Marťánci® s Imunactivem MIX
90 cucacích tablet
+ Marťánci® Futura 3+,
30 cucacích tablet

299,-

• Se šípky, vitaminem C a zinkem, které přispívají ke správné funkci
imunitního systému.

+

Pharmaton® MAN Energy 30+
+
30 potahovaných tablet
• Pro podporu energie se speciálním
složením, která odpovídají potřebám
mužského nebo ženského
organismu.
• Vitamíny B1, B2, B6, B12,
biotin a niacin přispívají
k normálnímu energetickému
metabolismu.

-13%

229,-

199,Doplněk stravy.
(1 tableta = 6,63 Kč)

Doplněk stravy.
(1 cucací tableta = 2,49 Kč)

Akce platí do vydání zásob.

Junior-angin pastilky
24 ks
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.

-20%

V akci také
Pharmaton ® WOMAN Energy 30+, 30 potahovaných tablet,
za 229 Kč 199 Kč. (1 tableta = 6,63 Kč)

Voltaren Forte 20 mg/g
gel 150 g + masážní míček
Analgetikum ve formě gelu s účinkem
proti bolesti až na 24 hodin při aplikaci
2× denně.
• Tlumí bolest zad, svalů a kloubů.

-21%

469,-

399,Pro členy klubu
185,-

159,-

Zdravotnický prostředek.

Pro členy klubu

149,-

V akci také
Junior-angin lízátka
proti bolesti krku, 8 ks,
za 167 Kč 145 Kč
a Junior-angin sirup
pro děti, 100 ml,
za 215 Kč 189 Kč.

369,-

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

V akci také
Voltaren Forte 20 mg/g, gel 100 g, za 339 Kč 279 Kč
a Voltaren Rapid 25 mg, 20 měkkých tobolek, za 139 Kč 119 Kč.
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje diclofenacum kalicum.

Apo-ibuprofen 400 mg
100 tablet
• Uleví od bolesti hlavy, zad,
kloubů i menstruační bolesti.
• Snižuje horečku a tlumí
projevy zánětu.

-20%

Aulin® gel
100 g

-15%

• Gel proti bolesti pohybového aparátu.
• Ulevuje od bolesti a otoků při podvrtnutí, vymknutí,í,
naražení, při úrazech provázených výronem
i u akutního poúrazového zánětu šlach.
• Pro dospělé a děti od 12 let.

149,-

129,Pro členy klubu

119,-

234,-

199,-

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

Lék k vnějšímu použití.
Obsahuje nimesulid.
Čtěte pečlivě příbalový leták.
V akci také
Aulin ® gel, 50 g, za 163 Kč 139 Kč.

Traumaplant® mast
100 g
• K léčbě sportovních a úrazových poranění,
pohmožděnin a vymknutí, bolesti svalů a kloubů.

-24%

Calcichew® D3 500 mg/200 IU
U
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.

210,-

159,210,-

159,-

Lék k vnějšímu použití. Obsahuje šťávu a extrakt
z čerstvé nati kostivalu uplandského.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

-24%

Ibalgin® Duo Effect
krém 100 g

-20%

• Kombinace dvou účinných látek.
• Potlačuje bolest, zmírňuje zánět
a urychluje vstřebávání modřin.

GS Condro® DIAMANT 120 tablet
+ GS Vitamin C1000
+ šípky Akut 10 tablet
• Jedinečná kombinace glukosamin
sulfátu s aescinem.
• Vitamín C jako podpora tvorby kolagenu
pro správnou funkci kloubních chrupavek.
• Aescin přispívá ke správnému
prokrvení vazů a šlach.

-23%

248,-

209,774,V akci také
Ibalgin ® krém, 100 g,
za 169 Kč 144 Kč
a Ibalgin ® gel, 100 g,
za 169 Kč 144 Kč.

Pro členy klubu

Lék k vnějšímu
použití. Čtěte
pečlivě příbalový
leták.

199,-

Doplněk stravy.

Akce platí
do vydání zásob.

(1 tableta = 4,61 Kč)

ALAVISTM MAXIMA TRIPLE BLEND
Extra silný 700 g
Otázka, existuje-li lepší produkt na klouby,
je zbytečná.
• Prémiový produkt pro klouby nejen
pro sportovce.
• Vitamin C je důležitý pro správnou
tvorbu kolagenu v kloubních
chrupavkách.
• Užívání na 5 měsíců!

599,Nalgesin® S 275 mg
40 tablet

-18

%

• Mírní bolest, horečku a zánět.
• Lék proti bolesti hlavy, zubů, zad, svalů,
kloubů, menstruační bolesti.
• Znáte z TV reklamy.

-25%

199,-

159,-

1365,-

1189,-

Pro členy klubu
Lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje sodnou sůl naproxenu.
ennu.
Čtěte pečlivě příbalový leták.
eták.
ák.

Pro členy klubu

1119,-

Doplněk stravy.

149,-

V akci také
Nalgesin ® S 275 mg, 20 tablet, za 139 Kč 115 Kč.

(1 g = 1,59 Kč)

Konopíčko Hřejivé
200 ml

Proenzi® 3 plus
180 tablet

• 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).

• Špičková péče o Vaše klouby s účinkem
přetrvávajícím až 2–3 měsíce po ukončení užívání..
• Obsahuje glukosamin, chondroitin a kolagen.
• Vitamin C podporuje tvorbu kolagenu pro normální
funkci kloubních chrupavek.

-20%

599,-

Pro členy klubu

509,-

209,Cena za 2 ks

Běžná cena
2 ks 418 Kč.

Pro členy klubu

1+1

Kosmetické přípravky.

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

479,V akci také
Proenzi ® krém, 100 ml, za 189 Kč 159 Kč.
(Kosmetický přípravek)

Doplněk stravy.
(1 tableta = 2,66 Kč)

-10%

-24%

-16%

1

117,-

99,87,-

78,-

129,-

Pro členy klubu

109,-

89,-

1)

Výsledek průzkumu provedeného mezi českými spotřebiteli společností ATOZ Marketing Services, spol. s r.o. v roce 2019. Reklama na léčivý přípravek. Nosní sprej, roztok Olynth® HA 1 mg/ml
a Olynth® 1 mg/ml obsahují xylometazolin-hydrochlorid. Nosní sprej, roztok Olynth® Plus 1 mg/ml + 50 mg/ml obsahuje xylometazolin-hydrochlorid a dexpanthenol. Jsou určeny k podání do nosu.
Před použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci. Držitel registrace: McNeil Healthcare (Ireland) Limited, Irsko. Místní zástupce: Johnson & Johnson, s.r.o., Walterovo náměstí 329/1,
158 00 Praha 5 – Jinonice. CZ-OL-2000023

Ambrobene 15 mg/5 ml sirup
100 ml
• Osvědčené přípravky
na vlhký kašel účinně
rozpouští hlen a usnadňuje
vykašlávání.
• Sirup vhodný i pro děti.
• V nabídce také tablety
k užití u dětí od 5 let
a dospělých.

100,-

85,-

Pro členy klubu

79,-

V akci také
Ambrobene 30 mg, 20 tablet, za 65 Kč 55 Kč.

-21%
Před užitím čtěte
pečlivě příbalový
leták. Ambrobene
15 mg/5ml, sirup;
Ambrobene 30
mg, tablety; jsou
léčivé přípravky
k vnitřnímu užití.
Obsahují účinnou
látku ambroxoli
hydrochloridum.

Coldrex® Horký nápoj Citron
14 sáčků

199,-

175,Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.
V akci více druhů,
informujte se
ve své lékárně.

Otrivin Menthol 1 mg/ml
nosní sprej s dáv., roztok 10 ml

MUCONASAL® PLUS
nosní sprej 10 ml

• Nosní sprej s chladivým mentolem
a eukalyptolem.
• Začíná uvolňovat ucpaný nos
do 2 minut a až na 12 hodin.
• Bez konzervantů.

Rychle, účinně a dlouhodobě uvolní
nospři rýmě a nachlazení.í.
• Navíc osvěží vůní máty a eukalyptu,
které umocní zážitek
z volného dýchání.
• Vhodný pro dospělé
a děti od 6 let.

-20%

123,-

105,-

Pro členy klubu

159,-

-25%

119,-

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

-20%

• Horký nápoj pro rychlou úlevu od příznaků
chřipky a nachlazení.
• Kombinace 3 účinných látek odstraňuje bolesti hlavy,
avy,
svalů a kloubů, bolesti v krku, uvolňuje ucpaný
nos a snižuje horečku.

99,-

V akci také
Otrivin 1 mg/ml, nosní sprej, roztok 10 ml,
za 112 Kč 99 Kč
a Otrivin RHINOSTOP, nosní sprej, roztok 10 ml,
za 165 Kč 145 Kč.

95,Pro členy klubu
Lék k aplikaci do nosu.
Čtěte pečlivě příbalový leták.
k
k.

89,-

Urinal Akut®
20 tablet
• Patentovaná kombinace kanadských brusinek
a vitaminu D.
raví
• Se zlatobýlem obecným pro podporu zdraví
močových cest.
• Akutní péče.

-28%

Magnesii lactici 0,5 tbl. Medicamenta
100 tablet
• Obsahuje 500 mg laktátu hořčíku
pro vysokou vstřebatelnost.
• Čistý hořčík vhodný pro těhotné
a kojící.

-16%

399,-

309,- Pro členy klubu

289,-

129,-

V akci také
Doplňky stravy.
Urinal ® Express pH, 6 sáčků,
(1 tobolka = 14,45 Kč)
za 199 Kč 149 Kč (1 sáček = 24,83 Kč)
a Urinal ® Sirup, 150 ml, za 229 Kč 199 Kč. (1 ml = 1,33 Kč)

ROSALGIN®
6 sáčku
• Při léčbě zánětlivých onemocnění ulevuje
od gynekologických potíží.
• Určený k výplachům a oplachům zevních rodidel.
• Vhodné při běžné hygieně
a hygieně v šestinedělí.

-17%

179,-

149,-

485,-

409,Doplněk stravy.
(1 sáček = 20,45 Kč)

Revitalon Forte
90+30 kapslí
• Extra silná receptura.
• 18 účinných látek.
• Obsahuje například
selen a zinek, které
přispívají k dobrému
stavu vlasů a nehtů.
• Biotin podporuje zdraví
vlasů a pokožky.

-32%

439,Doplněk stravy.
(1 kapsle = 3,33 Kč)
V akci také
Revitalon Kofeinový šampon , 250 ml,
za 149 Kč 129 Kč. (Kosmetický přípravek)

V akci také
ROSALGIN ®, 10 sáčků,
za 279 Kč 239 Kč.

• Doplněk stravy pro ženy na bázi myo-insitolu,
alfa-laktalbuminu a kyseliny listové, která přispívá
k růstu zárodečných tkání během těhotenství.
• Vhodný v případě zvýšené potřeby myo-inositolu
a kyseliny listové.

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

586,-

Lék k intimním oplachům
a výplachům. Obsahuje
benzydamin hydrochlorid.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Inofolic® Premium
20 sáčků

109,-

-16%

Pro členy klubu

399,-

239,-

To pravé
na podporu
imunity

70 ks

199,-

90 ks
NKA
NOnVI
pro vegany
neje

• 9 vitaminů a rakytník
239
na podporu imunity
199,• skvělá chuť díky
20 % ovocné šťávy
Pro členy klubu

v nabídce
i s příchutí
maracuja

v nabídce
další
4 druhy

,-

189,(1 ks = 2,21 Kč)

(1 ks = 2,70 Kč)

Doplňky stravy

Sudocrem® MULTI-EXPERT
125 g
• Odborník na různé potřeby pokožky.
• Ochranný krém pro podporu léčby a prevence:
plenkové dermatitidy, odřenin
a podrážděné pokožky.

-16%

166,-

149,-

Lactobelky ProBio
kapky 10 g

-25%

• Unikátní kombinace
10 aktivních probiotických kmenů
včetně bakteriálního kmene
Lactobacillus reuteri.
• Pro kojence a děti
od ukončeného 1. měsíce věku.
• Vhodné při a po užívání antibiotik.
• Vhodné pro dlouhodobé užívání.

399,-

Pro členy klubu

299,-

139,-

Doplněk stravy.
(1 g = 29,90 Kč)

Zdravotnický prostředek.

SALIMAR mořská voda
hypertonický roztok 30 ml
• 100% přírodní mořská voda v hypertonické
koncentraci pro uvolnění nosu a dutin.
• Umožňuje dlouhodobé užívání.
Nenávykový.
• Šetrný a zároveň účinný nosní
sprej určen pro dospělé, děti
a kojence od 1 měsíce.
Alergická
rýma

1+1

Imazol® krémpasta 10 mg/g
30 g
• Léčba kvasinkové infekce v kožních záhybech.
• Léčba plenkové dermatitidy způsobené
kvasinkami.
• Vhodný pro děti a dospělé.

Infekční
rýma

145,-

Pro členy klubu

139,-

-18%

Cena za 2 ks
Zdravotnický
Běžná cena
prostředek.
2 ks 278 Kč.

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

129,-

Pro členy klubu

119,-

V akci také
Imazol ® Plus 10 mg/g + 2,5 mg/g, krém 30 g, za 145 Kč 129 Kč.

BepanGel® Hojivý gel
50 g

-15%

Hojí rány rychle a bez jizev.
MODERNÍ HYDROGEL 4 v 1
• Urychluje hojení.
• Chrání před další infekcí.
• Chladí a nepálí.
• Zabraňuje tvorbě jizev.

GS Superky Probiotika
60+20 kapslí
• Unikátní komplex 9 odolných kmenů bakterií.
21 miliard životaschopných mikroorganismů*
v denní dávce (2 kapsle).
• Selen pro podporu imunity
a prebiotika.

-17%

* Uvedené množství
odpovídá okamžiku
výroby.

269,-

239,-

433,-

359,-

Pro členy klubu

229,-

V akci také
GS Superky Probiotika, 30+10 kapslí,
za 251 Kč 219 Kč. (1 kapsle = 5,48 Kč)

BepanGel® je zdravotnický prostředek.

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 4,49 Kč)

L.CZ.MKT.CC.03.2020.1854

LEROS® Natur
20 nálevových sáčků
• Funkční čaje řady Leros Natur jsou 100%
přírodní, bez umělých látek a aromat.
• V nabídce více druhů.

-18%

Ecopure Antibakteriální čisticí gel na ruce
50 ml

-37%

• S esenciálním olejem z tymiánu.
u..
• Použití bez vody.
• Zanechává pokožku hebkou
a vyživenou.

109,-

69,55,-

45,-

Doplněk stravy.

(1 nálevový sáček = 2,25 Kč)
V akci také
další čaje z řady LEROS® Natur, LEROS® Očista
a LEROS® Konopí.

Kosmetický přípravek.

BioLac Baby drops
kapky 6 ml

GS Vitamin C 1000 + šípky
100+20 tablet

• Jedinečné probiotické kapičky pro děti
od narození mikroenkapsulované – nemusí
se uchovávat v lednici.
• Schváleny
Českou
pediatrickou
společností!

270,-

219,-

-19%

• 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.

279,-

239,Doplněk stravy.

Doplněk stravy.
(1 ml = 36,50 Kč)

-18%

(1 tableta = 1,91 Kč)
V akci také
GS Vitamin C 500 + šípky,
100+20 tablet, za 189 Kč 159 Kč.
(1 tableta = 1,33 Kč)

Pro členy klubu

229,-

Arpalit® NEO k léčbě ektoparazitóz
a desinsekci příbytků
sprej 300 ml
• Antiparazitický přípravek
proti blechám, klíšťatům,
vším, všenkám a jejich
vývojovým stádiím.
• Vhodný i k desinsekci
psích příbytků, pelechů,
přepravek aj.

-16%

165,-

139,Vyhrazené veterinární léčivo.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Premium OcuSWISS® EXTRA COMFORT
roztok na kontaktní čočky 380 ml

Essentiale® 300 mg
100 tvrdých tobolek

• Multifunkční roztok pro všechny druhy
kontaktních čoček s kyselinou
hyaluronovou.
• Komfortní i pro citlivé a suché oči.
• V ekonomicky výhodném velkém balení
s antimikrobiálním pouzdrem zdarma.

• Essentiale® je určen pacientům s poškozením
jaterních funkcí v důsledku toxicko-metabolického
o
poškození jater a při zánětu jater.
• Obsahuje esenciální fosfolipidy se třemi
mechanismy podpory funkce jater:
1. urychluje obnovu jaterních buněk,,
2. zlepšuje jejich funkci,
3. podporuje jejich regeneraci.

-30 Kč

Multifunkční roztok
s antimikrobiálním pouzdrem
na čočky s impregnovanou
vrstvou iontů stříbra.

-25%

399,I pro citlivé oči
s kyselinou hyaluronovou

299,-

+HA

199,-

169,-

Lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje esenciální fosfolipidy.
Čtěte pečlivě příbalový leták.
Zdravotnický prostředek.

Rudolfův pramen
500 ml
• Mariánskolázeňský léčivý
pramen pro pitné kúry
močových cest, ledvin a kostí.
• Přirozeně perlivý, zabarvený
vysokým obsahem vápníku
(kalcia) a železa.

-26%

Nolpaza® 20 mg
14 enterosolventních tablet
• Dlouhodobá úleva od pálení žáhy.
• K léčbě kyselé regurgitace
(kyselý pocit v ústech).
• Stačí jen 1 tableta denně.
• lék s účinnou látkou pantoprazolum

-16%

23,-

17,V akci také
Rudolfův pramen
mariánskolázeňský, 1500 ml,
za 30 Kč 21 Kč,
Bílinská kyselka, 1000 ml,
za 20 Kč 17 Kč
a Bílínská kyselka, 500 ml,
za 19 Kč 16 Kč.

129,-

109,-

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

VAŠE DENNÍ DÁVKA ŽIVOTA PRO CELOU RODINU
Biopron® 9
30+10 tobolek

-20%

-15

%

Biopron® Pregna+
30 tobolek

-15%

399,-

299,-

249,-

Biopron® Kids+
30 tobolek

Pro členy klubu

239,-

339,-

399,-

339,-

(1 tobolka = 11,30 Kč)
V akci také
Biopron ® Baby+, kapky 10 ml,
za 399 Kč 339 Kč. (1 ml = 33,90 Kč)

(1 tobolka = 11,30 Kč)

Doplňky stravy.

(1 tobolka = 5,98 Kč)

Premium Vitamin C 250 mg
100 tablet

1+1

ManiPur Hygienický gel na ruce
70 ml
Pro čisté ruce kdykoli a kdekoli.
• Použití bez vody – rychlý účinek.
• Obsahuje Tea Tree Oil – přirozeně
antibakteriální.
• Obsah alkoholu 68 % obj.
• Dermatologicky testováno.

Vitamin C:
• podporuje imunitu organismu,
• přispívá ke snížení míry únavy
a vyčerpání,
• podílí se na antioxidačníí
ochraně buněk.

-39%

Pro členy klubu
129,-

119,-

79,-

Cena za 2 ks

Běžná cena
2 ks 238 Kč.

Kosmetický přípravek.

Doplněk stravy.
(1 tableta = 0,59 Kč)

BioGaia® Probiotické kapky
10 ml
• Patentovaný kmen živých bakterií
Lactobacillus reuteri Protectis®.
• Unikátní složení vědecky ověřeno.
• Při a po užívání ATB.
• Vhodné pro dlouhodobé
užívání.
• Pro děti od narození.

-25%

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%

199,-

164,-

609,-

529,-

Doplněk stravy.

Pro členy klubu

459,-

Doplněk stravy.
(1 ml = 45,90 Kč)

(1 tableta = 2,98 Kč)

Pro členy klubu

V akci také
Magne B6 ® Control Stress,
30 potahovaných tablet,
za 199 Kč 169 Kč. (1 tableta = 5,63 Kč)

149,-

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.

282,-

249,Lék k vnějšímu použití.
Čtěte pečlivě
příbalový leták.
V akci také
Zovirax ®, krém 2 g,
za 230 Kč 209 Kč.
Obsahuje aciclovir.

-12%

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

-25%

• 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.

119,-

99,Pro členy klubu

89,-

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

Bioaktivní® Q10 GOLD 100 mg
g
30 kapslí
• Vitamin B2 přispívá ke snížení míry únavy
a vyčerpání a k normálnímu energetickému
metabolismu.

-12%

Premium Magnesium + B6 šumivý
24 tablet
Hořčík a vitamin B6 přispívají:
• ke snížení míry únavy a vyčerpání,
• ke správné funkci nervového systému,
• normální duševní činnosti.

Pro členy klubu

85,Cena za 2 ks

678,-

599,-

Běžná cena
2 ks 170 Kč.

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 19,97 Kč)

Doplněk stravy.
(1 tableta = 1,77 Kč)

1+1

