
Platnost nabídky:

od 2. 3. do 29. 3. 2020

Premium Vitamin C 250 mg
100 tablet

Vitamin C:

•  podporuje imunitu organismu,

•  přispívá ke snížení míry únavy 
a vyčerpání,

•  podílí se na antioxidační 
ochraně buněk.

Doplněk stravy.
(1 tableta = 0,55 Kč)

Běžná cena
2 ks 218 Kč.

Pro členy klubu

109,-
Cena za 2 ks

1+1

í 

Ibalgin® 400
100 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.

129,-
159,-

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

-28%

Pro členy klubu

114,-
Junior-angin
24 pastilek + Vitamin C 500 mg, 15 kapslí

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.

159,-
195,-

Zdravotnický prostředek.
Vitamin C 500 mg, 15 kapslí
ke každému akčnímu balení Junior-angin.
V akci více druhů, informujte se ve své lékárně.

-18%

+

Doplněk stravy.
t i C 500 15

Centrum® A–Z
100 tablet
•  Kompletní multivitamín s minerály a stopovými prvky.

•  Pro podporu energie a imunity.

•  Vitamíny B1, B2, B6 a B12 přispívají k normálnímu 
energetickému metabolismu.

•  Vitamín C přispívá k normální
funkci imunitního systému.

•  Bez lepku, bez cukru.

Doplněk stravy.
(1 tableta = 4,49 Kč)

449,-
599,-

V akci také
Centrum Silver, 100 tablet, 
za 628 Kč 479 Kč.
(1 tableta = 4,79 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 3 29 3 20

Přijímáme také platby platebními

kartami Visa, MasterCard a poukázky

značky Sodexo, Ticket BenefitsR,

Accor Services, Le Cheque Dejeuner

a Gallery Beta.

Ortopedic® 500
60 tablet

Potravina pro zvláštní lékařské účely. (1 tableta = 3,33 Kč)

Běžná cena
2 ks 798 Kč.

Pro členy klubu

399,-
Cena za 2 ks

•  Chondroitin sulfát 500 mg.

•  Patří mezi hlavní složky mezibuněčné hmoty
chrupavky.

•  Pro řízenou dietní výživu
při degenerativních změnách
kloubů, osteoartróze, artrotických
onemocnění kloubů.

1+1

PREMIUM ColaFLEX 2
60 kapslí
•  Dvojitá síla* 16 mg 

krystalického
kolagenu I.

•  Moderní forma,
snadno polykatelná kapsle.

•  Balení na 2 měsíce.

•  Vitamin C přispívá k normální 
funkci kloubů, vaziva a kůže.

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 2,91 Kč)

Běžná cena
2 ks 698 Kč. * V porovnání s doplňkem stravy 

Premium ColaFLEX 8 mg.

Pro členy klubu

349,-
Cena za 2 ks 1+1

•  Pastilky bez cukru ve čtyřech příchutích 
proti bolesti a zánětu v krku.

TANTUM VERDE® Mint
20 pastilek

139,-
165,-

TANTUM VERDE® 
roztok 240 ml

•  Roztok ulevuje od bolesti
po chirurgických a stomatologických 
zákrocích v dutině ústní a krku.

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

-10%

V akci více druhů, informujte se ve své lékárně.Léky k užití v ústech a krku. Obsahují benzydamin hydrochlorid. Čtěte pečlivě příbalový leták.

TANTUM VERDE® Spray
30 ml

-16% 239,-
265,-

-16%

139,-
165,-



Cemio Kamzík®

60 kapslí

•  Jedinečné kolageny v přirozené formě:
Kolagen typu I jako hlavní součást vazů,
šlach a kůže. Kolagen typu II, obsažený
v kloubní chrupavce.

•  Vitamín C jako podpora tvorby vlastního kolagenu 
pro správnou funkci kloubních chrupavek.

359,-
429,-

-16%

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 5,98 Kč)

Nalgesin® S 275 mg
40 tablet

•  Lék na bolesti hlavy, zubů, zad, svalů, 
kloubů, menstruační bolesti, bolesti spojené 
s nachlazením.

•  Znáte
z TV reklamy.

159,-
199,-

Lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje sodnou sůl
naproxenu. Čtěte
pečlivě příbalový leták.

-20%

V akci také
Nalgesin® S 275 mg, 20 tablet, za 139 Kč 109 Kč.

Olfen, gel
100 g

•  Rychle a účinně ulevuje od bolesti zad, 
svalů a kloubů.

•  S příjemným chladivým efektem.

159,-
189,-

-16%

Před použitím čtěte pečlivě příbalový leták. Olfen, gel 
a Olfen léčivé náplasiti jsou léčivé přípravky k zevnímu 
použití. Obsahují účinnou látku diclofenacum natricum.  

V akci také
Olfen, léčivé náplasti, 10 ks, za 359 Kč 299 Kč.

Proenzi® Intensive
120 tablet

•  Nejsilnější kloubní výživa od Proenzi®.

•  S vitaminem C podporuje tvorbu kolagenu 
pro normální funkci chrupavky.

-17%

599,-
699,-

V akci také
Proenzi® Active, 14 ks,
za 649 Kč 599 Kč (1 ks = 42,79 Kč)
a Proenzi® krém, 100 ml,
za 179 Kč 159 Kč
(Kosmetický přípravek).

Doplněk stravy.
(1 tableta = 4,83 Kč)

Pro členy klubu

579,-

Magne B6® Forte tablety
50 tablet

•  Magne B6® Forte tablety obsahují horčík
ve formě citrátu pro jeho snadné doplnění.

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

-25%

159,-
199,-

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

Doplněk stravy.
(1 tableta = 2,98 Kč)

přispívají ke snížení míry 

Pro členy klubu

149,-

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.

139,-
169,-

.
-24%

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

Pro členy klubu

129,-



-23%
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.

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

99,-
128,-

V akci také
Otrivin Rhinostop, nosní sprej 10 ml, za 165 Kč 139 Kč
a Otrivin 1PM 1 mg/ml, nosní sprej 10 ml, za 115 Kč 95 Kč.

Sinex Vicks Aloe
a Eukalyptus 0,5 mg/ml
nosní sprej 15 ml

•  Pro léčbu ucpaného nosu při rýmě
a nachlazení.

•  Uvolní ucpaný nos během několika
minut a až na 12 hodin.

•  Extrakt Aloe vera osvěžuje, zvláčňuje
a pečuje o sliznici nosní dutiny. 

89,-
109,-

-18%

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

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

-30%
MUCONASAL® PLUS 
nosní 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.

89,-
119,-

Pro členy klubu

83,-

Wobenzym®

800 enterosolventních tablet

•  Urychluje hojení po úrazech
a operacích včetně
stomatologických zákroků.

•  Posiluje oslabenou imunitu.

•  Působí proti otokům
a zánětům kloubů.

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Pro členy klubu

2549,-



Hedelix® sirup 
100 ml

129,-
169,-

-24%
•  Expektorans ve formě sirupu.

•  Tradiční rostlinný léčivý přípravek
obsahuje hustý extrakt
z břečťanového listu.

•  Podpůrná léčba při kašli
provázejícím nachlazení.

•  Již od narození.

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje hustý 
extrakt z břečťanového listu. Čtěte pečivě 
příbalový leták. Použití tohoto tradičního 
rostlinného léčivého přípravku je založeno 
výlučně na zkušenosti z dlouhodobého 
použití.

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.

-20%

119,-
149,-

V akci také
ACC® 20 mg/ml sirup, 100 ml, za 99 Kč 89 Kč
a ACC® 20 mg/ml sirup, 200 ml, za 158 Kč 139 Kč.

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

Dávkování 

1x denně

Ambrobene 15 mg/5 ml sirup
100 ml

•  Osvědčený přípravek 
na vlhký kašel účinně 
rozpouští hlen a usnadňuje 
vykašlávání.

•  Sirup vhodný i pro děti.

-20%

79,-
99,-

Před užitím čtěte pčlivě příbalový leták. 
Ambrobene 15 mg/5 ml sirup, 100 ml 
je lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou 
ambroxol hydrochlorid.

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.

-22%

129,-
165,-

Lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje butamirát citrát.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

V akci také
Sinecod® 50 mg, 10 tablet, za 185 Kč 165 Kč
                      a Sinecod® 5 mg/ml, kapky 20 ml, za 149 Kč 119 Kč.

STOPKAŠEL® Medical sirup Dr. Weiss
200+100 ml + STOPKAŠEL® Medical 
pastilky Dr. Weiss 24 pastilek

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

•  Zklidňuje
podrážděný krk
a bolest v krku.

196,-

STOPKAŠEL® Medical pastilky Dr. Weiss, 24 pastilek
ke každému akčnímu balení STOPKAŠEL® a STOPBACIL, 
informujte se ve své lékárně.

Zdravotnické prostředky.

m 

+

MUCOSOLVAN® pro dospělé
sirup 100 ml

•  Léčí vlhký kašel.

•  Rozpouští hlen a usnadňuje 
vykašlávání.

•  Jahodová příchuť.

109,-
134,-

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

é

-26%

V akci také
MUCOSOLVAN® junior, sirup 100 ml, za 149 Kč 119 Kč
a MUCOSOLVAN® long effect, 20 tobolek, za 119 Kč 99 Kč.

Pro členy klubu

99,-





URGO Bradavice kryoterapie
38 ml

•  Domácí ošetření bradavice metodou zmrazení.

•  Bezpečné použítí na bradavice
na rukou a nohou u dospělých
a dětí od 4 let.

•  Rychlá a přesná aplikace.

•  Krátké a postupné působení
zaručuje omezení bolestivosti
ošetření. 

e

-15%

449,-
529,-

Zdravotnický prostředek.

V akci také
URGO
Pero na odolné bradavice, 2 ml,
za 379 Kč 329 Kč.

Exoderil®

10 mg/g krém, 15 g

Léčí kožní a nehtové plísně.

•  Rychle ulevuje od svědění.

•  Odstraňuje zarudnutí.

•  Aplikace na kůži pouze 1× denně.

99,-
119,-

-17%

Lék k vnějšímu použití. Obsahuje naftifi n hydrochlorid.
Čtěte pečlivě příbalový leták.
V akci také
Exoderil® 10 mg/g krém, 30 g, za 219 Kč 179 Kč.

Helicid® 20
14 enterosolventních tvrdých tobolek

•  Účinná pomoc při pálení žáhy.

•  Snižuje množství kyseliny, která se tvoří 
ve Vašem žaludku.

•  Stačí jedna tableta denně.

119,-
143,-

-17%

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

Zovirax® Duo 50 mg/g + 10 mg/g
krém 2 g

Jediný krém na léčbu oparů s dvojím složením:

•  Zabraňuje množení viru.

•  Pomáhá léčit zánět.

•  Klinicky prokázaně pomáhá
zastavit vznik puchýřků.

•  Zkracuje dobu hojení.

249,-
299,-

-20%

Lék k vnějšímu použití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

V akci také
Zovirax®, krém 2 g,
za 249 Kč 209 Kč.

Pro členy klubu

239,-

Rennie®

48 žvýkacích tablet

Zapomeňte na pálení žáhy.

•  Ulevuje od pálení žáhy již během 5 minut!

•  Efektivní a rychlé působení.

•  Žvýkací tablety není třeba zapíjet.

•  Osvěžující příchuť.

119,-
135,-

-19%

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.
L.CZ.MKT.CC.01.2018.1290

Pro členy klubu

109,-

Imodium®

20 tvrdých tobolek

158,-
176,-

-21%
RYCHLÁ A ÚČINNÁ LÉČBA PRŮJMU.

•  K léčbě akutního a chronického průjmu.

•  Neovlivňuje přirozenou střevní mikrofl óru.

V akci také
Imodium® Rapid 2 mg,
6 tablet dispergovatelných v ústech, 
za 101 Kč 89 Kč.

Lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje loperamid
hydrochlorid. Čtěte
pečlivě příbalový leták. 
Reklama na léčivý 
přípravek.

Pro členy klubu

139,-







Sudocrem®

krém 125 g

•  Zklidňuje začervenalou
a podrážděnou pokožku.

•  Podporuje její regeneraci
a chrání před dalším
drážděním.

•  Více než 85 let
zkušeností.

-10%

149,-
165,-

Sudocrem® je kosmetický přípravek.

Camilia® perorální roztok 
10 jednodávkových obalů
•  Zmírní potíže při růstu zoubků.

•  Působí na více příznaků. 

•  Snadno použitelné jednorázové obaly.

•  Homeopatie vhodná
pro kojence
a batolata.

149,-
179,-

-17%

Homeopatický lék k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalový leták.

RAKYTNÍČEK multivitaminové 
želatinky s rakytníkem 70 ks

•  Skvělá chuť díky obsahu 20 % ovocné šťávy.

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

•  Bez příměsí
a konzervačních látek.

-21%

199,-
239,-

V akci také
RAKYTNÍČEK multivitaminové želatinky Džungle 70 ks, 
Višeň 70 ks, Hruška 70 ks a Mořský svět 140 ks
(1 ks = 1,35 Kč).

Doplněk stravy.
(1 ks = 2,70 Kč)

Pro členy klubu

189,-

Vitamin D3 400 I.U.
kapky 10 ml

•  Čistý vitamín D3 
značky Quali®-D.

•  V olivovém oleji 
s certifi kovaným 
dávkovačem, díky 
němuž každá kapka 
dávkuje 400 IU 
vitaminu D3. 

123,-
153,-

-20%

Doplněk stravy.
(1 ml = 12,30 Kč)

Kosmetické přípravky.



Biopron® 9 Premium
30 + 10 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.

249,-
309,-

-26%

Barny´s Kolostrum s beta-glukany
30 kapslí 
Vaše cesta k imunitě
•  Obsahuje vitamin C, selen a zinek

pro podporu obranyschopnosti.

Trumfy navíc:
•  Kolostrum (30 % imunoglobulinů IgG)

•  Patentované beta-glukany Yestimun®

•  Snadno vysypatelný obsah kapslí

269,-
315,-

-15%

Stérimar® Cu
Nos náchylný k infekci
50 ml

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

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

•  Vhodný pro všechny věkové kategorie,
těhotné i kojící ženy.

-9%

V akci také
Stérimar® Na ucpaný nos, 50 ml, 
za 227 Kč 209 Kč.

Zdravotnický prostředek.

199,-
219,-

pů
rý

ůsobí 
ýmy

Vigantolvit® Osteo
30 tablet

•  Nejvyšší dávka vitaminu D v kombinaci
s vápníkem pro kosti a svaly.

•  Pro aktivní lidi, sportovce i starší osoby.

•  Vitaminy D3 a K2 spolu s vápníkem přispívají ke zdraví kostí.

•  Vápník a vitamin D3 též podporují svalovou činnost.

169,-
199,-

-15%

Doplněk stravy.
(1 tableta = 5,63Kč)

V akci také
Vigantolvit® D3 2000 I.U., 60 tobolek,
za 179 Kč 149 Kč. (1 tobolka = 2,48 Kč)

Doplněk stravy.
(1 tobolka = 5,73 Kč)

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 8,97 Kč)

Pro členy klubu

229,-V akci také
Biopron® Kids+, 30 tobolek,
za 399 Kč 339 Kč (1 tobolka = 11,30 Kč),
Biopron® Baby+, 10 ml, za 399 Kč 339 Kč (1 ml = 33,90 Kč)
a Biopron® Pregna+, 30 tobolek, za 399 Kč 339 Kč
(1 tobolka = 11,30 Kč).

Septofort 2 mg
24 pastilek
•  Léčí příčinu bolesti v krku.

•  Ničí široké spektrum bakterií i viry.

•  Lokální léčba infekcí dutiny ústní a horních cest 
dýchacích.

99,-
139,-

-29%

Lék k podání do úst. Obsahuje chlorhexidin. Čtěte pečlivě příbalový leták.

GS Vitamin C1000 + šípky
100+20 tablet

•  Vitamin C podporuje imunitu a přispívá
ke snížení míry únavy a vyčerpání.

•  Navíc obohacen o přírodní sílu šípků.

•  Unikátní tableta
TIME-RELEASE,
zajišťující postupné
uvolňování.

209,-
244,-

-14%

V akci také
GS Vitamin C500 + šípky,
100+20 tablet,
za 165 Kč 145 Kč. (1 tableta = 1,21 Kč)

Doplněk stravy.
(1 tableta = 1,74 Kč)

1 21 Kč)1 21 Kč)





Baldriparan®

30 tablet

•  Rostlinný léčivý přípravek ke zmírnění 
poruch spánku. 

•  K úlevě od mírného nervového napětí.

•  Pro dospělé a děti od 12 let.

179,-
222,-

-19%

Lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje suchý extrakt kořene z kozlíku lékařského.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

ř k lík lék ř kéh

TEREZIA Čaga + reishi a rakytník 
60 kapslí

•  Vzácná houba ze Sibiře.

•  Obohacená o reishi a rakytník pro podporu 
obranyschopnosti a vitamin E pro ochranu 
buněk před oxidativním stresem.

•  Obsahuje deklarované množství významného 
enzymu superoxiddismutázy, beta-glukanů
a vitaminu E.

-24%

369,-
459,-

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 5,82 Kč)

y, g

Doplněk stravy.Doplněk stravy

Pro členy klubu

349,-
Fypryst®

roztok pro nakapání na kůži
•  Spot-on přípravek

pro psy a kočky,
účinný proti blechám
a klíšťatům.

Pouze pro zvířata.
Vyhrazené veterinární léčivé přípravky.
Obsahují fi pronil. Čtěte pečlivě příbalový leták.

V akci více druhů,
informujte se ve své lékárně.

89,-
od

-14%
Uroval® Manosa Akut
10 tablet

•  Vysoká koncentrace obsažených látek:

    50 mg PAC (proanthokyanidinů) v denní dávce.

•  Kombinace extraktu kanadských brusinek a D-manosy.

•  Vhodné také pro těhotné a kojící ženy.

199,-
219,-

Doplněk stravy.
(1 tableta = 18,90 Kč)

V akci také
Uroval® Mega Brusinka sirup forte,
200 ml, za 209 Kč 189 Kč (1 ml = 0,95 Kč)
a Uroval® D-manosa, 15 sáčku,
za 249 Kč 199 Kč (1 sáček = 13,27 Kč).

Pro členy klubu

189,-
TEREZIA Černý česnek
60 kapslí

•  Fermentovaný česnek kuchyňský
s vysokou koncentrací účinných látek.

•  Pomáhá regulovat hladinu cholesterolu
a lipidů v krvi.

•  Bez zápachu a palčivé chuti.

•  Šetrný k zažívacímu ústrojí.

-21%

359,-
419,-

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 5,48 Kč)

strojí.

Doplněk stravy.Doplněk stravy

Pro členy klubu

329,-

-25%

Dehinel® Plus fl avour tablety pro psy
2 tablety

•  Odčervovací tablety pro psy.

•  Účinné proti oblým i plochým červům.

•  1 tableta na 10 kg.

59,-
79,-

V akci také
Dehinel® Plus XL tablety pro psy, 2 tablety, za 179 Kč 139 Kč
a Dehinel® 230 mg/20 mg potahované tablety pro kočky,
2 tablety, za 99 Kč 79 Kč.

Pouze pro zvířata.
Volně prodejný veterinární léčivý přípravek.
Čtěte pečlivě příbalový leták.








