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Ibalgin® 400
48 tablet
Účinné analgetikum:
• Pomáhá při bolesti hlavy, zubů, zad,
svalů, kloubů a menstruační bolesti.
• Snižuje horečku.
• Tlumí zánět.
• Pro dospělé
a dospívající od 12 let.
• Růžový Ibalgin®
je jen jeden.

-22%

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

+

279,-

Pro členy klubu

249,- Pro členy klubu

69,-

229,-

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

ATARALGIN®
50 tablet
• Tlumí bolest hlavy, krční páteře a zad.
• Snižuje svalové napětí.
• Snižuje emoční a psychické napětí.

-25%

199,-

159,-

-18%

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

89,-

79,-

Voltaren Emulgel 10 mg/g
gel 150 g + hřejivý/chladivý
gelový obklad

Analergin
30 tablet
• Přípravek proti alergiím, ke zmírnění nosních
a očních příznaků sezónní a celoroční alergické
rýmy, ke zmírnění příznaků chronické kopřivky
nejasného původu.

-25%

119,-

Pro členy klubu

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

95,-

Pro členy klubu

89,-

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje cetirizin. 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 29. 4. do 26. 5. 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.

Panadol Novum 500 mg
24 tablet
• Zmírňuje mírnou až středně silnou bolest
a horečku.
• Uvolňuje účinnou látku již za 5 minut.
• Nedráždí žaludek.

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 7–18h, Pá 7–16 h
Metro B Českomoravská

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

-26%

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.

39,-

35,Pro členy klubu

109,-

29,-

95,-

• Gel proti bolesti pohybového aparátu.
• Zklidňuje namožené svaly a šlachy.
• Ulevuje od bolesti, působí proti zánětu.

-13%

Pro členy klubu

85,-

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

Aulin® gel
100 g

Hořčík a vitamin B6 přispívají:
• ke snížení míry únavy a vyčerpání,
• ke správné funkci nervového systému,,
• normální duševní činnosti.

79,-

229,-

Cena za 2 ks

209,- Pro členy klubu
V akci také
Aulin ® gel, 50 g, za 159 Kč 139 Kč.

Běžná cena
2 ks 158 Kč.

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

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Premium Magnesium + B6 šumivý
24 tablet

Pro členy klubu

199,-

-22%

1+1

Doplněk stravy.
(1 tableta = 1,65 Kč)

Prostamol® UNO 320 mg
90 měkkých tobolek

-14%

• Na problémy s močením způsobené
zbytnělou prostatou.

Cemio RED3
90 kasplí
• Slivoň africká k podpoře zdraví prostaty,
maca k podpoře sexuálního zdraví
a sibiřský ženšen
k podpoře vitality.
• Tři účinky v jedné
kapsli denně.

-21%

730,-

599,-

758,-

649,-

Doplněk stravy.

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje extrakt Serenoa repens. ČČtěte pečlivě příbalový leták.

-29%

Brufen® 400
100 tablet

Pro členy klubu

579,-

(1 kapsle = 6,43 Kč)
V akci také
Cemio Red3, 60 kapslí, za 544 Kč 459 Kč. (1 kapsle = 7,65 Kč)

Brufen® 400
30 tablet
• Poskytuje úlevu od bolesti hlavy, zad, kloubů
i zubů.
• Pomáhá při podvrtnutí, natažení svalů
a působí protizánětlivě.

-26%

153,-

119,Pro členy klubu

66,-

109,-

49,-

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

Prostenal® Forte
60 tablet
• Saw palmetto a kopřiva dvoudomá pomáhají
udržet správnou funkci močového ústrojí
a zdravou prostatu.
u..

1+1
Běžná cena
467 Kč/ks.

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

Pharmaton® Geriavit
100+30 měkkých tobolek
• Zlepšuje fyzickou a psychickou kondici.
• Zmírňuje únavu a vyčerpání.
• Posiluje odolnost
organismu.

-24%

1389,-

1059,-*
Doplněk
ěkk stravy.
(1 tableta
bl t = 3
3,89
89 Kč)
Platí při koupi v akci 1+1.

+
* Cena platí při koupi Pharmaton® Geriavit, 100 měkkých tobolek Lék k vnitřnímu užití.
a Pharmaton® Geriavit, 30 měkkých tobolek.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Veroval® compact
pažní tlakoměr
Mějte své zdraví pod kontrolou.
• Plně automatický tlakoměr, který měří krevní tlak
a tepovou frekvenci.
• Upozorní i na poruchy srdečního rytmu a ukládá
výsledky pro dva uživatele.

-18

Premium
Diosmin Micronized FORTE
60 tablet

%

• Vysoká dávka mikronizované
ané
puriﬁkované směsi diosminu
nu
500 mg a hesperidinu
50 mg.
ost
• Aescin pro správnou činnost
cévního systému dolních
končetin.

1221,-

1055,-

Pro členy klubu

243,-

Pro členy klubu

999,-

Cena za 2 ks

Běžná cena
2 ks 486 Kč.

Zdravotnický prostředek.

Bioaktivní® Chrom FORTE
100 mcg ChromoPrecise®
60 tablet

1+1

Doplněk stravy.
(1 tableta = 2,03 Kč)

ADDITIVA® MULTIVITAMIN
+ Mineral 2+1
40+20 šumivých tablet

-20%

-32%

• 10 základních vitaminů.
• Obohaceno o 3 základní
minerály.
• 23 let na českém trhu.
• Ideální k doplnění
pitného režimu.
• Příchutě: pomeranč,
mango, broskev,
mandarinka.

• Chrom pomáhá udržovat normální hladinu
krevního cukru.
• Vysoká biologická dostupnost díky kvasnicím
s organicky vázaným chromem (ChromoPrecises®).
• Vyrobeno v Dánsku ve
e farmaceutické kvalitě.

499,-

399,-

397,-

271,-

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

(1 tableta = 6,65 Kč)

(1 šumivá tableta = 4,52 Kč)

TEREZIA Rakytníkový olej tobolky
60 tobolek

-21%

TEREZIA Rakytníkový olej kapky
30 ml
• 100% rakytníkový olej bez dalších příměsí.
• Rakytník podporuje obranyschopnost organismu,
činnost srdce a působí příznivě na pokožku.
• Tobolky a kapky na vnitřní užití.
• Kapky lze použít také zevně.

479,-

379,-

299,-

239,-

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

(1 tobolka = 6,32 Kč)

(1 ml = 7,97 Kč)

V akci také
TEREZIA Rakytníkový olej, 30 tobolek, za 249 Kč 209 Kč, (1 tobolka = 6,97 Kč)
a TEREZIA Rakytníkový olej, kapky 10 ml, za 119 Kč 95 Kč. (1 ml = 9,50 Kč)

-20%

Tebokan 120 mg

30 potahovaných tablet
Nemůžete si vzpomenout?
• Špatně se soustředíte?
• Lék na poruchy paměti,
po poradě s lékařem též
na závratě, ušní šelesty
a demence.
• 1× denně.

-18%

304,-

249,-

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

• Komplexní
multivitamin
s minerály
a výtažkem kořene
ženšenu
pro aktivní život
po padesátce.
• Ženšen působí
proti únavě
a podporuje vitalitu
a celkovou výdrž.

1+1

Běžná cena
385 Kč/ks.

Doplněk stravy.

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje extrakt
EGb 761 z listů Ginkgo biloba.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Faktu čípky
20 čípků

Spektrum Vitalita 50+
90 tablet

(1 tableta = 2,13 Kč)
Platí při koupi v akci 1+1.

-19%

Procto-Glyvenol® 50 mg/g
+ 20 mg/g
rektální krém 30 g

-20%

• Pro místní léčbu vnějších a vnitřních hemoroidů.

159,-

139,-

173,-

Pro členy klubu

139,-

129,-

Lék k použití v oblasti konečníku.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Lék k aplikaci do konečníku. Čtěte pečlivě příbalový leták.

Parasoftin
– exfoliační ponožky 1 pár
• Odstraňuje tvrdou kůži chodidel,
mozoly a kuří oka.
• Hydratuje, zvláčňuje
a vyhlazuje pokožku
nohou.
• Vhodný při zrohovatělé
pokožce.
• Účinek do 1 týdne
po použití.

-18%

PARALEN® GRIP
chřipka a bolest
12 tablet

-23%

• Odstraňuje příznaky chřipky a nachlazení, jako jsou:
horečka, ucpaný nos, bolest hlavy, bolest v krku.
• Díky kofeinu působí také proti únavě a ospalosti.

170,-

139,-

93,-

72,Kosmetický přípravek.

Lék k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalový leták.

Canespor® 1× denně krém
15 g
KONEC SVĚDĚNÍ I PÁLENÍ. KONEC PLÍSNĚ.
• Určený k léčbě plísně kůže.
• Komfortní aplikace – jen 1× denně.

-21%

Imazol® krémpasta 10 mg/g
30 g
• Léčba kvasinkové infekce v kožních záhybech.
• Léčba plenkové dermatitidy způsobené
kvasinkami.
• Vhodný pro děti a dospělé.

-10%

189,-

149,Léky k vnějšímu použití.
Obsahují bifonazol.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

L.CZ.MKT.CC.01.2019.1548

V akci také
Canespor ® 1x denně roztok, 15 ml,
za 189 Kč 159 Kč.

Baldriparan®
30 tablet
• Rostlinný léčivý přípravek ke zmírnění poruch
spánku a k úlevě od mírného nervového napětí.
• Pro dospělé a děti
ti od 12 let.

-24%

144,-

129,-

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

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

Etrixenal 250 mg
10 tablet
Úleva od akutní bolesti kloubů, svalů a šlach.
• Protizánětlivý účinek – zmírňuje bolest, zánět,
zarudnutí a otok.
• Komfortní dávkování – stačí i 2 tablety denně.

-46%

222,-

179,-

Pro členy klubu

169,-

72,-

39,-

Lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje extrakt z kořene
ene kozlíku lékařského.
lékařského
Čtěte pečlivě příbalový leták.

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

Marťánci sirup
150 ml
• Vitaminy a minerály
pro podporu zdraví,
imunity a vitality.
• Vitamin C a zinek
přispívají k správné funkci
imunitního systému.
• Vitaminy B1, B3 a B5
přispívají ke správnému
energetickému
metabolismu.
• Vhodné pro děti
od jednoho roku.

ANALÝZA VLASŮ A POKOŽKY HLAVY
BEZPLATNÉ PORADENSTVÍ A VYŠETŘENÍ
POMOCÍ DIAGNOSTICKÉ MICROCAMERY.®

1+1
Běžná cena
179 Kč/ks.

NAVÍC DÁREK PŘI NÁKUPU NAD 599 KČ
Doplněk stravy.
(1 ml = 0,60 Kč)
Platí při koupi v akci 1+1.

27. – 28. 5. 2019
PHARMACENTRUM BUDĚJOVICKÁ

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

-20%

Loperon® 2 mg tvrdé tobolky
20 tvrdých tobolek
• K symptomatické léčbě akutního
a chronického průjmu.
• Pro děti od 6 let a dospělé.

-18%

199,-

179,145,-

129,-

Pro členy klubu

159,-

Pro členy klubu

119,Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje loperamid hydrochlorid.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

BioLac Baby drops
kapky 6 ml
• Probiotické kapky
pro děti od narození.

-15%

GS Laktobacily Forte21
60+20 kapslí
• Unikátní komplex 9 odolných kmenů bakterií.
• 21 miliard životaschopných mikroorganismů*
v denní dávce (2 kapsle).
• Navíc selen pro podporu imunity.

-15%

*Uvedené množství odpovídá okamžiku výroby.

270,-

412,-

349,-

229,-

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 4,36 Kč)
V akci také
GS Laktobacily Forte21, 30+10 kapslí,
za 236 Kč 209 Kč. (1 kapsle = 5,23 Kč)

Doplněk stravy.
(1 ml = 38,17 Kč)

Biopron® Forte
30+10 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.

-14%

289,-

249,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)

ANALÝZA VLASŮ A POKOŽKY HLAVY
BEZPLATNÉ PORADENSTVÍ A VYŠETŘENÍ
POMOCÍ DIAGNOSTICKÉ MICROCAMERY.®
NAVÍC DÁREK PŘI NÁKUPU NAD 599 KČ
Doplněk stravy.
(1 tobolka = 6,23 Kč)

31. 5. 2019
PHARMACENTRUM HOLEŠOVICE

Kosmetické přípravky.

Proenzi® Intensive
120+60 tablet

-29%

To nejlepší pro Váš pohyb od Proenzi®.
• Nové, unikátní složení.
• Zesílená výživa díky rostlinným extraktům:
vrbě bílé, kurkuminu
a Boswellii serratě
pro zdravé, pružné
a pohyblivé klouby.

Calcichew® D3 500 mg/200 IU
60 žvýkacích tablet
K prevenci a léčbě nedostatku
vápníku a vitamínu D.
• 1 tableta obsahuje optimální
jednorázovou dávku 500 mg
vápníku.
• Tabletu můžete rozkousat
a zapít nebo vycucat.

699,-

-21%

189,-

499,-

149,-

Doplněk stravy.
Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

(1 tableta = 2,77 Kč)

%
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Bepanthen® Plus
krém 30 g

Bepanthen® Plus
krém 100 g

• Na drobná poranění pro celou rodinu:
na odřeniny, škrábance, trhlinky a praskliny kůže.
• Podporuje hojení řezných ran.
• Brání vzniku a šíření infekce v ráně.
• Díky dexpanthenolu hy
hydratuje a ránu hojí.

-20%

169,-

149,-

399,-

Pro členy klubu

139,-

Lék k vnějšímu použití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.
L.CZ.MKT.CC.02.2019.1595

319,-

Lék k vnějšímu použití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Fyto obojek Forte 65 cm
+ PARAZYX pro psy do 15 kg
a kočky, 22 tablet
• Repelentní obojek proti klíšťatům i blechám, vhodný pro psy i kočky.
• Klíště odpudí anebo dehydratuje.
• Neobsahuje insekticidy ani hormony.

ANALÝZA VLASŮ A POKOŽKY HLAVY

449,Veterinární přípravek.
k Sl
Složení:
ž í 5 g/kg
/k
Geraniol. Používejte biocidy bezpečným
způsobem. Před použitím si vždy přečtěte
označení a informace o přípravku.

BEZPLATNÉ PORADENSTVÍ A VYŠETŘENÍ
POMOCÍ DIAGNOSTICKÉ MICROCAMERY.®
Veterinární přípravek k vnitřnímu
užití. Před použitím si vždy přečtěte
označení a informace o přípravku.

NAVÍC DÁREK PŘI NÁKUPU NAD 599 KČ
29. – 30. 5. 2019
LÉKÁRNA PHARMACENTRUM DBK

Kosmetické přípravky.

Zklidnění z přírody

Sluneční ochrana
Sluneční ochrana
posouvající hranice.
NOVINKA
EKOLOGICKÝ PŘÍSTUP

TEXTURA
VYVINUTÁ PRO

SPORT

Kosmetické přípravky.

SLEVA 150 Kč při koupi sluneční ochrany Avène nad 400 Kč.*
*Sleva se nevztahuje na promo balení a platí od 1. 5. 2019 do vyprodání zásob.

Panthenol Omega
tělové mléko Aloe Vera 9%
250 ml

-19%

Panthenol Omega
Chladivá pěna ve spreji 10%
150 ml

-19%

• 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.

• Přináší úlevu sluncem podrážděné
pokožce.
• Napomáhá regenerovat a hydratovat
pokožku po opalování.
• Pomáhá obnovit elasticitu pokožky.
• ÚČINNÉ LÁTKY: 9 % D-Panthenolu,
výtažek z aloe vera.

179,179,Kosmetický přípravek.

145,V akci také
Tělové mléko s rakytníkem 9%, 250 ml,
za 179 Kč 145 Kč.

Ladival® pro děti OF 30
mléko 200 ml
• Ochrana před sluncem pro citlivou
pokožku dětí a batolat.
• Trojnásobná ochrana UVA
+ UVB + IRA.
• Voděodolné.

Kosmetický přípravek.

-26%

145,-

V akci také
Chladivá pěna s aloe vera 9%, 150 ml, za 179 Kč 145 Kč.

Revital Super Beta-karoten
s měsíčkem a sedmikráskou
80+40 tablet
Krásné opálení a zdravá pokožka.
Komplex karotenoidů 9,6 mg
(beta-karoten 6 mg, lutein 3 mg,
zeaxantin 0,6 mg):
• beta-karoten,
• měsíček lékařský,
• sedmikráska obecná,
• biotin (příznivě ovlivňuje
stav pokožky),
• vitaminy E + C.

442,-

375,-

329,-

V akci také
Revital Super Beta-karoten
s měsíčkem a sedmikráskou,
40+20 tablet,
za 115 Kč 99 Kč. (1 tableta = 1,65 Kč)

Kosmetický přípravek.

• 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%

3M™ Spofaplast®
Mini lékárnička
mix 20 ks

56,-

199,-

45,-

(1 kapsle = 1,66 Kč)
V akci také
GS Betakaroten s měsíčkem, 90+45
0 45 k
kapslí
kapslí,
lí
za 194 Kč 159 Kč. (1 kapsle = 1,18 Kč)

Doplněk stravy.
(1 tableta = 1,58 Kč)

-20%

Sada náplastí 3M™ Spofaplast®:
• Textilní náplasti.
• Náplast pro děti.
• Náplasti na drobná poranění.
• Náplast pro citlivou pokožku.
• Voděodolná náplast.

244,-

Doplněk stravy.

224,-

189,-

Pro členy klubu

GS Betakaroten Forte
s měsíčkem
80+40 kapslí

-16%

Zdravotnický prostředek.
V akci také
3M™ Spofaplast ® Rodinná, mix 24 ks, za 54 Kč 41 Kč.

Je opravdu kašel
jenom jeden?
Kašel nás provází celým životem, ať už přímo
u nás nebo u našich blízkých. Kašel může být
suchý, vlhký, dráždivý, či třeba chronický. Jak ale
poznat, co ho spouští a zahájit tak správnou léčbu?
V mnoha případech jde o příznak nachlazení.
Co když ale trpíte neustávajícím kašlem? Nebo se zadýcháváte při mírně zvýšené aktivitě či
při běžné chůzi a denních aktivitách? Abychom přišli, co za tímto kašlem vězí, pomůžeme si
vyšetřením na přístroji zvaném spirometr.

Vyšetření probíhá v soukromí konzultační
místnosti, kde zjistíme hodnoty vašich
plicních funkcí. Pokud zjistíme, že je potřeba
provést podrobnější a speciální vyšetření,
zajistíme další vyšetření v plicní ambulanci
na poliklinice Budějovická.
Průběh vyšetření:
Po domluvě společně za naší asistence
provedeme 3x měření na přístroji
zvaném spirometr. Opakování vyšetření
provádíme pro to, abychom vyloučili
chyby v měření.
Pokud nic neobjevíme, gratulujeme vám.
Nicméně je dobré chodit na preventivní
vyšetření pravidelně. Domluvte se, kdy
byste měli vyšetření podstoupit znovu.
V případě, že zjistíme, že některé
hodnoty jsou jiné, než by měly být,
probereme s vámi možnosti další péče.
V případě zájmu vám zajistíme termín
podrobnějšího vyšetření na plicním
oddělení Polikliniky Budějovická.

Chronická obstrukční plicní nemoc
(CHOPN)
Chronická obstrukční plicní nemoc je
jedním z nejčastějších onemocnění plic,
kterým trpí až 10% světové populace, ve
věku nad 40 let až 20 %. Jedná se o
onemocnění, kde nejčastějším rizikem je
aktivní i pasivní kouření, škodlivé plyny
z ovzduší, ale i různé infekce mohou být
příčinou rozvinutí nemoci.
Neváhejte se ještě dnes objednat na
vyšetření u nás v lékárně, jelikož prevence
je základem a mnohdy může odhalit nemoc
s dostatečným předstihem.

Program odborně vede:
PharmDr. Gabriela Podhorská
Objednejte se na vyšetření spirometrem:
na jakémkoliv výdejním místě léků na
recept, Lékárna Pharmacentrum
Budějovická, Praha 4.

nikdo neodolá
Vyberte si z palety chutí a barev
z exotického i českého ovoce.
100% přírodní, bez konzervantů
a stabilizátorů. Máme 10 příchutí
100% přírodní zmrzliny
z čerstvého ovoce.

Také cítíte doteky slunné Itálie?
Kosmetika s bio olivovým olejem,
která vznikla z respektu
k životnímu prostředí, přírodě
a zároveň zdraví člověka.

www.osatka.cz
Nakupujte pohodlně on-line a nákup si nechte dovézt domů
nebo si ho vyzvedněte v kamenné prodejně.
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

Dejte své snídani

Tipy z naší Ošatky

nový smysl

Bioharmonie

Směs sušeného
ovoce a ořechů

Isola BIO

Rýžový
lískooříškový
nápoj 1 l

125 g

BIO
56 Kč

46 Kč
Cena za 100 g: 36,80 Kč

76 Kč

Bez
lepku

63 Kč
Cena za 100 ml: 7,60 Kč

Směs sušeného ovoce a ořechů parťák do školy, na výlet, na
cesty i na dlouhé porady a školení. Sušené ovoce vás plně
uspokojí svojí sladkou chutí a zbytečně nezatíží jako bílý cukr.
Tato super směs vás nabije opravdu koncentrovanou energií.
Nabídněte ji i dětem, sportovcům, těhotným i kojícím
maminkám a všem, kdo potřebují doplnit rychle energii.

Rýžové nápoje Isola BIO jsou vyrobeny z italské
rýže, jsou 100% rostlinného původu, bezlepkové
a neobsahují laktózu. Nápoj se vyznačuje
lahodnou, osvěžující chutí lískových ořechů,
pěstovaných podle zásad ekologického
zemědělství.

U nás za nákupy odměňujeme
Za libovolný nákup v Ošatce v hodnotě od 799 Kč
od nás dostanete jako dárek balení rostlinného
proteinu od Bohemia olej.
Doporučujeme vyzkoušet
skvělé a vysoce kvalitní
oleje od českého výrobce
Bohemia olej.

Jemně vymletá severská
čaga. Bez lepku, bio, raw,
bez cukru, bez konzervantů.

Loov

Čaga
142 g

350 Kč

315 Kč
Cena za 100 g: 221,83 Kč

BIO

Bez
lepku

RAW

Biopekárna Zemanka

Medové bio
perníčky
100 g

49 Kč

43 Kč
Cena za 100 g: 43 Kč

BIO

Medové bio perníčky se vám
rozplynou na jazyku. Jsou skvělé
k čaji nebo kávě, ale i jako odměna
pro vaše nejmenší. Při výrobě používáme
jen suroviny z ekologického zemědělství.
Samozřejmostí je absence ztužených
tuků, chemických konzervantů a barviv.

Bohemia olej
Allnature

Olej z ostropestřce
mariánského

Erythritol
500 g

250 ml
199 Kč

209 Kč

RAW

155 Kč

149 Kč

Cena za 100 ml: 62 Kč

Cena za 100 g: 29,80 Kč

Bohemia Olej ostropestřcový je světle
nazlátlé barvy s jemně oříškovou chutí.
Je bohatý na vitamin E, který pomáhá
chránit buňky před oxidačním stresem.
Dodává příjemný nádech na saláty či
dresinky, hodí se i do jogurtů. V roce
2018 získal ocenění Regionální potravina.

Erythritol je jedno z nejlepších náhradních sladidel.
Sladivost je podobná jako u cukru, ale neobsahuje
téměř žádné kalorie. Navíc má nízký glykemický index.

Biopekárna Zemanka

Vícezrnné bio sušenky
s vločkami a čokoládou

Hyleys

100 g

7 čajových
chutí
25 sáčků × 1,5 g

49 Kč

43 Kč

73 Kč

Cena za 100 g: 43 Kč

59,90 Kč

Máte rádi chuť kvalitní
čokolády a ovesných
vloček? Zkuste naše
výborné vícezrnné bio
sušenky, ve kterých se
tyto dvě chuti dokonale
snoubí.

Cena za 100 g: 159,73 Kč

Ochutnejte sedm druhů zelených a
černých čajů s bylinami a ovocem.
Čajové sáčky jsou baleny ve foliových
obalech bez přístupu vzduchu. Čaj si
tak zachová dokonalou vůni a chuť.

BIO

29 Kč

24,90 Kč
Cena za 100 ml: 9,96 Kč

Ovocňák

Mošt různé
příchutě, 250 ml
100% ovocná šťáva, lisovaná za
studena z českého ovoce!
Ošetřeno pouze šetrnou
pasterizací, bez chemie,
přidaného cukru či konzervantů.
Revoluční obal* s uzávěrem a picí
membránou, která zabraňuje
samovolnému rozlití.
* Tento obal získal speciální ocenění SYBA –
Save Food pro rok 2017.

Platnost nabídky:
od 29. 4. do 26. 5. 2019

Biopekárna Zemanka

Bio Müsli kolečka
s medem
100 g
Ochutnejte zdravější
alternativu svačinky.
Bio müsli kolečka vynikají
lahodnou medovou chutí.
Obsahují bio vločky, rozinky
a semínka.

49 Kč

43 Kč

BIO

Cena za 100 g: 43 Kč

Kyosun

Maxsport
Organic

Matcha Tea
Premium
20 sáčků × 1,5 g
Matcha Tea Premium je vysoce
kvalitní 100% zelený čaj rozemletý
na jemný prášek. Při výrobě
nedochází k fermentaci. Určen
všem čajovým gurmánům.
Má čerstvou a delikátní chuť
s nasládlým nádechem.

BIO

RAW

369 Kč

269 Kč
Cena za 100 g: 896,67 Kč

Protein
Pasta
4 druhy, 200 g
Pro ty, kteří chtějí extra
proteiny a těstoviny s nízkým
glykemickým indexem. Jsou
bez lepku a laktózy. Protože
v jednoduchosti je krása.
Na výběr ze čtyř druhů.

BIO

Bez
lepku

89 Kč

69 Kč
Cena za 100 g: 34,50 Kč

