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

zad, kloubů a při chřipkových onemocněních. 

• Snižuje horečku.

-30%

V akci také
Brufen® 400 mg, 50 potahovaných tablet, za 119 Kč 85 Kč.

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

čku.

k vnitřnímu užití s léčivou látkou ibuprofen

ku.

139,-

199,-

TEREZIA Hlíva ústřičná 
s rakytníkovým olejem 
120 kapslí + TEREZIA Zinek
+ selen s echinaceou 30 kapslí
•  Kombinace hlívy s deklarovaným obsahem

beta-glukanů a rakytníku, s vitaminem C na podporu imunity.

•  Navíc v balení dárek Zinek + selen pro zdravé vlasy a nehty. 

í
-13%

389,-

449,-

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 3,24 Kč)

NOVINKA

Pomozte nosu

a , nosní spreje jsou 

PM-CZ-OTRI-22-00001

-26%

199,-

270,-

,za 245 Kč 185 Kč.

Akce platí
do vydání zásob.

-27%

249,-

339,-



NEO-ANGIN® BEZ CUKRU 
24 pastilek
• Ulevuje od bolesti a škrábání v krku, 

dezinfi kuje ústní dutinu, potlačuje zánět
a má protivirový účinek.

• Pro dospělé a děti od 6 let.

-11%

NEO-ANGIN® BEZ CUKRU 1,2 mg/0,6 mg/5,72 mg pastilky,
NEO-ANGIN® TŘEŠEŇ A NEO-ANGIN® ŠALVĚJ 1,2 mg/0,6 mg/5,9 mg pastilky jsou léky 
k místnímu užití v ústech a krku. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
V akci také
NEO-ANGIN® TŘEŠEŇ, 24 pastilek a NEO-ANGIN® ŠALVĚJ, 
24 pastilek, za 179 Kč 159 Kč.

BEZ CUKRU 1 2 mg/0 6 mg/5 72 mg pastilkyEZ CUKRU 1 2 /0 6 /5 72 ilk

159,-

179,-

Celaskon LONG EFFECT
60 tobolek
•  Zmírňuje a zkracuje příznaky chřipky a nachlazení.

•  S postupným uvolňováním vitamínu C
až 12 hodin pro jeho lepší vstřebávání.

•  Podpořte svoji imunitu pravidelným užíváním.

•  Zvýšená potřeba užívání např. také v těhotenství, při kojení,
sportu, namáhavé práci, po úrazech nebo u kuřáků.

-19%

229,-

283,-

Celaskon LONG EFFECT je volně
prodejný lék k vnitřnímu užití. Obsahuje acidum ascorbicum. Čtěte pozorně 
příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

p p j
vé práci, po úrazech nebo u kuřáků.

-

T je volně
mu užití. Obsahuje acidum ascorbicum. Čtěte pozorně 

lně

Stérimar® 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 konzervačných látek.

220,-

259,-

Zdravotnický prostředek. 
Pozorně si přečtěte návod
k použití na obalu přípravku.
V akci také
Stérimar® Na ucpaný nos, 50 ml,
za 259 Kč 220 Kč cena za 1 ks při koupi 2 ks.

y, 

ks.s

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.

99,-

129,-

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

-23%

cena za 1 ks
při koupi 2 ks

Ať vás nic
nepřekvapí



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.

-17%

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

229,-

275,-

děti od 12 let.

l ál í i b h j d t i

Stoptussin
kapky, roztok, 50 ml
•  Správná volba proti kašli 

díky 2 účinným látkám. 

•  Tlumí suchý dráždivý 
kašel a usnadňuje 
vykašlávání. 

Před použitím si pozorně přečtěte 
příbalovou informaci. Stoptussin, 
perorální kapky, roztok; Stoptussin, sirup 
jsou léčivé přípravky k vnitřnímu užití.

m

ěte
, 
sirsi up 

ití

ml

e

irii up

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,-

129,-

uhodobě uvolní 
azení.

ukalyptu.

d 6 let.

-23%

TANTUM VERDE®

roztok 120 ml
•  Léčí bolest a zánět

v krku i dutině ústní.

•  Roztok ulevuje
od bolesti po
chirurgických
a stomatologických
zákrocích.

•  Vhodný při aftech,
zánětech dásní,
mandlí i při léčbě
antibiotiky.

Léky k místnímu užití v ústech a v krku obsahují benzydamin hydrochlorid. Čtěte pozorně příbalovou informaci.

V akci také
TANTUM VERDE® Lemon, Mint, Eucalyptus
a Orange&Honey, 20 pastilek, za 185 Kč 149 Kč.

149,-

185,-

TANTUM VERDE® Spray
30 ml
•  Spray na bolest a zánět v krku a dutině 

ústní s antimikrobiálním účinkem.

-25%

V akci také
TANTUM VERDE® Spray FORTE, 15 ml, za 185 Kč 149 Kč.

ní s antimikrobiálním účinkem.

149,-

185,-

Mi t E l t

-19%

152,-

179,-

cena za 1 ks
při koupi 2 ks

Ať vás nic
nepřekvapí

Pro členy klubu

139,-



PARALEN GRIP® chřipka a bolest 500 mg
24 potahovaných tablet
• Odstraňuje příznaky chřipky a nachlazení:

horečka, ucpaný nos, bolest hlavy, bolest v krku.

• Díky kofeinu působí také proti únavě a ospalosti.

Lék k vnitřnímu užití. Čtěte pozorně příbalovou informaci
a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.
V akci také
PARALEN GRIP® chřipka a kašel 500 mg, 
24 potahovaný tablet, za 186 Kč 139 Kč.

mu užití Čtěte pozorně příbalovou informaciu užití Čtěte pozorně příbalovou informaci

139,-

186,-

-25%

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 prodejné léky k vnitřnímu užití s účinnou látkou 
acetylcystein.  Čtěte pozorně příbalový leták.

V akci také
ACC® 20 mg/ml, sirup 100 ml, za 149 Kč 129 Kč.

•  Rozpouští hlen a usnadňuje vykašlávání.

• Má navíc antioxidační účinek

Volně prodejné léky k vnitřnímu užití s účinnou látkou
Č

•  Má navíc antioxidační účinek.

Volně prodejné léky k vnitřnímu užití s účinnou látkou

199,-

249,-

-20%

COLDREX®

10 sáčků
•  Odstraňuje příznaky chřipky a nachlazení. 

•  Díky paracetamolu snižuje horečku, odstraňuje 
bolest hlavy a bolest v krku. 

•  S přídavkem léčivé látky
na uvolnění ucpaného
nosu a s vitaminem C.

179,-

207,-

V akci také
další produkty COLDREX®, 
informujte se ve své lékárně.

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

-14%

.

®,
ěě

Iberogast®

kapky, 50 ml
•  Pocit plnosti? Bolest břicha nebo nadýmání?

•  Vyzkoušejte bylinný lék Iberogast.

Expert na Vaše zažívací potíže!

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

V akci více druhů,
informujte se ve své lékárně.

390,-

459,-

ha nebo nadýmání?

erogast.

otíže!pootíže!

Calcichew® D3 500 mg/200 IU
60 žvýkacích tablet
•  K prevenci a léčbě

nedostatku
vápníku a vitaminu D.

•  1 tableta obsahuje
optimální
jednorázovou dávku
500 mg vápníku.

•  Tabletu můžete
rozkousat
a zapít nebo vycucat.

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě
příbalový leták.

179,-

220,-

U

-17%

cena za 1 ks
při koupi 2 ks

629,-

759,-

-17%

za 719 Kč 599 Kč.

Ať vás nic
nepřekvapí





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

a bolesti, včetně bolesti hlavy, zad,
zubů, či při menstruaci.

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofen. 
Pozorně čtěte příbalovou informaci.
V akci také
NUROFEN® Rapid 400 mg, 20 měkkých tobolek, 
za 129 Kč 105 Kč. 

b h b f

p

119,-

164,-

-27%
Ibalgin® Rapidcaps 400 mg 
30 měkkých tobolek

• Snadno rozpustné růžové měkké
tobolky s účinnou látkou v tekuté formě. 

• S protizánětlivým účinkem. 

• Pro dospělé a děti od 6 let.

• Ulevuje od bolesti hlavy, migrény, bolesti zubů, zad, svalů
a menstruační bolesti.

• Snižuje horečku.

• Tlumí zánět.

139,-

159,-

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

-19%

ti.

ži
ět

kařem nebo lékárníkem.

i.

ití.
te pozorně příbalovou
k ř b léká ík

NatureVia® ImunoHelp
30 kapslí

•  Komplex vitaminů C a D3, extraktů
z echinacey, rakytníku, šípku
a organicky
vázaného zinku
k podpoře imunity
a přirozené
obranyschopnosti.

169,-

184,-

V akci také
NatureVia® ImunoHelp,
60 kapslí, za 280 Kč 259 Kč.
(1 kapsle = 4,32 Kč)

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 5,63 Kč)

xtraktů
ku

.

-8%
Ibalgin® 400 400 mg 
100 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.
Růžový Ibalgin® je jen jeden.

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

149,-

200,-

ad,
ti.

sahuje ibuprofenum. Pozorně 

ti.

-31%

Olfen Neo Forte 20 mg/g gel
100 g

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

V akci také
Olfen, gel 100g,
za 214 Kč 169 Kč.

-27%

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 účinnú látku 
diclofenacum natricum.

,

229,-

299,-

Pro členy klubu

219,-

Pharmacentrum Pyridoxin 20 mg 
60 tablet

Pyridoxin (vitamin B6) přispívá:

•  k normální činnosti nervové soustavy

•  k normální tvorbě červených krvinek

•  ke snížení míry únavy a vyčerpání

•  k normální funkci imunitního systému

•  k normální psychické činnosti

•  k regulaci hormonální aktivity

Běžná cena
2 ks 158 Kč.

Doplněk stravy se sladidly. 
(1 tableta = 0,66 Kč)

1+1

ktivitytivity

Pro členy klubu

79,-
Cena za 2 ks



AKUTOL Sprej na popáleniny 
sprej 50 ml
•  Ošetřuje povrchové 

popáleniny I. i. II. stupně
a pokožky po nadměrném 
opalování

•  Ochranný plastický fi lm 
urychluje proces hojení, 
ochlazuje a zklidňuje. 

109,-

140,-

y 

-22%

Zdravotnický prostředek třídy II. a.

Prostamol® UNO
90 měkkých tobolek
•  Tradiční rostlinný lék na problémy s močením 

způsobené zbytnělou prostatou.

•  Nenarušuje sexuální funkce. 

•  Dávkování: 1 tobolka denně. 

K vnitřnímu užití, po vyloučení závažných příčin obtíží lékařem. Pečlivě si pročtěte 
příbalový leták. Obsahuje extrakt Serenoa repens. Použití tohoto tradičního 
rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého 
použití.

699,-

789,-

-11%

obolka denně.

o vyloučení závažných příčin obtíží lékařem. Pečlivě si pročtěte 

-



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 = xx Kč)

-19%

o podporu imunitního systému.

něk stravy.
obolka = xx Kč)

k stravy.

259,-

319,-

Apo-Ome 20 mg
14 tvrdých tobolek
•  Při častém pálení žáhy

a žaludečních obtížích. 

•  Uleví až na 24 hod.
Pouze 1 tobolka denně.

Obsahuje omeprazolum. 
Pečlivě čtěte příbalovou 
informaci.  Správné použití 
konzultujte se svým lékařem 
či lékárníkem.

119,-

158,-

keek -25%

ACYLPYRIN®

10 tablet

•  Lék při chřipce a nachlazení. 

•  Snižuje horečku a uleví od bolesti hlavy, 
kloubů a svalů provázející chřipková 
onemocnění.

V akci také
ACYLPYRIN®, 15 šumivých tablet, za 93 Kč 79 Kč
a ACYLPYRIN® s vitaminem C, 12 šumivýchtablet,
za 103 Kč 79 Kč.

-21%

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití. Jedna tableta obsahuje 500 mg kyseliny 
acetylsalicylové. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci a poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

svalů provázející chřipková 
ění.

ý lék k itř í žití J d t bl t b h j 500 k li

ní.

35,-
44,-

Essentiale® 300 mg
100 tvrdých tobolek
• Essentiale® podporuje přirozenou

regeneraci jater.

• Určen pacientům s poškozením jaterních funkcí
v důsledku toxicko-metabolického poškození jater
a při zánětu jater. 

• Pro zlepšení subjektivních obtíží, jako je ztráta chuti k jídlu
nebo pocit tlaku v pravém nadbřišku. 

• Pro dospělé a dospívající
od 12 let
(o hmotnosti cca. 43 kg).

359,-

441,-

r

-19%

Essentiale® je volně prodejný lék
k vnitřnímu užití. Obsahuje
phospholipida sojae praeparata.
Čtěte pozorně příbalovou
informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

m nadbřišku. 

nebo lékárníkem

ASCORUTIN®

100 potahovaných tablet
•  Ascorutin® léčí zvýšenou lomivost

a propustnost krevních vlásečnic
při nedostatku vitaminu C v organismu, např. 
při krvácení z nosu, paradentóze, hojení ran. 

•  Vhodný od 3 let.

-21%

Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

139,-

175,-

ou informaci
nímu užití.

i f i

Veroval Duo Control M
tlakoměr
•  S tlakoměrem Veroval® Duo Control máte svůj 

krevní tlak pod kontrolou, i když trpíte srdeční 
arytmií. Jako jediný na trhu kombinuje
2 metody měření.

-27%

Zdravotnické prostředky.
Čtěte pozorně návod k použití.

V akci také
Veroval Duo Control L,
za 2578 Kč 1890 Kč.

1890,-

2578,-



MUCOSOLVAN® pro dospělé
sirup 100 ml
• Ulehčuje vykašlávání. 

• Uvolňuje zahlenění.

• Zmírňuje kašel.

• Bez cukru a alkoholu.

• Jahodová příchuť.

139,-

159,-

V akci také
MUCOSOLVAN® JUNIOR, sirup 100ml, za 149 Kč 109 Kč, 
MUCOSOLVAN® LONG EFFECT, 20 tobolek, za 188 Kč 155 Kč
a MUCOSOLVAN®, Roztok, 60 ml, za 116 Kč 89 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.

é

-13%
LIPO C ASKOR FORTE
60 kapslí
•  RosaCelip-LD®, vitamin C s lipozomálním 

vstřebáváním.

•  Biofl avonoidy z citrusových plodů a extrakt 
z plodu šípku.

•  Testovací proužky
součástí balení.

V akci také
LIPO C ASKOR FORTE, 120 kapslí, za 849 Kč 699 Kč. 
(1 kapsle = 5,82 Kč) 

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 6,98 Kč)

ípku.

í p
ba

vy.
6 98 Kč)

roužky
lení.

TE, 120 kapslí, za 849 Kč 699 Kč. 

-11%

419,-

469,-

Dárkové balení Möller's Omega 3 D+
2 × 250 ml
•  Rybí olej z norské přírody s tradicí od roku 1854. 

•  Bohatý zdroj omega-3 mastných kyselin EPA
a DHA. 

•  Zdroj vitamínu A, D a E. 

•  Skvělá citronová příchuť.

529,-

599,-

Doplněk stravy.
(1 ml = 1,05 Kč)

V akci také
více přípravků Möller's, informujte se ve své lékárně. 

ega 3 mastných kyselin EPA

, D a E

přích

-

öller's informujte se ve své lékárně

E. 

huť.

-12%

Condrosulf® 400 mg
180 tvrdých tobolek
• Lék účinný v léčbě artrózy kolene, kyčle a kloubů 

prstů ruky. 

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

• NAVÍC dárkový vánoční přebal.*
* Do vyprodání zásob.

Léčivý přípravek k vnitřnímu užití s účinnou látkou chondroitin sulfát. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

užívá 2× ročně po dobu 2–3 měsíců. 

ov
ás

k vnitřnímu užití s účinnou látkou chondroitin sulfát

žívá 2× ročně po dobu 2–3 měsíců. 

vý vánoční přebal.*
sob.

1090,-

1236,-

-12%



Vibovit Imunity
50 ks želé multivitaminů
• Želé multivitaminy pro děti s příchutí

černého bezu, obsahující komplex 11 vitamínů 
a minerálů pro podporu zdravé imunity 
dětí nejen v sychravém počasí. S vysokým 
obsahem vitaminů D a C, s přírodními barvivy 
a aromatem. 

-18%

Doplněk stravy.
(1 ks želé = 3,18 Kč)

V akci také
Vibovit Dino, 50 ks žele multivitaminů, za 185 Kč 159 Kč
a Vibovit Farma, 50 ks želé multivitaminů, za 185 Kč 159 Kč. 

m.
vivvy 

op
 k

Do
(1

159,-

195,-

Revitalon Forte výhodné balení
90+30 kapslí 
•  Obsahuje unikátní kombinaci vyváženého 

množství rostlinných extraktů, vitaminů, 
minerálních látek a důležitých aminokyselin.

•  Obsahuje například selen,
zinek a biotin,
které příspívají k udržení
přirozeného stavu
zdravých vlasů.

•  1 kapsle denně.

449,-

602,-

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 3,74 Kč)

-25%

V akci také
Revitalon Kofeinový šampon, 250 ml, za 157 Kč 129 Kč.

Junior-angin pastilky
24 ks
• Pastilky s jahodovou příchutí pro děti od 4 let. 

• Díky islandskému lišejníku ulevují od bolesti v krku. 

• Zklidňují podrážděné sliznice. 

u. 

-11%

Produkty řady Junior-angin jsou zdravotnické 
prostředky. Čtěte pečlivě návod k použití.

V akci také
Junior-angin sirup pro děti, 100 ml, za 219 Kč 199 Kč
a Junior-angin lízátka, 8 ks, za 169 Kč 159 Kč.

dňují podrážděné sliznice. 

169,-

189,-

LEROS® Dětský čaj JABLKO
20 nálevových sáčků
•  Ovocná čajová směs s příjemnou chutí zralého 

jablka pro každodenní
pitný režim
našich
nejmenších.

Doplněk stravy.
(1 nálevový sáček = 2,75 Kč)

55,-
59,-

V akci také
LEROS® Dětský čaj ŠVESTKA, 20 nálevových sáčků, 
za 59 Kč 55 Kč a další čaje LEROS®. Informujte se ve své lékárně.

KA 20 nálevových sáčků

ajová směs s příjemnou chutí zralého
každodenní

m

h.

y.
ý sáček = 2,75 Kč)

,-

9,-

-7%
Cebion® kapky 
30 ml

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

• Bez cukru, konzervantů, nadbytečných 
pomocných látek. 

135,-
155,-

Doplněk stravy.
(1 ml = 4,50 Kč)

antů, nadbytečnýchtů, nadbytečných 

-13%

AVENISA tymiánový sirup s jitrocelem
sirup 210 ml
•  Jitrocel přispívá ke správné funkci

dýchacího a imunitního systému.

•  Tymián příznivě působí na přirozenou
obranyschopnost organismu.

•  Sirup má hustou konzistenci
a vynikající chuť.

•  Bez přídavku konzervačních látek.

109,-

129,-

Doplněk stravy.
(1 ml = 0,52 Kč)

V akci také
ECHINKA jitrocelový sirup s echinaceou pro děti, sirup 210 ml,
za 129 Kč 109 Kč, Jitrocelový sirup Stevian se sladidlem
z rostliny stévie od 3 let, sirup 210 ml, za 129 Kč 109 Kč,
IBISAN jitrocelový sirup se šípkem a ibiškem, sirup 210 ml,
za 129 Kč 109 Kč.

k.

-16%

Neslouží jako náhrada 
pestré a vyvážené stravy.





Cemio RED3 
90 + 15 kapslí + dárek
• 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.

* nové, silnější složení s obsahem
2× více slivoně africké.

-20%

599,-

753,-

Doplněk stravy.
(1 kapsle = xx Kč)

ví a sibiřský ženšen

COREGA fi xační krém
Original extra silný
40g
• Silná fi xace po dobu 12 hodin. 

• Pomáhá bránit pronikání jídla 
pod náhradu.

V akci více druhů, informujte se ve své lékárně.

Čtěte pečlivě návod 
k použití a informace 
o bezpečném používání 
zdravotnických 
prostředků. Corega 
fi xační krémy na fi xaci 
zubních náhrad jsou 
zdravotnické prostředky.

99,-

125,-

Cemio Kamzík
120 kapslí + dárek
•  Klouby, vazy a šlachy v dárkovém balení. 

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

•  Vitamin C pro správnou tvorbu kolagenu
v kloubních chrupavkách.

-17%

chrupavkách.p

599,-

720,-

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 4,99 Kč)

GS Vitamin C1000 + šípky 
100+20 tablet + dárek
•  Dárkové balení s  přírodní silou šípků

na podporu imunity v TIME-RELEASE 
tabletě s postupným
uvolňováním.

•  Dárkové balení.

Doplněk stravy.
(1 tableta = 2,24 Kč)

269,-

315,-

-15%
GS Condro® DIAMANT
100+50 tablet + dárek
•  Mimořádná úleva pro vaše klouby. 

•  Glukosamin sulfát, aescin a vitamín C,
který podporuje tvorbu kolagenní
sítě kloubních chrupavek.

•  Dárkové
balení.

-24%

599,-

789,-

Doplněk stravy.
(1 tableta = 3,99 Kč)

Magnesium B-komplex 
120 + 60 tablet
•  Komplexní a vyvážené složení hořčíku a 

vitaminů B1, B6 a B12.

•  Obohaceno nově o zinek pro podporu imunity.

•  2 tablety denně pro lepší vstřebávání.

-19%

Doplněk stravy.
(1 tableta = 1,94 Kč)

ně pro lepší vstřebávání.

94 Kč)

349,-

429,-

obu 12 hodin.

ronikání jídla 

í 

ky.

9,-9
25,-

-21%



Sudocrem Multi-Expert
125 g
• Ochranný krém pro podporu léčby a prevence: 

plenkové dermatitidy, odřenin a podrážděné 
pokožky, dermatitidy při inkontinenci
u dospělých, pro ochranu
pokožky v okolí poranění.

-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.

149,-

166,-

u
í.

m
Pro členy klubu

139,-
ALAVIS MAXIMA TRIPLE BLEND
Trau-MAX, limitovaná edice
700 gramů

•  Přípravek určený pro péči o Vaše klouby.

•  Nechutná, ale funguje!

•  Velmi vhodné pro dlouhodobé užívaní.

•  V limitované edici
s masažním
emulgelem
Alavis Maxima
Trau-MAX*.

1390,-

1499,-

Doplněk stravy.
(1 g = 1,86 Kč)

hhodobé užívaní.

-13%

Pharmaton® GERIAVIT Vitality 50+
100 potahovaných tablet

• Vyvážená kombinace vitamínů, minerálů 
a ženšenového výtažku G115®.

• Výtažek Panax ginseng
G115® přispívá k tělesné
a duševní pohodě,
k odolnosti organismu
vůči stresu a pomáhá
podporovat vitalitu
organismu.

699,-

856,-

Doplněk stravy.
(1 tableta = 8,63 Kč)

G115®115 . -27%

MELATONIN 3 mg new extra
60 tablet
• Melatonin, nebo také

hormon tmy a spánku,
přispívá ke zkrácení doby
nutné k usnutí, před
spaním.

• Dávkování: 1/2 tablety
1 × denně,
na noc před spaním,
dostatečně zapít
tekutinou.

169,-

220,-

Doplněk stravy.
(1 tableta = 2,65 Kč)

u,
ob

y

by

-28%

Pro členy klubu

159,-

Pro členy klubu

1299,-

* Kosmetický přípravek.

Pro členy klubu

629,-V akci také
Pharmaton® GERIAVIT
Vitality 50+,
30 potahovaných tablet,
za 338 Kč 259 Kč. (1 tableta = 8,63 Kč)



GS Extra Strong Multivitamin
60+60 tablet + dárek

•  Extra silný, extra účinný multivitamin 
obohacený o unikátní STRONG  KOMPLEX
- extra dávka vitaminu C, lutein, activin
a echinacea.

•  Dárkové balení. 

439,-

515,-

Doplněk stravy.
(1 tableta = 3,66 Kč)
V akci také
GS Extra Strong Multivitamin 50+, 90+30 tablet, 
za 577 Kč 489 Kč. (1 tableta = 4,01 Kč)

C, lutein, activin

GS Koenzym Q10 60mg
45+45 kapslí + dárek

•  Silná dávka 60 mg  koenzymu Q10
s vysokou vstřebatelností. 

•  Vitamin B1 pro podporu činnosti srdce a 
získávání energie.

•  Dárkové balení. 

349,-

417,-

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 3,88 Kč)

-16%

činnosti srdce a 

GS Omega 3 Citrus + D3
100+50 kapslí + dárek

• Dárkové balení 3000 mg vysoce čištěného rybího 
oleje v denní dávce, obohaceno o vitamin D3

pro podporu imunity. 

• DHA a EPA v denní dávce 250 mg přispívají
ke správné činnosti srdce. 

• DHA navíc v dávce 250 mg
podporuje správnou činnost
mozku a zdravý zrak.

• Dárkové balení.

299,-

357,-

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 1,99 Kč)

GS Vápník Hořčík Zinek Premium
100+30 tablet + dárek
• Dárkové balení zesíleného složení minerálů, 

navíc s vitaminem D3 pro podporu imunity. 

• Vápník pro zdravé zuby, mangan pro silné 
kosti.

• Dárkové balení.

219,-

258,-

Doplněk stravy.
(1 tableta = 1,69 Kč)

y, mangan pro silné g p
-15%

Klokan™ limitovaná edice
60 + 60 kapslí
•  Trojí síla kolagenu v limitované edici 1+1 zdarma 

na 4 měsíce užívání. 

•  Obsahuje vitamin C, který přispívá k tvorbě 
kolagenu pro správnou činnost kloubních 
chrupavek a kostí. 

-18%

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 2,74 Kč)

avyy

329,-

399,-

Vigantolvit® D3 2000 I.U. 
60 tobolek

Vitamin D3: 

• pro správné fungování imunitního systému,

• přispívá k udržení správné funkce svalů a kostí, 

• podporuje vstřebávání vápníku v těle.

• Vhodný pro těhotné i kojící ženy.

• Bez lepku a bez laktózy.

169,-

208,-

Doplněk stravy.
(1 tobolka = 2,82 Kč)

-19%

V akci také
Vigantolvit® Osteo, 30 tablet 
za 220 Kč 179 Kč. (1 tableta = 5,97 Kč)

z laktózy.aktózy.

n

-15%

-16%














