
Voltaren Forte 20 mg/g
gel 150 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. 

389,-
431,-

-10%

Lék k vnějšímu použití.
Obsahuje diclofenacum diethylaminum.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

V akci více druhů, informujte se ve své lékárně.

í bolest zad, svalů a kloubů. 

9,-9
431,-

ějším po žití

Allergodil®

oční kapky, roztok 6 ml 

•  Léčí oční a nosní příznaky alergie.

•  Oční kapky proti zarudnutí, 
svědění nebo slzení očí.

•  Nosní sprej proti svědění, kýchání 
a vodnatému výtoku z nosu.

169,-
209,-

-19%

Čtěte pečlivě příbalový leták. 
Allergodil, nosní sprej, 1x 10 ml
je lék k nosnímu podání. 
Allergodil, oční kapky, je lék
k očnímu podání. Obsahují 
azelastin-hydrochlorid. 
V akci také
Allergodil® nosní sprej, roztok 10 ml, za 219 Kč 179 Kč.

Centrum pro ženy
60 tablet

•  Kompletní multivitamín s minerály a stopovými 
prvky vytvořen speciálně pro potřeby žen
pro podporu imunity a zdraví kostí.*

*  Vitamín C přispívá k normální funkci imunitního systému. 
Vápník je potřebný pro udržení normálního stavu kostí.

359,-
518,-

-31%

Doplněk stravy.
(1 tableta = 5,98 Kč)

V akci také
Centrum pro muže, 60 tablet,
za 518 Kč 359 Kč.
(1 tableta = 5,98 Kč)

Premium Magnesium B6
FORTE
50 tablet

Pro členy klubu

185,-
Cena za 2 ks

Běžná cena
2 ks 370 Kč.

1+1

Doplněk stravy.
(1 tableta = 1,85 Kč)

Hořčík a vitamin B6 přispívají:

•  ke snížení míry únavy
a vyčerpání,

•  ke správné funkci
nervového systému,

•  normální duševní činnosti.

P



Traumaplant® Mast
100 g

•  Kostivalová mast na špatně se hojící rány, 
sportovní úrazy, bolesti svalů a kloubů.

•  Rostlinný léčivý přípravek ke kožnímu podání.

169,-
210,-

-20%

Léčivý přípravek k vnějšímu použití.
Obsahuje šťávu a extrakt
z čerstvé nati kostivalu cizího.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

BepanGel Hojivý gel
50 g
Velký pomocník na malé rány

MODERNÍ HYDROGEL 4V1
•  Urychluje hojení.

•  Chrání před další infekcí.

•  Chladí a nepálí.

•  Snižuje riziko vzniku jizev.

-17%

259,-
299,-

Bepangel Hojivý gel je zdravotnický prostředek. 
Čtěte pečlivě návod k použití.

L.CZ.MKT.CC.12.2020.2119

Pro členy klubu

249,-

Ibalgin® Plus
24 potahovaných tablet
•  Ibalgin® Plus: rychlejší a silnější 

úleva od bolesti hlavy.

•  DVOJÍ SILOU PROTI BOLESTI. 

99,-
120,-

-21%

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Pro členy klubu

95,-

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.



Zyrtec 10 mg potahované tablety
20 potahovaných tablet

•  Zmírnění nosních a očních příznaků sezónní 
a celoroční alergické rýmy. Zmírnění příznaků 
kopřivky.

159,-
197,-

V akci také
Zyrtec 10 mg/ml perorální kapky, roztok, 20 ml,
za 208 Kč 169 Kč. 

y

-19%

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

GS Superky Probiotika
60+20 kapslí

•  Unikátní komplex 9 odolných kmenů bakterií.
21 mld. životaschopných mikroorganismů*
v denní dávce (2 kapsle). 

•  Selen pro podporu imunity.
*Uvedené množství odpovídá okamžiku výroby.

369,-
446,-

-17%

V akci také
GS Superky probiotika,
30+10 kapslí, 
                       za 258 Kč 219 Kč. (1 kapsle = 5,48 Kč)

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 4,61 Kč)

Iberogast®

50 ml
•  Pocit plnosti? Bolest břicha nebo nadýmání? 

•  Vyzkoušejte bylinný lék Iberogast. 

Iberogast. Expert na Vaše zažívací potíže!

349,-
419,-

-17%

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. 
Iberogast je léčivý přípravek k vnitřnímu 
užití. Léčivý přípravek je složený z tekutých 
extraktů různých částí bylin.

V akci také
Iberogast®, perorální roztok, 
kapky 20 ml, za 214 Kč 159 Kč 
a Iberogast®, perorální roztok, 
kapky 100 ml za 599 Kč 499 Kč.

L.CZ.MKT.CC.09.2020.2046

Stoptussin
perorální kapky, roztok 25 ml
•  Správná volba proti kašli

diky 2 učinným látkám,
tiší dráždivý kašel
a napomáhá vykašlávání.

59,-
118,-

-50%

Před užitím čtěte pečlivě
příbalový leták. Stoptussin,
perorální kapky, roztok; je léčivý
přípravek k vnitřnímu užití.

EXODERIL®

10 mg/ml kožní roztok, 20 ml 

•  Léčí kožní a nehtové plísně.

•  Rychle ulevuje od svědění.

•  Odstraňuje zarudnutí.

•  Aplikace na kůži pouze 1× denně.*
*při postižení nehtů 2× denně

-17%

V akci také
EXODERIL® 10 mg/g krém, 15 g, 
za 119 Kč 99 Kč.

Léky k vnějšímu použití.
Obsahují naftifi n hydrochlorid.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

239,-
288,-

UROVAL® manosa Akut
10 tablet
•  Kombinace extraktu kanadských 

brusinek a D-manosy.

•  Vhodné také pro těhotné a kojící ženy. 

209,-
249,-

-20%

Doplněk stravy.
(1 tableta = 19,90 Kč)

Pro členy klubu

199,-



Urgo Filmogel Dentilia gel
na dětské dásně
10 ml
•  Jemný gel zklidňuje

a změkčuje dásně
při prořezávání zoubků 
u malých dětí.

•  Obsahuje složky 
přírodního původu.

•  Díky jemnému 
aplikátoru se snadno 
nanáší.

159,-
199,-

-20%

Kosmetický přípravek.

Sudocrem Multi-Expert
125 g
•  Odborník na různé potřeby pokožky.

•  Ochranný krém
pro podporu léčby
a prevence:
plenkové dermatitidy,
odřenin a podrážděné
pokožky.

139,-
166,-

-16%

Sudocrem MULTI-EXPERT 
je zdravotnický prostředek. 
Certifi kát vydala notifi kovaná 
osoba č. 0482. Před použitím 
si pečlivě přečtěte návod
k použití a informace o jeho 
bezpečném použití.

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.

AUDIXOL OLIVA 
ušní sprej 30 ml
•  100% přírodní olivový olej

s mátovou silicí pro pravidelnou 
ušní hygienu.

•  Přirozeným způsobem rozpouští
a odstraňuje přebytečný ušní maz.

•  Bezpečná náhrada ušních tyčinek. 

•  Vhodné pro dospělé a děti
od 3 měsíců.

•  Vhodné také pro osoby používající 
naslouchadla a preventivně
pro plavce a osoby věnující
se vodním sportům.

99,-
139,-

-29%

Zdravotnický prostředek.
Čtěte pečlivě návod k použití.

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.

139,-
169,-

-18%

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 189 Kč. 

EndWarts® na bradavice
•  Unikátní prostředky pro odstranění bradavic

na rukou a chodidlech.

•  Freeze: zmrazení oxidem dusným

•  Original a Pen: vysoušení kyselinou mravenčí

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

229,-
od



Konopíčko Hřejivé
200 ml

•  Vysoká dávka 10 % konopného oleje.

•  Silné konopné mazání s kombinací 
kapsaicinu, kafru a 5 bylin (arnika
horská, kostival lékařský, jalovec
obecný, eucalyptus, tea tree oil).

Kosmetické přípravky.

Pro členy klubu

209,-
Cena za 2 ks

V akci také
Konopíčko Chladivé, 200 ml, 1+1, za 418 Kč 209 Kč
(Cena za 2 ks).

Běžná cena
2 ks 418 Kč. 1+1

Psilo-balsam gel
20 g
•  Zklidní pálení a svědění kůže při:

bodnutí hmyzem, povrchových popáleninách 
1. stupně, alergických projevech kůže
a nadměrném slunění.

•  Pro děti již od 2 let.

85,-
108,-

Volně prodejný léčivý přípravek k vnějšímu užití
s obsahem účinné látky difenhydramin-hydrochlorid. 
Čtěte pečlivě příbalový leták.

-21%

V akci také
Psilo-balsam, 50 g, 
za 185 Kč 139 Kč.

Vicks Symptomed Complete Citrón
10 sáčků
•  Uleví od příznaků 

chřipky
a nachlazení jako 
jsou bolesti hlavy, 
svalů, bolesti
v krku, horečka, 
průduškový kašel 
a ucpaný nos.

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě 
příbalový leták.

99,-
199,-

-50%

Analergin
30 tablet

•  Pro zmírnění příznaků alergické 
rýmy a chronické kopřivky.

99,-
119,-

-17%

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci. Analergin je léčivý 
přípravek k vnitřnímu užití. Obsahuje účinnou látku cetirizini dihydrochloridum.
10, 30, 50 a 90tabletové balení Analergin je volně prodejný léčivý přípravek.



V akci také
ROSALGIN, 10 sáčků, za 285 Kč 249 Kč
a ROSALGIN Easy 140 mg, 5x140 ml, za 325 Kč 279 Kč.

ROSALGIN
6 sáčků
•  Při léčbě zánětlivých onemocnění ulevuje 

od gynekologických potíží.

•  Určený k výplachům a oplachům zevních 
rodidel.

•  Vhodné při běžné hygieně
a hygieně v šestinedělí.

159,-
185,-

-19%

Lék s účinnou látkou benzydamin 
hydrochlorid. K intimním oplachům 
a výplachům. Čtěte pečlivě 
příbalový leták.

Pro členy klubu

149,-

INOFOLIC® PREMIUM výhodné balení
60 sáčků
•  Doplněk stravy pro ženy na bázi myo-insitolu, 

alfa-laktalbuminu a kyseliny listové,
která přispívá k růstu zárodečných tkání 
během těhotenství.

989,-
1110,-

-11%

Doplněk stravy.
(1 sáček = 16,48 Kč)

Ocuvite LUTEIN Forte
60+30 tablet
Pro Váš ostrý zrak

•  Zinek pomáhá k udržení dobrého zraku.

•  S unikátní formou luteinu s postupným uvolňováním.

•  Složení potvrzené vědeckými poznatky.

m.

-20%

399,-
499,-

Doplněk stravy.
(1 tableta = 4,43 Kč)

Venocin® Plus žíly a cévy
125 ml
•  Rychlá úleva při pocitu těžkých nohou, 

oteklých lýtek a kotníků s chladivým 
efektem.

•  S prokazatelnou účinnou dávkou escinu 
na žíly, obohaceno o extrakt z 19 bylin.

Vhodné pro osoby:

•  S dědičnou dispozicí výskytu křečových 
žil a zánětu žil.

•  V sedavém zaměstnání nebo naopak 
dlouho stojící.

•  S nadváhou.

•  Pro těhotné a kojící s křečovými žilami 
nebo otoky dolních končetin.

139,-
199,-

-30%

Kosmetický přípravek.

Premium OCUSWISS® EYE WASH
oční výplach 100 ml
•  Pro okamžitou úlevu při podráždění

oka cizím tělískem, alergií či únavou.

•  S kyselinou hyaluronovou
a přírodními extrakty
(světlík lékařský, smil
a heřmánek).

119,-
149,-

-20%

Zdravotnický prostředek.
Čtěte pečlivě návod k použití.

Canesten 10 mg/g krém
50 g
•  Léčí plísňová onemocnění kůže.

•  Pro pacienty s opakovaným výskytem mykóz*.

•  Vhodný i na léčbu mykózy intimních partií.

249,-
299,-

-17%

Čtěte pečlivě příbalový leták. Canesten® krém je léčivý přípravek k vnějšímu 
použití s účinnou látkou clotrimazolum. *50 % pacientů trpí opakovanou mykózou
(Nielsen U&A study SK 07/2020), L.CZ.MKT.CC.02.2021.2165

V akci také
Canesten 10 mg/g krém, 20 g, za 159 Kč 135 Kč.



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 338 Kč.

Doplněk stravy.
(1 tableta = 1,41 Kč)

Pro členy klubu

169,-
Cena za 2 ks

1+1

Faktu® čípky 
20 čípků
•  Neinvazivní varianta léčby hemoroidů.

•  Rychle zastavuje krvácení, pálení a svědění.

•  Účinný proti bolesti.

Léčivý přípravek k rektálnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

139,-
159,-

-13%

LIPOVITAN® DUO
30 tablet
LIPOVITAN® DUO obsahuje:

•  cholin, který přispívá k udržení normální 
funkce jater,

•  silymarin, extrakt z ostropestřce 
mariánského, který podporuje normální 
činnost jater a jejich detoxikaci.

229,-
265,-

-14%

Doplněk stravy.
(1 tableta = 7,63 Kč)

Rudolfův pramen 
mariánskolázeňský 
1500 ml
•  Staletími 

prověřený 
pitný léčebný 
lázeňský 
pramen.

16,-
27,-

-41%

V akci také
Bílinská kyselka, 1 l, za 25 Kč 17 Kč. 

LINEX® FORTE
28 tobolek
•  Obsahuje PROBIOTIKA a PREBIOTIKA.

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

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

219,-
265,-

-17%

Doplněk stravy. Obsahuje bakterie Lactobacillus acidophilus a Bifi dobacterium animalis 
subsp.lactis. Není určen k náhradě pestré stravy. (1 tobolka = 7,82 Kč)

Nicorette® Spray 1 mg/dávka 
orální sprej, roztok
2x13,2 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.

689,-
792,-

 

-14%

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

Pro členy klubu

679,-V akci více druhů,
informujte se ve své lékárně. 





Wobenzym
300 enterosolventních tablet
•  Urychluje hojení po úrazech a operacích.

•  Omezuje opakování urologických
a gynekologických zánětů.

•  Posiluje oslabenou imunitu.

1099,-
1199,-

-8%

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Magnesii lactici 0,5 tbl. Medicamenta
100 tablet
•  Obsahuje 500 mg laktátu hořčíku pro vysokou 

vstřebatelnost.

•  Čistý hořčík vhodný pro těhotné a kojící.

109,-
130,-

-16%

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

EMOXEN gel 100 mg/g
100 g
•  Gel s chladivým účinkem k lokální 

léčbě bolesti pohybového aparátu.

•  Působí proti zánětu a otoku.

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

149,-
199,-

-25%

Ibalgin® Duo Effect
krém 50 g

•  Kombinace dvou účinných látek.

•  Potlačuje bolest, zmírňuje zánět 
a urychluje vstřebávání modřin.

-21%

129,-
163,-

Lék k vnějšímu použití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

NUROFEN Rapid 400 mg
30 měkkých tobolek
•  Rychlá a učinná úleva od horečky a bolesti.

•  Také působí na bolesti hlavy, zad,
zubů, či při menstruaci.

129,-
164,-

-21%

Lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje ibuprofen.
Čtěte pečlivě příbalový leták.
V akci také
NUROFEN Rapid 400 mg, 20 měkkých tobolek,
za 129 Kč 99 Kč a NUROFEN Rapid 400 mg,
10 měkkých tobolek, za 78 Kč 69 Kč. 

Flector® EP Tissugel 180 mg léčivá náplast
2 ks

•  Proti bolesti, proti zánětu a proti otoku 
kloubů, svalů a šlach.

•  Působí přímo v místě bolesti nebo zranění.

•  2 náplasti postačí na 24 hodin.

-22%

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

109,-
139,-



SLEVA
150 K
NA OPALOVACÍ NA OPALOVACÍ 

P ÍPRAVKYP ÍPRAVKY
Akce platí do 31. 8. 2021 

nebo do vyprodání zásob a nelze 
ji kombinovat s dalšími slevovými akcemi. 

Zklidnení z prírody

A
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A-DERMA

na všechny p ípravky slune ní 
ochrany A-Derma PROTECT*

SLEVA 150 K
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ma PR

Oves Rhealba®

PROTECT

*Akce platí do 31. 8. 2021 
a nelze ji kombinovat s dalšími slevovými 

akcemi. Neplatí na již zvýhodn né nabídky 
a promo balí ky.

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%

169,-
226,-

Zdravotnický prostředek.
Pečlivě čtěte návod k použití.
V akci také
Artelac TripleAction, 10 ml,
                       za 299 Kč 239 Kč.

Condrosulf® 400 mg
180 tvrdých tobolek

•  Pro pohyb bez bolesti kloubů.
Lék účinný v léčbě artrózy kolene,
kyčle a kloubů prstů ruky.

•  Obvykle se užívá 2× ročně
po dobu 2–3 měsíců.

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

-19%
GS Vápník Hořčík Zinek Premium
100+30 tablet

•  Zdravé kosti, zuby, nehty, imunita.

•  Vápník a hořčík jsou důležité
pro zdravé a pevné zuby.

•  Navíc mangan a vit. D3 a K
podporují zdravé a silné kosti.

•  Zinek, měď a vit. B6

podporují imunitu.

189,-
218,-

-13%

V akci také
GS Vápník Hořčík Zinek
Premium, 30 tablet,
                      za 85 Kč 79 Kč. (1 tableta = 2,63 Kč)

Doplněk stravy.
(1 tableta = 1,45 Kč)

VIGANTOLVIT D3 2000 I.U. 
60 tobolek

S vitaminem D3:

•  pro správné fungování imunitního systému,

•  podporuje obě složky imunity
(vrozenou i tu získanou).

Když chcete pro svou obranyschopnost udělat víc.

169,-
209,-

-19%

Doplněk stravy.
(1 tobolka = 2,82 Kč)

999,-
1236,-



Fypryst® combo 
roztok pro nakapání na kůži
•  Spot-on přípravek účinný proti klíšťatům 

a blechám a jejich vývojovým stádiům 
pro psy a kočky.

V akci více druhů, informujte se ve své lékárně.

Pouze pro zvířata. Čtěte pečlivě
příbalový leták. Vyhrazený
veterinární léčivý přípravek s účinnou
látkou Fipronilum a S-Methoprenum.

109,-
od

Zodac® 10 mg
100 potahovaných tablet
•  Přípravek proti alergiím, ke zmírnění 

nosních a očních příznaků alergické 
rýmy a chronické kopřivky.

•  Léčba sezónní i celoroční alergie.

-19%

169,-
208,-

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



GS Betakaroten s měsíčkem
90+45 kapslí

•  Jedinečná kombinace beta-karotenu, 
měsíčku lékařského, biotinu a zinku.

•  Měsíček lékařský napomáhá k regeneraci 
pokožky po opalování.

-15%

175,-
207,-

V akci také
GS Betakaroten 
FORTE s měsíčkem 
80+40 kapslí, 
za 261 Kč 219 Kč.
(1 kapsle = 1,83 Kč)

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 1,29 Kč)

COSMOS® Klasická
náplast textilní 1 m x 6 cm
•  Klasické ekonomické náplasti Cosmos jsou 

vhodné při všech typech drobných poranění.

•  Hypoalergenní lepidlo náplastí
Cosmos je vhodné na všechny
typy pokožky bez rizika podráždění.

33,-

Zdravotnický prostředek.
Čtěte pečlivě návod k použití.

Ve výhodné nabídce také 
další náplasti Cosmos, 
informujte se ve své lékárně. 

LADIVAL Děti OF50 sprej
200 ml
•  Spolehlivě chrání citlivou pokožku dětí a batolat 

před spálením a následným poškozením 
pokožky.

•  Unikátní ochranný
komplex UVA + UVB + IR-A.

369,-
492,-

Kosmetické přípravky.

-25%

V akci také
LADIVAL Děti OF50+ 
tělové mléko, 200 ml.

Panthenol Omega
tělové mléko Rakytník 9%
250 ml
•  Dokonalá regenerace

a hydratace nejen
po opalování.
S obsahem 
D-panthenolu
a rakytníku.

169,-
199,-

Kosmetický přípravek.

-15%

Canesten GYN Combi Pack 
1 vaginální tableta + 20 g krému
Pryč s kvasinkovou infekcí!

•  Léčbu zvládne jedna vaginální tableta.

•  Aplikátor pro snadné a hygienické zavedení tablety.

•  Krém navíc uleví od nepříjemných vnějších příznaků.

249,-
299,-

-17%

Čtěte pečlivě příbalový leták. Léčivý přípravek Canesten GYN Combi Pack obsahuje 
tabletu k vaginálnímu použití a krém k vnějšímu použití. Obsahují léčivou látku 
clotrimazolum. www.canesten.cz, 
V akci také
Canesten GYN 1 den, 1 vaginální tableta, 
za 269 Kč 219 Kč.

L.CZ.MKT.CC.02.2021.2198










