%

• Účinné projímadlo.
• Změkčuje stolici.
• Působí přímo v tlustém střevě,
proto neovlivňuje vstřebávání
důležitých živin ze stravy.
• Vhodný také pro kojící.
• Užívá se večer, úleva přichází
ráno.

89,-

159,-

129,-

Reklama na léčivý přípravek. Léky
ky k vnitřnímu užití.
užití
Obsahují loperamid hydrochlorid. Čtěte pečlivě příbalový leták.
V akci také
Imodium ®, 20 tvrdých tobolek, za 187 Kč 159 Kč
a Imodium ®, 8 tvrdých tobolek, za 110 Kč 95 Kč.

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje pikosulfát sodný. Čtěte pečlivě příbalový leták.

Hylak® forte
100 ml

Biopron® Forte
30+10 tobolek

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

-20%

• Unikátní probiotický komplex vitálních
mikroorganismů S. boulardii a laktobacilů
s prebiotiky.
• Vhodný nejen na cesty.
y.
• Pro dospělé a děti již
od ukončeného
6. měsíce.

-14%

289,-

199,-

249,-

159,-

Doplněk stravy.
(1 tobolka = 6,23 Kč)
V akci také
Biopron ® Pregna+, 30 tobolek, za 399 Kč 339 Kč,
(1 tobolka = 11,30 Kč) a Biopron ® Méďa, 20 tablet,
za 179 Kč 149 Kč. (1 tableta = 7,45 Kč)

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

LINEX® FORTE
28 tobolek

-20%

Při a po antibiotické léčbě, při cestování,
při změně stravy.
• Obsahuje probiotika, minimálně 2 miliardy přátelských
kých
bakterií v každé tobolce.
• Vyrovnaný poměr bakterií mléčného kvašení
Lactobacillus acidophilus
a Biﬁdobacterium
animalis subsp. lactis.
• Bez nutnosti uchovávat
v lednici.

OCHRANA
PŘED SLUNCEM

OD
ODLÍČENÍ
OB
OBLIČEJE

MICELÁRNÍ
VODA 3v1

NOČNÍ PÉČE
PROTI
VRÁSKÁM

LETNÍ
DÁRKOVÝ SET

ZDARMA

249,-

PŘI NÁKUPU PRODUKTŮ EUCERIN NAD 590 Kč *

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

*Dárek získáte k nákupu jakýchkoliv výrobků Eucerin®
v celkové minimální hodnotě 590 Kč. Akce platí od 1. 6.
do 30. 6. 2019 nebo do vyprodání zásob. Akce se nevztahuje
na akční balení. Set je samostatně neprodejný.

Allergodil® nosní sprej
roztok 10 ml
• Léčí příznaky alergické rýmy jako svědění,
kýchání a vodnatý výtok z nosu.
• Lze užívat dlouhodobě.
• Vhodný od 6 let.

-24%

196,-

149,-

Flixonase® 50 mcg/dávka

60 dávek

379,-

319,-

Pro členy klubu

295,-

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

Lék k aplikaci do nosu.
onnát.
Obsahuje flutikason propionát.
Čtěte pečlivě příbalový leták.
ák

V akci také
Allergodil ®, oční kapky 6 ml,
za 179 Kč 139 Kč.

Loratadin-ratiopharm®
10 mg, 30 tablet
• K léčbě alergické rýmy a chronické kopřivky.

-22%

Nosní sprej pro komplexní úlevu od alergické rýmy:
• Ulevuje od nosních a očních příznaků alergie
osu a očí, slzení očí,
(kýchání, svědění nosu
ucpaný nos).
• Účinkuje po dobu
24 hodin.
• Již po 1. dávce.

-13%

Otrivin Menthol 1 mg/ml
10 ml
Nosní sprej s chladivou silou mentolu a eukalyptu:
• Pomáhá rychle uvolnit ucpaný nos
a při zánětu dutin.
• Uvolní ucpaný nos do 2 minut
a až na 12 hodin.
• Aplikace ráno a večer zajistí úlevu
od ucpaného nosu až na 24 hodin.
• Neobsahuje konzervanty.

-23%

129,-

99,-

159,-

139,Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje loratadin. Čtěte pečlivě příbalový leták.

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

Orofar® 1 mg/1 mg
24 pastilek

Coldrex® Horký nápoj citron
14 sáčků

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%

165,-

135,Lék k rozpuštění v ústech.
Čtěte pečlivě příbalový leták.
V akci také
Orofar ® 2 mg/1,5 mg/ml, orální sprej 30 ml,
za 185 Kč 155 Kč.

-36%

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

195,-

125,Lék k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalový leták.






Zdravotnický prostředek.

Sleva 30 Kč

Doplněk stravy.

zmírňuje zánětlivé procesy.

Oční kapky HYLO DUAL® jsou
zvláště vhodné pro suché oči
spojené s podrážděním
v důsledku alergických reakcí.
Přehled speciálních vlastností
®
očních kapek HYLO DUAL :
 Intenzivní zvlhčení pro
suché a podrážděné oči.
 Stabilizace lipidové (tukové)
vrstvy slzného ﬁlmu.
 Trvalá ochrana proti
opětovnému vysychání.
 Podpora přirozené bariéry
proti choroboplodným
zárodkům, alergenům a
dráždivým látkám.
 Obsahují ectoin, který

20% ZDARMA
Unikátní složení CranMax® a BioShield®.
Postupné uvolňování.
I pro dlouhodobé užívání.

Sleva 30 Kč

Sleva 30 Kč

Zdravotnický prostředek.

 Přírodní mořská voda
s příměsí manganu.
 Pro prevenci a zmírnění
nástupu a příznaků
alergické rýmy.
 Úleva pro podrážděný nos
pro ty, kdo na alergickou
rýmu užívají tablety.
 Pro vyčištění nosu před
podáním léčiva pro ty,
kdo léčí alergickou rýmu
léčivými přípravky

Doplněk stravy.

Nejmodernější probiotikum
nové generace pro péči o
vyváženou střevní mikroﬂóru.
Ideální na cesty – stabilní bez
ledničky. 15 miliard živých
bakterií v jedné kapsli
v okamžiku výroby. Ochranná
technologie BIO-SUPPORTTM.

BONUS 10 % ZDARMA

Kosmeticky připravek.

Krásné opálení a zdravá pokožka! Jedinečná
kombinace beta-karotenu, měsíčku lékařského, biotinu
a zinku. Měsíček lékařský blahodárně působí na pokožku
a napomáhá k jejímu zklidnění po opalování. Biotin a
zinek pro dobrý stav pokožky, vlasů a nehtů nejen po
opalování. Pro intenzivní opalování v nabídce také
GS Betakaroten FORTE s měsíčkem 80+40 kapslí.

Doplněk stravy.

Sprchový gel
ZDARMA

Zdravotnický prostředek.

Sleva 20 Kč

K ošetření povrchových poranění kůže:
odřeniny, řezné rány, popáleniny a drobná
poranění v domácnosti a při sportu.
Zabraňuje tvorbě strupů a zlepšuje vzhled
jizvy. Použití 1× denně.

Calcichew® D3 500 mg/200 IU
60 žvýkacích tablet

MemoNEURAX®
NOVINKA
90 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.

Jedinečná kombinace homotaurinu, kyseliny
pantothenové (B5) a jódu.
• Jód přispívá k normálním kognitivním funkcím
(myšlení, paměť, koncentrace).
• Vitamin B5 přispívá
k udržení normální
činnosti mozku.

-20%

-14%

509,-

199,-

459,-

159,-

Doplněk stravy.

439,-

(1 tableta = 4,88 Kč)
V akci také
MemoNEURAX®, 30 tablet, za 194 Kč 169 Kč. (1 tableta = 5,63 Kč)

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

VIGANTOLVIT® Osteo
30 tablet

Pro členy klubu

-20%

• Vitaminy D3 a K2 spolu s vápníkem přispívají
ke zdraví kostí.
• Vápník a vitamin D3 též podporují svalovou činnost.
t
• 3 v 1 pro zdravé kosti a svaly.
• Pro všechny aktivní lidi, sportovce i starší osoby.

NOVINKA

Ferrigen®
30 kapslí
• Obsahuje železo v patentované
mikroenkapsulované formě.
• Bez železité pachuti.
• Vysoká biologická dostupnost.
• Rychlé doplnění
hladiny železa
v těle.

-17%

156,-

199,-

129,-

159,-

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

(1 kapsle = 4,30 Kč)

(1 tableta = 5,30 Kč)

Faktu čípky
20 čípků

-20%

• Neinvazivní varianta léčby hemoroidů.
• Rychle zastavuje krvácení, pálení a svědění.
• Účinný proti bolesti.
• Balení vhodné
2–3
dné pro obvyklou dobu léčby 2
3 týdnů.

Magnesii lactici 0,5 tbl.
Medicamenta
100 tablet

-16%

• Obsahuje 500 mg laktátu hořčíku pro lepší
vstřebávání.
• Čistý organický hořčík bez příměsí.
• Vhodný pro těhotné a kojící.

169,-

145,-

Pro členy klubu

135,-

Lék k aplikaci doo konečníku.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

129,-

109,Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje laktát hořčíku. Čtěte pečlivě příbalový leták.

Herpesin® krém
5g
• Používá se při léčbě oparu rtů a obličeje
u dospělých i dětí.

-15 %

Femibion® 2 s vitaminem D3

-14%

60 tablet + 60 tobolek
+ Bi-Oil ® olej 25 ml

• Od 13. týdne těhotenství až do ukončení kojení.
• Optimální dávka folátů (kyselina listová
a Metafolin®) + DHA.
• S vitaminem D3
pro imunitu, zuby
a kosti.

1156,-

999,-

199,-

169,-

(1 ks = 8,33 Kč)

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

Femibion® 2 je doplněk stravy
a Bi-Oil® je kosmetický přípravek.
vek.
ek.

Rosalgin® EASY 140 mg
vaginální roztok 5×140 ml

Lactacyd Pharma Hydratujícíí
250 ml

-14%

• Rychlá úleva při gynekologických potížích.
• Působí proti bolesti, svědění, pálení.
• Potlačuje bakterie a kvasinky, snižuje množství výtoku.
toku.
• Přispívá ke stabilizaci poševní mikroﬂóry.

312,-

• Kompletní řada přípravků pro intimní hygienu žen.
• Mírně kyselé pH pomáhá obnovovat
rovnováhu intimních partií.
• Obohaceno o přírodní kyselinu
mléčnou.
• Neobsahuje mýdlo.
• Gynekologicky a dermatologicky
testováno.

269,-

159,-

139,-

Léky k intimním oplachům
a výplachům. Obsahují benzydamin hydrochlorid. Čtěte pečlivě příbalový leták.
V akci také
Rosalgin ®, 10 sáčků, za 272 Kč 249 Kč
a Rosalgin ®, 6 sáčků, za 175 Kč 154 Kč.

Urinal Akut®
10 tablet
• Akutní péče o močové cesty.
• Se zlatobýlem pro podporu
funkce močových cest.
• Obohaceno o extrakt
kt
z kanadských
brusinek.

Kosmetický přípravek.

V akci více druhů, informujte se ve své lékárně.

-8%

Forfemina
30 kapslí
• S extraktem z klikvy velkoplodé a kopřivy.
• Kopřiva napomáhá vylučování vody z organismu.
• Kopřiva přispívá k osvěžení těla, vitalitě a energii.

249,-

229,Doplněk stravy.

248,-

189,-

(1 tableta = 22,90 Kč)
V akci také
Urinal ® Express pH, 6 sáčků, za 199 Kč 149 Kč,
(1 sáček = 24,83 Kč) a Urinal ® Nefro, 20 tablet,
za 249 Kč 199 Kč. (1 tableta = 9,95 Kč)

-13%

Doplněk stravy.
(1 tableta = 6,30 Kč)

-24%

Barny´s HypnoX® Forte
20 tablet

-18 %

Když se chcete vyspat!
• Obsahuje kozlík lékařský, který usnadňuje usínání
a extrakt z nati mučenky pro zklidňující účinek
při psychickém napětí.
• Dále obsahuje chmel otáčivý a meduňku lékařskou.
• Oblíbený přípravek na spaní.

Dettol 0,2%
antiseptický sprej
100 ml

-19%

• K čištění čerstvých
drobných ran a k likvidaci
běžných bakterií,
které inﬁkují drobné rány.
• V účinné formě spreje.
• Neštípe, nebarví,
nezapáchá, bez jódu.

169,-

138,-

105,-

85,Lék k vnějšímu použití.
Obsahuje benzalkon chlorid.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Doplněk stravy.
(1 tableta = 6,90
0 Kč
K
Kč)
č)

Beta karoten 6 mg
90 tablet
• Beta-karoten je důležitý
provitamin, který se v lidském
těle přeměňuje na vitamin A.
• Doporučujeme užívat nejen
při opalování.

-20%

148,-

119,-

Fenistil 1 mg/g
gel 50 g
Rychlá a účinná úleva od svědivé
podrážděné pokožky různého původu:
• Svědivá vyrážka.
• Poštípaní hmyzem.
• Spálení od slunce.
• Povrchové popáleniny.
• Kopřivka.

-19%
Léky k vnějšímu použití.
Obsahují dimetinden maleinát.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

279,-

239,V akci také
Beta karoten 6 mg, 60 tablet,
za 89 Kč 69 Kč. (1 tableta = 1,15 Kč)

Dehinel® Plus ﬂavour,
tablety pro psy
2 tablety

Doplněk stravy.
(1 tableta = 1,32 Kč)

-25%

• Dehinel plus odčervovací tablety pro psy.
• Účinné proti oblým i plochým červům.
• 1 tableta na 10 kg..

79,-

59,-

Pro členy klubu

225,-

V akci také
Fenistil 1 mg/g, gel 30 g, za 198 Kč 165 Kč.

Ibalgin® Grip 200 mg/5 mg
24 tablet
• Působí proti bolesti a zánětu dutin při chřipce
a nachlazení.
• Kombinace dvou účinných látek
(ibuprofen a fenylefrin hydrochlorid) společně:
- uvolňuje ucpaný nos a vedlejší nosní dutiny,
- tlumí bolest,
- léčí zánět.
• Pro dospělé
a dospívající
od 12 let.

155,Pouze pro
roo zvířata
zvířata. Veterinární léky.
léky
Čtěte pečlivě
čli ě příbalový
říb l ý leták.
l ták
V akci také
Dehinel ® Plus XL tablety pro psy, 2 tablety, za 179 Kč 139 Kč
a Dehinel ® 230 mg/20 mg potahované tablety pro kočky,
2 tablety, za 99 Kč 79 Kč.

59,Lék k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalový leták.

-62%

