Výhodná nabídka s platností
od 16. 5. do 30. 6. 2015.

Tammex nabízí první pomoc při průjmu
Všichni známe ten nepříjemný pocit, když naše útroby postihne
průjem. Bolesti břicha a hodiny strávené na toaletě nás mohou
zcela paralyzovat a narušit náš denní program. Než se vydáte
k lékaři pro přesnou diagnózu, jistě oceníte okamžitou pomoc
ve vaší domácí lékárničce. Pro každý případ mějte nachystán
účinný a bezpečný přípravek Tammex Family.

Tammex je účinný na různé typy průjmů, proto ho můžeme bez
obav použít, aniž bychom věděli, co průjem vyvolalo. My sami totiž
příčinu průjmu jen těžko identifikujeme, a proto je dobré mít po ruce
univerzální prostředek, se kterým se nemůžeme zmýlit.
Díky šetrnému a bezpečnému složení je zdravotnický prostředek Tammex family vhodný jak pro dospělé, tak i pro děti již
od 1 roku. Díky příjemné pomerančové příchuti bude chutnat
i těm nejmenším.
Tammex Family Plus navíc obsahuje prebiotickou vlákninu, která
pomůže obnovit rovnováhu vaší střevní mikroflóry, čímž následně
omezí růst a přežívání škodlivých bakterií.

Jak přípravky Tammex fungují?
Tammex Family i Tammex Family Plus obsahují účinnou látku diosmektit - přírodní čištěný jíl, který se do těla nevstřebává, ale působí
jen ve střevech a je tedy pro náš organismus velice šetrný. Ve střevech na sebe váže vodu, a tak zahušťuje stolici. Díky tomu se zpomaluje celkový proces vyprazdňování a také jeho frekvence. Kromě vody
váže na svůj povrch také toxiny, viry a škodlivé bakterie, které jsou
následně bezpečně vyloučeny z těla.

zdravotnické prostředky

Proč právě Tammex Family?

Nejvíc ohrožené průjmem jsou malé děti a senioři
Průjmová onemocnění často spojená i se zvracením mohou způsobit ztrátu tekutin (dehydrataci) a dalších, pro tělo důležitých, látek.
To může být nebezpečné právě pro děti nebo seniory.
Počátečními příznaky dehydratace mohou být suché rty, malátnost
či malý výdej tekutin (močení). Při léčbě samotného průjmu je proto
obzvlášť důležité, aby byl pitný režim dodržen.
Více informací nejen o průjmu
na www.tammex.cz

ZAŽÍVÁNÍ

BOLEST

Tammex family 10 ks

Ibalgin®400, 48 tablet

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

ZNÁTE Z TV

65,–
76,– *

OPALOVACÍ KOSMETIKA

Doplněk stravy.
K perorálnímu podání.

Ibalgin® 400 je lék
k vnitřnímu užití. Obsahuje
ibuprofen. Pozorně čtěte
příbalovou informaci.
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• ZASTAVUJE
a zároveň LÉČÍ
všechny typy
průjmů
• vhodný pro děti
již od 1 roku

Tammex family PLUS 8ks, 119,– 142,–

ZNÁTE Z TV

99,–
115,– *

DOPLNĚK STRAVY
UROVAL® manosa AKUT 10 tablet

Ladival mléko pro norm. až citlivou kůži OF 20, 200 ml
DÁREK
Panthenol ML
10% 150 ml
v hodnotě
130 Kč
ZDARM A

Ladival mléko pro děti OF 30, 200ml + DÁREK Panthenol ML, 365,–
Ladival gel pro alergickou kůži OF 50+, 200ml + DÁREK Panthenol ML, 444,–

Doplněk stravy.
K perorálnímu podání.

Dermatologická
ochrana kůže
• s koenzymem Q10,
dexpanthenolem
a esenciálními
oleji
• bez parfémů,
barviv
a konzervantů

Doporučuje Česká
gastroenterologická
společnost

277,–

• unikátní spojení
brusinek
a D-manosy
• vysoká
koncentrace
obsažených látek
• denní dávka
50 mg PAC
• vyrobeno v ČR

ZNÁTE Z TV

139,–
170,– *

* Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč včetně DPH. Nabídka platí od 16. 5. do 30. 6. 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 16. 5. do 30. 6. 2015.
BOLEST, HOREČKA

ALERGIE

Panadol Extra 30 tablet

Claritine® 30 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

ZDARM A
lékovka
ZNÁTE Z TV

69,–

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

90,– *

KLOUBY, KOSTI

Claritine 10 mg tablety a Claritine
1 mg/ml sirup jsou volně prodejné
léčivé přípravky s účinnou látkou
loratadin k vnitřnímu užití.

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

®

AKTIVNÍ DEN
BEZ OMEZENÍ
• uleví od častých
příznaků alergií
(alergická rýma
a chronická
idiopatická kopřivka)
• pomáhá obnovit
běžné aktivity
• účinkuje až 24 hodin

Prostenal® Forte 30 tablet

• nejkomplexnější
kloubní výživa v řadě
Proenzi® s vysokým
obsahem látek
a dlouhodobým
účinkem
• vitamin C přispívá
ke správné tvorbě
kolagenu pro
správnou funkci
chrupavek a kostí

DÁREK
Hlíva
ústř ičná
30 + 30
tablet

ZNÁTE Z TV

649,–
874,– *

PÉČE O OČI

Doplněk stravy. K perorálnímu
podání.

Doplněk stravy. K perorálnímu
podání.

238,– *

PROSTATA

Proenzi 3+ dárkové balení 180 + 90 tablet ZDARMA

Osvědčená
kombinace tří látek:
• Saw palmetto
a kopřiva
dvoudomá
pro péči o prostatu
a močové cesty
• 100 % dávky zinku
pro správnou
hladinu
testosteronu

219,–

Prostenal® Forte 60 tablet, 389,– 499,–

278,– *

ALERGIE

Visine Classic oční kapky roztok 15 ml

Livostin®, oční kapky, suspenze 4 ml

Konec červeným
očím
• odstraňuje
zarudnutí
podrážděných očí
• léčebný účinek
nastupuje již
za několik minut
po lokální aplikaci
a přetrvává po dobu
4 až 8 hodin

DÁREK
sprchový
gel

119,–
132,– *

PO BODNUTÍ HMYZEM

Reklama na léčivý přípravek.
Livostin® nosní sprej, suspenze.
Nosní podání. Livostin® oční
kapky, suspenze. Oční podání.
Obsahují levokabastinhydrochlorid.

®

Reklama na léčivý přípravek.
Visine® Classic, oční kapky,
roztok, obsahuje tetryzolinhydrochlorid. Oční podání.

199,–

Claritine® 10 tablet, 84,– 100,–
Claritine® sirup 120ml, 124,– 151,–

®

Vyhrajte boj
s alergií
• rychlé
a dlouhodobé
zmírnění očních
a nosních obtíží
způsobených alergií
• vysoká účinnost
• nezpůsobuje
ospalost, je vhodný
i pro řidiče

156,–

Livostin®, nosní sprej, suspenze 10ml, 156,– 185,–

185,– *

DOPLNĚK STRAVY
Rakytníkový olej 50 + 10 tobolek ZDARMA

NOVINK A
ZNÁTE Z TV

129,–
148,– *

Doplněk stravy. K perorálnímu
podání.

Novosil gel SWISS 50 ml
• rychlá a účinná
úleva od svědění
po bodnutí
hmyzem
• zklidňuje
začervenalé místo
• udržuje pokožku
mikrobiálně čistou
• přináší
dlouhotrvající
chladivý účinek

ZNÁTE Z TV

• 100% rakytníkový
olej s obsahem
vitaminů A a E
a OMEGA kyselin
3, 6, 7 a 9
• rakytník podporuje
obranyschopnost
organizmu,
posiluje činnost
srdce a udržuje
zdravou pokožku

DÁREK LARI
Regenerační
krém na ruce
ZNÁTE Z TV

399,–
448,– *

* Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč včetně DPH. Nabídka platí od 16. 5. do 30. 6. 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 16. 5. do 30. 6. 2015.
ALERGIE

PRŮJEM

Přípravek proti
alergiím
• ke zmírnění
nosních a očních
příznaků sezónní
a celoroční
alergické rýmy
• ke zmírnění
příznaků
chronické kopřivky
nejasného původu

Endiaron® 20 tablet

ZNÁTE Z TV

119,–

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

Lék s účinnou látkou Cetirizin.
K perorálnímu podání.

Analergin 30 tablet

• léčí průjem
způsobený různými
bakteriálními
infekcemi nebo
po léčbě antibiotiky
• neovlivňuje
přirozenou střevní
mikroflóru
• je vhodnou součástí
každé cestovní
lékárničky

134,– *

DOPLNĚK STRAVY

143,– *

PRŮJEM

Magne B6 50 tablet
Tablety obsahují 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,–

Imodium® Rapid 2 mg, tablety
dispergovatelné v ústech.
Obsahují loperamid-hydrochlorid.
Perorální podání. Před použitím
přípravku se poraďte se svým
lékařem nebo lékárníkem.

Imodium® Rapid 2 mg, tablety dispergovatelné v ústech,
6 tablet

®

Magne B6® je lék k vnitřnímu
užití. Čtěte pozorně příbalovou
informaci a poraďte se s lékařem
nebo lékárníkem.

129,–

• rychlá a účinná
léčba průjmu, úleva
často již po 1. dávce
• k léčbě akutního
i chronického
průjmu
• neovlivňuje
přirozenou střevní
flóru
• pro dospělé a děti
od 6 let

ZNÁTE Z TV

87,–

150,– *

BOLEST ZAD, SVALŮ A KLOUBŮ

PANTHENOL
Panthenol 10% Swiss PREMIUM tělové mléko
200 + 50 ml ZDARMA

Voltaren Emulgel 50 g
Voltaren® Emulgel® 1,16%
gel obsahuje diclofenacum
diethylaminum. Lék ke kožnímu
podání.

®

Působí
intenzivně
a cíleně trojím
účinkem:
• uleví
od bolesti
zad, svalů
a kloubů
• tlumí zánět
• urychluje
hojení

ZNÁTE Z TV

V AKCI také Voltaren® Forte 2,32% gel 100g, 239,– 298,–

99,–
117,– *

ZAŽÍVÁNÍ

• kosmetický
přípravek
s vysokým
obsahem
D-panthenolu
10%, vitaminy A, D,
E a F a Aloe vera
• přináší rychlou
úlevu sluncem
podrážděné
pokožce
Panthenol 10% Swiss PREMIUM gel 100 + 25ml ZDARMA,
105,– 120,–

ZNÁTE Z TV

146,–
166,– *

REPELENTY
Hylak® forte 100 ml

Lék k vnitřnímu užití. Před
použitím pečlivě čtěte příbalovou
informaci.

103,– *

• Hylak forte je
bezzárodkový
koncentrát, který
obnovuje přirozené
prostředí důležité
pro růst prospěšných
bakterií, čímž
přispívá k rychlému
obnovení narušené
mikrobiální
rovnováhy ve střevě

Repelent PREDATOR FORTE spray 150 ml
Nejprodávanější
repelenty
na českém trhu
• vysoce
efektivní
pro delší pohyb
v přírodě
a při zvýšené
fyzické zátěži

129,–
146,– *

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

119,–
135,– *

* Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč včetně DPH. Nabídka platí od 16. 5. do 30. 6. 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.

JARNÍ

exkluzivně

v lékárnách

PŘÍLIV ZDRAVÍ
OD WALMARKU

SPECIÁLNÍ DOPLŇKY STRAVY

Vápník-Hořčík-Zinek

Omega 3 rybí olej

PODPORA FUNKCE ORGÁNŮ

PREMIUM

319 Kč

Multiminerál s vitaminy D3 a B6

199 Kč

*

TBL.
100+30

**

269 Kč

Omega 3 obohacená o selen,
vitamin E a D

189 Kč

• 3 000 mg rybího oleje v denní dávce
• Navíc 60 tobolek ZDARMA!

B.

TO
120+60

• Multiminerál pro silné kosti a zuby díky
vápníku a hořčíku
• Pro posílení imunity díky zinku, mědi
a vitaminům D a B6.
• Navíc 30 tablet ZDARMA!

169 Kč

PREMIUM

*

**

*

TOB.
60+30

159 Kč

**

Balení: 120+60 tobolek, 60+30 tobolek

Balení: 100+30 tablet
PODPORA FUNKCE ORGÁNŮ

Dialevel
379 Kč

*

60 TBL.

329 Kč

**

• Dialevel je odborníky sestavená
kombinace aktivních látek, které
příznivě ovlivňují hladinu cukru v krvi

Varixinal®
354 Kč

*

60 TBL.

299 Kč

**

134 Kč

*

GEL 75

ML

**
119 Kč

Laktobacily FORTE
s fruktooligosacharidy

Skořice a chróm pro
podporu zdravé hladiny
cukru v krvi

Balení: 60 tablet
PODPORA FUNKCE ORGÁNŮ

SPECIÁLNÍ DOPLŇKY STRAVY

Max. 15,6 miliard bakterií
v max. denní dávce
• Ideální doplněk při užívání antibiotik
• Navíc 30 tobolek ZDARMA!

214 Kč

*

TOB.
30+30

179 Kč

**

Balení: 30+30 tobolek

PODPORA IMUNITY

Úleva při pocitech těžkých
nohou díky extraktu
z koňského kaštanu

Hlíva ústřičná PREMIUM
Hlíva ústřičná obohacená
o reishi a železo

364 Kč

*

TBL.
60+30

**
299 Kč

• Obsahuje i listnatec bodlinatý
pro zdravé žíly a gotu kola
pro správný žilní oběh

Balení: 60+30 tablet

Balení: 60 tablet, gel 75 ml

SPECIÁLNÍ DOPLŇKY STRAVY

• Přírodní extrakt z hlívy ústřičné a reishi
obohacený o železo pro podporu imunity
organizmu, to vše v jedné tabletě denně.
• Nyní 30 tablet ZDARMA!

ENERGIE A VITALITA

Mega Lecithin FORTE
*
314 Kč B.

0 TO
100+10

**
269 Kč

Guarana 800 mg

Silná dávka čistého lecithinu

254 Kč

• Čistý lecithin v silné formě
s kyselinou linolovou.
• Navíc 100 tobolek ZDARMA!

219 Kč

Balení: 100+100 tobolek

Coenzyme Q10

PODPORA FUNKCE ORGÁNŮ

*

L.
100 TB

**

Stimulátor na přírodní bázi
• Udržuje bdělost, snižuje únavu
a podporuje fyzickou aktivitu
Balení: 100 tablet

PODPORA FUNKCE ORGÁNŮ

Lutein FORTE 20 mg
20 mg luteinu v jedné
tobolce denně

60 mg CARDIO
259 Kč

*

TOB.
30+10

219 Kč

**

Energie pro vaše srdce

*
479 Kč

• Vysoce kvalitní přírodní koenzym Q10
s vitaminem C a vitaminem B1 pro
zdraví srdce a cév a B-komplexem
pro podporu energie

399 Kč

Balení: 30+10 tobolek

TBL.
60+60

**

• Moderní doplněk stravy obsahující pět
pečlivě vybraných látek – lutein,
zeaxantin, zinek a vitaminy A a E.
• Navíc 60 tobolek ZDARMA!
Balení: 60+60 tobolek

Všechny uvedené produkty jsou registrovány MZ ČR jako doplňky stravy.
Produkty jsou vyrobeny ve farmaceutické kvalitě
garantované certiﬁkátem GMP.

*Doporučená cena **Speciální akční cena naší lékárny
Akce trvá do 30. 6. 2015, nebo do vyprodání zásob.

Výhodná nabídka s platností
od 16. 5. do 30. 6. 2015.
ÚSTNÍ HYGIENA

DOPLNĚK STRAVY
HEMOSTOP® Probio MAX Da Vinci Academia
60 + 30 tob. ZDARMA

• obsahuje
bylinný extrakt
ze 7 léčivých bylin
• pečuje o dásně
• obsahuje přírodní
pěnidlo
• HERBADENT
Homeo bylinná
zubní pasta –
neobsahuje fluor
ani menthol

Doplněk stravy. K perorálnímu
podání.

HERBADENT bylinná zubní pasta s fluorem 75 g

ZNÁTE Z TV

79,–

HERBADENT HOMEO bylinná zubní pasta se ženšenem 100g,
135,– 149,–

• diosmin
a hesperidin –
450 mg v denní
dávce
• s obsahem
dobromysli pro
pevné a pružné
cévní stěny
• obohacen
o probiotika
a prebiotika

Balení
50 %
NAVÍC

HEMOSTOP® Gel MAX Da Vinci Academia 75ml, 126,– 146,–

91,– *

508,–
579,– *

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.

89 Kč

Doplněk stravy

99 Kč

Zdravotnický prostředek

Zdravotnický prostředek

GASTROMIX sirup 100 ml

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

189 Kč

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 16. 5. do 30. 6. 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 16. 5. do 30. 6. 2015.
DOPLNĚK STRAVY

RÝMA

MaxiCor 70 + 20 tobolek ZDARMA

Rhino - stas Galmed 0,1% sprej 10 ml

• bohatý zdroj
prospěšných
omega-3
pro vylepšení
poměru
oproti omega-6,
nadměrně
zastoupených
v běžné stravě
(smažená jídla,
přepálený tuk)

439,–

Lék s účinnou látkou
Xylometazolin hydrochlorid.
K nosnímu podání.

Doplněk stravy. K perorálnímu
podání.

®

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

69,–

491,– *

86,– *

Doplněk stravy. K perorálnímu podání.

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

39,–

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

Doplněk stravy. K perorálnímu podání.

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

B-Komplex 30 + 10 tablet

109,–
• cucavé pastilky pro děti od 3 let
• 5 kmenů a 1 miliarda aktivních
bakterií (lactobacilů)
• 1 pastilka 1× denně

Hroznový cukr pomeranč, citron,
17 pastilek

13,–

• pastilky z hroznového cukru
s vitaminem C

32,–
• přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání
• přispívá k normální činnosti nervové soustavy
• přispívá k udržení normálního stavu pokožky

Carbo Medicinalis 300 mg,
20 tablet
Doplněk stravy. K perorálnímu podání.

125,–

Laktobacilky 20 + 10 tablet zdarma

Doplněk stravy. K perorálnímu podání.

Panthenol sprej 10%, 150 ml

Doplněk stravy. K perorálnímu podání.

AKČNÍ NABÍDKY PRODUKTŮ

48,–

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

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

103 Kč

Zinek 15 mg 100 tbl

96 Kč

B-Komplex forte tbl 20 + 10 ZDARMA

35 Kč

Koňská mast hřejivá 250 ml

130 Kč

B-Komplex tbl 30 + 10 ZDARMA

32 Kč

Koňská mast chladivá 250 ml

C-Vitamin 100 mg tbl 40 + 10 ZDARMA

AKCE!

30 Kč

Carbo Medicinalis tbl 20 × 300 mg

AKCE!

130 Kč
48 Kč

C-Vitamin 250 mg tbl 100 + 20 ZDARMA

93 Kč

Lactobacilky tbl 20 + 10 ZDARMA

AKCE!

109 Kč

C-Vitamin 250 mg tbl 30 + 10 ZDARMA

36 Kč

Konopné mazání hřejivé 250 ml

195 Kč

C-Vitamin retard 500 mg tbl 30 + 10 ZDARMA

61 Kč

Konopné mazání chladivé 250 ml

195 Kč

Pyridoxin tbl 30 + 10 ZDARMA

20 Kč

TONOGAL digitální pažní tonometr

999 Kč

Sirup jitrocelový EXTRA 325 g

69 Kč

Konopné mazání dvojbalení 250 ml + 250 ml ZDARMA

339 Kč

Těhotenský test Comfort 10 2 kusy

41 Kč

Koňská mast dvojbalení 250 ml + 250 ml ZDARMA

245 Kč

C-Vitamin 1000 mg citron a limetka 20 tbl

79 Kč

Silymarin 140 mg 60 tob

139 Kč

C-Vitamin 500 mg pomeranč 20 tbl

59 Kč

Cerutin 50 tbl

Koenzym Q10 30 mg 30 tbl

134 Kč

Panthenol 10% sprej 150 ml

43 Kč
AKCE!

125 Kč
39 Kč

Hroznový cukr pomeranč 17 pastilek

13 Kč

Pastilky Eukalyptus/Menthol, 16 pastilek

AKCE!

Hroznový cukr citron 17 pastilek

13 Kč

Pastilky Med/Citron, 16 pastilek

AKCE!

Hroznový cukr jahoda 17 pastilek

13 Kč

Varilex 60 tablet

39 Kč
219 Kč

* Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč včetně DPH. Nabídka platí od 16. 5. do 30. 6. 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 16. 5. do 30. 6. 2015.
DERMOKOSMETIKA

ZAŽÍVÁNÍ

• Idealia – péče
přeměňující kvalitu
pleti: jemný povrch,
sjednocený odstín,
vyhlazené vrásky
• účinnost klinicky
prokázána i na citlivé
pleti
• pro ženy od 25 let,
bez parabenů,
s Termální vodou z Vichy

Swiss Laktobacily “5”, 60 kapslí

549,–

Idealia Life Serum 30ml, 749,– 924,–
Idealia oční 15ml, 499,– 629,–

686,– *

ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK

Doplněk stravy. K perorálnímu
podání.

Vichy Idealia, denní péče, 50 ml

Ideální na cesty – stabilní bez ledničky
• Total protection – komplexní ochrana
bakterií od výroby až po trávicí trakt
pro maximální účinnost!
• Laktobacily a bifidobakterie jsou
nezbytnou součástí střevní mikroflóry
• odolné vůči trávicím kyselinám
• unikátní komplex kmenů 100% lidského
původu
• kvalita ověřena – min. 6 miliard
aktivních bakterií na konci trvanlivosti

Swiss Laktobacílky dětské třešnové pastilky 66ks, 276,– 319,–

Zdravotnický prostředek

• vložky pro
lehký až střední
únik moči
• systém kontroly
zápachu
• vysoce
absorpční
zóna, rychle
absorbující
jádro

Parodontax Fluorid zubní pasta 75 ml

12 ks
vložek
NAVÍC

149,–
DĚTSKÁ VÝŽIVA

• klinicky
prokázáno,
že pomáhá proti
krvácení dásní
• specifická
terapeutická
chuť
• obsahuje 70 %
aktivních látek

ZNÁTE Z TV

69,–

Parodontax Extra Fresh zubní pasta 75ml, 75,– 91,–

81,– *

ZAŽÍVÁNÍ, IMUNITA

Sunar premium 2 a 3, 600 g

AloeLive šťáva z aloe 99,7 % 1000 ml 1 + 1 ZDARMA

• unikátní receptura
s mléčným tukem
• vitaminy A, C a D
přispívají k normální
funkci imunitního
systému
• železo přispívá
k rozvoji
rozpoznávacích
funkcí

Doplněk stravy. K perorálnímu
podání.

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

392,– *

PARODONTÓZA

TENA Lady Normal 24 + 12 kusů ZDARMA

• aloe šťáva
v koncentraci
99,7 %,
surovina
AloeCorp
Mexico
• podpora
trávení,
zažívání
a imunity

DÁREK dvě
potrav inové
dózy

418,–

299,–
VETERINÁRNÍ PROSTŘEDKY

468,– *

ČAJE

FIPRON spot on
Veterinární přípravek s účinnou
látkou fipronilum. Roztok
k nakapání na kůži.

345,–

Antiparazitární přípravky
pro psy a kočky proti blechám,
klíšťatům a všenkám.
• jediná dávka zajistí ochranu
proti napadení blechami
po dobu 8 týdnů
• přípravek účinkuje 4 týdny
proti klíšťatům
• v akční nabídce více druhů
pro psy velikosti S, M, L, a XL
dle hmotnosti psa a pro kočky

Megafyt Pharma – dětské čaje

je
Balení obsahu
ek
us
ro
ub
ní
nt
le
repe

SLEVA 15%

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

43,–
53,– *

* Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč včetně DPH. Nabídka platí od 16. 5. do 30. 6. 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 16. 5. do 30. 6. 2015.

• JARO A KŮŽE •
44,–

45,–

53,– *

37,–

54,– *

44,– *

Měsíčková mast Galmed 50 ml

Calcium pantothenicum Galmed 30 g

RevitGal mast s vitaminem E 30 g

• regenerace a výživa u křečových žil, suché
a rozpraskané pokožky a rtů, či podráždění
chladem, třením nebo teplem

• ochrana a zklidnění podrážděné pokožky
při podráždění sluncem a svěděním
• péče o prsa u kojících žen a při přebalování dítěte

• urychluje revitalizaci buněk pokožky
• vitamin E podporuje regeneraci kůže (suchá
pokožka poškozená mrazem, větrem, vodou)

Kosmetický přípravek

Kosmetický přípravek

Kosmetický přípravek

37,–

64,–

45,– *

Test těhotenský Comfort 10, 2 ks

42,– *

Diclofenac Galmed 1%, 60 g

• jednokrokový test určený k zjištění těhotenství
• vysoká citlivost a rychlost

• tlumí bolest a zánět u artrózy kloubů, svalů a vazů
• snižuje otok u podvrtnutí, pohmoždění a luxací
• vhodný u bolestivých stavů pohybového ústrojí

Zdravotnický prostředek

Léčivý přípravek

OPARY

Tekutý pudr
s mentolem Galmed
100 ml
• zklidňuje, chladí a mírně
vysušuje pokožku
Kosmetický přípravek

BOLEST

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

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

Doplněk stravy. K perorálnímu
podání.

35,–

82,– *

DÁREK
pom áda
na rty

120,–

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

39,–
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 16. 5. do 30. 6. 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.

