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Výhodná nabídka s platností
od 14. 3. do 30. 4. 2015.

Vyzkoušejte i Vy originál ze Švýcarska!
Cemio KAMZÍK® jako jediný v ČR obsahuje kombinaci na
tivního kolagenu typu I (NC I®), nativního kolagenu typu II
(NC II®), a vitaminu C, který napomáhá správné tvorbě ko
lagenu v kloubech, vazech, šlachách i chrupavkách.
Kolagen typu I je přítomný ve šlachách, vazech a kostech,
kde tvoří silné vláknité svazky, protože vazy a šlachy musí
především vydržet silný tah. Kolagen typu II se vyskytuje
v chrupavkách, kde vytváří husté sítě z tenkých
vláken, protože chrupavka je namáhána tlakem
ve všech směrech. Vitamin C pak napomáhá
správné tvorbě kolagenu v organismu. V přípravku
Cemio KAMZÍK® jsou použity kolageny s ochrannou
známkou NC I® a NC II®, které zajišťují maximální
čistotu a původ látek a označují špičkový, tzv. nativní
kolagen v jeho přirozené podobě trojité šroubovice. Tím
se Kamzík odlišuje od drtivé většiny kolagenových
přípravků na trhu!
Cemio KAMZÍK® obsahuje:
• Kolagen NC I® pro vazy, šlachy a kosti 16 mg
• Kolagen NC II® speciálně pro kloubní chrupavky 20 µg
• Vitamin C pro správnou tvorbu kolagenu v organismu 20 mg
Pouze 1 snadno polykatelná kapsle denně!
Balení 60 kapslí – kúra na 2 měsíce.

Kolagen typu I
ve vazech,
šlachách
a kostech

Kolagen typu II
v kloubní
chrupavce

sval

chrupavka

šlacha

synoviální
tekutina

vaz

kloubní
pouzdro
a synoviální vrstva

kost

Cemio KAMZÍK® je vyroben ve Švýcarsku.
Získání nativního kolagenu z přírodního zdroje vyžaduje složitý
technologický proces a také speciální
vysoce šetrnou metodu při jeho
zapracování do konečné formy kapslí.
Přípravek Cemio KAMZÍK® je proto
vyráběn v renomované švýcarské
farmaceutické továrně, která tuto
metodu ovládá na špičkové úrovni.

Užívejte Kamzíka jako 99 % spokojených zákazníků! Právě teď za skvělou cenu v našem letáku.
KLOUBY

BOLEST

Cemio Kamzík® 60 kapslí

NOVINK A

• volně prodejný
lék proti bolesti
hlavy, zubů
a menstruační
bolesti
• snižuje horečku
• rychle
vstřebatelná,
rozpustná forma

ZNÁTE Z TV

Doplněk stravy. K perorálnímu
podání.

Registrovaný, volně prodejný
léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

Brufedol 400 mg šumivé granule 20 sáčků

129,–

ZNÁTE Z TV

• jediný v ČR s nativním
kolagenem NCI® a NCII®
a vitaminem C
• JARNÍ SOUTĚŽ – více
na www.cemiokamzik.cz

402,– *

148,– *

MYKÓZY

DOPLNĚK STRAVY
Exoderil kožní roztok 10 ml

Magne B6® Forte 50 tablet

S trojím účinkem:
• proti plísni
• bakteriální infekci
• a zánětu
Při plísňovém postižení
nehtů a kůže po celém
těle.
Dávkování: 1krát denně aplikovat
na postižené místo kůže a na jeho okolí
po očištění a osušení. Při plísňové infekci
nehtů se doporučuje používat 2krát denně.

ZNÁTE Z TV

129,–
145,– *

Doplněk stravy. K perorálnímu
podání.

®

Volně prodejný lék k vnějšímu
užití s účinnou látkou naftifini
hydrochloridum 10 mg/ml.

349,–

• tablety obsahují
kombinaci hořčíku
a vitaminu B6, díky
kterému se hořčík
v těle rychleji doplní
• hořčík a vitamin B6
přispívají ke snížení
únavy a vyčerpání,
k normální funkci
nervů a k normální
psychické činnosti

ZNÁTE Z TV

169,–
191,– *

* Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč včetně DPH. Nabídka platí od 14. 3. do 30. 4. 2015 nebo do vyprodání zásob. Prostudujte
pečlivě příbalový leták. Účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. Cílem této nabídky není podpora zvýšeného užívání léčiv. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

Výhodná nabídka s platností
od 14. 3. do 30. 4. 2015.

Olynth® HA 0,1%,
nosní sprej,
roztok,
10 ml

92 Kč

Konečná cena pro pacienta včetně DPH.

V nabídce také Olynth® HA 0,05% za 82 Kč
Konečná cena pro pacienta včetně DPH.

OlynHexo
5 mg/1,5 mg
pastilky,
20 pastilek

OlynMuco s příchutí
medu a citronu 20 mg/ml,
OlynMuco s příchutí
mentholu 20 mg/ml,
150 ml

107 Kč

92 Kč

Konečná cena pro pacienta včetně DPH.

Konečná cena pro pacienta včetně DPH.

Reklama na léčivý přípravek. Olynth® HA 0,05 %, nosní sprej, roztok. Olynth® HA 0,1 %, nosní sprej, roztok. Olynth® 0,05 %, nosní sprej, roztok. Olynth® 0,1 %, nosní sprej, roztok. Nosní podání.
Obsahují xylometazolin-hydrochlorid. Olynth® 0,025 %, nosní kapky, obsahuje xylometazolin-hydrochlorid. Nosní podání. OlynMuco s příchutí mentholu 20 mg/ml obsahuje guaifenesin.
Perorální roztok. Perorální podání. OlynMuco s příchutí medu a citronu 20 mg/ml obsahuje guaifenesin. Sirup. Perorální podání. OlynHexo 5 mg/ 1,5 mg pastilky obsahuje chlorhexidin-dihydrochlorid,
benzokain. Pastilky. Orální podání. Před použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci. Držitel registrace McNeil Products Limited, Velká Británie.
Místní zástupce: Johnson & Johnson, s.r.o., Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5, tel. +420 227 012 111, www.jnj.cz.

DOPLNĚK STRAVY

OSTEOARTRÓZA KOLENE

• vysoké dávky 4 bylinných
extraktů*
• uvolnění účinných látek do 4 minut
• rychlé usínání a klidný spánek
po celou noc
• šetrná cesta k vašemu odpočinku

Proenzi Prubeven 750 mg, 120 tablet

ZNÁTE Z TV

* kozlík, meduňka, mučenka, chmel

199,–
252,– *

DOPLNĚK STRAVY

Volně prodejný lék. Léčivou látkou
je glucosamini sulfas. Čtěte
pozorně příbalovou informaci.

Doplněk stravy. K perorálnímu
podání.

GS Dormian Rapid 40 kapslí

Poenzi Prubeven 750mg 60 tablet, 339,– 394,–

668,– *

299,–
383,– *

Olfen, gel 100 g
Léčivý přípravek pro zevní použití,
obsahuje léčivou látku diklofenak.

Doplněk stravy. K perorálnímu
podání.

B17 APRICARC s meruňkovým olejem 150 + 30 kapslí,
791,– 984,–

599,–

BOLEST ZAD A KLOUBŮ

B17 APRICARC s meruňkovým olejem 50 + 10 kapslí
ZDARMA
Obsahuje 4 účinné složky:
• meruňková jádra
s vitaminem B17
• hlíva podporuje správné
fungování organizmu
a doplňuje tělu potřebné
látky
• reishi a rakytník podporují
přirozenou obranyschopnost
organizmu

První lék od Proenzi
speciálně vyvinutý
k úlevě od symptomů
mírné až středně těžké
osteoartrózy kolene.

Nyní
ve výhodném
100g balení

Rychle a účinně ulevuje od bolesti zad, svalů a kloubů.
Přípravek mohou používat dospělí a mladiství od 14 let.

125,–
148,– *

* Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč včetně DPH. Nabídka platí od 14. 3. do 30. 4. 2015 nebo do vyprodání zásob. Prostudujte
pečlivě příbalový leták. Účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. Cílem této nabídky není podpora zvýšeného užívání léčiv. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

Výhodná nabídka s platností
od 14. 3. do 30. 4. 2015.
BOLEST

BOLEST
Ibalgin 400, 48 tablet

Ibalgin® Duo Effect 100 g

Účinné analgetikum
s protizánětlivým
účinkem
• snižuje horečku
• proti bolesti hlavy,
zubů, zad a kloubů,
menstruační bolesti

ZNÁTE Z TV

65,–

Ibalgin® Duo Effect je lék
k vnějšímu užití. Pozorně čtěte
příbalovou informaci a poraďte se
s lékařem nebo lékárníkem.

Ibalgin® 400 je lék k vnitřnímu
užití. Obsahuje ibuprofen.
Pozorně čtěte příbalovou
informaci.

®

Ibalgin® Duo Effect –
kombinace dvou
účinných látek
ve formě krému:
• potlačuje bolest
• zmírňuje zánět
• snižuje otok
• urychluje
vstřebávání modřin

ZNÁTE Z TV

205,–

76,– *

ALERGIE

230,– *

HOREČKA, BOLEST U DĚTÍ

• používá se k léčbě
příznaků spojených
s alergickými stavy,
jako jsou senná rýma,
přetrvávající alergická
rýma a chronická
kopřivka
• přípravek je volně
prodejný v 10tabletovém
a 20tabletovém balení

Panadol® pro děti 24 mg/ml, 100 ml

129,–
146,– *

BOLEST V KRKU

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

Analergin Neo 5 mg s účinnou
látkou levocetirizini
dihydrochloridum. Lék k vnitřnímu
užití. Před použitím si pozorně
přečtěte příbalovou informaci.

Analergin Neo 20 tablet

Panadol pro děti s příchutí
jahody.
• snižuje horečku a bolest
• vhodný pro děti
od 3 měsíců
• neobsahuje alkohol
a barviva, obsahuje
paracetamol

Pro děti od 6 let Coldrex® Junior Citron 10 sáčků, 105,– 119,–

Orofar pastilky 24 kusů

110,– *

Canespor® 1 × denně roztok 15 ml

ZNÁTE Z TV

129,–

Canespor® 1 × denně roztok je
lék k vnějšímu použití. Obsahuje
léčivou látku bifonazol. Čtěte
pečlivě příbalovou informaci.

Proti bolesti v krku.
• rychle tlumí bolest
a léčí její příčinu:
infekci
• působí proti
bakteriím,
kvasinkám i virům
• pastilky
s pomerančovou
příchutí

Canespor® 1 × denně roztok
• roztok k léčbě plísně kůže
• vhodný k aplikaci do vlasů,
ochlupených částí těla
a meziprstních prostor
• vhodný i pro mokvající
ložiska
• komfortní aplikace –
jen 1 × denně

149,–

153,– *

DOPLNĚK STRAVY

• originální hlíva ústřičná
TEREZIA 100 bez příměsí
• hlíva z kontrolovaných
českých pěstíren
• deklarovaný obsah
betaglukanů
• obsažený rakytník
podporuje přirozenou
obranyschopnost
organizmu

177,– *

KLOUBY

Hlíva ústřičná s rakytníkovým olejem
50 + 10 kapslí ZDARMA
Doplněk stravy. K perorálnímu
podání.

89,–

KOSMETICKÝ PŘÍPRAVEK
®

Obsahuje léčivé látky:
benzoxonii chloridum a lidocaini
hydrochloridum monohydricum.
K rozpuštění v ústech. Pečlivě
čtěte příbalovou informaci
a před použitím se poraďte
s vaším lékařem či lékárníkem.

ZNÁTE Z TV

Ortho Help Complete 180 potahovaných tablet + DÁREK

226,–
290,– *

Komplexní kombinace
kvalitních látek
chondroitinu,
glukosaminu, kolagenu
typu II, kyseliny
hyaluronové a dále
extraktu zázvoru jako
tradiční přírodní látky
asijských, indických
a arabských kultur.

DÁREK

Ortho Help Complete 90 potahovaných tablet +
DÁREK Ortho Help Emulgel 100ml, 300,– 375,–

dětský

ZIMNÍ
KRÉM

NOVINK A

576,–
720,– *

* Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč včetně DPH. Nabídka platí od 14. 3. do 30. 4. 2015 nebo do vyprodání zásob. Prostudujte
pečlivě příbalový leták. Účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. Cílem této nabídky není podpora zvýšeného užívání léčiv. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

Výhodná nabídka s platností
od 14. 3. do 30. 4. 2015.

RECEPTY ZDRAVÍ
Z PŘÍRODY

NOVÁ zelená bylinná řada, která využívá RECEPTŮ, které nám v průběhu tisíciletí
poskytla naše příroda a naši předkové.

99 Kč

BRONHOSIL sirup
100 ml

PROPOSIL spray
20 ml

SINUSTRONG spray
20 ml

Dýchání
Anýz, borovice a lékořice
mají příznivý vliv
na dýchací systém.

Zánět dutiny ústní
a sliznice hltanu.
Péče o poškozenou
pokožku u ran
a popálenin.

U potíží s dýcháním nosem.
Prevence rýmy a infekcí
horních cest dýchacích.

Doplněk stravy

89 Kč

99 Kč

Zdravotnický prostředek

Zdravotnický prostředek

FORTE VENOLUX
60 kapslí
Cévy
Koňský kaštan snižuje
pocit těžkých nohou.
Podporuje žilní návrat.

189 Kč

GASTROMIX sirup 100 ml
Trávení
Heřmánek a Máta pomáhají
s normální funkcí trávicího traktu
a při nadýmání, říhání a drobných
křečích v nadbřišku.

99 Kč

Doplněk stravy
Doplněk stravy

VISAN COMPLEX
30 kapslí

169 Kč
Doplněk stravy

Zrak
Světlík lékařský přispívá
k lepší funkci zraku
a sítnice.
Lutein a zeaxantin.

105 Kč

89 Kč

RELUSTEN sirup 100 ml,
RELUSTEN kapsle 30 kapslí
Duševní rovnováha
Meduňka, hloh a kozlík lékařský snižují
podráždění, napětí a stres.
Chmel a meduňka podporují dobrý
spánek a dobrou náladu.

Doplňky stravy

V í c e i n f o r m a c í n a W W W . H E R B O F I T. C Z
* Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč včetně DPH. Nabídka platí od 14. 3. do 30. 4. 2015 nebo do vyprodání zásob. Prostudujte
pečlivě příbalový leták. Účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. Cílem této nabídky není podpora zvýšeného užívání léčiv. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

Výhodná nabídka s platností
od 14. 3. do 30. 4. 2015.
PODRÁŽDĚNÍ KŮŽE

DOPLNĚK STRAVY
Ocutein Brillant Lutein 25 mg DaVinci
60 + 15 tobolek ZDARMA

Fenistil gel 30 g
První pomoc proti svědění
při podrážděné pokožce.
• uleví během několika minut
• efektivně zastavuje svědění
pokožky různého původu
• díky chladivému účinku
poskytuje rychlou úlevou
od nepříjemných projevů svědění
• vhodný i pro malé děti včetně
kojenců

ZNÁTE Z TV

139,–

• přispívá k udržení
kvalitního zraku1
• vyživuje unavené oči2
• extra velké množství
luteinu 25 mg
• nyní v akci 15 tobolek
ZDARMA

Doplněk stravy. K perorálnímu
podání.

Pečlivě čtěte příbalovou
informaci. Fenistil® gel je lék
k zevnímu použití. Obsahuje
dimetindeni maleas.

®

1

ZNÁTE Z TV

– vitamin A, 2 – zinek

406,–

170,– *

DOPLNĚK STRAVY

463,– *

DERMOKOSMETIKA

Doplněk stravy. K perorálnímu
podání.

Biopron®9 PREMIUM 30 tobolek

Vichy Neovadiol GF denní krém, 50 ml

• komplexní probiotikum
s prebiotiky
• 20 miliard a 9 kmenů
bakterií v denní dávce
• vhodný při a po užívání
antibiotik

Plakátek akční položky web_a.ai 1 17.6.2014 11:59:10

Pro ženy
ve věku
50–60 let

• Vyživující krém obnovující hutnost
pleti pro ženy ve věku 50–60 let.
• Hypoalergenní složení testované
pod dermatologickou kontrolou.
Vhodné i pro citlivou pleť.
Se zklidňující a posilující Termální
vodou z Vichy. Bez parabenů.
• Textura pro normální až smíšenou
pleť a pro suchou pleť.

225,–
262,– *

649,–

Vichy Neovadiol GF noční krém, 50ml, 679,– 821,–

787,– *

MULTIVITAMINY

Doplněk stravy. K perorálnímu
podání.

Centrum® AZ s multiefektem 100 tablet
Nyní
za atraktivní
cenu pouze
do vyprodání
zá sob

• multivitamin
s minerály
pro podporu
imunity,
stopovými prvky
a luteinem

399,–

C

M

Y

Centrum Silver s multiefektem 100 tablet, 509,– 615,–

584,– *
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KUPON na 1 balení bylinných bonbónů FORFITKY dle Vašeho výběru ZDARMA - str. 13

NOVÁ SVÁ
TEČNÍ
TABULE
Čokoládové
truffles 
Polévka z
pečené červené
řepy 
Krocan plněný
nádivkou

z jedlých
kaštanů

CHOLESTEROL

DENTÁLNÍ HYGIENA

& JAK NA NI U DĚTÍ?

POZITIVA SLUNEČN

 Losos s ananasem s tuňákem
 Zapečené těstoviny
 Platýz na citronech

NEDĚLNÍ OBĚDY A ZDRAVÉ SNÍDANĚ

ÁNÍ: kinetóza i
RIZIKA CESTOV
10_285.indd 1

mojelekarna_4_2014_2

“

cestovní průjem

RELA XUJTE NA
MASÁŽI

KREVETY NA ČESNEKU
KUŘECÍ PRSÍČKA SE ZELENINOU
OVESNÁ KAŠE S OVOCEM A OŘÍŠKY


TŮ Z KARIBIKU

Po stopách „PIRÁ

mojelekarna_5_2014_210_285.indd 1

23.6.2014 12:34:51

A MOŽNOSTI
JEJÍ LÉČBY

 Maso na víně
- Hovězí
 Proslulá francouzská po Burgundsku
lahůdka Crème
 Pravé italské
Brûlée
Houbové rizoto
 Lahodný italský
dezert Tiramisu

Vaše MOJE LÉKÁRNA:

:

Vaše MOJE LÉKÁRNA

U MOŘE
RYBY NEJEN
sirupem
a javorovým

BOLEST

Na výlet do
FRANCIE A ITÁLIE

našim cévám neprospívá

Í SEZONA
POKOŽKY
OPALOVACÍHO
ZÁŘENÍ A OCHRANA

AROMAMASÁŽ

28.8.2014 15:25:42

NEBO MASÁŽ
ČOKOLÁDOVÁ

PITNÝ REŽIM
proč doplňovat
tekuti

ny

HOMEOPATIEJANA BERNÁŠ
KOVÁ:

velmi šetrná
o herectví
léčebná metoda
využívající přírodní
látky
ZA CHLAD

a Fondu Sidu

NOU EXOTIK
OU: DO FINSKA

Vaše MOJE LÉKÁRNARECEPTY
:

s

Vaše MOJE

LÉKÁRNA:

NEBO PATAGO
NIE

ZDRAVÍ Z
PŘÍRODY

mojelekarna_6_2

014_210_285_fin

al.indd 1

mojelekarna_3_2014_210

_285.indd 1

31.10.2014

11:59:23

25.4.2014 11:04:44

VYZVEDNĚTE SI ve své lékárně
zdarma magazín MOJE LÉKÁRNA.
Magazín obsahuje nejen spousty zajímavých článků a novinek
z lékárenského a farmaceutického prostředí, ale také zajímavé
celosvětové recepty pro kuchtění a pro milovníky křížovek je zde sekce
Moje luštění o zajímavé výhry.
* Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč včetně DPH. Nabídka platí od 14. 3. do 30. 4. 2015 nebo do vyprodání zásob. Prostudujte
pečlivě příbalový leták. Účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. Cílem této nabídky není podpora zvýšeného užívání léčiv. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

Výhodná nabídka s platností
od 14. 3. do 30. 4. 2015.

VYUŽIJTE VÝHODNOU NABÍDKU!
NYNÍ ke všem produktům vlastní značky
ZDARMA náplasti
Spofaplast 164 3M 8 cm ×1 m. Platí do vyprodání zásob náplastí!

AKČNÍ NABÍDKY PRODUKTŮ
Varilex 60 tablet

Laktobacilky
20 + 10 tablet zdarma

169,–

Cerutin 50 tablet

109,–

• doplněk stravy pro váš cévní systém
Doplněk stravy. Diosmin 450 mg + Hesperidin 50 mg
mikronizovaná purifikovaná flavonoidní frakce
(MPFF). K perorálnímu podání.

• cucavé pastilky pro děti od 3 let
• 5 kmenů a 1 miliarda aktivních
bakterií (lactobacilů)
• 1 pastilka 1× denně

• vitamin C přispívá k normální tvorbě
kolagenu pro normální funkci
krevních cév

Doplněk stravy. K perorálnímu podání.

Doplněk stravy. K perorálnímu podání.

Pastilky 16 kusů s příchutí Mentol
a Eukalyptus nebo Med a Citron

39,–

36,–

Koňská mast hřejivá 250 ml

99,–

Koňská mast
chladivá 250 ml

Vitamin C 1000 mg Citron
a limetka 20 šumivých tablet

59,–
• doplňujte si
VITAMIN C
a odolávejte
chřipce
a nachlazení

99,–
•
•
•
•

• pastilky 16 kusů ve dvou příchutích,
Citron s medem a Mentol a Eukalyptus

25 druhů bylinných a rostlinných extraktů
úleva od bolestí kloubů, svalů a páteře
vyvolává intenzivní prohřátí a prokrvení
urychluje rekonvalescenci

Zdravotnický prostředek.

Doplněk stravy. K perorálnímu podání.

Doplněk stravy. K perorálnímu podání.

S E Z N A M P RO D U K T Ů V L A S T N Í Z N AČ K Y
B-Komplex forte tbl 100 + 20 ZDARMA
B-Komplex forte tbl 20 + 10 ZDARMA
B-Komplex tbl 30 + 10 ZDARMA
C-Vitamin 100 mg tbl 40 + 10 ZDARMA
C-Vitamin 250 mg tbl 100 + 20 ZDARMA
C-Vitamin 250 mg tbl 30 + 10 ZDARMA
C-Vitamin retard 500 mg tbl 30 + 10 ZDARMA
Pyridoxin tbl 30 + 10 ZDARMA
Sirup jitrocelový EXTRA 325 g
Těhotenský test Comfort 10 2 kusy
C-Vitamin 1000 mg citron a limetka 20 tbl
C-Vitamin 500 mg pomeranč 20 tbl
Koenzym Q10 30 mg 30 tbl
Hroznový cukr pomeranč 17 pastilek
Hroznový cukr citron 17 pastilek
Hroznový cukr jahoda 17 pastilek
Zinek 15 mg 100 tbl

AKCE!

103 Kč
35 Kč
34 Kč
30 Kč
93 Kč
36 Kč
61 Kč
20 Kč
69 Kč
41 Kč
59 Kč
79 Kč
134 Kč
13 Kč
13 Kč
13 Kč
96 Kč

Koňská mast hřejivá 250 ml
AKCE!
Koňská mast chladivá 250 ml
AKCE!
Carbo Medicinalis tbl 20 × 300 mg
Lactobacilky tbl 20 + 10 ZDARMA
AKCE!
Konopné mazání hřejivé 250 ml
Konopné mazání chladivé 250 ml
TONOGAL digitální pažní tonometr
Konopné mazání dvojbalení 250 ml + 250 ml ZDARMA
Koňská mast dvojbalení 250 ml + 250 ml ZDARMA
Silymarin 140 mg 60 tob
Cerutin 50 tbl
AKCE!
Panthenol 10% sprej 150 ml
Spofaplast 164 3M Galmed 8 cm × 1 m
Spofaplast 154 3M Galmed 6 cm × 1 m
Pastilky Eukalyptus/Menthol, 16 pastilek
AKCE!
Pastilky Med/Citron, 16 pastilek
AKCE!
Varilex 60 tablet
AKCE!

99 Kč
99 Kč
50 Kč
109 Kč
195 Kč
195 Kč
999 Kč
339 Kč
245 Kč
139 Kč
36 Kč
133 Kč
30 Kč
23 Kč
39 Kč
39 Kč
169 Kč

* Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč včetně DPH. Nabídka platí od 14. 3. do 30. 4. 2015 nebo do vyprodání zásob. Prostudujte
pečlivě příbalový leták. Účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. Cílem této nabídky není podpora zvýšeného užívání léčiv. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

Výhodná nabídka s platností
od 14. 3. do 30. 4. 2015.
VITAMINY – DĚTI

VITAMINY

• vitaminy a minerály
s vitaminem C
a zinkem pro
podporu imunity
• v akční nabídce
také Marťánci
Imuno jahoda
a Marťánci
s Inulinem MIX
a lesní plody

DÁREK – Mar ťa

Spektrum Imunactiv New 3 × 30 tablet

brouk

279,–
299,– *

NADMĚRNÉ POCENÍ

Doplněk stravy. K perorálnímu
podání.

Doplněk stravy. K perorálnímu
podání.

Marťánci Imuno MIX 90 tablet + DÁREK Marťabrouk

• vyvážený komplex vitaminů a minerálů
• vysoká využitelnost látek díky
organickým zdrojům
• obohaceno o komplex Imunactiv® (beta
glukan, bioflavonoidy, vitamin C a zinek)
• pomáhá stimulovat obranný systém –
vitaminy C, A a D, měd, selen, zinek
a železo
• vhodný doplněk v období zvýšené
fyzické a duševní námahy

Spektrum 50+ 3×30 tablet , 2+1 balení ZDARMA, 359,– 409,–
Spektrum Energy New 3×30 tablet, 2+1 balení ZDARMA, 319,– 361,–

Lék s účinnou látkou Acyclovir.
Ke kožnímu podání.

189,–

• léčba oparu rtu
(acyclovirum)
• úleva od bolesti
a svědění

109,–

226,– *

DĚTSKÁ VÝŽIVA

134,– *

ČAJE

Sunar complex 2, 3, 4 a 5, 600 g
Potravina pro zvláštní výživu.
Kojení je pro kojence nejlepší
způsob výživy.

361,– *

Acyclostad Galmed krém na opary 5 g

Antiperspirant Driclor pomáhá
snižovat nadměrné pocení.
• vhodný na podpaží,
ruce a chodidla
• výrazně nižší pocení
již za týden

• přirozeně mléčná chuť
• obsahuje prebiotika
a beta-palmitát, přirozeně
přítomné v mateřském
mléku
• vápník a vitamin D
pro normální růst kostí
• NOVINKA Sunar
complex 5, 600 g –
od ukončeného 36. měsíce

319,–

OPARY

Driclor® roztok 20 ml
Pečlivě čtěte příbalovou
informaci. Kosmetický přípravek.

2 + 1 balení
ZDARM A

Megafyt Pharma – Bylinková lékárna

Bylinná řada čajů
nejen pro zimní
období
• vynikající chuť
• 20 čajových sáčků
• 12 druhů čajů

224,–

32,–

255,– *

KŮŽE, NEHTY

38,– *

PÉČE O ZUBNÍ NÁHRADU

Cannaderm Mycosin sérum 20 ml

Corega® fixační krém Extra silný 50 + 20 g ZDARMA

• Mysocin sérum je jediný
přípravek s obsahem
konopného oleje, hřebíčku
a grepových semínek, který
účinně působí při nehtových
a kožních plísních

233,–
265,– *

• pevná fixace zubní náhrady po dobu až 12 hodin
• pomáhá předcházet ulpívání zbytků jídla
• neobsahuje zinek
Corega Antibakteriální tablety 30 tablet, 89,– 105,–

109,–
123,– *

* Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč včetně DPH. Nabídka platí od 14. 3. do 30. 4. 2015 nebo do vyprodání zásob. Prostudujte
pečlivě příbalový leták. Účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. Cílem této nabídky není podpora zvýšeného užívání léčiv. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

Výhodná nabídka s platností
od 14. 3. do 30. 4. 2015.

ZA ŽÍVÁNÍ

CO VŠE POTŘEBUJETE PRO VAŠE SPOKOJENÉ ZAŽÍVÁNÍ?

57,–
67,– *

89,–

69,–

188,–

111,– *

84,– *

49,–

235,– *

60,– *

Espigal 80 mg 50 kapslí

Gastrocid 24 tablet
• neutralizuje kyselé
prostředí
• vápník přispívá
k normální funkci
trávicích enzymů
• 24 žvýkacích tablet
• peppermintová chuť

Lactofit 30 + 10 tobolek
• lactobacily s 10 kmeny,
12 miliardami živých
kultur, vlákninou,
vitaminem C,
Zinkem a Chromem
v acidorezistentní kapsli

• simethicon 80 mg
• simethicon narušuje
bublinky ve střevech
a tak napomáhá jejich
vstřebávání a odchodu
z těla
• regulátor střevních plynů
Espigal 80 mg
100 kapslí

Carbo OPTI
Galmed 300 mg,
20 tablet
• podpůrný prostředek
s obsahem aktivního
uhlí, který napomáhá
odstranění
škodlivin z trávicího
traktu

119,–
151,– *

Doplňky stravy. K perorálnímu podání.

BOLEST

• indická vláknina
• podporuje správné
vyprazdňování
• změkčuje stolici

BOLEST
Paramegal 500 mg Galmed 30 tablet

Účinné analgetikum!
• pro zmírnění bolesti
a snížení teploty
• při chřipkových
a revmatických
onemocněních
• migrénách

39,–
53,– *

Lék s účinnou látkou Paracetamol.
K perorálnímu podání.

Ibuprofen 400 mg Galmed 30 tablet
Lék s účinnou látkou Ibuprofenum.
K perorálnímu podání.

Psyllium Galmed
200 g

Na bolest,
horečku
a infekce!
• tlumí bolest
• snižuje teplotu
• působí
protizánětlivě

Paramegal 500mg Galmed 10 tablet, 14,– 17,–

33,–
39,– *

RÝMA

P R O S TO R

Lék s účinnou látkou
Xylometazolin hydrochlorid.
K nosnímu podání.

Rhino - stas Galmed 0,1% sprej 10 ml

Nosní sprej s okamžitým účinkem
na zmírnění a odstranění zduření
nosní sliznice!
• při záchvatovitě nastupující rýmě
s vodnatou sekrecí
• při alergické rýmě

P R O R A Z Í T KO
69,–

LÉK ÁRNY

86,– *

* Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč včetně DPH. Nabídka platí od 14. 3. do 30. 4. 2015 nebo do vyprodání zásob. Prostudujte
pečlivě příbalový leták. Účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. Cílem této nabídky není podpora zvýšeného užívání léčiv. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

