
Bepanthen® Plus
krém 30 g
•  Na odřeniny, škrábance, trhlinky

a praskliny kůže. 

•  Brání vzniku a šíření infekce v ráně.

•  Díky dexpanthenolu ránu hojí.

149
169,-

-18%

Lék k vnějšímu použití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

V akci také
Bepanthen® Plus, krém 100 g, za 379 Kč 349 Kč.

L.CZ.MKT.CC.04.2019.1623

Pro členy klubu

139,-

Brufen®

100 tablet

•  Poskytuje úlevu od bolesti hlavy, zad,
kloubů i zubů.

•  Pomáhá při podvrtnutí,
natažení svalů
a působí protizánětlivě.

129,-

164,-

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

-27%

V akci také
Brufen®, 30 tablet,
za 74 Kč 59 Kč.

Pro členy klubu

119,-
Analergin
50 potahovaných tablet
•  Pro zmírnění příznaků alergické rýmy 

a chronické kopřivky.

129,-

149,-

Před užitím čtěte pečlivě příbalový leták.
Analergin je léčivý přípravek k vnitřnímu užití.
Obsahuje účinnou látku cetirizini dihydrochloridum.
10, 30, 50 a 90tabletové balení Analergin je volně 
prodejný léčivý přípravek.

-20%

Pro členy klubu

119,-

Premium Magnesium + B6 šumivý
24 tablet 

Hořčík a vitamin B6 přispívají:

•  ke snížení míry únavy a vyčerpání,

•  ke správné funkci nervového systému,

•  normální duševní činnosti.

Doplněk stravy.
(1 tableta = 1,77 Kč)

Běžná cena
2 ks 170 Kč.

Pro členy klubu

85,-
Cena za 2 ks

1+1



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

Visionary

Plynární 1617/10

170 00 Praha 7

Po–Čt 8– h, Pá 8–17 h18

Metro C Holešovice

Poliklinika Vysočany

Sokolovská 810/304

190 00 Praha 9

Po–Čt 7–18 h, Pá 7–16 h

Metro B Českomoravská

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 . . do . . 2027 4 524 20

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.

Otrivin Menthol 1 mg/ml
nosní sprej s dáv., roztok 10 ml
Nosní sprej s chladivou silou mentolu
a eukalyptolu:
•  Pomáhá rychle uvolnit ucpaný nos

a tlak v dutinách.

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

•  Neobsahuje konzervanty.

99,-

123,-

-20%

V akci také
Otrivin Rhinostop nosní sprej,
roztok 10 ml za 165 Kč 139 Kč
a Otrivin 1 mg/ml nosní sprej, roztok 10 ml, za 112 Kč 99 Kč.

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

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.

599,-

737,-

-19%

V akci také
Cemio RED3, 60 kapslí, za 566 Kč 459 Kč.
(1 kapsle = 7,65 Kč)

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 6,66 Kč)

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

249,-
Cena za 2 ks

Běžná cena
2 ks 498 Kč.

Doplněk stravy.
(1 tableta = 2,08 Kč)

ané 
nu

ost

1+1



-26%
Allergodil® oční kapky
roztok 6 ml

•  Léčí příznaky alergického zánětu spojivek, 
včetně případného zánětu nosní sliznice.

•  Od 4 let věku.

159,-

189,-

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

V akci také
Allergodil® nosní sprej,
roztok 10 ml,
za 209 Kč 169 Kč. 

Pro členy klubu

139,-

Flixonase® 50 mcg/dávka
nosní sprej, suspenze, 60 dávek

Nosní sprej na léčbu alergické rýmy:
•  Ulevuje od příznaků alergie – kýchání, svědění 

nosu, ucpaného nosu, svědění a slzení očí.

•  Komplexní úleva od alergické rýmy již v 1 dávce!

•  Účinkuje po 24 hodin.

309,-

376,-

k

-18%

FLIXONASE 50 mcg/dávka 
nosní sprej, suspenze je lék 
k nosnímu užití. Obsahuje 
fl utikason propionát. Čtěte 
pečlivě příbalový leták.

Sanorin® 1 mg/ml
nosní sprej, roztok 10 ml
•  Uvolní ucpaný nos a nosní dutiny.

•  Snižuje otok nosní sliznice.

•  Sanorin je určen pro dospělé
a dospívající starší 15 let.

85,-
95,-

-11%

Lék k aplikaci do nosu.
Obsahuje nafazolin-nitrát.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

V akci také
Sanorin® 0,5%, nosní sprej,
roztok 10 ml, za 95 Kč 85 Kč.

Zodac® 10 mg
40 potahovaných tablet

•  Antihistaminikum k léčbě příznaků:
zmírnění nosních a očních symptomů
sezónní a celoroční alergické rýmy.

129,-

159,-

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

-19%
QUIXX® soft
nosní sprej 30 ml

•  Pro každodenní preventivní péči o nos.

•  Přispívá k prevenci příznaků alergické rýmy.

•  Čistí a zvlhčuje nosní sliznici.

•  Díky Aloe vera ulevuje
podrážděné a bolavé nosní sliznici.

•  Pro dospělé a děti od 6 měsíců.

-19%

119,-

147,-

V akci také
QUIXX® daily, nosní sprej/aerosol 100 ml
za 228 Kč 189 Kč. 

Zdravotnický prostředek.

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.

-13%

139,-

149,-

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

Pro členy klubu

129,-



Proenzi® 3 plus
180 tablet

•  Špičková péče o vaše klouby s přetrvávajícím 
účinkem až 2–3 měsíce po ukončení užívání.

•  Obsahuje glukosamin,
chondroitin a kolagen.

•  Vitamin C podporuje
tvorbu kolagenu
pro normální funkci
kloubních chrupavek.

499,-

599,-

-17%

V akci také
Proenzi® krém,
100 ml, 1+1, za 169 Kč.
Kosmetický přípravek. Doplněk stravy.

(1 tableta = 2,77 Kč)

Condrosulf® 400 mg 
180 tobolek

•  Švýcarský lék s obsahem chondroitin sulfátu.

•  Účinný v léčbě artrózy kolene, kyčle a ruky.

•  Obvykle se užívá
po dobu
3 měsíců.

1109,-
1236,-

-19%

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

Pro členy klubu

999,-

Ibalgin® 400
100 tablet
Účinné analgetikum:

•  Pomáhá při bolesti hlavy, zubů,
zad, svalů, kloubů
a menstruační bolesti,
snižuje horečku a tlumí zánět.

•  Pro dospělé a dospívající
od 12 let.

•  Růžový Ibalgin® je jen jeden.

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

129,-

159,-

-25%

Pro členy klubu

119,-

Nalgesin® S 275 mg
40 tablet

•  Mírní bolest, horečku a zánět.

•  Lék proti bolesti hlavy, zubů, zad, svalů, 
kloubů, menstruační bolesti.

•  Rychlý nástup účinku.

•  Znáte z TV reklamy.

159,-

199,-

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

-20%

V akci také
Nalgesin® S 275 mg, 20 tablet, za 139 Kč 115 Kč.

PREMIUM ColaFLEX 2
60 kapslí

•  Dvojitá síla* 16 mg krystalickéhokolagenu I.

•  Moderní forma, snadno
polykatelná kapsle.

•  Balení na 2 měsíce.

•  Vitamin C přispívá
k normální funkci kloubů,
vaziva a kůže.

* V porovnání s doplňkem stravy
Premium ColaFLEX 8 mg.

249,-

349,-

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 4,15 Kč)

sleva 
100 Kč



Uroval® Manosa Akut
20 tablet

•  Kombinace extraktu kanadských brusinek 
a D-manosy.

•  Vhodné také pro těhotné a kojící ženy.

289,-

360,-

-20%

V akci také
Uroval® D-manosa, 15 sáčků,
za 249 Kč 199 Kč. (1 sáček = 13,27 Kč)

Doplněk stravy.
(1 tableta = 14,45 Kč)

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.

159,-

201,-

-21%

V akci také
GS Betakaroten s měsíčkem, 80+40 kapslí, 
za 254 Kč 199 Kč. (1 kapsle = 1,66 Kč)

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 1,18 Kč)

Avilut® Ginkgo Recordati
90 kapslí
•  Doplněk stravy pro péči o Váš zrak.

•  Obsahuje zinek, který přispívá
k udržení normálního
stavu zraku.

399,-

518,-

-23%

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 4,43 Kč)

Kneipp® 3 bylinky
na odvodnění
60 tobolek + Kneipp®

Odvodnění šumivé
tablety, 20 tablet
Odvodňovací kúra

na dvě doby:

•  3 bylinky na odvodnění,
obsahují nať petržele,
která podporuje funkci
ledvin a list kopřivy,
která přispívá
k vylučování vody
z organizmu.

•  Šumivé tablety doplní
vyloučené minerály.

299 Kč

-89 Kč

cena při koupi
obou připravků

Doplňky stravy.
(1 ks = 3,74 Kč)

Běžná cena 249 Kč Běžná cena 139 Kč    

Panthenol Omega
Chladivá pěna ve spreji 10%
150 ml
•  Přináší úlevu sluncem podrážděné 

pokožce díky obsahu 10 % 
D-panthenolu.

•  Příjemně chladí.

•  Účinně zklidňuje a napomáhá 
regeneraci pokožky po opalování.

•  Díky spreji se snadno aplikuje
na celé tělo.

159,-

179,-

-11%

Kosmetický 
přípravek.

V akci také
Chladivá pěna s aloe vera 9%, 150 ml, za 179 Kč 159 Kč,
Tělové mléko s rakytníkem 9%, 250 ml, za 179 Kč 159 Kč
a Tělové mléko aloe vera 9%, 250 ml, za 179 Kč 159 Kč. 

Lactofeel
vaginální gel 7×5 ml
•  Zdravotnický prostředek s klinicky ověřenou 

účinností při léčbě bakteriální vaginózy.

•  Přináší úlevu od příznaků,
eleminuje nepříjemný
zápach a obnovuje pH.

Zdravotnický prostředek.

269,-

309,-

-13%



Psyllium TOPNATUR
300 g

•  Psyllium TOPNATUR je 100% rostlinná vláknina,
která napomáhá správnému zažívání.

•  Psyllium není vstřebáváno
naším tělem.

•  Může být používáno
jako náhrada části mouky
v různých
receptech

-34%

119,-

179,-

V akci také
Psyllium TOPNATUR, 100 g,
za 79 Kč 59 Kč (1 g = 0,59 Kč)
a Psyllium FIT & SLIM TOPNATUR, 200 g,
za 149 Kč 99 Kč (1 g = 0,49 Kč)  

Doplněk stravy.
(1 g = 0,39 Kč)

Imodium® Rapid 2 mg 
12 tablet dispergovatelných v ústech
OKAMŽITÁ POMOC PŘI PRŮJMU
•  Okamžitě se rozpouští na jazyku a přináší 

rychlou úlevu.

•  Není nutné zapíjet vodou.

•  Má příjemné mátové aroma.

•  K léčbě akutního
a chronického průjmu.

•  Neovlivňuje přirozenou
střevní mikrofl óru.

-15%

158,-

176,-

Lék k rozpuštění v ústech.
Obsahuje loperamid-hydrochlorid. Čtěte pečlivě 
příbalový leták. Reklama na léčivý přípravek.

V akci také
Imodium®,
20 tvrdých tobolek,
za 176 Kč 155 Kč.

Pro členy klubu

149,-

Hylak® forte
perorální roztok 100 ml

•  Jedinečný lék na obnovu střevní mikrofl óry.

•  Vhodný pro dospělé, děti i kojence.

-20%

159,-

200,-

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

Degasin® Simetikon 280 mg 
32 tobolek

•  Účinný přípravek proti nadýmání a plynatosti.

•  Zdravotnický prostředek s nejvyšším obsahem 
účinné látky.

•  Přináší pomoc a úlevu při bříšních obtížích. 

•  Snižuje projevy spojené s vytvářením plynů.

129,-

149,-

-13%

Zdravotnický prostředek.

ENTEROL®

10 tobolek

Probiotický lék:

•  pro prevenci a léčbu průjmů způsobených 
antibiotiky,

•  podpůrná léčba akutního
infekčního průjmu,

•  vhodný pro děti i dospělé.

-12%

159,-

169,-

Lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje saccharomyces
boulardii CNCM I-745 siccatus 250 mg.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Pro členy klubu

149,-

Helicid® 20
14 enterosolventních tvrdých tobolek

119,-

145,-

-18%
•  Účinná pomoc při pálení žáhy.

•  Snižuje množství kyseliny, která se tvoří 
ve Vašem žaludku.

•  Stačí jedna tableta denně.

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



Essentiale® 300 mg
100 tvrdých tobolek
•  Essentiale® je určen pacientům s poškozením

jaterních funkcí v důsledku toxicko-metabolického 
poškození jater a při zánětu jater.

•  Obsahuje esenciální fosfolipidy se třemi mechanismy 
podpory funkce jater:

       1. urychluje obnovu jaterních buněk,

       2. zlepšuje jejich funkci,

       3. podporuje jejich regeneraci.

299,-

399,-

Lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje esenciální fosfolipidy. 
Čtěte pečlivě příbalový leták.

o 

-25%

eeraci.

GeriaSwiss
100 tablet

•  POSILUJE IMUNITU 
a celkovou vitalitu 
organismu.

•  Působí proti únavě, 
vyčerpání, slabosti.

•  Obsahuje výtažek
z ženšenu pravého
80mg a kombinaci
vitaminů, minerálních
látek a stopových prvků.

449,-

599,-

sleva 
150 KčDoplněk stravy.

(1 tableta =  4,49 Kč)

Biopron® 9 Premium
30 tobolek

•  Prémiový probiotický komplex s prebiotiky 
pro ideální podporu Vaší celkové pohody
a rovnováhy střevní mikrobioty. 

•  Vaše denní dávka života během a po léčbě 
antibiotiky.

249,-

299,-

-17%

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

Doplněk stravy.
(1 tobolka =8,30 Kč)

Faktu® čípky 
20 čípků
•  Neinvazivní varianta léčby hemoroidů.

•  Rychle zastavuje krvácení, pálení a svědění.

•  Účinný proti bolesti.

Lék k rektálnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

139,-

159,-

-13%

GS Superky Probiotika
60+20 kapslí
•  Unikátní komplex 9 odolných kmenů bakterií.

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

•  Navíc selen pro podporu
imunity a prebiotika. 

* Uvedené množství
odpovídá okamžiku výroby.

-17%

359,-

433,-

V akci také
GS Superky Probiotika, 30+10 kapslí,
za 251 Kč 219 Kč. (1 kapsle = 5,48 Kč)

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 4,49 Kč)

POSÍLENÍ 
IMUNITY

PERSEN® forte
40 tvrdých tobolek

•  Léčivý přípravek rostlinného původu.

•  Příznivě působí při poruchách usínání
a spánku.

•  Zmírňuje stavy
vyvolané napětím
a úzkostí.

•  Nevyvolává
závislost.

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

249,-

280,-

-22%

V akci také
PERSEN® forte, 20 tvrdých tobolek, za 173 Kč 149 Kč.

p p

m

Pro členy klubu

219,-







LEROS® Očista mysli
21 nálevových sáčků

•  21denní čajová kúra, která napomáhá 
přirozenému procesu očisty mysli.

•  Jedinečné složení z bylin. Obsahující např. šantu 
kočičí, která přispívá
k fyzické a psychické výkonnosti.

•  Blahovičník a hřebíček
vám zvednou náladu svou
výraznou chutí a nádhernou vůní.

•  Kompostovatelné sáčky bez sponek.

•  Vše bez konzervačních látek,
aromat a chemických přísad.

49,-

59,-

-17%

V akci také přípravky z řady
LEROS® Natur,
informujte se ve své lékárně.

Doplněk stravy.
(1 nálevový sáček = 2,33 Kč)

Klosterfrau Melisana 
koncentrát 155 ml

Pro podporu imunity!
•  Při nachlazení a chřipkových stavech.
•  Kombinace 13 léčivých bylin v alkoholovém roztoku.
•  Léčivé byliny podporují imunitu 
•  Zlepšuje rekonvalescenci po infekčních chorobách.
•  Příjemná vůně, příjemná chuť.

•  Možno užívat vnitřně i natírat na ruce, kůži.

•  1–3× denně 1 čajovou lžičku rozpustit
ve vodě nebo rozetřít.

ztoku.

-13%

Klosterfrau Melisana
koncentrát je tradiční
rostlinný lék k vnitřnímu
užití nebo kožnímu podání.
Čtěte pečlivě příbalový leták.
V akci také
Klosterfrau Melisana,
                       koncentrát 95 ml, za 130 Kč 115 Kč.

159,-

183,-

Magnesii lactici 0,5 tbl. Medicamenta
100 tablet

•  Obsahuje 500 mg laktátu hořčíku 
pro vysokou vstřebatelnost.

•  Čistý hořčík vhodný pro těhotné 
a kojící.

-23%

99,-

129,-

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

Sédatif PC®

90 tablet

•  K léčbě úzkosti, emočního napětí a lehkých 
poruch spánku.

•  Bez věkového omezení.

•  Může být užíván během
těhotenství a kojení.

199,-

229,-

-17%

Homeopatický lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Pro členy klubu

189,-

Preventan® Akut
30 tablet

•  Nastartujte imunitu!

•  Čeký originál s obsahem patentované látky 
ProteQuine® a vitaminu C, který přispívá
k normální funkci imunity.

•  Osvědčená
značka,
více jak 20 let
na trhu.

149,-

180,-

-17%

Doplněk stravy.
(1 tableta = 4,97 Kč)

V akci také
Preventan® Akut s příchutí, 30 tablet, 
za 180 Kč 149 Kč. ( 1 tableta = 4,97 Kč)



Repelent PREDATOR FORTE
sprej 150ml

•  Obsah účinné látky: DEET 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.

149,-

169,-

-24%

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

V akci také
Repelent PREDATOR JUNIOR,
sprej 150 ml, za 218 Kč 189 Kč
a Repelent PREDATOR BIO,
sprej 150 ml, za 248 Kč 189 Kč.

Pro členy klubu

129,-

Canespor® 1× denně krém
15 g

KONEC SVĚDĚNÍ I PÁLENÍ 

KONEC PLÍSNĚ

•  Určený k léčbě plísně kůže.

•  Komfortní aplikace – jen 1× denně.

159,-

182,-

-13%

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

V akci také
                      Canespor® 1× denně roztok, 15 ml, 
                      za 182 Kč 159 Kč.
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Veroval® pažní tlakoměr s adaptérem

Pažní tlakoměr pro přesné a šetrné měření.
•  Velký displej, na kterém naměřené hodnoty 

snadno přečtete.

•  Odhalí a zobrazí srdeční arytmie.

•  Jednoduchá analýza naměřených hodnot 
pomocí světelných kontrolek.

•  Pohodlná, univerzální velikost manžety
s ergonomickým přizpůsobením.

1599,-

1899,-

-18%

Zdravotnický prostředek.

Pro členy klubu

1549,-

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.

•  V nabídce více barev.

Zdravotnický prostředek.

-35%

129,-

199,-












