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Voltaren Forte 20 mg/g
gel 100 g
•  Analgetikum ve formě gelu s účinkem

proti bolesti až na 24 hodin při aplikaci
2× denně ráno a večer.

•  Tlumí bolest zad,
svalů a kloubů. 

Čtěte pečlivě příbalový leták. Voltaren Forte 20 mg/g gel je lék k vnějšímu použití. 
Obsahuje diclofenacum diethylaminum. Voltaren Rapid 25 mg, měkké tobolky, je lék 
k vnitřnímu užití. Obsahuje diclofenacum kalicum. Voltaren 140 mg, léčivá náplast, je 
lék k vnějšímu použití. Obsahuje diclofenacum natricum.

V akci také
Voltaren Rapid 25 mg, 20 měkkých tobolek, za 133 Kč 119 Kč 
a Voltaren 140 mg, léčivá náplast, 5 ks, za 333 Kč 299 Kč.

4 hodin při aplikaci
er.

eták. Voltaren Forte 20 mg/g gel je lék k vnějšímu použití. 

Olynth® HA 0,5 mg/ml
nosní sprej, roztok 10 ml

•  Pro děti od 2 do 7 let. 

•  Rychle uvolňuje ucpaný nos.

•  Zvlhčuje nosní sliznici.

•  Neobsahuje konzervační látky.

•  Účinek po dobu 10 hodin.

115,-
Reklama na léčivý přípravek. 
Nosní sprej, roztok Olynth® 
HA 0,5 mg/ml obsahuje 
xylometazolin-hydrochlorid 
a je určen k podání do nosu. 
Čtěte pečlivě příbalový 
leták.

cena za 2 ks

EndWarts® ORIGINAL
roztok 5 ml
•  Unikátní prostředky pro odstranění bradavic 

na rukou a chodidlech. 

Freeze: zmrazení oxidem dusným.

Original a Pen: vysoušení kyselinou mravenčí.

239,-
280,-

-15%

Zdravotnické prostředky. 
Před použitím prostředků 
EndWarts® si pečlivě 
pročtěte návod k použití.
Číslo notifi kované osoby: 
37708 (EndWarts FREEZE), 
0546 (EndWarts PEN, 
EndWarts Original). V akci také

EndWarts® Freeze kryoterapie bradavic 7,5 g,
za 535 Kč 439 Kč a EndWarts® Pen, pero
na odstranění bradavic 3 ml za 389 Kč 299 Kč.

Cena
za 2ks

Brufen® 400 mg 

•  Úleva od bolesti hlavy, migrény, zubů, šíje i zad.

•  Pomáhá při podvrtnutí a natažení svalů.

•  Působí protizánětlivě.

129,-
164,-

-21%

Brufen 400 mg, potahované tablety, je léčivý 
přípravek k vnitřnímu užití s léčivou látkou ibuprofen. 
Čtěte pečlivě příbalový leták.

-20%

279,-
349,-



Antimetil
30 tablet
•  Extrakt ze zázvoru v unikátní koncentraci.

•  Vhodný při cestovní nevolnosti, rozbouřeném 
žaludku (např. na dovolené), při těhotenské 
nevolnosti.

-12%

105,-
119,-

Doplněk stravy.
(1 tableta = 3,50 Kč)

Nolpaza 20 mg
14 enterosolventních tablet
•  Tablety snižují tvorbu kyseliny v žaludku.

•  Používají se ke krátkodobé léčbě refl uxních 
příznaků (např. pálení žáhy, kyselá regurgitace).

•  Stačí jen jedna tableta denně.

109,-
129,-

-16%

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

Tasectan® Duo
12 tablet

•  Rychle vyřeší akutní průjem a šetrně obnoví 
funkci střev.

•  Potlačuje doprovodné bolesti břicha a křeče.

•  Na všechny druhy průjmu.

•  Forma pro dospělé i děti.

159,-
199,-

V akci také
Tasectan® Duo Kids, 12 sáčků, za 189 Kč 149 Kč. 

-20%

Zdravotnický 
prostředek.
Čtěte pečlivě 
návod k použití.

Imodium® 2 mg tvrdé tobolky
20 tvrdých tobolek

RYCHLÁ A ÚČINNÁ LÉČBA PRŮJMU.

•  K léčbě akutního a chronického průjmu.

•  Účinkuje do 1 hodiny, při užití jednorázové dávky 4 mg.

Lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje loperamid-
hydrochlorid. Čtěte 
pečlivě příbalový 
leták. Reklama na 
léčivý přípravek. V akci více druhů,

informujte se ve své lékárně.

159,-
při koupi 2 ks 
cena za 1 ks

Akce 
 Lékárnička výhodněji



BioLac Baby drops
kapky 6 ml
•  Mikroenkapsulované probiotické 

kapky s kulturami přirozeně 
přítomnými v mateřském mléku.

•  Vhodné již od narození.

235,-
270,-

-13%

Doplněk stravy.
(1 ml = 39,17 Kč)

Hylak forte
perorální roztok, 100 ml

•  Jedinečný lék na obnovu 
střevní mikrofl óry.

•  Vhodný pro dospělé,
děti i kojence.

169,-
215,-

-21%

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

Helicid® 20
14 enterosolventních tvrdých tobolek
•  Účinná pomoc při pálení žáhy – snižuje 

množství kyseliny, která se tvoří ve Vašem 
žaludku.

•  Po poradě s lékařem mohou užívat
i těhotné či kojící ženy.

129,-
160,-

-19%

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

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.

155,-
195,-

-26%

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

Pro členy klubu

145,-

CAMILIA® perorální roztok
30 jednodávkových obalů
•  Zmírní potíže při růstu zoubků.

•  Působí na více příznaků.

•  Snadno použitelné jednorázové obaly.

•  Homeopatie vhodná pro kojence a batolata.

379,-
455,-

-19%

Camilia® je homeopatický léčivý přípravek 
užívaný tradičně v homeopatii ke zmírnění 
potíží spojených s růstem zubů u kojenců a 
batolat. Lék k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě 
příbalový leták.
V akci také
CAMILIA® perorální roztok,
10 jednodávkových obalů, za 199 Kč 159 Kč.

Pro členy klubu

369,-

NOVÉ VĚTŠÍ 
BALENÍ

BIOPRON Forte
30 tobolek
•  Komplex živých probiotik se S. boulardii 

a prebiotiky.

•  Doplňujte probiotika a prebiotika, nejen 
na cestách.

279,-
339,-

-18%

Doplňky stravy.
(1 tobolka = 9,30 Kč )

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



Flalgo® 140 mg léčivá náplast
7 ks léčivých náplastí

•  Léčí bolest, zánět a otok kloubů, svalů
a šlach u méně závažných bolestivých stavů 
způsobených zraněním (podvrtnutí, natažení, 
zhmoždění).

359,-
425,-

t

-16%

Čtěte pečlivě příbalový leták. Flalgo® 140 mg, léčivá náplast,
je léčivý přípravek s účinnou látkou diklofenak epolamin ke 
kožnímu podání.

ALFASILVER
sprej 50 ml

•  Na odřeniny, popáleniny a další druhy ran 
s ionizovaným stříbrem.

•  Chrání před infekcí.

•  Pomáhá hojení rány.

•  Nepálí a neštípe.

-23%

169,-
219,-

Zdravotnické prostředky.
Čtěte pečlivě návod k použití.

DETTOL 0,2% Antiseptický sprej 
100 ml
•  K čištění čerstvých drobných

ran a k likvidaci běžných bakterií,
které infi kují drobné rány.

•  V účinné formě ve spreji.

•  Neštípe, nebarví, nezapáchá,
bez jódu.

Lék k vnějšímu použití.
Kožní podání.
Obsahuje benzalconii chloridum.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Olfen Neo Forte, gel
100 g

•  Olfen a Olfen Neo Forte pro úlevu 
od bolesti zad, svalů a kloubů.

229,-
282,-

-22%

Čtěte pečlivě příbalový leták. 
Olfen Neo Forte, gel obsahuje 
diclofenacum diethylaminum. 
Olfen, gel obsahuje diclofenacum 
natricum. Léčivé přípravky k 
zevnímu použití. Nepoužívejte 
souběžně.V akci také

Olfen, gel, 100 g, za 189 Kč 149 Kč. 

Pro členy klubu

219,-

KlíštěStop
tonikum 100 ml v rozprašovači
•  100% přírodní přípravek, který díky 

použití účinných silic výrazně snižuje 
pravděpodobnost přisátí klíštěte. 

•  Tonikum má příjemnou
vůní a dodává pokožce
osvěžující pocit.

-17%

199,-
239,-

Kosmetický přípravek.

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.

89,-
116,-

-23%

V akci také
Otrivin 1 mg/ml, nosní sprej, 
roztok 10 ml, za 108 Kč 79 Kč
a Otrivin Rhinostop 0,5 mg/ml
+ 0,6 mg/ml, nosní sprej,
roztok 10 ml, za 162 Kč 145 Kč.

Čtěte pečlivě příbalový leták. 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.

n.

NOVINKA

99,-
při koupi 2 ks 
cena za 1 ks

Akce 
 Lékárnička výhodněji



VALETOL®

24 tablet
Lék na léčbu bolesti hlavy, zubů, zad v křížové 
oblasti a při menstruaci.

79,-
99,-

-20%

Volně prodejný lék
k vnitřnímu užití. Před 
použitím si přečtěte 
příbalovou informaci
a poraďte se se svým 
lékařem nebo lékárníkem. 
Pouze pro krátkodobé 
použití.

. 

Ibalgin® Duo Effect 
100 g
•  Kombinace dvou účinných látek ve formě krému. 

•  Potlačuje bolest, zmírňuje zánět a urychluje 
vstřebávání modřin.

•  Léčí poúrazové stavy a následky sportovních úrazů, 
např. otoky, krevní podlitiny, podvrtnutí kloubu. 
Ulevuje od bolesti zad.

•  Pro dospělé a dospívající od 12 let.

205,-
259,-

-21%

Lék k vnějšímu použití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

V akci také
Ibalgin® gel, 100 g, za 179 Kč 145 Kč
a Ibalgin® krém, 100 g, za 179 Kč 145 Kč.

Hyal-Drop® multi oční kapky
10 ml
•  Účinná pomoc

pro podrážněné
a unavené oči.

•  Použitelnost 6 měsíců 
po otevření.

•  Bez konzervantů, 
vhodný i pro velmi 
citlivé oči.

-25%

179,-
226,-

Zdravotnický prostředek.
Pečlivě čtěte návod k použití.

V akci také
Artelac TripleAction, oční kapky 10 ml,
za 299 Kč 249 Kč.

Pro členy klubu

169,-

Ibalgin® 400
100 potahovaných 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. 

129,-
169,-

-24%

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

čku,

dospív

n®

-
-

ívající od 12 let.



Omega-3 FORTE 1000 mg
120+60 tobolek
•  Vysoká dávka omega-3 premiové 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.

249,-
309,-

-19%

Doplněk stravy.
(1 tableta = 1,38 Kč)

Cannaderm Capillus seborea šampon
150 ml
•  STOP seborei, lupénce a atopii ve vlasech.

•  Při svědění, začervenání a šupení vlasové 
pokožky.

•  S konopným extraktem
a solí z Mrtvého moře.

269,-
330,-

-18%

V akci také
Cannaderm Capillus 
šampon proti lupům 
NEW, 150 ml, za 299 Kč 
245 Kč a Cannaderm 
Capillus šampon
s kofeinem NEW, 150 ml, 
za 305 Kč 249 Kč.

Kosmetický přípravek.

NUROFEN 200 mg léčivá náplast
4 ks
•  Ulevuje od bolesti při namožení svalů,

podvrtnutí či zhmoždění v oblasti kloubů.

•  Nepřetržité uvolňování léčivé látky
v místě bolesti po dobu 24 hodin.

•  Diskrétní, fl exibilní, neomezuje pohyb.

•  Jediná léčivá náplast s ibuprofenem.

•  Působí protizánětlivě.

199,-
259,-

Lék k vnějšímu použití. Kožní 
podání. Obsahuje ibuprofen. 
Čtěte pečlivě příbalový 
leták. 

-23%

V akci také
NUROFEN 200 mg, léčivá náplast, 2 ks, za 159 Kč 129 Kč.

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

tobolek s protizánětlivým účinkem.

99,-
129,-

-23%

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

Pharmacentrum Magnesium B6 Chelát
60 kapslí

•  přispívá ke snížení 
míry únavy, vyčerpání 
a stresu

•  podporuje normální 
funkci svalů, stav 
kostí a zubů

•  přispívá ke správné 
funkci nervového 
systému

Běžná cena
2 ks 398 Kč.

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 1,66 Kč)

centrum Magnesium B6 Chelát
í

nížení 
vyčerpání 

ormální 
stav 

právné
vého 

ena
Kč.

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 1,66 Kč)

1+1

Pro členy klubu

199,-
Cena za 2 ks

Fenistil 1 mg/g
gel 30 g
•  Rychlá a účinná úleva od svědivé vyrážky, 

poštípání hmyzem, spálení od slunce, kopřivky.

•  Účinkuje přímo v místě svědění a podráždění.

Čtěte pečlivě příbalový leták. Fenistil 1 mg/g gel je lék k použití na kůži. Fenistil 1 
mg/ml perorální kapky, roztok je lék k vnitřnímu užití. Obsahují dimetindeni maleas.

V akci také
Fenistil 1 mg/g, gel 50 g, za 284 Kč 249 Kč a Fenistil kapky, 
20 ml, za 189 Kč 159 Kč. 

169,-
při koupi 2 ks 
cena za 1 ks

Akce 
 Lékárnička výhodněji



Prostenal Control
90 tablet
•  3 aktivní látky pro zdravou prostatu, 

normální proud moči a méně časté močení. 

589,-
699,-

-16%

Doplněk stravy. Obsahuje 
extrakty ze saw palmetta, 
které přispívá k udržení 
zdravé prostaty, a kopřivy 
dvoudomé pro podporu 
správné funkce močového 
ústrojí.
(1 tableta = 6,54 Kč)

Fypryst®

roztok pro nakapání na kůži
•  Spot-on přípravek

pro psy a kočky,
účinný proti blechám
a klíšťatům.

Pouze pro zvířata.
Vyhrazené veterinární léčivé přípravky.
Obsahují fi pronil. Čtěte pečlivě příbalový leták.

V akci více druhů,
informujte se ve své lékárně.

89,-
od

Urinal Akut
20 tablet
•  Kombinace kanadských brusinek a vitaminu D.

•  Se zlatobýlem obecným pro podporu zdraví 
močových cest.

•  Akutní péče.

-29%

V akci také
Urinal D-manosa FORTE, 10 sáčků,
                       za 309 Kč 239 Kč. (1 sáček = 23,90 Kč)

Doplňky stravy.
(1 tableta = 14,95 Kč)

299,-
419,-

-25%

Dehinel® Plus fl avour tablety pro psy
2 tablety

•  Odčervovací tablety pro psy.

•  Účinné proti hlísticím a tasemnicím.

•  1 tableta na 10 kg.

59,-
79,-

V akci také
Dehinel® Plus XL tablety pro psy, 2 tablety, za 229 Kč 139 Kč
a Dehinel® 230 mg/20 mg potahované tablety pro kočky,
2 tablety, za 99 Kč 79 Kč.

Pouze pro zvířata.
Volně prodejný veterinární léčivý přípravek.
Čtěte pečlivě příbalový leták.Cena

za 2ks

Pharmacentrum B-komplex Forte
100 kapslí

•  přispívá ke správné 
činnosti metabolismu

•  podporuje správnou 
funkci nervového 
systému

•  přispívá ke snížení míry 
únavy a vyčerpání

•  přispívají k udržení 
normálního stavu 
pokožky a vlasů

Běžná cena
2 ks 318 Kč.

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 0,80 Kč)

centrum B-komplex Forte
lí

právné
bolismu

rávnou
ého 

nížení míry
rpání

ržení 
avu 

asů

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 0,80

1+1

Pro členy klubu

159,-
Cena za 2 ks

V akci 1+1 pro členy klubu také
Pharmacentrum B-komplex Forte 30 tablet.

Repelent PREDATOR FORTE spray
150 ml
•  Obsah účinné látky:

DEET 249 g/kg (24,9 %).

•  Repelentní spray proti komárům a klíšťatům.

•  Aplikace na pokožku i oděv.

•  Zvýšený obsah účinných látek, doba
účinnosti 4-6 hodin.

•  Vhodné pro děti od 2 let.

•  100% dávkování ve svislé i vodorovné poloze.

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

V akci také
Repelent Predator BIO spray, 150 ml,
                       za 249 Kč 179 Kč. 

139,-
při koupi 2 ks 
cena za 1 ks

Akce 
 Lékárnička výhodněji



Hemagel
5 g
•  Gel na ošetření povrchových poranění kůže.

•  Vhodný na popáleniny, odřeniny, puchýře, 
řezné rány a drobná poranění v domácnosti.

•  Urychluje proces hojení. Zabraňuje vysušování 
a tvorbě strupů.

Zdravotnický prostředek.
Čtěte pečlivě návod k použití.

Pharmacentrum Ostropestřec 
Mariánský
60 kapslí

•  přispívá k detoxikaci 
(pročištění)

•  podporuje správné
trávení a činnost jater

•  přispívá k normální
hladině cukru v krvi

•  napomáhá normální
činnosti srdce

Běžná cena
2 ks 378 Kč.

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 1,58 Kč)

ý

kaci

vné
t jater

ální
krvi

mální

a Doplněk stravy.

1+1

Pro členy klubu

189,-
Cena za 2 ks

Magnesium B-komplex Rapid
20 šumivých tablet

•  Plně rozpustná tableta 
(nezanechává usazeniny).

•  Vysoce vstřebatelná forma
– citrát hořečnatý.

•  Slazeno stévií, bez barviv
a umělých sladidel.

79,-
99,-

d

-20%

V akci také
Magnesium B-komplex IMMUNE, 20 šumivých 
tablet, za 105 Kč 85 Kč.
(1 šumivá tableta = 4,25 Kč)

Doplněk stravy.
(1 šumivá tableta = 3,95 Kč)

Bepanthen Sensiderm krém
20 g
Úleva od svědění do 30 minut
•  Ulevuje od příznaků ekzému.

•  Rychle a účinně pomáhá při alergických
kožních reakcích.

•  Ulevuje od podrážděné a zarudlé pokožky i po nošení roušky.

149,-
169,-

-12%

Pečlivě čtěte návod k použití. Bepanthen Sensiderm krém 
je zdravotnický prostředek na léčbu příznaků ekzému.
V akci také
Bepanthen Sensiderm krém, 50 g,
za 339 Kč 299 Kč. 

LMR-CH-20210517-15169,- LMR CH 20210517 15169 LMR-CH-20210517-15

177,-
při koupi 2 ks 
cena za 1 ks

Akce 
 Lékárnička výhodněji



Cosmos® Na puchýře na patě Twin tec
náplast 5 ks

Hydrokoloidní náplasti na léčbu puchýřů.

•  Zajišťuje rychlejší
a bezbolestné hojení.

•  Chrání puchýř před tlakem.

•  Tvar přizpůsobený
místu lepení.

•  Vydrží několik dní
bez nutnosti výměny.

Venoruton Forte 500 mg 
60 tablet
•  Účinná úleva od příznaků unavených nohou.

•  Zmírnění příznaků již do 2 týdnů.

409,-
518,-

-23%

Venoruton Forte 500 mg  je volně prodejný lék 
k vnitřnímu užití. Obsahuje oxerutinum. Čtěte pečlivě 
příbalový leták a ohledně užívání se poraďte se svým 
lékařem nebo lékárníkem.

Pro členy klubu

399,-

Revalid Hair Complex
60 kapslí

•  Vlasový doplněk s vitaminy, minerály, 
aminokyselinami
a rostlinnými extrakty.

•  Nové složení s vitaminem D3

a biotinem, který přispívá
k normálnímu stavu vlasů.

399,-
449,-

-11%

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 6,65 Kč)

89,-
104,-

-14%

Zdravotnické prostředky. Čtěte pečlivě návod k použití.

V nabídce také další hydrokoloidní náplasti na puchýře, kuří oka, 
odřeniny nebo popáleniny. Informujte se ve své lékárně.

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

přináší úlevu sluncem 
podrážděné pokožce díky 
obsahu 10 % D-panthenolu.

•  Příjemně chladí.

•  Účinně zklidňuje pokožku
a napomáhá její regeneraci 
po opalování.

•  Díky spreji se snadno
aplikuje na celé tělo.

Kosmetický přípravek.

V akci více druhů,
informujte se ve své lékárně.

Cosmos® Na puchýře XL Twin tec
náplast 5 ks

Hydrokoloidní náplasti na léčbu puchýřů.

•  Zajištuje rychlejší
a bezbolestné hojení.

•  Chrání puchýř před tlakem.

•  Tvar přizpůsobený
místu lepení.

•  Vydrží několik dní
bez nutnosti výměny.

95,-
110,-

-14%

Cosmos® Náplast na odřeniny
4 ks

•  Hydrokoloidní polštářek 
pomáhá lepšímu
a rychlejšímu hojení
a chrání ránu před 
bakteriemi a nečistotou.

•  Díky zaobleným rohům
a tvarování pro kolena
a lokty se dokonale 
nalepuje.

•  Náplast je voděodolná, 
prodyšná, chrání před 
bakteriemi díky speciální 
fólii a vydrží na ráně několik 
dní bez ztráty účinnosti.

82,-
97,-

ny

-15%

174,-
při koupi 2 ks 
cena za 1 ks

Akce 
 Lékárnička výhodněji



GS Condro Diamant
100+60 tablet

Zlatá edice s měsícem užívání navíc!

•  Kombinace glukosamin sulfátu, aescinu 
a vitamínu C, který přispívá k tvorbě  
vlastního kolagenu pro správnou funkci 
kloubních chrupavek.

-19%

649,-
800,-

Doplněk stravy.
(1 tableta = 4,06 Kč)

přispívá k tvorbě 
pro správnou funkci
k
ro správnou funkci
.

Corega Max Control fi xační krém 40 g
+ Corega antibakteriální tablety 6 ks

•  Pro pevnou fi xaci po dobu až 12 hodin.

•  Bez zinku.

•  Přesná tryska pro lepší aplikaci.

•  Corega antibakteriální tablety 6 ks
NAVÍC také k ostatním 40 g fi xačním 
krémům Corega.

109,-
119,-

-8%

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

+
+ TABLETY

TENA Wash Mousse
400 ml

Mycí pěna s formulí 3-v-1 je ideální
pro čištění, regeneraci a ochranu
pokožky osob s inkontinencí. 

•  čistí pokožku po úniku moči
nebo stolice bez použití vody
a mýdla

•  není třeba oplachovat

•  minimalizuje vznik
nežádoucích pachů

•  dermatologicky testováno

-24%

124,-
165,-

TENA Lady Night
více druhů

•  Vložky na noc TENA Lady Night jsou speciálně 
vyvinuté pro ženy
se středním únikem moči. 

•  Poskytují zvýšenou
ochranu proti protečení
při úniku moči
během spánku.

sleva
10%

Kosmetický přípravek.

V akci také
Tena Vlhčené ubrousky 48 ks, Tena Zinková mast
100 ml, Tena Ochranná vazelína 150 ml.
Více informací o akci v našich lékárnách.

72,-
od

Sleva 10% se vztahuje na:
Tena Lady Normal Night 
ink. vložky 10 ks, Tena 
Lady Maxi Night ink. 
vložky 6 a 12 ks.

Zdravotnické prostředky.







Arpalit Bio repelent 
sprej 150 ml
•  Odpuzuje bodavý hmyz, komáry 

a klíšťata až po dobu 8 hodin.

•  Vhodné pro děti od 1 roku.

•  Biopesticidní účinná látka
20% IR3535, bez obsahu DEET! 

139,-
154,-

-10%

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

V akci také 
Arpalit Bio repelent 60 ml,
za 100 Kč 85 Kč.

Panadol Extra Novum 500 mg/65 mg
30  potahovaných tablet 

•  Uvolnění účinné látky do 10 minut.*

•  Proti mírné až středně silné bolesti 
hlavů, zubů, svalů a kloubů.

95,-
108,-

V akci také
Panadol Novum 500 mg,
24 potahovaných tablet
za 41 Kč 35 Kč a Panadol Extra 
Rapide 500 mg/65 mg,
12 šumivých tablet,
za 90 Kč 79 Kč.

g gg

-12%

*Podle SPC Panadol Extra Novum. Panadol Extra Novum 500 mg/65 mg, potahované 
tablety, Panadol Novum 500 mg, potahované tablety (paracetamol), a Panadol Extra 
Rapide 500 mg/65 mg, šumivé tablety, jsou léky k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Novinka

Alleophta®

20 jednodávkových obalů

•  Účinné oční kapky pro léčbu a zmírnění
příznaků oční alergie (svědění, slzení,
červené nebo zanícené oči, oteklá oční víčka).

•  Praktické hygienické jednodávkové obaly.

•  Bez konzervačních látek.

•  Vhodné pro dospělé i děti.

•  Vhodné i pro uživatele kontaktních čoček.*
*  Před podáním očních kapek nejprve vyjměte kontaktní čočky a poté 

naneste kapky. Po podání
počkejte 15 minut a znovu
vložte kontaktní čočky.

-27%

109,-
149,-

Lék k aplikaci do očí. Obsahuje kromoglykát 
sodný. Čtěte pečlivě příbalový leták.

ACC®

20 mg/ml sirup, 100 ml

•  Léčí vlhký kašel.

•  Sirup s třešňovým aroma.

•  Lze užívat od prvních příznaků kašle.

•  Rozpouští hustý hlen v dýchacích cestách 
a usnadňuje jeho vykašlávání.

•  Pro děti od 2 let, dospívající
a dospělé.

69,-
92,-

-25%

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

Cemio Kamzík
60+30 kapslí
•  Nyní se soutěží  a s měsícem užívání navíc!

•  Obsahuje vitamin C, důležitý pro správnou 
tvorbu kolagenu v kloubních chrupavkách.

419,-
500,-

-16%

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 4,66 Kč)

Čisté ruce®

500 ml
•  ČISTICÍ GEL NA RUCE S DEZINFEKČNÍM 

ÚČINKEM ALKOHOLU.

•  Obsahuje 70 % ethylalkoholu,
u kterého je prokázána vysoká
dezinfekční účinnost.

•  Glycerin a Aloe vera zvlhčují
a zjemňují pokožku.

99,-
269,-

Kosmetický přípravek.

-63%








