
Platnost nabídky:

od 2. 1. do 2. 2. 2020

-15%
ERDOMED® 225 mg
granule pro perorální
suspenzi, 20 sáčků

•  Lék na kašel, rýmu a zánět dutin.

•  Ředí hlen, působí proti bakteriím.

•  Urychluje účinek některých antibiotik.

•  Pomerančová příchuť.

199,-
219,-

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

Pro členy klubu

187,-

Premium Vitamin C Duo 500 mg
120 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 = 1,25 Kč)

Běžná cena
2 ks 598 Kč.

Pro členy klubu

299,-
Cena za 2 ks

1+1
ru 

Bě
2

Otrivin Menthol 1 mg/ml
nosní sprej 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.

99,-
128,-

-23%

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

V akci také
Otrivin Rhinostop,
nosní sprej 10 ml, za 159 Kč 139 Kč
a Otrivin 1PM 1 mg/ml,
nosní sprej 10 ml, za 109 Kč 89 Kč.

RAKYTNÍČEK
multivitaminové želatinky s rakytníkem
70 ks

179,-
238,-

-25%
•  Skvělá chuť díky obsahu 20 % ovocné šťávy.

•  Obsahuje 9 vitaminů a rakytník,
který podporuje obranyschopnost organismu.

•  Bez příměsí a konzervačních
látek.

Doplněk stravy.
(1 ks  = 2,56 Kč)

V akci také
RAKYTNÍČEK multivitaminové želatinky Džungle 70 ks,
Višeň 70 ks, Hruška 70 ks a Mořský svět 140 ks (1 ks = 1,28 Kč).



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 h

Metro C Holešovice

18

Poliklinika Vysočany

Sokolovská 810/304

190 00 Praha 9

Po–Čt 7–18 h, Pá 7–16 h

Metro B Českomoravská

Platnost letáku je od . . do . . 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.

2 1 2 2 20

Přijímáme také platby platebními

kartami Visa, MasterCard a poukázky

značky Sodexo, Ticket BenefitsR,

Accor Services, Le Cheque Dejeuner

a Gallery Beta.

Premium Gurmar
60 kapslí

•  Obsahuje o 25 % více 
přírodního extraktu 
Gymnema sylvestre 
(gurmaru) v 1 kapsli.*

•  Navíc obohaceno o chróm
v organické formě, která
je nejlépe vstřebatelná.

•  Gurmar snižuje chuť
na sladké a tím napomáhá 
při redukci tělesné 
hmotnosti.

•  Gurmar a chróm přispívají 
k udržení normální hladiny 
cukru v krvi.

*oproti přípravku Gurmar Mitte 169,-
219,-

-23%

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 2,82 Kč)

Novinka

Premium Silymarin Forte 
60 tablet
Výtažek z ostropestřce:

•  chrání a regeneruje jaterní tkáň,

•  přispívá k detoxikaci jater,

•  podporuje správnou
funkci jater.

Běžná cena
2 ks 318 Kč.

Doplněk stravy.
(1 tableta = 1,33 Kč)

Pro členy klubu

159,-
Cena za 2 ks

1+1

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. 

159,-
219,-

-27%

Kosmetický přípravek.

Bioaktivní® Vitamin D3 D-Pearls
80 kapslí

Vitamin D přispívá ke správné funkci 
imunitního systému

239,-
279,-

-14%

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 2,99 Kč)



Paralen® Grip chřipka a bolest
24 tablet

•  Odstraňuje příznaky chřipky a nachlazení, 
jako jsou: horečka, ucpaný nos, bolest 
hlavy, bolest v krku.

•  Díky kofeinu působí také proti únavě
a ospalosti.

119,-
149,-

st

-27%

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

V akci také
Paralen® Grip chřipka a kašel, 24 tablet,
za 149 Kč 119 Kč.

Pro členy klubu

109,-

Strepfen®

24 pastilek

•  Rychle a dlouhodobě uleví od bolesti v krku.

•  Tlumí bolest v krku až na 6 hodin.

•  Obsahuje fl urbiprofen, který působí protizánětlivě.

159,-
209,-

Léky k vnitřnímu užití. 
Obsahují fl urbiprofen.
Čtěte pečlivě příbalově leták. 

-24%

V akci také
Strepfen® Pomeranč bez cukru 8,75 mg, 24 pastilek,
za 209 Kč 159 Kč
a Strepfen® Sprej 8,75 mg, orální sprej 15 ml, za 219 Kč 169 Kč.

-20%
ACC® LONG
600 mg šumivé tablety,
10 tablet
•  Léčí vlhký kašel.

•  Lze užívat od prvních příznaků kašle.

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

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

119,-
149,-

Dávkování 

1x denně

Coldrex® Horký nápoj Citron s medem
10 sáčků
•  Horký nápoj pro rychlou úlevu od příznaků 

chřipky a nachlazení.

•  Kombinace 3 účinných látek odstraňuje 
bolesti hlavy, svalů a kloubů, bolesti
v krku, uvolňuje ucpaný nos
a snižuje horečku.

V akci také
Coldrex® Horký nápoj Citron,
14 sáčků,
za 195 Kč 159 Kč
a Coldrex® tablety, 24 ks,
za 144 Kč 119 Kč.

159,-
172,-

-13%

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Pro členy klubu

149,-

Robitussin Antitussicum
na suchý dráždivý kašel
sirup 100 ml

•  Proti suchému kašli.

•  Efektivní úleva od suchého 
dráždivého kašle.

•  Pro děti od 6 let a dospělé. 

129,-
147,-

Čtěte pečlivě příbalový leták. 
Robitussin Antitussicum
na suchý dráždivý kašel (obsahuje 
dextrometorfan) a  Robitussin 
Expectorans na odkašlávání (obsahuje 
guaifenesin) jsou léky k vnitřnímu užití.

V akci také
Robotussin Expectorans
na odkašlávání, sirup 100 ml,
za 147 Kč 129 Kč.

-12%
Septabene® citron
a bezový květ 3 mg/1 mg
24 pastilek

•  Trojí účinek: protizánětlivý, 
analgetický a antiseptický.

•  Snižuje lokální známky zánětu: 
bolest, zarudnutí, otok.

-22%

155,-
199,-

V akci také
Septabene® 3 mg/1 mg, 24 pastilek,
za 199 Kč 155 Kč.

Lék k rozpuštění v ústech. 
Čtěte pečlivě příbalový leták.



Magne B6® Forte tablety
50 tablet

•  Magne B6® Forte tablety obsahují citrát hořčíku 
pro účinné doplnění hořčíku.

•  Hořčík a vitamín B6 přispívají ke snížení míry 
únavy a vyčerpání a k normální psychické 
činnosti.

159,-
199,-

-20%

V akci také
Magne B6® Control Stress, 30 potahovaných tablet,
za 199 Kč 159 Kč. (1 tableta = 5,30 Kč)

Doplněk stravy.
(1 tableta = 3,18 Kč)

TEREZIA VITAMIN D3
kapky 10 ml

•  Vitamin D podporuje 
tvorbu kostí.

•  Vitamin D3 podporuje 
zdravý stav zubů, reguluje 
metabolismus vápníku
a udržuje normální funkci 
imunitního systému.

•  Vhodné pro děti
již od narození.

-21%

149,-
189,-

Doplněk stravy.
(1 ml = 14,90 Kč)

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.

•  Extra silný, extra účinný multivitamin
ve výhodném balení.

n

-13%

349,-
399,-

Doplněk stravy.
(1 tableta = 2,91 Kč)
V akci také
GS Extra Strong Multivitamin,
30+10 tablet,
za 173 Kč 155 Kč.
(1 tableta = 3,88 Kč)

Celaskon® 500 mg červený pomeranč
30 šumivých tablet

•  Posiluje odolnost organismu při infekčních 
onemocněních jako chřipka a nachlazení.

•  Zmírňuje
a zkracuje
příznaky
chřipky
a nachlazení.

-24%

129,-
169,-

Lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje kyselinu askorbovou.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

TEREZIA Hlíva ústřičná + lactobacily
60+60 kapslí

369,-
389,-

•  Nejsilnější hlíva na trhu* od českého výrobce.

•  Šípek a vitamin C podporují imunitu.

•  Bez příměsí a konzervačních látek. 
* Nejvyšší obsah deklarovaných betaglukanů.
Dle průzkumu z lékáren, květen 2019.

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 2,91 Kč)

Pro členy klubu

349,-

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, mučenka pletní.

-18%

138,-
169,-

Doplněk stravy.
(1 tableta = 6,90 Kč)

-10%



VALETOL® 300 mg/150 mg/50 mg
24 tablet

Lék k tlumení bolesti

•  hlavy,

•  zad,

•  při menstruaci.

79,-
94,-

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

NUROFEN® Rapid 400 mg
20 měkkých tobolek

•  Rychlá a učinná úleva od horečky a bolesti, 
včetně bolesti hlavy, zad, zubů, či při menstruaci. 

-23%

Léky k vnitřnímu užití. Obsahují ibuprofen. 
Čtěte pečlivě příbalový leták.

99,-
129,-

V akci také
NUROFEN® Rapid 400 mg, 10 měkkých tobolek,
za 74 Kč 59 Kč.

-16%
-27%

Brufen® 400
100 tablet 

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

•  Snižuje horečku.

119,-
164,-

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

V akci také
Brufen® 400, 30 tablet, 
za 74 Kč 54 Kč.

Ibalgin® 400
48 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. 

-22%

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

79,-
89,-

Pro členy klubu

69,-

Ibalgin® krém
100 g

•  Potlačuje bolest svalů a kloubů, tlumí zánět 
a snižuje otok.

•  K léčbě bolestivých poranění, jako jsou 
podvrtnutí, natažení, zhmoždění.

•  Dobře se vstřebává.

•  Bez parfemace.

•  Pro dospělé a mladistvé od 12 let.

-18%

139,-
169,-

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

V akci také
Ibalgin® gel, 100 g,
za 169 Kč 139 Kč.

Orofar® 1 mg/1 mg
24 pastilek

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%

139,-
169,-

V akci také
Orofar® 2 mg/1,5 mg/ml, 
orální sprej 30 ml,
za 194 Kč 159 Kč.

Lék k rozpuštění v ústech.
Čtěte pečlivě příbalový leták.



Biopron® 9 Premium
60 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.

379,-
499,-

-24%

V akci také
Biopron® babyBIFI, 30 tobolek,
za 179 Kč 149 Kč (1 tobolka = 4,97 Kč)
a Biopron® Pregna+, 30 tobolek,
za 399 Kč 339 Kč (1 tobolka = 11,30 Kč).

Doplňky stravy.
(1 tobolka = 6,32 Kč)

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.
*  Uvedené množství odpovídá okamžiku výroby.

-16%

349,-
416,-

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 4,36 Kč)

V akci také
GS Superky probiotika, 
30+10 kapslí,
za 239 Kč 209 Kč.
(1 kapsle = 5,23 Kč)



Lék k aplikaci do nosu.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

-17%
MUCODUAL pastilky
18 pastilek

•  Ulevují od suchého kašle a bolesti v krku.

•  Zklidňují podráždění v krku.

•  Obsahují islandský lišejník a kamenec.

99,-
119,-

V akci také
MUCODUAL sirup, 100 ml,
za 154 Kč 139 Kč. 

Physiomer® Hypertonic
nosní sprej 135 ml

•  Přírodní nosní sprej s obsahem
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.

189,-
219,-

-14%

Zdravotnický prostředek.

ůů

V akci více druhů,
informujte se ve své lékárně.

Therafl u Forte 1000 mg/200 mg/12,2 mg
10 sáčků

Účinná úleva od příznaků chřipky a nachlazení, 
ve formě horkého nápoje.

Pomáhá při:

•  mírné nebo středně silné bolesti,

•  horečce,

•  ucpaném nosu,

•  a při vlhkém a produktivním kašli.

159,-
199,-

-20%

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.
V akci také
Therafl u 500 mg/ 100 mg/6,1 mg, 16 tobolek, 
za 139 Kč 119 Kč. 

Zdravotnický prostředek.

.

-23%

MUCOSOLVAN® junior
sirup 100 ml

•  Léčí vlhký kašel. 

•  Rozpouští hlen.

•  Usnadňuje vykašlávání.

•  Jahodová příchuť.

-17%

V akci také
MUCOSOLVAN® long effect,
20 tobolek a MUCOSOLVAN® 
pro dospělé, sirup 100 ml.
Informujte se ve své lékárně.

99,-
119,-

Lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje ambroxol hydrochlorid.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

MUCONASAL® PLUS 
sprej 10 ml

•  Rychle, účinně a dlouhodobě uvolní 
nos při rýmě a nachlazení.

•  Navíc osvěží vůní máty
a eukalyptu.

•  Vhodný pro dospělé
a děti od 6 let.

Septofort 2 mg
36 pastilek

•  Léčí příčinu bolesti v krku.

•  Ničí široké spektrum bakterií i viry. 

•  Lokální léčba infekcí v dutině ústní a horních 
cest dýchacích.

•  Vhodná prevence a léčba aft.

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

149,-
179,-

-17%

89,-
115,-





-19%
TUSSIREX®

sirup 120 ml

•  Rostlinný sirup na všechny 
druhy kašle.

•  Zmírňuje suchý dráždivý
i průduškový kašel.

•  Poskytuje rychlou úlevu.

129,-
159,-

V akci také
TUSSIREX® Junior,
sirup 120 ml,
za 159 Kč 129 Kč.

Zdravotnický prostředek.

Sinecod® 1,5 mg/ml
sirup 200 ml
Proti suchému dráždivému kašli různého původu:

•  Vhodný pro dospělé a děti od 3 let.

•  Sirup s vanilkovou příchutí.

•  Velmi dobře snášen
i při vysokém dávkovaní.

129,-
155,-

-17%

Lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje butamirát citrát.
Čtěte pečlivě příbalový leták.
V akci také
Sinecod® 50 mg, 10 tablet, za 169 Kč 145 Kč
a Sinecod® 5 mg/ml, kapky 20 ml, za 135 Kč 109 Kč.

Prospan®

sirup 100 ml

•  Usnadňuje vykašlávání.

•  Vhodný již od narození.

139,-
169,-

-18%

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

Stoptussin®, perorální kapky, roztok,
50 ml
•  Díky kombinaci 2 účinných látek

tiší dráždivý kašel a zároveň
napomáhá odkašlávání.

•  K užití u dětí od 6 měsíců.

-16%

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

139,-
165,-

Před užitím čtěte příbalový leták. 
Stoptussin® kapky 50 ml
a Stoptussin® sirup 180 ml
jsou léčivé přípravky k vnitřnímu 
užití.

LEVOPRONT® kapky
15 ml

•  Rychlá úleva od suchého kašle.

•  Při tlumení kašle působí přímo v dýchacích 
cestách bez nežádoucího ovlivnění mozku.

•  Pro děti od 2 let a dospělé.

-11%

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

109,-
123,-

V akci také
LEVOPRONT® 60 mg, 10 tablet,
za 148 Kč 129 Kč
a LEVOPRONT® Sirup, 120 ml,
za 148 Kč 129 Kč.

Nicorette® Spray
s příchutí lesního ovoce 1 mg/dávka 
orální sprej, roztok 13,2 ml
ZBAVTE SE ZÁVISLOSTI NA KOUŘENÍ.

•  Účinkuje rychle a potlačí touhu
po cigaretě již po 30 sekundách.* 

•  Rychlá úleva od chuti na cigaretu
a nutkání kouřit.

•  Umožňuje plynule reagovat na potřebu 
doplnění nikotinu v těle.

•  Dovoluje postupné snižování dodávané 
dávky nikotinu.

•  Neobsahuje cukr.

 *  Při užití dvou dávek.

429,-
499,-

-14%

V akci více druhů,
informujte se ve své lékárně.

Lék k podání do úst.
Obsahuje nikotin.
Čtěte pečlivě příbalový leták. 
Reklama na léčivý přípravek.





Uroval® Manosa Akut
20 tablet

•  Unikátní spojení extraktu kanadských brusinek
a D-manosy.

•  Vysoká koncentrace obsažených látek:

    50 mg PAC (proanthokyanidinů) v denní dávce.

•  Vhodné také pro těhotné a kojící ženy.

289,-
359,-

-19%

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

(1 tableta = 14,45 Kč)

j y

a, 15 sá ,a, 15 sáčků,

Junior-angin pastilky
24 ks

Zdravotnický prostředek. 

159,-
195,-

-18%

Femibion® 2 Těhotenství
28 tablet a 28 tobolek
•  Inovované složení pro specifi cké potřeby

Vašeho miminka i Vás ve 2. a 3. trimestru
těhotenství. 

•  Obsahuje kyselinu listovou a aktivní folát Metafolin®, 
vitamín D3, lutein a DHA.

•  Nově obohacený o železo, zinek, selen a hořčík.

•  Od 13. týdne těhotenství
do porodu.

499,-
599,-

®

-17%

Doplněk stravy.
(1 ks = 8,91 Kč)

V akci také
Femibion® Kojení,
28 tablet a 28 tobolek
a Femibion® 1 Plánování
a 1. trimestr, 28 tablet.
Informujte se ve své lékárně.

Sudocrem®

krém 125 g

•  Zklidňuje začervenalou a podrážděnou 
pokožku.

•  Podporuje její regeneraci
a chrání před dalším
drážděním.

Sudocrem® je kosmetický přípravek.

149,-
165,-

-16%

Pro členy klubu

138,-

Urinal Akut® 10 tablet
+ Urinal® Express pH 6 sáčků

Urinal Akut®

•  Akutní péče o močové cesty.

•  Zlatobýl obecný pomáhá udržovat zdravý
močový měchýř a dolní močové cesty. 

Urinal® Express pH

•  Rychlá úleva při nepříjemných pocitech pálení při močení.

•  Užijte si první dva dny v pohodlí.

269,-
299,-

-10%

V akci také
Urinal® sirup, 150 ml,
za 229 Kč 199 Kč. (1 ml =  1,33 Kč)

Doplňky stravy.
(1 ks = 16,81 Kč)

í při močení.

Sinulan® Forte Express
sprej 15 ml

•  Uvolňuje nos a tím zmírňuje 
bolest dutin rychle a přirozeně.

•  Eliminuje viry a bakterie.

-13%

129,-
149,-

Zdravotnický prostředek.

V akci také
Sinulan® Forte Junior,
sirup 120 ml,
Sinulan® Duo Forte, 30 tablet,
(Doplňky stravy)
a Sinulan® Forte Aroma Patch 
Junior, 5 náplastí.
Informujte se ve své lékárně.

•  Expert na bolest v krku u dětí!

•  Ulevuje od bolesti v krku.

•  Zklidňuje podrážděné sliznice. 

•  Ve formě jemných jahodových pastilek
pro děti od 4 let.

V akci více druhů, informujte se ve své lékárně.












