
Barny´s HypnoX® forte
20 tablet
Pro váš zdravý a posilující spánek
•  Extra silná bylinná směs,* tradičně

užívaná pro lepší komfort usínání.

•  Oblíbený doplněk stravy na spaní.
* kozlík lékařský, chmel otáčivý, meduňka lékařská a mučenka pletní

139,-

169,-

-18%

Doplněk stravy.
(1 tableta = 6,95 Kč)

Otrivin Menthol  1 mg/ml
nosní sprej, roztok 10ml 
•  Pomáhá rychle uvolnit ucpaný nos

a při zánětu dutin.

•  Začíná uvolňovat ucpaný
nos do 2 minut
a až na 12 hodin.

•  Bez konzervantů.

109,-

116,-

-15%

V akci také
Otrivin Rhinostop 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml, nosní sprej,
roztok 10 ml, za 157 Kč 139 Kč a Otrivin 1 mg/ml, nosní sprej, 
roztok 10 ml, za 106 Kč 99 Kč (Obsahuje xylometazolin.).

Léky k aplikaci do nosu.
Obsahují xylometazolin.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Pro členy klubu

99,-

Condrosulf® 400 mg
60 tvrdých tobolek

•  Léčivý přípravek účinný v léčbě 
artrózy kolene, kyčle a malých 
kloubů ruky. 

•  Obvykle se užívá 2× ročně
po dobu 3 měsíců.

-22%

429,-

510,-

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

Pro členy klubu

399,-
Cosmos® Hřejivá náplast s kapsaicinem 
KLASICKÁ 1 ks (12,5 cm × 15 cm)
•  Klasická hřejivá náplast 

obsahuje vysokou 
koncentraci hřejivé látky 
kapsaicinu a je určena 
pro intenzivní prohřátí.

45,-

Kosmetický přípravek.

V akci také
Cosmos® Hřejivá náplast s kapsaicinem JEMNÁ,
1 ks (12,5 cm × 15 cm), za 45 Kč a další přípravky 
COSMOS® Klasická textilní náplast,
informujte se ve své lékárně.



Brufen®

100 tablet

•  Poskytuje úlevu
při chřipkových
onemocněních,
bolesti hlavy, zad,
kloubů, zubů
i menstruační bolesti.

•  Snižuje horečku.

-21%

139,-

164,-

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

V akci také
Brufen®, 30 tablet, za 74 Kč 65 Kč. 

Strepsils® Med a Citron
36 pastilek

•  Proti bolesti v krku.

•  Účinkuje proti virům, bakteriím
a kvasinkám už po 1 minutě.*

•  Snížení bolesti v krku po pěti minutách.
*Na základě studie in vitro. 

-24%

209,-

249,-

V akci více druhů,
informujte se ve své lékárně. Lék k vnitřnímu užití.

Čtěte pečlivě příbalový leták.

Pro členy klubu

189,-

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

MUCOSOLVAN® pro dospělé
sirup 100 ml

Léčí vlhký kašel:

•  rozpouští hlen,

•  usnadňuje vykašlávání. 

Jahodová příchuť.

119,-

144,-

-17%

Lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje ambroxol hydrochlorid.
Čtěte pečlivě příbalový leták.
V akci také
MUCOSOLVAN® long effect,
20 tobolek, za 164 Kč 139 Kč
a MUCOSOLVAN® junior,
sirup 100 ml, za 128 Kč 109 Kč.

Pro členy klubu

129,-



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.

čků

-22%

139,-

179,-

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.
V akci více druhů,
informujte se ve své lékárně.

Oscillococcinum®

30 dávek 

•  Prevence a léčba chřipkových stavů, např. 
horečka, zimnice, bolest hlavy, únava
a bolesti svalů.

•  Bez věkového omezení.

•  Může se užívat
během těhotenství
a kojení.

609,-
699,-

-14%

Oscillococcinum® je homeopatický léčivý přípravek 
k vnitřnímu užití,  užívaný tradičně v homeopatii.
Obsahuje Anas barbariae, hepatis et cordis 
extractum 200 K. Čtěte pečlivě příbalový leták.

V akci také
Oscillococcinum®, 6 dávek, 
za 209 Kč 179 Kč. 

Olynth® HA 1 mg/ml
nosní sprej, roztok 10 ml

•  Rychle uvolňuje ucpaný nos.

•  Zvlhčuje nosní sliznici.

•  Neobsahuje konzervační látky.

•  Účinek po dobu 10 hodin.

99,-

117,-

-24%

Lék k aplikaci do nosu. Obsahuje
xylometazolin-hydrochlorid
Čtěte pečlivě příbalový leták.
V akci také
Olynth® Plus 1 mg/ml+50 mg/ml,
nosní sprej, roztok 10 ml,
za 129 Kč 109 Kč a další přípravky
Olynth®, informujte se ve své lékárně. 

Pro členy klubu

89,-

Stoptussin®

perorální kapky, roztok 50 ml
•  Správná volba proti kašli díky

2 účinným látkám, tiší dráždivý
kašel a napomáhá vykašlávání.

139,-

165,-

-22%

V akci také
Stoptussin®, sirup 180 ml,
za 165 Kč 139 Kč.

Před užitím čtěte pečlivě příbalový leták.
Stoptussin®, perorální kapky, roztok 50 ml;
Stoptussin® sirup, 180 ml, jsou
léčivé přípravky k vnitřnímu užití.

Pro členy klubu

129,-

Pro členy klubu

599,-

Reklama na léčivý přípravek.



Omega-3 FORTE rybí olej 1000 mg
90 tobolek

•  Vysoká dávka omega-3 prémiové kvality
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.

149,-

199,-

g

-25%

Doplněk stravy.
(1 tobolka = 1,66 Kč)

Revital Vitamin C 500 mg, lesní jahoda 
20 šumivých tablet

•  Pro podporu imunitního 
systému.

•  Vhodný také při zvýšené 
fyzické zátěži, sportu.

•  S obsahem vlákniny.

•  Vitamin C přispívá k normální 
funkci imunitního systému.

•  Různé příchutě.

59,-

78,-

-24%

Doplňky stravy.
(1 šumivá tableta = 2,95 Kč)

V akci více druhů,
informujte se ve své lékárně.

Premium Magnesium B6
FORTE
50 tablet

Pro členy klubu

185,-
Cena za 2 ks

Běžná cena
2 ks 370 Kč.

1+1

Doplněk stravy.
(1 tableta = 1,85 Kč)

Hořčík a vitamin B6 přispívají:

•  ke snížení míry únavy
a vyčerpání,

•  ke správné funkci
nervového systému,

•  normální duševní činnosti.

Swiss NatureVia® Laktobacily 5 Imunita
33 kapslí

•  BONUS 10 %.

•  Nejmodernější probiotikum.

•  S vitaminem C
pro podporu imunity.

•  Prémiová kvalita
– maximální síla v 1 kapsli.

-9%

239,-

241,-

V akci také
Swiss NatureVia®

Laktobacílky třešňové, 33 pastilek,
za 189 Kč. (1 pastilka = 5,73 Kč)

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 6,64 Kč)

Pro členy klubu

219,-
GS Extra Strong Multivitamin
60+60 tablet
•  Komplexní vyvážené složení vitaminů, 

minerálů a dalších aktivních látek.

•  STRONG KOMPLEX
– extra dávka vitaminu C,
lutein, activin, echinacea.

359,-

419,-

n

-14%

Doplněk stravy.
(1 tableta = 2,99 Kč)

B17 APRICARC s meruňkovým olejem
60 kapslí
4 účinné složky v 1 kapsli
Obsahuje:

•  meruňková jádra s vitaminem B17,

•  hlívu,

•  reishi a rakytník podporují obranyschopnosti 
organismu.

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 5,48 Kč)

-20%

329,-

409,-

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



Preventan® Clasic
90 tablet

•  Aktivní podpora imunity přímo v dutině ústní 
(cucavé tablety).

•  Patentovaná látka ProteQuine® s vitaminem C, 
který podporuje normální funkci imunity.

•  Český originál s unikátním složením.

•  Balení na 3 měsíce.

399,-

461,-

-20%

V akci také
Preventan® Junior, 90 tablet,
                      za 461 Kč 399 Kč. (1 tableta = 4,43 Kč)

Doplněk stravy.
(1 tableta = 4,10 Kč)

Pro členy klubu

369,-

Bioaktivní® Vitamin D3 D-Pearls
80 kapslí

•  Vitamin D přispívá ke správné funkci
imunitního systému.

249,-

275,-

-9%

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 3,11 Kč)

BioGaia® Probiotické kapky
10 ml
•  Patentovaný kmen živých bakterií

Lactobacillus reuteri Protectis®.

•  Unikátní složení vědecky ověřeno.

•  Při a po užívání ATB.

•  Vhodné pro dlouhodobé
užívání.

•  Pro děti od narození.

-25%

529,-
609,-

(1 ml = 45,90 Kč)
Doplněk stravy.

Pro členy klubu

459,-

Výhodná balení
pro vaši imunitu
•  Nejsilnější hlíva na trhu

– nejvyšší obsah betaglukanů.
•  Rakytník, šípek a vitamin C

pro podporu imunity.
•  100% přírodní složení.

  Doplňky stravy    ||    Vyrábí: TEREZIA COMPANY    ||   www.terezia.eu

TEREZIA HLÍVA ÚSTŘIČNÁ
s rakytníkovým olejem 

100+100 kapslí

TEREZIA HLÍVA ÚSTŘIČNÁ
s rakytníkovým olejem
60+60 kapslí

TEREZIA HLÍVA ÚSTŘIČNÁ
+ lactobacily
60+60 kapslí

-13%-17%

Pro členy klubu

349,-

549,-

629,-

399,-

429,-

399,-

419,-

(1 kapsle = 2,75 Kč)(1 kapsle = 3,33 Kč)

-7%

(1 kapsle = 2,91 Kč)



Möller‘s želé rybičky
45 žvýkacích želé tablet

•  Malinová  př í chuť , mě kké  a velmi chutné .

•  2 ž elé  rybič ky za den dodají  370 mg 
omega-3 mastný ch kyselin.

•  Pro imunitu, srdce a mozek.

•  Od 3 let vě ku.

•  DHA přispívá k normální
funkci mozku a zraku.*

•  EPA a DHA přispívají
k normální činnosti srdce.* 

259,-

299,-

-17%

V akci také další přípravky Möller‘s,
                     informujte se ve své lékárně.

Doplněk stravy.
(1 tableta = 5,53 Kč)

Pro členy klubu

249,-

BioLac Baby drops
kapky 6 ml
•  Jedinečné probiotické kapičky pro děti

od narození, mikroenkapsulované.

•  Nemusí se uchovávat v lednici.

•  S kmeny přirozeně
obsaženými v mateřském
mléku.

•  Schváleny Českou
pediatrickou společností.

219,-

270,-

-23%

Doplněk stravy.
(1 ml = 34,83 Kč)

Pro členy klubu

209,-
Bepanthen® Baby mast 
100 g
•  Každodenní jemná péče

i pro tu nejcitlivější pokožku.

•  Pomáhá chránit dětský zadeček.

•  Bez parfemace a umělých konzervantů.

•  Vhodný k ošetření bradavek po kojení.

•  S mandlovým olejem a panthenolem pro přirozenou regeneraci 
pokožky.

Kosmetický přípravek.

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

279,-

319,-

-13%

L.CZ.MKT.CC.12.2019.1785
*  Nejdůvěryhodnější značka roku 2019

kategorii dětské krémy proti opruzeninám.
(www.duveryhodneznacky.cz) 

Biopron® Kids+
30 tobolek
•  Ideální podpora  střevního mikrobiomu

a imunitního systému pro děti od jednoho roku.

•  Denní dávka života pro Vaše dítě.

•  S obsahem vitaminů  B6 a C, které přispívají ke správné
funkci
imunitního
systému.

339,-

399,-

-20%

Doplněk stravy.
(1 tobolka = 10,63 Kč)

Pro členy klubu

319,-
Paranit Extra silný sprej
100 ml
•  Odstraní vši do 5 minut.

•  Obsahuje faktor
na ochranu proti
vším (LPF), který ve vlasech
vytváří pro vši nepříznivé
podmínky a chrání
před opakovanou
nákazou až do 72 hodin.* 

•  Klinicky prokázaná
100% účinnost.*
Dermatologicky testován,
bez silikonů.

*  Ochrana faktorem LPF a aktivita

proti vším byla prokázána ex vivo.

-18%

359,-

399,-

Zdravotnický 
prostředek.

V akci více druhů,
informujte se ve své lékárně.

Pro členy klubu

329,-

URGO Bradavice kryoterapie
38 ml

•  Domácí ošetření bradavice
metodou zmrazení.

•  Bezpečné použití na bradavice
na rukou a nohou u dospělých
a dětí od 4 let.

•  Rychlá a přesná aplikace.

•  Krátké a postupné působení
zaručuje omezení bolestivosti
ošetření.

e

-17%

449,-

515,-

V akci také
URGO Pero na odolné bradavice, 2 ml, 
za 379 Kč 329 Kč.

Zdravotnický prostředek.

Pro členy klubu

429,-

*Při příjmu DHA a EPA min. 250 mg/den.



-18%
FORTESIL
60 tablet

•  Prémiový komplex vitamínů
a minerálních látek na podporu 
pevných vlasů, nehtů a zdravé 
pokožky.

•  Extra silná dávka 300 µg 
biotinu v jedné tabletě. 

•  Biotin (vitamin B7 neboli H) 
společně se zinkem podporují 
normální stav vlasů. 

•  Zinek přispívá k udržení 
normálního stavu vlasů, nehtů 
a zdravé pokožky. Napomáhá 
normální funkci imunitního 
systému a chrání buňky
před oxidativním stresem.

89,-

109,-

Doplněk stravy.
(1 tableta = 1,48 Kč)

Beliema® ProSensitive Intim gel 
200 ml

•  Pro denní intimní hygienu
a ochranu před podrážděním.

•  Jemně myje, zklidňuje
a hydratuje citlivou pokožku.

•  Zklidňující složení chránící
před podrážděním.

•  Mycí gel bez parfému a barviv.

69,-

119,-

g

-42%

Kosmetický přípravek.

V akci také
Beliema® Active Control Intim gel, 200 ml,  za 119 Kč 69 Kč.

DIOZEN® 500 mg
60 potahovaných tablet

•  Těžké nohy? Křečové žíly? Hemoroidy?

•  Braňte svoje žíly zevnitř!

•  Léčivý přípravek Diozen® zvyšuje napětí žilní 
stěny a odolnost cév.

159,-

199,-

-25%

Lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje mikronizovaný diosmin.
Čtěte pěčlivě příbalový leták.

NaturVit care Hygienický gel na ruce
150 ml

•  Hygienický gel na ruce
s antibakteriální přísadou.

99,-

149,-

Kosmetický přípravek.

-50 Kč

Pro členy klubu

149,- VÝHODNÉ 
BALENÍ





Robitussin Antitussicum na suchý 
dráždivý kašel sirup 100 ml
•  PROTI suchému kašli.

•  Efektivní úleva od suchého
dráždivého kašle.

•  Bez cukru.

•  Pro děti od 6 let a dospělé.

-15%

139,-
151,-

Lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje dextrometorfan.
Čtěte pečlivě příbalový leták.
V akci také
Robitussin Expectorans na odkašlávání, sirup 100 ml
(Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje guaifenesin.), za 151 Kč 139 Kč
a Robitussin Junior na suchý dráždivý kašel, sirup 100 ml 
(Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje dextrometorfan.), za 125 Kč 115 Kč.

Pro členy klubu

129,-

Septabene® citron a bezový květ
3 mg/1 mg 16 pastilek

•  Trojí účinek: protizánětlivý, analgetický 
a antiseptický.

•  Snižuje bolest, zarudnutí a otok v krku.

129,-

159,-

-19%

V akci také
Septabene® 3 mg/1 mg, 16 pastilek, za 159 Kč 129 Kč
a Septabene®, 1,5 mg/ml + 5,0 mg/ml, orální sprej 30 ml, 
za 179 Kč 149 Kč.

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě 
příbalový leták.

StérimarTM 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.

199,-

229,-

-17%

Zdravotnický prostředek.
V akci také
StérimarTM Na ucpaný nos, 50 ml,
za 239 Kč 209 Kč. 

Pro členy klubu

189,-

Hylak® forte
perorální roztok 100 ml

•  Jedinečný lék na obnovu střevní mikrofl óry.

•  Vhodný pro dospělé, děti i kojence.

159,-

200,-

-25%

Před užitím čtěte pečlivě 
příbalový leták.
Hylak forte je léčivý přípravek 
k vnitřnímu užití.

Pro členy klubu

149,-

Psyllium TOPNATUR 
prášek 300 g

•  Psyllium je  vláknina, která optimalizuje  funkci 
trávicího traktu, zejména tenkého
a tlustého střeva, a pomáhá
odstraňovat z těla
toxické látky.

129,-

179,-

-28%

V akci také
Psyllium TOPNATUR,
250 kapslí,
za 359 Kč 275 Kč.
(1 kapsle = 1,10 Kč)

Doplněk stravy.
(1 g =  0,43 Kč)

-17%
Kaloba® 20 mg/7,5 ml
sirup 100 ml

•  Nachlazení? Kašel?
Bolest v krku?

•  Lék s extraktem
z Pelargonium sidoides.

•  Ke zmírnění příznaků
při onemocnění dýchacích
cest – akutní bronchitidě.

165,-
199,-

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.



Nasivin® Sensitive
0,5 mg/ml nosní sprej, roztok 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.

95,-
109,-

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

-18%

V akci také
Nasivin® Sensitive pro děti,
0,25 mg/ml nosní sprej, roztok 10 ml
za 109 Kč 95 Kč.

Prospan®

sirup 100 ml
•  Usnadňuje vykašlávání.

•  Vhodný již od narození.

-12%

149,-
170,-

Lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje suchý extrakt
z břečťanového listu.
Čtěte pečlivě příbalový 
leták.

Pro členy klubu

89,-



Coldrex® tablety
24 tablet

•  Odstraňuje příznaky chřipky a nachlazení.

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

•  S přídavkem léčivých
látek na uvolnění
ucpaného nosu
a odkašlávání.

129,-

147,-

-19%

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Pro členy klubu

119,-
Sinecod 50 mg tablety s prodlouženým 
uvolňováním 10 tablet

•  Tablety s prodlouženým uvolňováním proti 
suchému dráždivému kašli různého původu.

•  Vhodný pro děti od 12 let a pro dospělé.

165,-
173,-

Léky k vnitřnímu užití. Obsahují butamirati citras. 
Čtěte pečlivě příbalový leták.
V akci také
Sinecod 0,15 %, sirup 200 ml, za 155 Kč 139 Kč
a Sinecod 0,5 %, perorální kapky, roztok 20 ml, 
za 136 Kč 119 Kč.

-14%

Pro členy klubu

149,-

Physiomer® Hypertonic
nosní sprej 135 ml

•  Přírodní nosní sprej sobsahem
100% mořské vody.

•  Uvolní ucpaný nos při rýmě a nachlazení.

•  Urychluje úlevu od symptomů rýmy.

•  Čistí a zvlhčuje nosní sliznici,
přirozeně regeneruje.

•  Bezpečný pro každodenní použití. 

199,-

221,-

-14%

Zdravotnický prostředek.
V akci více druhů, informujte se ve své lékárně.

Wobenzym®

800 enterosolventních tablet
• Posiluje oslabenou imunitu.

•  Pomáhá při opakovaných
zánětech dýchacích cest
bakteriálního i virového
původu.

•  Urychluje hojení
po úrazech a operacích.

2749,-

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Ibalgin® Rapidcaps 400 mg
30 měkkých tobolek
•  Účinné analgetikum ve formě měkkých

tobolek s protizánětlivým účinkem.

99,-

119,-

-25%

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

VIGANTOLVIT® Osteo
30 tablet

•  Nejvyšší dávka vitaminu D v kombinaci
s vit. K2 a vápníkem pro kosti a svaly.

•  Pro aktivní lidi, sportovce i starší osoby.

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

•  Vápník a vitamin D3 též podporují svalovou činnost.

169,-

199,-

-15%

V akci také
VIGANTOLVIT® D3 2000 I.U., 60 tobolek,
za 179 Kč 155 Kč. (1 tobolka = 2,58 Kč)

Doplněk stravy.
(1 tableta = 5,63 Kč)

Pro členy klubu

89,-

Pro členy klubu

189,-

Pro členy klubu

2649,-



Hydro pastilky
20 pastilek
•  Obsahují hydrogel komplex, který zvlhčuje 

podrážděnou sliznici a vytvoří na ní ochranný fi lm.

•  Pantotenát vápenatý podporuje regeneraci sliznice.

•  Zmírňují: bolest, škrábání a pálení v hrdle, chrapot
a dráždění ke kašli.

•  Pro namáhané
hlasivky.

129,-

153,-

.

e.

-16%

Zdravotnický prostředek.

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%
Panadol Extra Novum 500 mg/65 mg
30 tablet
•  Proti mírné až středně silné bolesti: hlavy 

včetně migrény, zubů a při menstruačních 
bolestech.

•  Snižuje horečku. 

89,-

103,-

-14%

V akci také
Panadol Novum 500 mg, 24 tablet, 
za 38 Kč 35 Kč. (Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje paracetamol.).

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Soledum® 200 mg
20 enterosolventních měkkých tobolek

•  Expert na zánět průdušek, dutin
a nachlazení! Novinka z Německa!

•  Potlačuje zánět v průduškách.

•  Rozpouští usazený hustý hlen. 

•  Usnadňuje namáhavé vykašlávání. 

•  Ulevuje od akutního zánětu vedlejších nosních dutin. 

179,-

198,-

V akci také
Soledum® 100 mg,
20 enterosolvetních měkkých tobolek,
za 165 Kč 149 Kč. 

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

tin. 

-19%

Neo-angin® bez cukru
24 pastilek

•  Na bolest v krku jednoduše Neo-geniální!

•  Léčí bolest v krku.

•  Dezinfi kuje ústní dutinu.

•  Potlačuje zánět. 

149,-

177,-

-16%

V akci více druhů, informujte se ve své lékárně.

Lék k orálnímu užití. Čtěte pečlivě příbalový leták.

Královská průdušková mast
75 ml

•  Síla účinku díky kombinaci 9 osvědčených 
bylinných silic z tymiánu obecného, 
blahovičníku kulatoplodého, šalvěje lékařské, 
měsíčku lékařského, kafru, jalovce obecného,
levandule lékařské, mentholu a borovice lesní. 

169,-

219,-

-50 Kč

Kosmetický přípravek.

Pro členy klubu

159,-



Cemio RED3 
90 kapslí
•  Slivoň africká k podpoře

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

•  Tři účinky v jedné
kapsli denně.

-19%

599,-
737,-

V akci také
Cemio Red3, 60 kapslí, 
za 566 Kč 479 Kč.
(1 kapsle = 7,98 Kč)

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 6,66 Kč)

Cemio Kamzík®

60 kapslí
•  Švýcarský originál na KLOUBY.

•  Nativní KOLAGENY typu I a II.

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

359,-

433,-

-17%

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 5,98 Kč)

MINORGA 50 mg/ml
kožní roztok 60 ml

•  Léčivý přípravek při úbytku vlasů.

•  Může zastavit proces
vypadávání vlasů.

•  Podporuje růst vlasů.

•  Příjemná, nemastná struktura,
vlasy zůstavají jemné.

299,-

454,-

Lék k aplikaci na pokožku hlavy.
Obsahuje minoxidil.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

-34%

V akci také
MINORGA 50 mg/ml, kožní roztok 3x60 ml, 
za 868 Kč 599 Kč.

ALAVISTM

MAXIMA BESTIER Tribulus
60 kapslí
•  Stále mládí a síla.
•  Extra porce testosteronu i do Vaší ložnice.
•  Obsahuje zinek, který přispívá

k udržení normální hladiny
testosteronu v krvi, k ochraně buněk
před oxidativním stresem
a k normální syntéze bílkovin. 

•  Extrakt z plodu kotvičníku zemního
přispívá k normální funkci močové
soustavy a reprodukčního systému.

539,-

619,-

cece

-16%

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 8,65 Kč)

Pro členy klubu

519,-

Voltaren Emulgel 10 mg/g
gel 150 g

•  Voltaren Emulgel působí přímo v místě 
bolesti trojím účinkem: uleví od bolesti, 
tlumí zánět a zmenšuje otok.

239,-

268,-

-11%

V akci také
Voltaren 140 mg, léčivá náplast 5 ks, za 325 Kč 289 Kč
a (Lék k vnějšímu použití. Obsahuje diclofenacum natricum.)
a Voltaren Rapid 25 mg, 20 měkkých tobolek, za 131 Kč 119 Kč 
(Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje diclofenacum kalicum.).

Lék k vnějšímu použití.
Obsahuje diclofenacum diethylaminum. Čtěte pečlivě příbalový leták.

Herba-C RAPID
30 tablet
•  Obsahuje kombinaci 4 bylinných extraktů:

echinacey, černého bezu,
pelargonie a kurkumy,
které přispívají k normální
funkci dýchacího systému.

•  Vitamin C a zinek
pro podporu
imunitního systému.

-34%

105,-
149,-

V akci také
Zinek FORTE  25 mg, 90 tablet,
za 169 Kč 129 Kč. (1 tableta = 1,43 Kč)

Doplněk stravy.
(1 tableta = 3,30 Kč)

Pro členy klubu

99,-








