
ACC® LONG 600 mg šumivé tablety
10 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.

léky k vnitřnímu užití s účinnou látkouéky k vnitřnímu užití s účinnou látkou

-13%

139,-

159,-

Pharmacentrum Omega 3 Premium 
90 tobolek
• obsahuje rybí olej s vysokým obsahem nejpotřebnějších 

omega-3 mastných kyselin EPA a DHA

• EPA a DHA přispívají při denním příjmu 250 mg
k udržení normální činnosti srdce

• DHA přispívá při denním příjmu 250 mg k udržení 
normální činnosti mozku a normálního stavu zraku

319,-
cena za 1 ks

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 3,54 Kč)

„Při nákupu 3 produktů
značky Pharmacentrum, 
dostanete 1 ZDARMA.“

2+1
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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,-

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. O správném použití se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Otrivin Menthol 1 mg/ml nosní sprej, roztok obsahuje xylometazolini hydrochloridum. Lék k použití do nosu. Otrivin 
Breathe Clean, nosní sprej je zdravotnický prostředek určený na čištění nosní dutiny a zvlhčení suché nebo podrážděné 
nosní sliznice.

Otrivin Menthol 1 mg/ml nosní sprej, roztok

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK

. O spO správnrá ém ppoužiuž tí se poporaďtraďte e se svým lékařem ne
roztok obsahuje xylometazolini hydrochloridum. Lék k použ

ol 1 mg/ml nosní sprej, r

12
hodin

  
 

2
min

působí až 12 hodin

uvolní ucpaný nos do 2 minut

-29%

109,-

139,-

Pro členy klubu

99,-



TEREZIA Černý česnek
60 kapslí
• Česnek pomáhá regulovat hladinu 

cholesterolu a lipidů v krvi.

• Podporuje imunitu. 

• Bez zápachu a palčivé chuti. 

• Šetrný k zažívacímu ústrojí.  

-21%

359,-

439,-

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 5,82 Kč)

strojí.  

p y

rojí.  

Doplněk stravy.

Pro členy klubu

349,-
V akci také
TEREZIA Černý česnek, 30 kapslí, za 249 Kč 195 Kč. 
(1 kapsle = 6,50 Kč)

Hlíva ústřičná + lactobacily
60+60 kapslí

• Hlíva s deklarovaným obsahem významných 
beta-glukanů.

• Šípek a vitamin C podporují imunitní systém.

• 3 probiotické kmeny.

• Složení bez konzervantů.

-11%

antů.ntů.

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 3,33 Kč)

409,-

449,-

Pro členy klubu

399,-

Voltaren Forte 20 mg/g
gel 100 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. 

Voltaren Forte 20 mg/g gel je lék k vnějšímu použití. 
Obsahuje diclofenacum diethylaminum. Voltaren Rapid 
25 mg měkké tobolky je lék k vnitřnímu užití. Obsahuje 
diclofenacum kalicum. Voltaren 140 mg léčivá náplast 
je lék k vnějšímu použití. Obsahuje diclofenacum 
natricum. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.V akci také

Voltaren Rapid 25 mg, 20 měkkých tobolek, za 159 Kč 129 Kč
a Voltaren 140 mg léčivá náplast, 5 ks, za 399 Kč 319 Kč. 

na 24 hodin při aplikaci
a veče

d,

Voltaren Forte 20 mg/g gel je lék k vnějšímu použití.

večer.

-23%

309,-

389,-

Pro členy klubu

299,-

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.

-24%

199,-

263,-

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



VITAMIN D3 Oliva 2000 IU Plus  
60 kapslí
• Vitamin D3 v extra panenském olivovém

oleji v kapsli z rybí želatiny.

• Přispívá k normální funkci imunitního systému, 
pomáhá zachovat zdravé kosti a zuby.

us  

-18%
oleji v kapsli z rybí želatiny.

• Přispívá k normální funkci imunitního systému, 
pomáhá zachovat zdravé kosti a zuby.

179,-

219,-

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 2,98 Kč)

Ibalgin® 400
48 potahovaných tablet
Růžový Ibalgin® je jen jeden.

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

•  Snižuje horečku.

•  Má protizánětlivý účinek.

•  Je vhodný pro dospělé
a dospívající od 12 let.

-12%

99,-

112,-

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

k.

uprofenum Pozorně čtětef P ě čtět

V akci také
Ibalgin® 400 24 potahovaných tablet, za 126 Kč 105 Kč.

Bactoral 
16 tablet
•  Bactoral, probiotikum pro doplnění 

přátelské mikrobioty krku, dutiny 
ústní a středouší.

-14%

Doplněk stravy.
(1 tableta = 23,06 Kč)

přátelské mikrobioty krku, dutiny
ústní a středouší.

Doplněk stravy
369,-

429,-

Strepsils® Med a Citron
24 pastilek
Zastavte bolest v krku hned na začátku!

•  Rychlá úleva od bolesti v krku.  

•  Ničí bakterie, kvasinky i viry už po 1 minutě. 

•  Pro děti od 6 let a dospělé.

V akci také
více produktů Strepsils®.
Více informací ve své lékárně.

Lék k rozpuštění v ústech.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

-24%

dospělé.

.
i f i

165,-

205,-

Pro členy klubu

155,-



Olynth® HA 1 mg/ml
nosní sprej, roztok 10 ml
•  Rychle uvolňuje ucpaný nos.

•  Zvlhčuje nosní sliznici.

•  Obsahuje kyselinu hyaluronovou.*

•  Neobsahuje konzervační látky.

•  Účinek po dobu 10 hodin.
* Ve formě sodné soli

99,-

129,-

-23%

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 více drůhu přípravků Olynth®, informujte se ve své lékárně.

STOPKAŠEL® Medical sirup
200+100ml NAVÍC 

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

• Zklidňuje podrážděný krk,
snižuje bolest v krku. 

• Vhodný pro těhotné
a kojící ženy.

189,-

222,-

Zdravotnický prostředek.
Čtěte pečlivě návod k použití.

V akci také
STOPKAŠEL ANGIN-EX
sprej na bolest v krku, 30 ml,
za 155 Kč 135 Kč 
a další přípravky STOPKAŠEL.

u.

l,

L.

-15%

TUSSIREX sirup 
120 ml
• Sirup na všechny

druhy kašle spojené
s nachlazením.  

• Zmírňuje suchý dráždivý 
i průduškový kašel. 

• Rychlá úleva.

Zdravotnický prostředek.
Čtěte pečlivě návod k použití. 

159,-

175,-

V akci také
ostatní druhy TUSSIREX,
informujte se ve své lékárně.

é

áždivý 
. 

V akci takéV akci také

-21%

Pro členy klubu

139,-

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

kloubů a při chřipkových onemocněních. 

•  Snižuje horečku.

-25%

V akci také
Brufen® 400 mg, 30 potahovaných tablet, za 85 Kč 65 Kč. 

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

139,-

185,-

pkových onemocněních. 

Revital C vitamin 500 mg pomeranč
20 šumivých tablet
• Podporuje imunitní systém 

vysokou dávkou vitaminu C
v šumivých tabletách
se skvělou příchutí
pomeranče.

V akci také
Revital C vitamin 1000 mg 
citron, 20 šuminých tablet, 
za 99 Kč 65 Kč.
(1 šumivá tableta = 3,25 Kč) 

59,-

80,-

Doplněk stravy.
(1 šumivá tableta = 2,95 Kč)

-26%

Paralen® Grip horký 

nápoj Citron je volně 

prodejný lék k vnitřnímu 

užití. Čtěte pozorně 
příbalovou informaci
a poraďte se s lékařem 

nebo lékárníkem.

V akci více druhů,

informujte se

ve své lékárně.

-11%

175,-

196,-





MUCOSOLVAN® pro dospělé
sirup 100 ml
• Léčí vlhký kašel. 

• Rozpouští hlen.

• Usnadňuje vykašlávání. 

• Jahodová příchuť.

139,-

155,-

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití. 
Obsahuje ambroxoli hydrochloridum. 
Čtěte pozorně příbalovou informaci 
a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.
V akci také
MUCOSOLVAN® long effect,
20 tobolek, za 176 Kč 159 Kč
a MUCOSOLVAN® junior,
sirup 100 ml, za 137 Kč 125 Kč.

tí. 
um. 
rmaci 
níkem.

fect,
9 Kč
,
25 Kč.

-10%

MUCONASAL® PLUS 
nosní sprej, roztok, 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.

Lék k aplikaci do nosu. 
Obsahuje tramazolin 
hydrochlorid. Čtěte 
pečlivě příbalový 
leták.

109,-

129,-

ouhodobě uvolní 
l

á

é

lazení.

áty a eukalyptu.

é

-16%

Septabene®

citron a bezový květ
3 mg/1 mg 
16 pastilek

•  Trojí účinek: protizánětlivý, analgetický a antiseptický.

•  Snižuje bolest,
zarudnutí a otok
v krku.

129,-

159,-

V akci také
Septabene® eukalyptus 3 mg/ 1mg, 16 pastilek,
za 159 Kč 129 Kč a Septabene® 1,5 mg/ml + 5 mg/ml,
orální sprej, 30 ml, za 179 Kč 149 Kč.

cký

-19%

Léky k orálnímu užití.
Čtěte pečlivě
příbalové letáky.

ý, g ý p ý

l t 3 / 1 16 til k

PARALEN® RAPID 500 mg
šumivé tablety 16ks
•  Novinka ve formě šumivé tablety.

•  S pomerančovou příchutí.

•  Tlumí bolest zubů, hlavy, kloubů.

•  Snižuje horečku.

•  Pomáhá při chřipce.

•  Přináší úlevu od menstruačních bolestí.

-10%

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje paracetamol. Čtěte pozorně 
příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. 

59,-

66,-

Bromhexin KM 12 mg/ml
kapky 30 ml

• Kapky na zkapalňování
a rozpouštění hlenu
při onemocnění dýchacích
cest, usnadňují vykašlávání. 

• Bez alkoholu, cukru a barviv. 

• Vhodné pro děti od 2 let.

89,-

116,-

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

-23%

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.

205,-

241,-

Zdravotnický prostředek. 
Pozorně si přečtěte návod
k použití na obalu přípravku.
V akci také
Stérimar® Na ucpaný nos, 50 ml,
za 252 Kč 219 Kč.

y, 

-15%





Pharmacentrum vir
(L-Lysin + Zinek) 20 kapslí
L-Lysin je esenciální aminokyselina, kterou si tělo 
nedovede samo vyrobit a je odkázáno na její příjem 
zvenčí. Obsahuje i zinek, který přispívá ke správné funkci 
imunitního systému a příznivě ovlivňuje stav pokožky. 
Péče o rty.

159,-
cena za 1 ks

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 7,95 Kč)

„Při nákupu 3 produktů
značky Pharmacentrum, 
dostanete 1 ZDARMA.“

2+1
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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

79,-
cena za 1 ks

Doplněk stravy.
(1 tableta = 1,32 Kč

„Při nákupu 3 produktů značky Pharmacentrum, 
dostanete 1 ZDARMA.“

2+1
onální aktivity

p y
(1 t bl t 1 32 Kč

nální aktivity

Doplněk stravy.

GS Extra Strong Multivitamin
60+60 tablet
•  Vyvážené složení

STRONG KOMPLEX –
extra dávka vitaminu C,
lutein, activin,
echinacea.

•  Extra silný,
extra účinný.

429,-

509,-

V akci také
GS Extra Strong Multivitamin 50+, 90+30 tablet, 
za 559 Kč 469 Kč. (1 tableta = 3,91 Kč)

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 3,57 Kč)

,

n

-16%
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. 

• Působí antisepticky v ústní dutině. 

u. 

-11%

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

V akci také
Junior-angin sirup pro děti, 100 ml, za 219 Kč 159 Kč
a Junior-angin lízátka, 8 ks, za 185 Kč 159 Kč.

169,-

189,-

Stoptussin
kapky, 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 a Stoptussin®, tablety 
jsou léčivé přípravky k vnitřnímu užití. 
Tablety k užití u dospívajících od 12 let
a dospělých. 

145,-

175,-

ka
m

ě p
op
n®
ní
h 

ašli 
. 

přečtěte 
ptussin®, 
®, tablety 
ímu užití. 
od 12 let

V akci také
Stoptussin, tablety 20 tablet,
za 125 Kč 105 Kč.

-17%

Octenisept®

kožní sprej, 50 ml
Chytré antiseptikum
pro celou rodinu.
•  První pomoc při ošetření a hojení ran

(oděrky, škrábance, řezné rány,
popáleniny atd.).

•  Bezbarvé, bezbolestné a hojivé
antiseptikum pro všechny věkové
kategorie včetně novorozenců.

Octenisept® gel
•  Gelové krytí pro bezproblémové

hojení ran.

•  Hojivý gel bez barvy vhodný
při popáleninách (i od slunce),
odřeninách, řezných ranách,
puchýřích atd.

Čtěte pozorně příbalovou informaci
a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. 
Octenisept® sprej je lék v vnějšímu použití. 
Octenisept® hojivý gel je zdravotnický 
prostředek.

V akci také
Octenisept® hojivý
gel 20 ml, za 280 Kč 219 Kč.

-16%

219,-

262,-



NatureVia® Mega brusinky 
60 kapslí

•  Brusinkový extrakt Cran-Max se zlatobýlem, 
který podporuje zdraví
a správnou funkci měchýře
a dolních močových cest.

•  Prémiová kvalita - maximální
síla v 1 cps.

409,-

435,-

V akci také
NatureVia®

Mega brusinky Akut,
15 kapslí, za 216 Kč 209 Kč.
(1 kapsle = 13,94 Kč)

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 6,65 Kč)

se zlatobýlem,
-8%

Pro členy klubu

399,-

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.

Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
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.
V akci také
Oscillococcinum®, 6 dávek, za 229 Kč 199 Kč.

bolesti svalů.

zení.

ou informaci

ení.

619,-

719,-

Pro členy klubu

599,-

-17%

Sinecod 50 mg
10 tablet
•  Proti suchému, dráždivému kašli. 

•  Tablety s prodlouženým uvolňováním. 

•  Určené pro dospívající od 12 let a dospělé.

-24%

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
Sinecod 50 mg tablety s prodlouženým uvolňováním 
a Sinecod 1,5 mg/ml sirup jsou léky k vnitřnímu užití. 
Obsahují butamirati citras. 
V akci také
Sinecod 1,5 mg/ml sirup, 200 ml, za 229 Kč 189 Kč. 

rčené pro dospívající od 12 let a dospělé.

iv
cod 50 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

vě čtěte příbalovou informaci.

199,-

249,-

Pro členy klubu

189,-

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, 10 sáčků, za 209 Kč 189 Kč
a Coldrex MAXGrip Lesní ovoce, 10 sáčků za 209 Kč 189 Kč. 

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

159,-

170,-

y a nachlazení. 

u

10 áčků 209 Kč 189 Kč

ě 

-12%

Pro členy klubu

149,-



Biopron 9 Premium 
30 tobolek 
•  70% imunitních buněk se nachází ve střevech,

a proto je vhodné o ně pečovat.

•  Doplnění střevní mikrobioty probiotiky a prebiotiky.y.

-12%

Doplněk stravy.
(1 tobolka = 9,97 Kč)

309,-

339,-

Pro členy klubu

299,-

Devenal 500 mg
60 potahovaných tablet
•  Úleva od těžkých

nohou, otoků
a bolesti.

•  Nejpoužívanější
léčba žil (diosmin,
hesperidin)
nyní i jako volně
prodejný lék.

Lék k vnitřnímu užití,
obsahuje mikronizované
fl avonoidy (diosmin
a hesperidin). Pozorně
si přečtěte příbalovou
informaci.

279,-

299,-

-7%

Cetalgen 500 mg/200 mg
20 tablet
• Léčba krátkodobé středně silné bolesti a horečky.

• Tlumí bolest hlavy, zad, zubů i menstruační bolesti.

• Silný účinek, rychlá úleva od bolesti až 9 hodin.

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

129,-

155,-

.

ti.

-17%

EMOXEN gel 100 g
100 g
• Gel s chladivým účinkem k lokální léčbě 

bolesti pohybového aparátu. 

• Působí proti zánětu a otoku.

-25%

149,-

199,-

Emoxen gel je léčivý 
přípravek pro kožní užití. 
Obsahuje naproxen. Čtěte 
pečlivě příbalovou 
informaci.

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.

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

-14%

1149,-

1280,-

ročně po dobu 2 3 měsíců.

k

Pro členy klubu

1099,-

Thermoval® Rapid
digitální teploměr

• Rychlý a přesný digitální
teploměr pro měření
tělesné teploty s dobře
čitelných LCD displejem.

• Teploměr je vhodný pro
použití v dutině ústní,
v podpaží a konečníku.

• Výsledek měření zjistíte
během 6–40 sekund
s přesností ± 0,1 °C.

V akci také
další teploměry Thermoval
kids, Thermoval Rapid kids
fl ex, Thermoval Standard,
Thermoval Baby infračervený,
Veroval Infračervený
DUOSCAN se slevou od 20 %*,
informujte se ve své lékárně.

Zdravotnický prostředek.
Čtěte pozorně návod k použití.

id

l
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vený,
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ěr -33%

159,-

209,-

Pro členy klubu

139,-





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,-

V akci také
Melatonin 5 mg
new extra, 60 tablet,
za 275 Kč 199 Kč.
(1 tableta = 3,32 Kč)

Doplněk stravy.
(1 tableta = 2,81 Kč)

tmy
do

m,

y
oby

-23%

Pharmacentrum Zinek Forte 
100 kapslí
• přispívá k normální funkci 

imunitního systému

• přispívá k normální
plodnosti a reprodukci

• udržuje normální stav zraku, 
vlasů, pokožky, kostí a nehtů

• přispívá k ochraně buněk
před oxidativním stresem

129,-
cena za 1 ks

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 1,29 Kč)

„Při nákupu 3 produktů
značky Pharmacentrum, 
dostanete 1 ZDARMA.“

2+1

PROSPAN® 7 mg/ml 
sirup 100 ml
•  Rostlinný léčivý přípravek uvolňuje hleny, 

usnadňuje vykašlávání a ulevuje od kašle 
při akutních zánětech dýchacích cest. 

•  Možné užívat od narození!

159,-

180,-

-12%

Před použitím léčivého 
přípravku si pečlivě 
pročtete příbalovou 
informaci a o správném 
použití přípravku
se poraďte s lékařem
nebo lékárníkem. Prospan®
Sirup je volně prodejný léčivý 
přípravek k vnitřnímu užití. 
Obsahuje účinnou látku suchý 
extrakt z břečťanového listu

ho 

m 

span®
éčivý 

žití. 
suchý 
istu

FAST SLEEP SPRAY
24 ml
•  Ústní sprej s melatoninem

pro klidný spánek.
•  Snadná aplikace a rychlý

nástup účinku ve srovnáni
s běžnou tabletou.

•  Sprej obsahuje
30-60 dávek.

189,-

229,-

Doplněk stravy.
(1 ml = 7,87 Kč)

vnánináni

-17%

Herpesin
krém 5 g
•  sin krém se používá při léčbě oparu rtů 

a obličeje u dospělých i dětí.

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou 
informaci. sin, krém je léčivý přípravek k zevnímu 
použití. Obsahuje účinnou látkou aciklovir. 

-19%

199,-

245,-

Desodrop®  
oční roztok 8 ml
• Léčí zánět infekčního

i neinfekčního původu. 

• Ničí viry, bakterie, 
plísně, podporuje 
hojivé procesy
a intenzivně zvlhčuje 
oko a poskytuje úlevu.

• Neobsahuje 
konzervační látky
a je výborně snášen.

-20%

215,-

269,-

Zdravotnický prostředek.
Čtěte pečlivě návod k použití.
ČNO 0477.

%
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%
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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,-

202,-

Doplněk stravy.
(1 tobolka = 2,82 Kč)

-16%

V akci také
Vigantolvit® Osteo, 30 tablet 
za 214 Kč 185 Kč. (1 tableta = 6,117 Kč)

z laktózy.aktózy.

Iberogast®

kapky, 50 ml
•  Pocit plnosti?

Bolest břicha nebo nadýmání? 

•  Vyzkoušejte (bylinný) lék Iberogast. 

Expert na Vaše zažívací potíže!

369,-

448,-

-18%

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®, kapky 20 ml,
za 228 Kč 189 Kč a Iberogast®,
kapky 100 ml, za 604 Kč 525 Kč.

i
á

®

Iberogast
vý přípravek

ástí bylin.

®,
CH-20220726-53

Essentiale® 300 mg
 100 tvrdých tobolek 

•  Obsahuje esenciální fosfolipidy se třemi 
mechanismy podpory funkce jater:

•  urychluje obnovu jaterních buněk,

•  zlepšuje jejich funkci, 

•  podporuje jejich regeneraci.

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

359,-

441,-

-19%

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje phospholipida sojae praeparata. 
Čtěte pozorně příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

neraci.
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Möller's Omega 3 Citron  
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.

299,-

349,-

-14%

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

Doplněk stravy.
(1 ml = 1,19 Kč)

A.

Procto-Glyvenol® rektální krém
30 gramů
• Lék pro lokální léčbu vnitřních

a vnějších hemoroidů.

• Ulevuje od bolesti a svědění a zároveň
zmírňuje zánět.

Procto-Glyvenol® 50 mg/g + 20 mg/g rektální 
krém. Procto-Glyvenol® 400 mg /40 mg čípky. Volně 
prodejné léky k rektálnímu podání. Před použitím 
si přečtěte příbalovou informaci a poraďte se
se svým lékařem nebo lékárníkem.V akci také

Procto-Glyvenol® rektální čípky, 10 čípků, za 208 Kč 175 Kč
a Procto-Glyvenol® Soft, vlhčené ubrousky, 30 kusů,
za 86 Kč 75 Kč.

• Ulevuje od bolesti a svědění a zároveň

krém. Procto-Glyvenol® 400 mg /40 mg čípky. Volně 
prodejné léky k rektálnímu podání Před použitím

zmírňuje zánět.

Procto-Glyvenol® 50 mg/g + 20 mg/g rektální 
k é P t Gl l® 400 /40 čí k V l ě175,-

208,-

é

-16%

Febichol®

50 měkkých tobolek
• K léčbě trávicích obtíží při vleklých 

onemocněních jater a žlučových cest.

• Každá měkká tobolka obsahuje 100 mg 
fenipentolu.

-9%

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

měkká tobolka obsahuje 100 mg 
ntolu.u.

105,-

116,-








