
STOPKAŠEL® Medical sirup
200+100ml NAVÍC 

• Ulevuje při suchém a vlhkém
kašli, ulevuje při škrábání v krku.

• Zklidňuje podrážděný krk,
snižuje bolest v krku. 

195,-

255,-

Zdravotnický prostředek.
Čtěte pečlivě návod k použití.

V akci také
STOPKAŠEL ANGIN-EX
sprej na bolest v krku, 30 ml,
za 175 Kč 135 Kč 
a další přípravky STOPKAŠEL.

u.

l,

L.
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ACC® LONG 600 mg šumivé tablety
20 tablet
Léčí vlhký kašel. 

• Má rychlý nástup účinku od 1. dne.

• Rozpouští hlen a usnadňuje vykašlávání.

• Má navíc antioxidační účinek.

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití
s účinnou látkou acetylcystein. Čtěte pozorně příbalový leták.
Volně prodejný lék k vnitřnímu užití

229,-

249,-

-8%

Stérimar"TM" Cu Nos náchylný k infekci
50 ml

•  Přírodní mořská voda s příměsí mědi
na infekční bakteriální rýmu.

•  Čistí nos a odstraňuje nečistoty
včetně virů a bakterií.

•  Vhodný pro nos náchylný k infekci
- měď působí protizánětlivě, snižuje riziko 
komplikací rýmy a bakteriální infekce. 

•  Bez omezení věku, i pro těhotné
i kojící ženy, pro dlouhodobé použití. 

•  Bez konzervačních látek.

205,-

235,-

Zdravotnický prostředek, CE 0459. 
Pozorně si přečtěte návod k použití na obalu přípravku.
V akci také
Stérimar"TM" Na ucpaný nos, 50 ml, za 259 Kč 215 Kč.

o 

říípravku.

-13%

SANORIN 1 mg/ml
nosní sprej, roztok 10 ml
• Uvolní ucpaný nos a nosní dutiny,

• Snižuje otok nosní sliznice.

85,-

113,-

Volně prodejný lék k nosnímu 
podání s účinnou látkou Naphazolini 
nitras. Čtěte pečlivě příbalovou 
informaci.

-25%



Hydro pastilky
20 pastilek
•  Speciální hydrogel komplex zmírňuje bolest, 

škrábání/pálení v krku, chrapot a dráždění
na kašel.

•  Pro pacienty s chroniským post radiačním 
zánětem na sliznici ústní dutiky a s porudou 
činnosti slinných žláz. 

Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití.

-26%

169,-

229,-

h žláz. 

edek Čtěte pečlivě návod k použití

•  Měsíc užívání NAVÍC!

•  Komplexní multivitamin s koenzymem Q10
na podporu vaší imunity a energie.*

* Vitamin C přispívá k normální funkci imunitního systému
a ke snížení míry únavy a vyčerpání.

495,-

569,-

-13%

V akci také
Supradyn CoQ10 Energy, 30 šumivých tablet, za 445 Kč 339 Kč. 
(1 šumivá tableta = 11,30 Kč)

Supradyn CoQ10 Energy
60 + 30 tablet zdarma

Doplněk stravy.
LMR CH-20220708-74.
(1 tableta = 5,50 Kč)

vyčerpání.

)
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ERDOMED® 225 mg
20 sáčků
•  Lék na kašel, rýmu a zánět dutin. Ředí hlen, 

působí proti bakteriím.

•  Včasné nasazení může předejít užívání antibiotik.

•  Pomerančová příchuť.

•  Pro dospělé a děti od 12 let.

-25%

Erdomed® 225 mg granule pro perorální suspenzi obsahuje erdostein. 
Lék k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. 

239,-

319,-

děti od 12 let.

l ál í i b h j d t i

Soledum® 200 mg
20 měkkých enterosolventních tobolek
•  Léčí běžné nachlazení i zánět průdušek

a vedlejších nosních dutin.

•  Rozpouští hustý hlen, a tím
usnadňuje vykašlávání.

•  Přírodní léčivá látka z eukalyptu
s protizánětlivým a protivirovým účinkem.

Léky s účinnou látkou cineolum.
K vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě 
příbalový leták.

p ý

u c
ěte pečlivě 

cineolum.
e pečlivě 

-27%

165,-

225,-



Stoptussin®

sirup 180 ml
•  Správná volba proti kašli díky 

2 účinným látkám. 

•  Tlumí suchý dráždivý kašel
a usnadňuje vykašlávání.

Před použitím si pozorně 
přečtěte příbalovou informaci.
Stoptussin, sirup, je léčivé přípravky 
k vnitřnímu užití. 

179,-

193,-

y y -7%
IVEX sirup na kašel
100 ml
•  Sirup obsahující přírodní 

extrakt z břečťanu, vhodný 
při suchém a vlhkém kašli. 

•  Vhodný pro děti od 1 roku.

145,-

Zdravotnický prostředek.
Čtěte pečlivě návod k použití.

Bromhexin 12 KM kapky 
50 ml
• Kapky na zkapalňování

a rozpouštění hlenu
při onemocnění dýchacích
cest, usnadňují vykašlávání. 

• Bez alkoholu, cukru a barviv. 

• Vhodné pro děti od 2 let.

119,-

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje 
bromhexini hydrochloridum. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
Správné použití konzultujte se svým 
lékařem či lékárníkem

Oscillococcinum®

30 dávek
• Prevence a léčba chřipkových stavů, jako jsou 

např. horečka, zimnice, bolest hlavy, únava a 
bolesti svalů.

• Bez věkového omezení. 

• Může se užívat během těhotenství a kojení.

-21%

599,-

759,-

Oscillococcinum® je homeopatický léčivý přípravek k vnitřnímu užití, užívaný tradičně 
v homeopatii k prevenci a léčbě chřipkových stavů. Obsahuje Anas barbariae, hepatis et 
cordis extractum 200 K. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
V akci také
Oscillococcinum®, 6 dávek, za 245 Kč 199 Kč. 

během těhotenství a kojení

omeopatický léčivý přípravek k vnitřnímu užití užívaný tradičně

ěhem těhotenství a kojení.

o 37 % účinnější*% účinnější*jšínnějšíčinúčo 37 %%7 %3
500 mg/65 mg potahované tabletypotahované tabletyé tabletyhované500 mg/65 mg potpota5 mgmg/6

PANADOL EXTRA NOVUM

*Obsahuje kofein pro posílení účinku paracetamolu 
proti mírné až středně silné bolesti o 37 %

nějšíějšúčinnnúč nějšněj
PARACETAMOL

KOFEIN

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Extra Novum 500 mg/65 mg potahované tablety, Panadol 
Extra Rapide 500 mg/65 mg šumivé tablety a Panadol Novum 500 mg potahované tablety (paracetamol) 
jsou léky k vnitřnímu užití.

V nabídce také Panadol Extra Rapide 500 mg/65 mg, 12 šumivých tablet za 119 Kč 95 Kč 
a Panadol Novum 500 mg, 24 potahovaných tablet za 59 Kč 43 Kč.

PM-CZ-PAN-21-00027
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V nabídce také Panadol Extra Rapide 500 mg/65 m
P d l N 00 24 h ý h bl

V nabíV nabíbíbíd tdce tadce takékékéké P dPanadPanad l E tol Extol Ext Rra Rapra Rapidideide 500500 m500 mg/g/6

95,-

125,-

OFEINFEIO

-24%

* Urychluje hojení o 4 dny ve srovnání s 8 dny u gelu bez léčivé látky. Při používání 
2× denně dle údajů uvedených v příbalovém letáku.

V nabídce také Voltaren 140 mg léčivá náplast za 375Kč 319 Kč
a VoltaTherm hřejivá náplast 5ks za 379Kč 289 Kč.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Voltaren Forte 20 mg/g gel obsahuje diclofenacum 
diethylaminum. Voltaren 140 mg léčivá náplast obsahuje diclofenacum natricum. Léky k 
vnějšímu použití. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání 
zdravotnických prostředků. Hřejivé náplasti VoltaTherm jsou zdravotnické prostředky 
určené na úlevu od bolesti zad. PM-CZ-VOLT-22-00020

URYCHLUJE 

HOJENÍ!*

VOLTAREN FORTE
20 mg/g gel, 150 g

399,-

535,-

-25%



Celaskon® 500 mg červený pomeranč
30 šumivých tablet
•  Zmírňuje a zkracuje příznaky chřipky 

a nachlazení, vhodný od 3 let. 

•  Užívá se také během
těhotenství, kojení,
namáhavé práci,
sportu, po úrazech,
ve stáří.

159,-

209,-

CELASKON® 500 mg
červený pomeranč je lék
k vnitřnímu užití. Obsahuje
kyselinu askorbovou. Čtěte pozorně příbalovou informaci.

ný od 3 let.

em

,

je
te pozorně příbalovou informaci.

m

e
e pozorně příbalovou informaci.

-24%

MUCONASAL® PLUS
nosní sprej, roztok, 10 ml
• Rychle, účinně a dlouhodobě uvolní 

nos při rýmě a nachlazení.

• Osvěží vůní máty a eukalyptu. 

• Pro dospělé a děti od 6 let.

MUCONASAL® PLUS 
je volně prodejný lék 
k nosnímu použití. 
Obsahuje tramazolini 
hydrochloridum. Čtěte 
pozorně příbalovou 
informaci a poraďte 
se s lékařem nebo 
lékárníkem.

99,-

uhodobě uvolní 
azení.

ukalyptu. 

d 6 let.

MUCOSOLVAN® pro dospělé
sirup 100 ml
• Ulehčuje vykašlávání. 

• Uvolňuje zahlenění.

• Zmírňuje kašel.

• Bez cukru a alkoholu.

• Jahodová příchuť.

139,-

V akci také
MUCOSOLVAN® JUNIOR, sirup 100ml, za 119 Kč, 
MUCOSOLVAN® LONG EFFECT, 20 tobolek, za 155 Kč.

MUCOSOLVAN® pro dospělé je 
volně prodejný lék k vnitřnímu 
užití. Obsahuje ambroxoli 
hydrochloridum. Čtěte pozorně 
příbalovou informaci a poraďte 
se s lékařem nebo lékárníkem.

Apotheke Průduškový čaj
20 nálevových sáčků

•  Jitrocel, tymián, heřmánek,
proskurník, prvosenka a yzop
podporují normální funkci
dýchacího systému.

•  Sléz podporuje normální
činnost hltanu a dýchacích cest.

39,-

56,-

V akci také
Apotheke ImunoTea podpora imunity, 20 nálevových sáčků, 
za 56 Kč 39 Kč, Apotheke Urologický čaj s brusinkou,
20 nálevových sáčků, za 56 Kč 39 Kč a Apotheke šalvěj 
lékařská čaj, 20 nálevových sáčků, za 49 Kč 35 Kč.

Doplněk stravy.
(1 nálevový sáček = 1,95 Kč)

FORTEglukan® IMUNO+ 250 ml
FORTEglukan® ImunSupra 60 tablet
•  Doplňky stravy s vysokým obsahem beta-glukanů 

pro dlouhodobou podporu imunity.

•  Vhodné před i v období zvýšených nároků
na organismus.

Doplněk stravy.

(1
 m

l =
 1

,3
2 

K
č)

(1
 t

ab
le

ta
 =

 6
,8

2 
K

č)

329,-

Sirup 409,-

Tablety

Produkt je dostupný v lékárnách
Pharmacentrum Budějovická, DBK, Holešovice a Vysočany.

NEJSILNĚJŠÍ HLÍVA*

OD ČESKÉHO VÝROBCE
• Hlíva od prověřených dodavatelů
• Rakytník a šípek podporuje imunitu 
• Bez konzervačních látek

Doplňky stravy
(1 kapsle = 3,24 Kč)

*Nejvyšší obsah deklarovaných betaglukanů. Dle průzkumu z lékáren, srpen 2022.

( p )
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Akce platí i na:
HLÍVA ÚSTŘIČNÁ s rakytníkovým olejem 50+10, AKCE 1+1 ZDARMA, za 475 389 Kč. 
HLÍVA ÚSTŘIČNÁ s rakytníkovým olejem 100 + 100 kapslí, za 679 579 Kč.

399,-

485,-

-30%

2+1
ZDARMA

-18%





TEREZIA VITAMIN D3 400 IU
kapky 10 ml
• Vitamin D3 na podporu tvorby

a zdraví kostí a zubů.

• Reguluje metabolismus
vápníku a udržuje normální
funkci imunitního systému. 

• Kapky již od narození. 

189,-

255,-

Doplněk stravy.
(1 ml = 18,90 Kč)

byy -26%

Cebion® kapky 
30 ml

• Vitamin C ve formě kapek, s dávkováním 
pro různé věkové skupiny. 

• Bez cukru, konzervantů, nadbytečných 
pomocných látek. 

145,-

169,-

Doplněk stravy.
(1 ml = 4,50 Kč)

antů, nadbytečných tů, nadbytečných 

-14%
INFADOLAN® 1600 IU/g + 300 IU/g mast
100 g

•  Lék k urychlení hojení a obnovy pokožky 
na neinfi kované drobné rány, u pacientů 
s atopickou dermatitidou.

Volně prodejný lék na vnější použití.
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci
a poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

159,-

205,-

-22%

nosko®

Odsávačka nosních hlenů – sada
• Odsávačka nosních hlenů s připojením k vysavači. 

• Vyrobena z bezpečného a jakostního plastu. 

• Vhodná i pro novorozence a kojence.

da
. -15%

Zdravotnický prostředek. 
Čtěte pečlivě návod k použití.

ná i pro novorozence a kojence.

Ginkgo BRAINAKTIV 
60 tablet
• Extra vysoký obsah

60 mg extraktu ginkgo
biloba a 120 mg extraktu
bakopy drobnolisté.

• Ginkgo biloba
podporuje správné
prokrvení mozku
i končetin, příznivě
ovlivňuje kognitivní
funkce, paměť i duševní
zdraví.

• Bakopa drobnolistá
blahodárně působí
na paměť, koncentraci
a ostatní kognitivní
funkce.

Doplněk stravy.
(1 tableta = 4,15 Kč)

Thermoval Kids Flex
digitální teploměr
Digitální teploměr
Thermoval změří teplotu
přesně během 10 sekund.
Naměřenou hodnotu
přečtete snadno na velkém
displeji. K jeho hlavním
výhodám patří:
• Rychlé měření teploty

v délce 6 – 40 vteřin
v závislosti na místě měření.

• Paměť poslední
naměřené hodnoty.

• Teploměr změří hodnoty
v zadečku, v ústech
nebo v podpaží a patří
k výrobkům tzv. péče
a prevence.

Zdravotnický prostředek. 
Čtěte pečlivě návod k použití.

-11%

Produkt je dostupný v lékárnách
Pharmacentrum Budějovická, DBK, Holešovice a Vysočany.

u

kárnách
i ká DBK H l š i V č
árnách

249,-

V akci také
Thermoval Rapid, za 223 Kč 199 Kč
a Thermoval Standart, za 108 Kč 99 Kč.

2+1
ZDARMA

269,-

315,- 229,-

256,-



Cholesterol BALANCE 
30 + 10 tablet
• Udržuje optimální hladinu cholesterolu v krvi

díky účinné kombinaci přírodních extraktů
a katechinů ze zeleného čaje.

• S koenzymem Q10 pro správnou činnost
srdce, jater.

• Vhodný i při užívání léků na snížení
cholesterolu
v krvi a pro
dlouhodobé
užívání.

Doplněk stravy.
(1 tableta = 8,73 Kč)

NIZORAL 20 mg/g
šampon 100 ml
• Bojuje proti příčině lupů.

• Zmírňuje svědění a zarudnutí
pokožky hlavy.

• Prevence a léčba kožních
infekcí způsobených
kvasinkami nebo plísněmi.

329,-

415,-

Volně prodejný
léčivý přípravek
k vnějšímu použití
s obsahem účinné
látky ketokonazol.
Čtěte pozorně
příbalový leták.

V akci také
NIZORAL EXPERT šampon, 200 ml,
za 186 Kč 165 Kč. (Kosmetický přípravek) 

dn

h

mi

nutí

i.

-21%
Möller’s Omega 3 Želé rybičky 
45 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 a EPA v denní dávce 250 mg
přispívají ke správné činnosti srdce.
DHA v dávce 250 mg podporuje
správnou činnost mozku a zdravý zrak.

•  Vitamin D příznivě působí
na imunitní systém.

ky 

-23%

295,-

385,-

Doplněk stravy.
(1 želé = 6,55 Kč)

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

k.

Uroval manosa Akut
10 tablet
• Kombinace D-manosy a extraktu

z kanadských brusinek. 

• Vhodné také pro těhotné a kojící ženy. 

-14%

• Vhodné také pro těhotné a kojící ženy. 

229,-

265,-

Doplněk stravy.
(1 tableta = 22,90 Kč)

Cemio RED3 
90 kapslí
• 2× silnější složení pro péči

o prostatu, potenci a vitalitu.

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

649,-

745,-

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 7,21 Kč)

péči
vitalitu.

oře zdra
poře. 
biřský 
ality.
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-13%
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Utipro® plus
15 kapslí
• Utipro plus působí na opakující se záněty 

močových cest.

• Působí jak ve střevě, tak v močovém měchýři.

• Může být užíváno s antibiotiky.

• Bez věkového omezení.

-23%

Zdravotnický prostředek.
Čtěte pečlivě návod k použití.

229,-

299,-

s antibiotiky.

e

s antibiotiky.

zení.

Produkt je dostupný v lékárnách
Pharmacentrum Budějovická, DBK, Holešovice a Vysočany.

2+1
ZDARMA

349,-



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.

Reklama na léčivý přípravek. Nosní 
sprej, roztok OLYNTH® HA 1 mg/ml,   
obsahuje xylometazolin-hydrochlorid 
a je určen k podání do nosu. Před 
použitím si pečlivě přečtěte celou 
příbalovou informaci.

V akci také
více přípravků  OLYNTH®, informujte se ve své lékárně.

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.

V akci také
Coldrex MAXGrip Citron, 14 sáčků, běžná cena 239,- 199 Kč
pro členy Klubu a Coldrex MAXGrip Lesní ovoce, 14 sáčků, 
běžná cena 225,- 199 Kč pro členy Klubu.

Lék k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě 
příbalovou informaci. O správném 
použití se poraďte se svým lékařem 
nebo lékárníkem.

y a nachlazení.

u

14 sáčků, běžná cena 239,- 199 Kč
G í áč ů

ě 
m

pro členy Klubu

149,-
Běžná cena: 193,-

-44 Kč
Bepanthen® Baby
100 g
Prověřená ochrana pro miminka i maminky. 

•  Pomáhá chránit zadeček před vznikem opruzenin.

•  Hydratuje a přirozeně regeneruje 

•  Bez barviv a parfemace 

•  Péče o prsní bradavky a suchou pokožku 

Kosmetický přípravek.
CH-20220209-119 

Olfen Neo Forte 20 mg/g gel
150 g

•  Olfen Neo Forte ulevuje od intenzivní, 
náhle vzniklé bolesti zad, svalů a kloubů.

V akci také
Olfen, gel 100g,
běžná cena 244,- 199 Kč
pro členy Klubu.

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou 
informaci. Olfen Neo Forte je léčivý přípravek 
k zevnímu použití. Obsahuje účinnou látku 
diclofenacum diethylaminum. Olfen gel je léčivý 
přípravek k zevnímu použití, obsahuje účinnou látku 
diclofenacum natricum.

ně přečtěte příbalovou 
léč ý ří k

přečtěte příbalovou 

n.

-100 Kč

pro členy Klubu

279,-
Běžná cena: 379,-

pro členy Klubu

319,-
Běžná cena: 409,-pro členy Klubu

99,-
Běžná cena: 133,-

-34 Kč -90 Kč



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 pletní, mučenka lékařská

Doplněk stravy.
(1 tableta = 7,75 Kč)

ený doplněk stravy na spaní.
ékařský, chmel otáčivý, meduňka pletní, mučenka lékařská

Doplněk stravy.

Brufen® 400 mg
100 potahovaných tablet
• Úleva od bolesti hlavy, migrény, zubů, šíje, 

zad, kloubů a při chřipkových onemocněních. 

• Snižuje horečku.

Léčivý přípravek k vnitřnímu užití s léčivou látkou ibuprofen. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

čku.

Septabene®

CITRON A BEZOVÝ KVĚT 3MG/1MG
16 pastilek
•  Snižuje bolest, zarudnutí a otok v krku.

•  Trojí účinek: protizánětlivý, analgetický 
a antiseptický.

Lék k orálnímu užití. Čtěte pečlivě příbalový leták.
V akci také
Septabene eukalyptus 3 mg/1 mg, 16 pastilek,
běžná cena 165,- 129 Kč pro členy Klubu a Septabene, orální sprej, 
30 ml, běžná cena 189,- 139 Kč pro členy Klubu.

BioGaia Protectis kapky s vitaminem D
10 ml

Pro podporu imunity.

•  10 µg vitaminu D
v denní dávce. 

•  Patentovaný kmen 
živých bakterií
L. reuteri Protectis®. 

•  Vhodné
pro dlouhodobé užívání. 

•  Pro děti od 2. týdne.

Doplněk stravy.
(1 ml = 59,90 Kč)
V akci také
BioGaia Protectis kapky, 10 ml, běžná cena 634,- 579 Kč
pro členy Klubu.

. 

HERBADENT bylinná ústní voda FORTE 
400 ml

• Přírodní bylinné složení.

• Obsahuje vyšší
koncentraci extraktu
ze 7 bylin v kombinaci
s fl uoridy.

• Varianta FORTE obsahuje
fl uoridy pro zvýšenou
ochranu zubů.

• Svěží bylinná chuť.

Nedoporučujeme polykat.
Není vhodná pro děti do tří let.
Kosmetické přípravky.

Ne
Ne
Ko

Cemio Kamzík
60 kapslí

• 2× SILNĚJŠÍ složení s jedinečnými 
přírodními kolageny NATIV.COL™.

• Klouby, vazy a šlachy. 

• Vitamin C pro správnou tvorbu kolagenu 
v kloubních
chrupavkách.

Doplněk stravy. (1 kapsle = 6,65 Kč)

ro správnou tvorbu kolagenu 

h.

p g

otizánětlivý, analgetický 

Čtěte pečlivě příbalový leták.ěte pečlivě příbalový leták.

-50 Kč

pro členy Klubu

129,-
Běžná cena: 169,-

-40 Kč

pro členy Klubu

149,-
Běžná cena: 199,-

-70 Kč
-70 Kč

pro členy Klubu

599,-
Běžná cena: 669,-

pro členy Klubu

155,-
Běžná cena: 225,-

-90 Kč

pro členy Klubu

399,-
Běžná cena: 489,-

-46 Kč

pro členy Klubu

169,-
Běžná cena: 215,-

V akci také
HERBADENT bylinná ústní voda, 400 ml,
běžná cena 205,- 159 Kč pro členy Klubu.



GS Probio Glukan
2 × 60 kapslí
•  Dvojnásobná síla probiotik a kvasničného beta-glukanu. 

•  S vitaminem D3 a selenem na podporu imunity celé rodiny.

Doplněk stravy.
(1 kapsle =4,16 Kč)

499,-

Kč)

StrepHerbal® Černý bez a Echinacea
24 pastilek
•  S vitaminem C a zinkem, které přispívají

k normální funkci imunitního systému.

•  Obsahují extrakt z echinacey a jitrocele,
které mají zklidňující účinek na hrdlo a hlasivky,
a extrakt z černého bezu, který podporuje
obranyschopnost organismu.

Doplněk stravy se sladidly.
V akci také
StrepHerbal® Propolis a Rakytník, 24 pastilek, za 169 Kč
a StrepHerbal® Junior, 24 pastilek, za 169 Kč. 

169,-

Ibalgin® 400 mg
48 potahovaných tablet
Ibalgin® 400 mg účinné analgetikum:

•  Pomáhá při bolesti hlavy, zubů, zad, svalů 
a kloubů, menstruační bolesti.

•  Snižuje horečku při horečnatých stavech 
a zánětlivých onemocněních horních cest 
dýchacích.

•  Protizánětlivý účinek.

•  Pro dospělé
a dospívající od 12 let.  

99,-

125,-

-21%

Ibalgin® 400 mg je lék
k vnitřnímu užití. Obsahuje
ibuprofenum. Pozorně čtěte příbalovou informaci
a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

ěních horních cest 

příbalovou informaci
á ík
říbalovou informaci

■  Snadno rozpustné růžové 
měkké tobolky.

■  Při bolesti hlavy, 
zad, svalů, kloubůa 
menstruační bolesti.
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Nabídka platí od 1. 2. 2023 do 28. 2. 2023 nebo do vyčerpání zásob.

Ibalgin® Rapidcaps 400 mg měkké tobolky je lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofenum.
Pozorně čtěte příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

23 nebo do čerpání ásob3 nebo do čerpání ásob

Ibalgin® Rapidcaps
+ NAVÍC pouzdro na blistr

02
2

Praktické 
pouzdro 
na blistr 
ZDARMA!

Hirudoid® FORTE 
40 g gel
• Potlačuje otok a zánět a stimuluje

rozpouštění krevních sraženin.
Účinný při léčbě zranění tupým předmětem.

-20%

Volně prodejný léčivý přípravek s obsahem účinné látky
glykosaminoglycan-polysultát k vnějšímu užití. Čtěte pečlivě
příbalovou informaci a ohledně užívání se poraďte se svým
lékařem nebo lékárníkem.

135,-

169,-

ASCORUTIN®

100 potahovaných tablet

• Ascorutin léčí zvýšenou lomivost a propustnost 
krevních vlásečnic při nedostatku vitaminu C  
v organismu. 

• Vhodný od 3 let.

-21%

Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. 

u. 

3 let.

vek k
e příbalovou informaci.

et.

k vnitřnímu užití.
íb l i f i

139,-

179,-

V akci také
Ibalgin Plus, 24 potahovaných tablet, za 133 Kč 99 Kč

139,-

175,-

-21%





LINEX® FORTE
28 tobolek
Obsahuje PROBIOTIKA a PREBIOTIKA

•  Nejen při a po antibiotické léčbě, při změně stravy.

•  Vhodný pro děti od 3 let, dospívající a dospělé.

.

-12%

Doplněk stravy. Obsahuje bakterie Lactobacillus acidophilus a Bifi dobacterium animalis 
subsp. lactis. Není určen k náhradě pestré stravy.
(1 tobolka = 9,25 Kč)

259,-

295,-

ti od 3 let, dospívající a dospělé.

Apo-Ome 20mg cps.etd. 14
14 tbl.
Novinka! 

•  Ochucená antiparazitární tableta
pro psy proti klíšťatům a blechám. 

•  Jedno balení na 3 měsíce ochrany.*
*Podané ve třech měsíčních dávkách.

119,-

145,-

Volně prodejné veterinární léčivé 
přípravky pro psy k vnitřnímu užití.

PROIBS®

30 sáčků
•  Máte bolesti břicha, nadýmání, průjem anebo zácpu? Proibs®. 

•  Na léčbu příznaků IBS (syndrom dráždivého tračníku).

•  Citronová příchuť.

519,-

Zdravotnický prostředek.  Čtěte pečlivě návod k použití a informace, 
které se vztahují k bezpečnému používání.

uť.

dek Čtěte pečlivě návod k použití a informace

Biopron 9 Immunity 
30 tobolek
•  Pro každodenní doplnění střevní mikrobioty 

probiotiky a prebiotiky a díky obsahu vitaminu D3

pro podporu imunitního systému.

Doplněk stravy.
(1 tobolka = 8,83 Kč)

-18%

dporu imunitního systému.

p y
(1 tobolka 8 83 Kč)
Doplněk stravy.

265,-

325,-

V akci také
Biopron Baby+, 10 ml, za 425 Kč 379 Kč. 

Rennie®

48 žvýkacích tablet 
Pálí Vás žáha?
•  Rychlá a efektivní úleva od pálení žáhy.

•  Vhodné pro těhotné a kojící při dodržení 
doporučovaného dávkování.

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Rennie 680 mg/80 mg žvýkací tablety je léčivý 
přípravek k vnitřnímu užití. *V případě užití 2 tablet najednou. CH-20230111-54

-16%

139,-

165,-

 40.

-

-

NiQuitin Clear 21 mg,
transdermální náplast
7 ks
KOMBINOVANÁ TERAPIE ZVÝŠÍ ŠANCI PŘESTAT 
KOUŘIT.

•  24 hodinová kontrola při odvykání kouření,
zmírňují abstinenční příznaky.

•  Náplasti přípravku NiQuitin Clear se mohou používat 
buď samostatně, nebo v kombinaci s orálními 
formami přípravku.*

*Určeno pro zmírnění abstinenčních
příznaků u silných kuřáků.

499,-

615,-

T 

-19%

V akci více druhů, informujte se ve své lékárně.

Lék k vnějšímu užití. Obsahují 
nikotin. Před použitím se poraďte 
se svým lékařem. Přečtěte si 
pečlivě příbalovou informaci.

s orálními 

é lékárně

m

y

m.

y.*

-18%



Foresto 1,25 g + 0,56 g
obojek pro kočky a psy ≤ 8 kg
• Výhodná cena za měsíc

ochrany jen od 87 Kč

• 8 měsíční ochrana před
klíšťaty – odpuzuje
i hubí ještě před
přisátím.

• Vhodný pro psy i kočky.

Veterinární léčivý přípravek.Před použitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci. PM-CZ-22-0157

-14%

Centrum IMUNITA 
s extraktem z černého bezu
60 měkkých kapslí
•  Unikátní trojkombinace vitaminů,

minerálů a extraktu z černého bezu
pro podporu imunitního systému.*

* Centrum Imunita obsahuje vitaminy C, D a A,

minerály zinek a selen a extrakt z plodu černého

bezu, které podporují normální funkci
imunitního systému. 

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 4,82 Kč)

289,-

V akci také
Centrum pro muže, 30 tablet, za 379 Kč 289 Kč
a Centrum pro ženy, 30 tablet, za 375 Kč 289 Kč.

Spektrum® Gummies Imunita
60 gummies
•  Želatinový multivitamin

s minerály pro dospělé.

•  S extraktem z echinacey
pro podporu imunity.
Mix ovocných příchutí,
bez zapíjení.

269,-

375,-

Doplněk stravy.
(1 ks = 4,48 Kč)

y

a

-28%

Brummies multivitamin 
180 g / 60 želé
• Chutní želatinoví

medvídci s komplexem
11 vitaminů
a minerálních látek
pro budování odolné
dětské imunity
a správného růstu.

• S lahodnou příchutí
pomerančů, jahod
a jablek.

• Vitaminy C, B6, B12, A,
D3 a zinek podporují
odolnou imunitu.

• Vitamin E a zinek,
pomáhají chránit buňky
před oxidativním
stresem.

Doplněk stravy.
(1 ks = 3,20 Kč)

m

y

L-TRYPTOFAN PREMIUM 
60 kapslí
• Pro podporu duševního zdraví, při emoční

nerovnováze, stresu, špatné náladě, únavě
a vyčerpání, zejména v náročném období.

• Silný zdroj 225 mg L-tryptofanu v kombinaci
s kozlíkem lékařským a vitaminem B6.

• Bezpečný i při dlouhodobém
užívání.

229,-

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 3,82 Kč)

dlouhodobém

22 Kč)

Produkt je dostupný v lékárnách
Pharmacentrum Budějovická, DBK, Holešovice a Vysočany.

Produkt je dostupný v lékárnách
Pharmacentrum Budějovická, DBK, Holešovice a Vysočany.

Foresto 4,50 g + 2,03 g
obojek pro psy > 8 kg

,25 g + 0,56 g
o kočky a psy ≤ 8 kg
za
8

an
zu
d

y i

Fo
ob

a měsíc
7 Kč

na před
uje

i kočky.

%bojek pro psy > 8 kg

849,-

985,-749,-

819,-

-9%

2+1
ZDARMA

189,-

2+1
ZDARMA








