Výhodná nabídka s platností
od 11. 7. do 31. 8. 2015.

Nenechte si ničím zkazit léto!
U

ž se vám někdy stalo, že jste musela
odvolat vaše oblíbené aktivity kvůli
infekci intimních partií? A ke všemu jste si
nebyla jistá, jestli je bakteriálního nebo
kvasinkového původu?
S výrobky Idelyn Beliema se už nemusíte trápit
s tím, o jakou infekci se jedná. Idelyn Beliema hojí,
zklidňuje a chrání před oběma typy vaginální
infekce. Vezměte proto osud do vlastních rukou,
zapomeňte na infekce a buďte tou sebevědomou
a spokojenou ženou, která si užívá život tak, jak si
naplánovala.
Beliema Effect vaginální tablety obnovují přirozenou rovnováhu vašich intimních partií, ať už je
infekce bakteriálního nebo kvasinkového původu.
Beliema Effect obsahuje živé acidofilní laktobacily a kyselinu mléčnou, které šetrně obnovují
přirozenou vaginální flóru. Zbaví vás nejen pocitu
pálení, ale také redukuje vaginální výtok a nech-

BUĎTE OPĚT SA M A SEBOU

těný zápach. A vy můžete být klidná a sebevědomá
jako dřív.
Beliema Expert Intim Krém přináší rychlou úlevu od svědění a pálení a podporuje hojivý účinek
tablet. Měsíček lékařský a vitaminy E a B5 zklidňují podráždění, kyselina mléčná a kyselina boritá
obnovují přirozené pH vaginální mikroflóry. Navíc
obsahuje ochranné a antimirkobiální složky. Idelyn
Beliema Expert Intim Krém navrací svěžest vašim
intimním partiím.
S Beliema Expert Intim Gelem si držíte infekce
prostě od těla a už se nemusíte bát, že se nakazíte
infekcí ve vašem oblíbeném fitku nebo v bazénu.
Beliema Expert Intim Gel, který byl vyvinutý ve
spolupráci s gynekology, jemně očišťuje a ochraňuje vaše intimní partie a pomáhá tak obnovovat
přirozenou rovnováhu. Beliema Expert Intim Gel
vás bude každý den účinně chránit před vaginálními infekcemi.

Bakterie
nebo kvasinky?
Pusťte z hlavy oboje!

Víte, že pravidelná každodenní intimní hygiena a používání vhodných přípravků pomáhají
udržovat přirozenou rovnováhu pH, přispívají
k celkovému zdraví a správné funkci
intimních částí těla a vaginální sliznice.
Díky tomu se výrazně snižuje opětovný
výskyt zánětů a kvasinkových infekcí
v intimních partiích.

Idelyn Beliema hojí, zklidňuje
a chrání před oběma druhy infekce.

www.beliema.cz
INTIMNÍ HYGIENA

ZAŽÍVÁNÍ

Idelyn Beliema Effect 10 tablet

• ZASTAVUJE
a zároveň LÉČÍ
různé typy průjmů
• vhodný pro děti
již od 1 roku

ZNÁTE Z TV

99,–

Tammex family PLUS 8ks, 119,– 142,–

115,– *

Doplněk stravy.
K perorálnímu podání.

Zdravotnický prostředek.

Tammex family 10 ks

• novinka v péči o vaginální
zdraví
• vhodné při bakteriální
i kvasinkové infekci
• obnovuje a udržuje
fyziologické pH
• vhodné v průběhu i po léčbě
antibiotiky

Beliema Expert Intim Gel 200ml, 109,– 119,–
Beliema Effect Intim Krém 50ml, 199,– 219,–

239,–
259,– *

OPALOVACÍ KOSMETIKA
OPALUJTE SE ZDRAVĚ! Ladival® + Panthenol Moje lékárna ZDARMA!
Dermatologická
ochrana kůže
• s koenzymem
Q10,
dexpanthenolem
a esenciálními
oleji
• bez parfémů,
barviv
a konzervantů

V AKCI tři opalovací přípravky
značky LADIVAL® a k nim DÁREK
Panhtenol ML 10% ZDARMA

DÁREK

Ladival® mléko pro normální až citlivou
kůži OF 20, 200ml + Panthenol ML, 277,–
Ladival® mléko pro děti OF 30, 200ml +
Panthenol ML, 365,–
Ladival® gel pro alergickou kůži
OF 50+, 200ml + Panthenol ML, 444,–

* Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč včetně DPH. Nabídka platí od 11. 7. do 31. 8. 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 11. 7. do 31. 8. 2015.
BOLEST HOREČKA

ZAŽÍVÁNÍ

Panadol Extra 30 tablet

Pancreolan® Forte 60 tablet

• Panadol Extra
bojuje proti mírné
až středně silné
bolesti hlavy
včetně migrény,
bolesti zubů, proti
menstruačním
bolestem, bolestem
zad, svalů, kloubů
a bolesti v krku
• nedráždí žaludek

Lékovka ZDAR

M A!
ZNÁTE Z TV

69,–

Panadol® Novum 500 mg 24 tablet, 29,– 37,–

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

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

®

• Pancreolan® forte,
60 tablet obsahuje
trávicí enzymy
na přírodní bázi, které
obnovují a zlepšují
trávení
• odstraňuje potíže
jako je pocit plnosti,
nadýmání a plynatost
po jídle

169,–

90,– *

TRÁVICÍ OBTÍŽE, NADÝMÁNÍ

190,– *

KLOUBY

Espumisan 40 mg, 50 měkkých tobolek

Chondrofit 180 tablet

Hoďte nadýmání
za hlavu.
• Espumisan®
s účinnou látkou
simetikon pomáhá
účinně snižovat
množství plynu
ve střevě, abyste
se opět mohli
cítit uvolněně
a sebevědomě

ZNÁTE Z TV

Espumisan® 40 mg, 100 měkkých tobolek, 149,– 156,–

79,–

Doplněk stravy.
K perorálnímu podání.

®

Lék Espumisan obsahuje
simetikon. Pečlivě si pročtěte
příbalový leták. Lék k vnitřnímu
užití.

ZNÁTE Z TV

• unikátní spojení
GLUKOSAMINU,
CHONDROITINU
společně
s vitaminem C
a D, Vápníkem
a Manganem

499,–

86,– *

608,– *

LISTERINE® je registrovaná ochranná známka společnosti Johnson & Johnson

PROFESSIONAL

Pro celkové
zdraví ústní
dutiny
®

Pro celkové zdraví
ústní dutiny, jemnější
příchuť bez alkoholu

LISTERINE Total Care, Total Care Zero,
Teeth&Gum Defence

500 ml

Ochrana
zubů
a dásní

99,00

ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK

ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK

Klinicky ověřená
léčba krvácení
a zánětu dásní 1

Klinicky ověřená
léčba citlivosti
zubů 2
®

LISTERINE Professional

250 ml

Trojnásobná ochrana
před zubním kazem
díky kombinaci
přírodních silic,
fluoridu a xylitolu

99,00

V AKCI také dětské ústní vody: LISTERINE® SMART RINSE™ Mild Berry 250 ml a LISTERINE® SMART RINSE™ Mint 250 ml
LISTERINE® ústní vody. P řed použitím si přečtěte návod k použití uvedený na obalu. Místní zástupce: Johnson&Johnson, s.r.o., Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5, tel. +420 227 012 111, www.jnj.cz

/

61 00
,

Zdroj: 1 DOF – 2013 (LAEBBA0001) 2 Dentine Tubule Occlusion, DOF 1 – 2012

* Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč včetně DPH. Nabídka platí od 11. 7. do 31. 8. 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 11. 7. do 31. 8. 2015.
BOLEST

BOLEST
Ibalgin Rapid 400 mg, 12 tablet

Ibalgin® krém 100 g

• působí rychle
a účinně proti
bolesti hlavy,
zubů, svalů
a menstruační
bolesti
• nástup účinku
již za 15 minut

56,–
66,– *

PRŮJEM

Ibalgin® krém je lék k vnějšímu
užití. Pozorně čtěte příbalovou
informaci.

Ibalgin® Rapid je lék k vnitřnímu
užití. Obsahuje ibuprofenum
lysinicum. Pozorně čtěte
příbalovou informaci a poraďte
se s lékařem nebo lékárníkem.
CZ.IBA.13.03.01

®

• Ibalgin® krém
potlačuje bolest,
zmírňuje zánět
a otok
• Ibalgin krém
obsahuje ibuprofen
• dobře se vstřebává
• bez parfemace,
bez rizika
fototoxicity

119,–

Ibalgin® gel 100 g, 129,– 153,–

147,– *

KLOUBY

Imodium tvrdé tobolky, 20 tvrdých tobolek

Colafit 60 kostiček

• rychlá a účinná
léčba průjmu, úleva
často již po 1. dávce
• k léčbě akutního
a chronického
průjmu
• neovlivňuje
přirozenou střevní
mikroflóru

ZNÁTE Z TV

149,–

Doplněk stravy. K perorálnímu
podání.

®

Reklama na léčivý přípravek.
Tvrdé tobolky obsahují loperamidhydrochlorid a jsou k perorálnímu
podání. Před užitím si pečlivě
přečtěte celou příbalovou
informaci.

ZNÁTE Z TV

• 99,9% čistý
lyofilizovaný kolagen
bez barviv a přídatných
látek
• stačí jedna kostka
denně
• vhodné pro sportovce,
seniory, těhotné
a kojící ženy

309,–

185,– *

ALERGIE

408,– *

BOLESTI ZAD, SVALŮ A KLOUBŮ
Olfen gel 100 g

Používá se k léčbě
příznaků spojených
s alergickými stavy,
jako jsou:
• senná rýma
• přetrvávající
alergická rýma
• chronická kopřivka

129,–

Léčivý přípravek pro zevní použití,
obsahuje léčivou látku diklofenak.
Čtěte příbalovou informaci.

Přípravek je volně prodejný v 10
a 20tabletovém balení. Obsahuje
levocetirizin. K vnitřnímu
užití. Pečlivě čtěte příbalovou
informaci.

Analergin Neo 20 tablet
• rychle a účinně
ulevuje od bolesti
zad, svalů
a kloubů
• přípravek mohou
používat dospělí
a mladiství
od 14 let

129,–

146,– *

MYKÓZY

148,– *

REPELENTY
Exoderil® kožní roztok 20 ml

Volně prodejný lék k vnějšímu
užití. Aplikace 1× denně. Čtěte
pozorně příbalový leták.

ZNÁTE Z TV

Repelent PREDATOR FORTE spray 150 ml

S trojím účinkem:
• proti plísni
• bakteriální infekci
• zánětu

Nejprodávanější
repelenty
na českém trhu
• vysoce efektivní
pro delší pohyb
v přírodě
a při zvýšené
fyzické zátěži

Při plísňovém
postižení nehtů
a kůže po celém
těle.

189,–
219,– *

Repelent PREDATOR JUNIOR spray 150ml, 149,– 167,–
Repelent PREDATOR MAXX Plus spray 80ml, 179,– 200,–
Repelent PREDATOR OUTDOOR Impregnace spray 200ml, 159,– 179,–

109,–
135,– *

* Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč včetně DPH. Nabídka platí od 11. 7. do 31. 8. 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 11. 7. do 31. 8. 2015.
BOLEST

BOLEST
Dexoket 25 tablet

Magne B6® 50 tablet

• rychlá a účinná
pomoc
při bolestech
pohybového
aparátu, zubů
a menstruačních
bolestech

ZNÁTE Z TV

79,–

Magne B6® je lék k vnitřnímu
užití. Obsahuje Magnesii
lactas dihydricus, pyridoxini
hydrochloridum.Čtěte pozorně
příbalovou informaci a poraďte se
s lékařem nebo lékárníkem.

Lék Dexoket® 25 tablet obsahuje
dexketoprofen trometamol.
K vnitřnímu užití. Pečlivě si
pročtěte příbalový leták.

®

Magne B6® obsahuje
kombinaci hořčíku
a vitaminu B6, díky
kterému se hořčík
v těle rychleji doplní.
Magne B6® zlepšuje
při nedostatku hořčíku
např. tyto příznaky:
• nervozitu, vyčerpanost,
podráždění
• svalové křeče, mravenčení

129,–

89,– *

ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK

150,– *

OPARY
ZOVIconceal na opary 6 náplastí + zrcátko ZDARMA

• léčí infekce dolních
močových cest
• potlačuje nepříjemné
příznaky infekcí
• stačí 1 tableta denně
• působí jako prevence před
opakovanými infekcemi
močových cest
• možno užívat společně
s antibiotiky

195,–
262,– *

KOSMETIKA

Zdravotnický prostředek.

Zdravotnický prostředek.

Urinal Medical 10 tablet

Transparentní
náplasti na opary
• urychlují hojení
• okamžitě
překrývají opar
• zklidňují a snižují
svědění
• neviditelné
pod make-upem

A!
Zrcátko ZDARM

Zovirax Duo je lék k vnějšímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
O správném použití se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

129,–

Zovirax Duo krém na opary 2 g, 199,– 252,–

143,– *

INTIMNÍ HYGIENA
Fytofontana Gyntima 10 vaginálních čípků +
Mycí gel Gyntima 200 ml ZDARMA

Priessnitz Mazání na žíly a cévy DE LUXE 125 ml
• unikátní gel s obsahem aescinu
a flavonoidů
• ideální pro zmírnění potíží
s křečovými žilami a odstranění
metličkových žilek
• účinně působí také proti otokům
a pocitu těžkých nohou

ZNÁTE Z TV

179,–

Zdravotnický prostředek.

®

• napomáhají chránit
před škodlivými
bakteriemi
a infekcemi
• díky kyselině
mléčné pomáhají
zabezpečit
přirozenou
rovnováhu pochvy

Hodnota balíč
je 335 Kč

ků

220,–

206,– *

PÉČE O ÚSTNÍ DUTINU
Sensodyne True White – balíčky
NOVINKA zubní pasta + zubní kartáček ve dvou provedeních:
Sensodyne True White Extra Fresh + zubní kartáček
Sensodyne True White Mint + zubní kartáček
• nyní můžete bělit i citlivé zuby
• desetkrát méně abrazivní než běžné bělicí pasty ke každodennímu použití
• jemně odstraňuje skvrny na zubech a zabraňuje jejich nové tvorbě

ho
Hodnota jedno
č,
balíčku je 278 K
nu
nyní za akční ce
149 Kč!

149,–
278,– *

* Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč včetně DPH. Nabídka platí od 11. 7. do 31. 8. 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 11. 7. do 31. 8. 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

89 Kč

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

Zdravotnický prostředek

FORTE VENOLUX
60 kapslí

189 Kč

Zdravotnický prostředek

99 Kč

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

Cévy
Koňský kaštan snižuje
pocit těžkých nohou.
Podporuje žilní návrat.
Doplněk stravy
Doplněk stravy

105 Kč

VISAN COMPLEX
30 kapslí

169 Kč
Doplněk stravy

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

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.

89 Kč
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 11. 7. do 31. 8. 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 11. 7. do 31. 8. 2015.

AKČNÍ NABÍDKY PRODUKTŮ
Laktobacilky 20 + 10 tablet zdarma
Doplněk stravy. K perorálnímu podání.

Panthenol sprej 10%, 150 ml

125,–
s vysokým obsahem Panthenolu 10 %
ochlazuje a zklidňuje pokožku po slunění
snadno se vstřebává
jednoduché použití

B-Komplex forte 20 +10 tablet zdarma
Doplněk stravy. K perorálnímu podání.

35,–
• přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání
• přispívá k normální činnosti nervové soustavy
• přispívá k udržení normálního stavu pokožky

• přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání
• přispívá k normální činnosti nervové soustavy
• přispívá k udržení normálního stavu pokožky

Varilex 60 tablet
Doplněk stravy. K perorálnímu podání.

3/2014

DETOXikace

ORGANISMU JAK NA TO?

JARNÍ ZELENINA
 Mrkvovo-sezamový salát
ZDRAVĚ!!!
VAŘTE
 Grilovaný losos s chřestem
kuskusem

Potravinové

s fazolkovým
 Salát
s kuřecím masem a jarní
zeleninou
Kuřecí prsa
a zeleninou 
Těstoviny s tuňákem
krém 
Lahodný brokolicový

ALERGIE

CVIČENÍ PRO KAŽDÉHO

UCE
GENERICKÁ SUBSTIT
její význam a

HOLANDSKO
Na výlet
do
země květin
FRANCIE
a větrných mlýnů

RELA XUJT

PILATES,MOJE
BOSULÉKÁRNA:
A POWER PLATE

rizika

Vaše

JAK SPRÁVNĚ PEČOVAT
5/2014
o své
klouby

imunitou
DO SAUNY za lepší
E!

MAGAZÍN

ZDARMA

A VYHRAJT
LUŠTĚTE S NÁMI SUDOKU
KŘÍŽOVKA  SHLUKOVKA
Y
A OMALOVÁNK
 VYŠKRTÁVAČK
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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.
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OBJEDNÁVKA PŘES INTERNET
www.mojelekarna.cz

RMA

• použití při následujících potížích: nadýmání, větry,
nadměrný rozklad potravy ve střevech, průjmy

179,–

ZDA

49,–

ZDARMA

Doplněk stravy. K perorálnímu podání.

Carbo Medicinalis 300 mg, 20 tablet

39,–

ZDARM A

Doplněk stravy. K perorálnímu podání.

B-Komplex 30 + 10 tablet

Široký
sortiment volně
prodejných léků,
doplňků stravy
a kosmetiky

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

ZDARMA

•
•
•
•

135,–
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NOVÁ SVÁT
EČNÍ
TABULE
Čokoládové
truffles 
Polévka z
pečené červené
řepy 
Krocan plněný
nádivkou

z jedlých
kaštanů

CHOLESTEROL

našim cévám neprospívá

DENTÁLNÍ HYGIENA

& JAK NA NI U DĚTÍ?

SEZONA
OBĚDY A ZDRAVÉ SNÍDANĚ
OPALOVACÍO ZÁŘENÍ A OCHRANA POKOŽKY NEDĚLNÍ
KREVETY NA ČESNEKU
POZITIVA SLUNEČNÍH
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 Losos s ananasem s tuňákem
 Zapečené těstoviny
 Platýz na citronech
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* Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč včetně DPH. Nabídka platí od 11. 7. do 31. 8. 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 11. 7. do 31. 8. 2015.
DĚTSKÁ VÝŽIVA

Potravina pro zvláštní výživu.
Kojení je pro kojence nejlepší
způsob výživy.

Sunar complex 2, 3, 4 a 5, 600 g
• lahodně mléčná chuť
• vápník a vitamin D
pro normální růst
kostí
• NOVINKA Sunar
complex 5, 600 g –
od ukončeného
36. měsíce

209,–

V nabídce i ochucené varianty
DOPLNĚK STRAVY

PÉČE O VLASY

Biopron® Forte 10 tobolek

Doplněk stravy.
K perorálnímu podání.

255,– *

Predator Parazit 2 × 100 ml + hřeben

• unikátní kombinace
probiotických bakterií
a probiotických kvasinek
doplněná o prebiotika
• obsahuje Saccharomyces
boulardii
• vhodný pro dospělé
a děti od 6. měsíce věku

Dvojitý zásah při výskytu vší a hnid:
• sérum 100 ml + šampon 100 ml +
ZDARMA hřeben všiváček

99,–
130,– *

Repelent PREDATOR JUNIOR sprej na vši 150 ml, 185,– 207,–

299,–
334,– *

INTIMNÍ DERMOKOSMETIKA
VICHY LIFTACTIV SUPREME – nová generace péče proti stárnutí
• první celodenní lifting pro nepřetržitou korekci vrásek a zpevnění pleti
• během celého dne bojuje proti viditelným projevům stárnutí v okamžiku
jejich vzniku
• na konci dne je pleť vyhlazenější, více rozzářená a méně unavená
• již po 1. měsíci dochází k výrazné redukci vrásek a zvýšení pevnosti pleti
• hypoalergenní, vhodný i pro citlivou pleť, obohacen o termální vodu
z Vichy
• dostupný ve dvou unikátních texturách

600,–

VICHY Liftactiv noční péče 50 ml, 613,– 751,–

735,– *

ČAJE

KOSMETIKA
Megafyt Pharma – dětské čaje

Nyní v akci celá
řada dětských
čajů
• vhodné pro děti
od 6 měsíců
• ovocné
i funkční čaje
nejvyšší kvality
na trhu
• 20 čajových
sáčků

Cannaderm Capiullus šampon s kofeinem 150 ml
Cannaderm Capillus šampon
s kofeinem pomáhá při problémech
s nadměrným padáním vlasů.
• kromě kofeinu obsahuje také
konopný olej, kopřivu a zázvor
• pro větší efekt doporučujeme
kombinovat s Capillus sérem
na vlasy s kofeinem

Uvedená cena platí pro všechny čaje.

43,–
53,– *

Cannaderm Capillus sérum na vlasy
s kofeinem 8 × 5 ml, 314,– 358,–

239,–
274,– *

* Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč včetně DPH. Nabídka platí od 11. 7. do 31. 8. 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 11. 7. do 31. 8. 2015.

• DOVOLENÁ •
99,–

69,–

120,– *

84,–

84,– *

Beta karoten
Galmed 12000 I.U.
100 + 20 tablet
ZDARMA
• zdroj vitaminu A,
který přispívá
k udržení:
normálního stavu
pokožky, zraku
a imunitního systému

178,–

95,– *

Espigal 80 mg 50 kapslí

Lactofit 10 tobolek

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

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

Espigal 80 mg
100 kapslí

119,–
151,– *

OPARY

Cranbefit 50 + 10 kapslí
ZDARMA
• CRANBEFIT (MOČOVÉ
CESTY 2 v 1)
• 250 mg extraktu Vaccinium
macrocarpon (brusinky)
• Vitamin C s Rutinem
zakyselují moč
(kyselá moč inhibuje
růst bakterií)

67,– *

Gastrocid 24 tablet
• neutralizuje kyselé
prostředí
• vápník přispívá
k normální funkci
trávicích enzymů
• 24 žvýkacích tablet
s peppermintovou
chutí
Doplňky stravy. K perorálnímu podání.

BOLEST
Ibuprofen 400 mg Galmed 30 tablet

• ulevuje
od bolesti
a svědění
při často
se opakujících
oparech rtů

119,–

Lék s účinnou látkou Ibuprofenum.
K perorálnímu podání.

Acyclostad Galmed krém na opary 5 g
Lék s účinnou látkou Acyclovir.
Ke kožnímu podání.

57,–

222,– *

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

39,–

140,– *

53,– *

BOLEST

P R O S TO R

Lék s účinnou látkou Paracetamol.
K perorálnímu podání.

Paramegal 500 mg Galmed 30 tablet

• proti bolesti
hlavy, kloubů,
svalů, zubů
a při chřipce
• snižuje teplotu

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

P R O R A Z Í T KO
33,–

LÉK ÁRNY

41,– *

* Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč včetně DPH. Nabídka platí od 11. 7. do 31. 8. 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.

