BŘEZEN/DUBEN

VETERINÁRNÍ PŘÍPRAVKY

AKČNÍ NABÍDKA OD 7. 3. 2020 DO 30. 4. 2020.

FYPRYST® CAT 50 MG

VÝHODNÁ NABÍDKA
VETERINÁRNÍCH PŘÍPRAVKŮ
více uvnitř letáku

roztok pro nakapání na kůži
– spot-on pro kočky, 1 pipeta
• proti blechám a klíšťatům

V akci také: více variant Fypryst®.
Vyhrazené veterinární léčivé přípravky.
Obsahují fipronilum.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

119

89
- Kč -

VLASY, NEHTY

-30 Kč

BIOSIL® PLUS
60 tablet
• unikátní kombinace vitamínů a minerálů
k udržení normálního stavu nehtů, vlasů a pokožky¹
Doplněk stravy. ¹Biotin a Zinek.
(1 tableta/0,98 Kč)

VOLTAREN® FORTE
2,32% GEL 150 G

-15 Kč

59
- Kč -

+ hodinky s krokoměrem navíc*
• analgetikum ve formě gelu s účinkem na 12 hodin
• ulevuje od bolesti zad, svalů a kloubů
• stačí aplikovat pouze 2x denně

CHOLESTEROL

BOLEST

74

Lék na vnější použití.
Obsahuje diclofenacum
diethylaminum.
Čtěte pečlivě příbalovou
informaci.
* Za 0,01 Kč.

469

-70 Kč

399

TEREZIA ČERNÝ ČESNEK
60 kapslí
• fermentovaný česnek
kuchyňský s vyšší koncentrací
účinných látek
• pomáhá regulovat hladinu
cholesterolu a lipidů v krvi
• nedráždí sliznice
zažívacího ústrojí
Doplněk stravy.
(1 kapsle/5,65 Kč)

- Kč -

RAKYTNÍČEK+
želatinky 50 ks - Červené vejce
• 9 vitaminů a rakytník na podporu imunity
• skvělá chuť díky obsahu 20 % ovocné šťávy
• bez konzervantů, barviv a sladidel

V akci také:
RAKYTNÍČEK+ želatinky 50 ks - Žluté vejce
za 159 Kč 179 Kč (-22 Kč) (1 ks/3,18 Kč)
RAKYTNÍČEK+ želatinky 50 ks - Zelené vejce
za 159 Kč 179 Kč (-22 Kč) (1 ks/3,18 Kč)
Doplňky stravy.
(1 ks/3,18 Kč)

179

-20 Kč

159
- Kč -

Limitovaná edice

STRES, VYČERPÁNÍ

IMUNITA DĚTÍ

-80 Kč

419

339
- Kč -

MAGNE B6® FORTE
50 tablet
• tablety obsahují citrát hořčíku
pro účinné doplnění hořčíku
• hořčík a vitamín B6 přispívají ke snížení
míry únavy a vyčerpání a k normální
psychické činnosti

V akci také:
Magne B6® Control Stress
30 potahovaných tablet
za 159 Kč 199 Kč (-40 Kč)
(1 tableta/5,30 Kč)

199

Doplňky stravy.
(1 tableta/2,98 Kč)

-50 Kč

149
- Kč -

Novinka

KOŽNÍ PLÍSNĚ

100 ml sirup
Léčí vlhký kašel:
• rozpouští hlen,
• usnadňuje vykašlávání,
• jahodová příchuť.

V akci také: MUCOSOLVAN® long effect 20 tobolek
za 129 Kč 149 Kč (-20 Kč)
MUCOSOLVAN® JUNIOR 3 mg / ml 100 ml sirup
za 99 Kč 119 Kč (-20 Kč)

109

Léky k vnitřnímu užití. Obsahují ambroxoli hydrochloridum.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

30 měkkých tobolek
Účinné analgetikum:
• ulevuje od bolesti hlavy, migrény, bolesti zubů,
zad, svalů a menstruační bolesti,
• snižuje horečku,
• tlumí zánět,
• pro dospělé a dospívající od 12 let.

- Kč -

RÝMA, NACHLAZENÍ

roztok 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

- Kč -

RÝMA, NACHLAZENÍ

IMUNOCOMPLEX
30 tobolek
3 AKTIVNÍ KOMPLEX:
• imunofaktor Alfa – stimulace imunitního systému
• probiotikum až 10 miliard
• originální český výrobek vyvinutý ve spolupráci
s UNIVERZITOU KARLOVOU
• pro každodenní posílení lidského organism

Doplňky stravy.
(1 tobolka/7,63 Kč)

-31 Kč

60 + 60 tablet
• komplexní vyvážené složení vitaminů,
minerálů a dalších aktivních látek
• STRONG KOMPLEX – extra dávka vitaminu C,
lutein, activin, echinacea

V akci také:
GS Extra Strong Multivitamin 50 +
90 + 30 tablet za 429 Kč 494 Kč (-65 Kč)
(1 tableta/3,58 Kč)

-54 Kč

299
- Kč -

COLDREX® MAXGRIP
LESNÍ OVOCE
10 sáčků
• horký nápoj s kombinací 3 účinných látek, který uleví
od příznaků chřipky a silného nachlazení
• snižuje horečku, tlumí bolesti hlavy,
• bolesti v krku, uvolňuje ucpaný nos

V akci také:
Coldrex® maxgrip citron 10 sáčků
za 159 Kč 185 Kč (-26 Kč)

399

345
- Kč -

-26 Kč

185

159
- Kč -

SEPTANAZAL® PRO DOSPĚLÉ
1 MG/ML + 50 MG/ML
NOSNÍ SPREJ
10 ml
• uvolňuje nos a hojí nosní sliznici
• nástup účinku za 5–10 minut
• neobsahuje konzervační látky

V akci také:
Septanazal® pro děti 0,5 mg/ml + 50 mg/ml,
nosní sprej 10 ml za 75 Kč 99 Kč (-24 Kč)

-24 Kč

- Kč -

IMUNITA

GS EXTRA STRONG
MULTIVITAMIN

229

- Kč -

399

Léky k nosnímu podání.
Čtěte pečlivě příbalovou
informaci.

260

V akci také: IMUNOCOMPLEX 90 tobolek
za 449 Kč 499 Kč (-50 Kč) (1 tobolka/4,99 Kč)

99

• ulevuje od nosních a očních příznaků alergie
(kýchání, svědění nosu a očí, slzení očí, ucpaný nos)
• účinkuje po 24 hodin
• již v 1 dávce

Léky k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě
příbalovou informaci.

89

-20 Kč

60 dávek

119

-30 Kč

119

FLIXONASE® 50 G/DÁVKA
NOSNÍ SPREJ, SUSPENZE

-100 Kč

99

Lék k nosnímu podání.
Obsahuje léčivou látku oxymetazolin hydrochlorid.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

IMUNITA

léčí nehtové a kožní plísně
rychle ulevuje od svědění
odstraňuje zarudnutí
aplikace na kůži 1 x denně

Lék k nosnímu užití.
Obsahuje flutikason-propionát.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

SINEX VICKS ALOE
A EUKALYPTUS
0,5 MG/ML NOSNÍ SPREJ

Doplňky stravy.
(1 tableta/2,88 Kč)

•
•
•
•

119

-20 Kč

MULTIVITAMINY

ALERGICKÁ RÝMA

BOLEST

IBALGIN® RAPIDCAPS 400 MG

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofenum.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

10 mg/g krém, 15 g

Léky k vnějšímu použití s účinnou látkou naftifini hydrochloridum.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

- Kč -

-20 Kč

EXODERIL®

V akci také:
EXODERIL® 10 mg/g krém, 30 g za 179 Kč 205 Kč (-26 Kč)

129

CHŘIPKA A NACHLAZENÍ

KAŠEL

MUCOSOLVAN®
PRO DOSPĚLÉ

99

75
- Kč -

TEREZIA HLÍVA ÚSTŘIČNÁ
S RAKYTNÍKOVÝM OLEJEM
60 + 60 kapslí
• nejsilnější hlíva na trhu¹ od českého výrobce
• rakytník na podporu imunity
• bez příměsí a konzervačních látek

V akci také:
TEREZIA Hlíva ústřičná s rakytníkovým olejem
100 + 100 kapslí za 549 Kč 589 Kč
(-40 Kč) (1 kapsle/2,75 Kč)
Doplňky stravy. ¹ Nejvyšší obsah
deklarovaných betaglukanů.
Dle průzkumu z lékáren,
květen 2019.
(1 kapsle/2,91 Kč)

-40 Kč

389

349
- Kč -

KOŽNÍ PLÍSNĚ

DIOZEN® 500 MG
60 tablet
Těžké nohy? Křečové žíly? Hemoroidy?
Braňte svoje žíly zevnitř!
Lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje diosminum micronisatum.
Čtěte pěčlivě příbalovou informaci.

OPARY

15 g
KONEC SVĚDĚNÍ I PÁLENÍ. KONEC PLÍSNĚ.
• určený k léčbě plísní kůže
• aplikace pouze 1 x denně

V akci také:
CANESPOR® 1× denně roztok 15 ml
za 159 Kč 189 Kč (-30 Kč)

- Kč -

Léky k vnějšímu použití.
Obsahují léčivou látku bifonazol.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
L.CZ.MKT.CC.01.2017.0856

169

-30 Kč

CANESPOR® 1× DENNĚ KRÉM

199

ACYCLOSTAD
50 MG/G
krém 5 g

159

PRYČ S OPAREM
• k léčbě infekcí vyvolaných virem Herpes simplex
projevujících se opary na rtech a obličeji

-20 Kč

Lék k vnějšímu užití s účinnou látkou aciclovirum.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

139

ALERGIE

ŽÍLY

AKČNÍ NABÍDKA OD 7. 3. 2020 DO 30. 4. 2020.

- Kč -

BOLEST

• podpůrná léčba při kašli provázejícím
nachlazení
• již od narození

129
- Kč -

STOPTUSSIN®
kapky 50 ml
• díky kombinaci 2 účinných látek
tiší dráždivý kašel a zároveň
napomáhá odkašlávání
• k užití u dětí od 6 měsíců

Stoptussin® a Stoptussin® sirup
jsou léky k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

• příznaky alergické konjunktivitidy
• téměř okamžitá úleva
• cílené působení v místě obtíží

-36 Kč

MOŘSKÁ VODA

• přírodní nosní sprej s obsahem
100 % mořské vody
• pomáhá volně dýchat nosem
• zabraňuje vzniku sekundárních
ušních, nosních a krčních infekcí
• bezpečný pro každodenní použití

• lék proti bolesti hlavy, zubů,
zad, svalů, kloubů,
menstruační bolesti
• mírní bolest, horečku a zánět
• rychlý nástup analgetického účinku

-22 Kč

199

-40 Kč

199
- Kč -

159
- Kč -

CELASKON® TABLETY
250 mg, 100 tablet
• vitamín C podporuje přirozenou obranyschopnost organismu v zimním období
• vyšší potřeba vitamínu C je i během dospívání, v těhotenství, sportu, infekčních onemocněních,
po úrazech, ve stáří

129

99
- Kč -

BRUFEN® 400
400 mg, 100 tablet
• úleva od bolesti hlavy včetně migrény,
zubů, menstruační bolesti, horečky
a bolesti doprovázející nachlazení

V akci také:
Brufen® Rapid 400 mg, 12 tablet
za 59 Kč 69 Kč (-10 Kč)

221

Zdravotnické prostředky.

- Kč -

275 mg, 40 tablet

-30 Kč

PHYSIOMER BABY

149

NALGESIN® S

- Kč -

115 ml

-50 Kč

Lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje acidum ascorbicum.
Čtěte pečlivě příbalovou
informaci.

129

®

199

Léky k vnitřnímu užití.
Obsahují sodnou sůl naproxenu.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

165

V akci také:
více druhů nosních sprejů
199 Kč 221 Kč (-22 Kč)

- Kč -

4 ml

V akci také:
Nalgesin® S 275 mg, 20 tablet
za 119 Kč 139 Kč (-20 Kč)

IMUNITA

KAŠEL

169

BOLEST

KAŠEL

sirup 100 ml

V akci také:
Stoptussin® sirup 180 ml
za 129 Kč 165 Kč (-36 Kč)

159

V akci také:
Livostin® nosní sprej, suspenze 10 ml
za 149 Kč 199 Kč (-50 Kč)

HEDELIX®

-40 Kč

-30 Kč

LIVOSTIN®
OČNÍ KAPKY, SUSPENZE

Reklama na léčivé přípravky.
Obsahují levokabastin-hydrochlorid.
Nosní sprej k aplikaci do nosu.
Oční kapky k aplikaci do očí.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Držitel registrace:
McNeil Healthcare (Ireland) Limited.

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

189

Brufen 400, 400 mg, potahované tablety
s léčivou látkou ibuprofen a Brufen Rapid 400 mg
potahované tablety s léčivou látkou ibuprofen
lysinát jsou léčivé přípravky k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

-40 Kč

169

129
- Kč -

QUIXX®
SOFT NOSNÍ SPREJ

BOLEST V KRKU

ALERGICKÁ RÝMA

AKČNÍ NABÍDKA OD 7. 3. 2020 DO 30. 4. 2020.

30 ml
• přispívá k prevenci příznaků alergické rýmy
• díky Aloe vera ulevuje podrážděné
a bolavé nosní sliznici
• pro dospělé a děti od 6 měsíců

V akci také:
Quixx® daily nosní sprej 100 ml
za 189 Kč 228 Kč (-39 Kč)

145

-26 Kč

119
- Kč -

-30 Kč

159
- Kč -

24 pastilek + vitamin C navíc*

177

-28 Kč

149

KRK

NA BOLEST V KRKU JEDNODUŠE NEO-GENIÁLNÍ
• léčí bolest v krku
• dezinfikuje ústní dutinu
• potlačuje zánět

SOLEDUM® 200 MG

V akci také i pro děti
s vitaminem C navíc*:
SOLEDUM® 100 mg,
20 tobolek
za 139 Kč 165 Kč (-26 Kč)

199

-20 Kč

IMUNITA

EXPERT NA ZÁNĚT PRŮDUŠEK, DUTIN A NACHLAZENÍ
• rozpouští usazený hustý hlen a usnadňuje vykašlávání
• obsahuje přírodní účinnou látku

179
- Kč -

-25 Kč

115

DÝCHACÍ CESTY

• snižuje horečku a mírnou až středně silnou bolest
• vhodný pro děti od 3 měsíců
• neobsahuje alkohol a barviva

140
- Kč -

• vzácná houba ze Sibiře, obohacená
o reishi a rakytník pro podporu
obranyschopnosti a vitamin E
pro ochranu buněk před
oxidativním stresem
• obsahuje deklarované množství enzymu
superoxiddismutázy,
betaglukanů a vitaminu E

459

Doplněk stravy.
(1 kapsle/6,15 Kč)

-90 Kč

369
- Kč -

• přípravek se užívá při nedostatku vitaminu C
v organismu (infekční onemocnění, těhotenství)
• vitamin C napomáhá udržet normální
funkci imunitního systému

79

69
- Kč -

HERBOFIT HELIXNEO
EXTRAKT
310 g
• síla břečťanu a mateřídoušky
pro komfort dýchacích cest
• sirup na přírodní bázi
• vhodný pro dospělé i děti od 3 let
• příjemná chuť

145

-26 Kč

Doplněk stravy.
(1 g/0,38 Kč)

TEREZIA ČAGA
+ REISHI A RAKYTNÍK
60 kapslí

20 rozpustných tablet

Doplňky stravy. (1 tableta/3,45 Kč)

100 ml

Léky k vnitřnímu užití.
Obsahují paracetamol.
Čtěte pečlivě
příbalovou informaci.

VITAMIN C GALMED
CITRON 1000 MG

V akci také:
Vitamin C Galmed pomeranč 1000 mg
20 rozpustných tablet za 69 Kč
79 Kč (-10 Kč) (1 tableta/3,45 Kč) -10 Kč

PANADOL PRO DĚTI 24 MG/ML
JAHODA SIRUP

V akci také:
Panadol Novum 500 mg 24 tablet
za 35 Kč 40 Kč (-5 Kč)

-60 Kč

25 ml

Doplněk stravy.
(1 ml/9,96 Kč)

20 měkkých tobolek + vitamin C navíc*

Soledum jsou léky k vnitřnímu
užití s účinnou látkou cineol.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
*Vitamin C je doplněk stravy. Za 0,01 Kč.

STREPTOKILL® KAPKY
S ÚSTNÍM
APLIKÁTOREM
• 100 % přírodní účinná kombinace bylinných
extraktů z dubu, šalvěje, řepíku, jitrocele,
heřmánku a dalších šesti bylin
• extrakt z dubu přispívá
k normální funkci horních cest dýchacích

- Kč -

REGENERACE

BOLEST V KRKU

189

NEO-ANGIN® BEZ CUKRU

Neo-angin jsou léky
k orálnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
*Vitamin C je doplněk stravy. Za 0,01 Kč.

PRŮDUŠKY

• ulevuje od bolesti v krku
• zklidňuje podrážděné sliznice
• ve formě jemných jahodových pastilek
pro děti od 4 let

Zdravotnické prostředky.
*Vitamin C je doplněk stravy.
Za 0,01 Kč.

V akci také s vitaminem C
navíc:
Neo-Angin® třešeň
za 149 Kč 177 Kč (-28 Kč)
a Neo-Angin® šalvěj
za 149 Kč 177 Kč (-28 Kč)

CHŘIPKA, BOLEST

pastilky 24 ks + vitamin C navíc*

V akci také s vitaminem C navíc:
- Junior-angin lízátka pro děti od 3 let s dárkem, 8 ks za 145 Kč 169 Kč (-24 Kč)
-Junior-angin sirup pro děti od 1 roku s dárkem, 100 ml za 189 Kč 219 Kč (-30 Kč)

Isotonické roztoky mořské vody ve spreji, obsahují vodu z oceánu,
čištěnou vodu. Zdravotnické prostředky k aplikaci do nosu.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

ANTIOXIDANT

JUNIOR-ANGIN S DÁRKEM

119
- Kč -

TEREZIA
OSTROPESTŘEC + REISHI
60 kapslí
• ostropestřec pomáhá k očistě jater
a jejich regeneraci
• v kombinaci s reishi a černým
bezem pro podporu
obranyschopnosti organizmu
• bez příměsí a konzervačních
látek
Doplněk stravy.
(1 kapsle/3,98 Kč)

-50 Kč

289

239
- Kč -

309

249
- Kč -

100 g

CEMIO KAMZÍK®

189

149

• rychle ulevuje od bolesti zad, svalů a kloubů
• přípravek mohou používat dospělí a mladiství od 14 let

V akci také:
Olfen, léčivé náplasti
10 x 140 mg
za 299 Kč 359 Kč (-60 Kč)

KLOUBY

BOLEST

OLFEN, GEL
- Kč -

-40 Kč

• kombinace přirozeného kolagenu I. i II. typu.
• vitamin C pro podporu tvorby vlastního
kolagenu pro kloubní chrupavky,
šlachy a vazy
Doplňek stravy.
(1 kapsle/6,15 Kč)

429

-60 Kč

120 tablet

PROSTATA, POTENCE, VITALITA

KLOUBY

Olfen gel a Olfen léčivé
náplasti jsou léky pro
zevní použití s účinnou
látkou diclofenacum
natricum.
Čtěte pečlivě
příbalovou informaci.

GS CONDRO® DIAMANT
• 1 600 mg glukosamin sulfátu
v denní dávce a DIAMANT
FORTESCIN®
• vitamin C pro tvorbu kolagenní
sítě kloubních chrupavek
a menisků
Doplněk stravy.
(1 tableta/4,99 Kč)

707

-108 Kč

369
- Kč -

CEMIO RED3
90 kapslí
• slivoň africká k podpoře zdraví prostaty,
maca k podpoře sexuálního zdraví
a sibiřský ženšen k podpoře vitality

V akci také:
Cemio Red3 60 kapslí
za 469 Kč 544 Kč (-75 Kč)

719

(1 kapsle/7,82 Kč)

Doplňky stravy.
(1 kapsle/6,88 Kč)

599

Kúra na 2 měsíce

60 kapslí

-100 Kč

619
- Kč -

- Kč -

V akci také:
Urinal® Sirup 150 ml
za 199 Kč 229 Kč (-30 Kč) (1 ml/1,33 Kč)

699

V akci také:
Proenzi® Active 14 ks
za 575 Kč 629 Kč (-54 Kč) (1 ks/41,07 Kč)
Doplňky stravy.
(1 tableta/4,99 Kč)

-100 Kč

Doplňky stravy.
(1 tableta/22,90 Kč)

-70 Kč

599
- Kč -

299

229
- Kč -

V akci také:
Marťánci cucavé tablety
malina 30 tablet
za 149 Kč 199 Kč (-50 Kč)
(1 tableta/4,97 Kč)

Doplňky stravy.
(1 tableta/2,98 Kč)

V akci také:
Biopron® ProGastro 10 tablet
za 139 Kč 159 Kč (-20 Kč)

279

Doplňky stravy.
(1 tableta/2,72 Kč)

-34 Kč

245
- Kč -

-20 Kč

149
- Kč -

299

(1 tableta/13,90 Kč)
Doplňky stravy.
(1 tobolka/6,63 Kč)

169

-100 Kč

199
- Kč -

V akci také:
Omega-3 PURE Algae 30 tobolek
za 349 Kč 399 Kč (-50 Kč)

289

(1 tobolka/11,63 Kč)
Doplňky stravy.
(1 tobolka/1,38 Kč)

-40 Kč

249
- Kč -

TASECTAN® 500 MG
15 tobolek
• rychle vyřeší akutní průjem a šetrně
obnoví funkci střev
• potlačuje příznaky provázející
průjem (bolest břicha a křeče)
• na všechny druhy průjmu
včetně cestovatelského

PROBIOTIKA

PRŮJEM

AKČNÍ NABÍDKA OD 7. 3. 2020 DO 30. 4. 2020.

V akci také pro děti:
Tasectan® 250 mg 10 sáčků
za 109 Kč 133 Kč (-24 Kč)

165

Zdravotnické prostředky.

PROBIOTIKA

ZAŽÍVÁNÍ

• komplexní péče pro spokojené bříško
• vápník* a vitamin D* jsou potřebné pro normální růst
a vývoj kostí dítěte

249

199
- Kč -

• probiotika obohacena prebiotiky pro kojence a malé děti
• nově v praktických vysypávacích sáčcích
• min.1 miliarda aktivních mikroorganismů v 1 sáčku

V akci také:
Swiss NatureVia® Laktobacílky baby 60 sáčků
za 285 Kč 320 Kč (-35 Kč) (1 sáček/4,75 Kč)

-20 Kč

195

- Kč -

enterosolventní tvrdé tobolky 14
• účinná pomoc při pálení žáhy
• snižují množství kyseliny,
která se tvoří ve Vašem žaludku
• stačí jedna tableta denně

209

119
- Kč -

ESPUMISAN® 40 MG
100 měkkých tobolek
• pro úlevu od nadýmání
• tobolky jsou vhodné pro dospělé
a děti od 6 let
• kapky pro kojence, děti i dospělé
• lze užívat v těhotenství

V akci také:
Espumisan® 40 mg, 50 měkkých tobolek
za 89 Kč 99 Kč (-10 Kč)
Espumisan® kapky 100 mg / ml, 30 ml za 129 Kč 155 Kč (-26 Kč)

175
- Kč -

Léky k vnitřnímu užití s účinnou látkou simetikon.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

-30 Kč

RENNIE®
48 žvýkacích tablet
OMEGA 3

Pálí Vás žáha?
Rennie přináší efektivní úlevu
od pálení žáhy během 5 minut.

V akci také:
Rennie® 96 žvýkacích tablet
za 189 Kč 229 Kč (-40 Kč)

139

Léky k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě
příbalovou informaci.
L.CZ.MKT.CC.06.2019.1666

-20 Kč

119
- Kč -

3M™ SPOFAPLAST®

62

-14 Kč

76
- Kč -

53
- Kč -

57

-8 Kč

• vitaminy A a D přispívají k normální funkci imunitního systému
• vysoký obsah vitaminu D
• EPA a DHA přispívají k normální funkci srdce

299

-44 Kč

Doplňky stravy.
(1 ml/1,02 Kč)

Zdravotnické prostředky.

90

250 ml

(1 kapsle/2,28 K)

KUSOVÉ NÁPLASTI DO DOMÁCNOSTI I NA DOVOLENOU
• 191 Max Hold Voděodolné, 12 ks
• 602 Mini lékárnička Mix, 20 ks
• 601 Rodinná, Mix 24 ks

-9 Kč

MÖLLER‘S OMEGA 3
OVOCNÁ PŘÍCHUŤ

V akci také:
Möller‘s Omega 3 Citron,
Můj první rybí olej, 50+,
Natur a Double
za 255 Kč 299 Kč (-44 Kč)

PROBIOTIKA

NÁPLASTI

549

HELICID® 20 ZENTIVA

-90 Kč

30 sáčků

674

-125 Kč

Lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje omeprazol.
Čtěte pečlivě
příbalovou informaci.

SWISS NATUREVIA®
LAKTOBACÍLKY BABY

Doplňky stravy.
(1 sáček/5,83 Kč)

PRO PODPORU IMUNITY
• 10 µg vitamínu D v denní dávce
• patentovaný kmen živých bakterií
Lactobacillus reuteri Protectis®
• vhodné pro dlouhodobé užívání

Doplňky stravy.
(1 ml/54,90 Kč)

600 g s mléčným tukem

Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy.
Akce se nevztahuje na počáteční a speciální
kojenecká mléka. Více na www.sunar.cz
*Podle požadavků legislativy
všechna pokračující kojenecká
-50 Kč
mléka obsahují vápník
a vitamin D. (1 g/0,33 Kč)

10 ml

V akci také:
Biogaia Protectis probiotické kapky 10 ml
za 499 Kč 629 Kč (-130 Kč) (1 ml/49,90 Kč)

- Kč -

SUNAR®
COMPLEX 2, 3, 4, 5

V akci také:
Sunar® premium 2, 3, 4, 600 g za
za 289 Kč 314 Kč (-25 Kč) (1 g/0,48 Kč)

ZAŽÍVÁNÍ

135

NADÝMÁNÍ

DĚTSKÁ VÝŽIVA

-30 Kč

BIOGAIA® PROTECTIS
PROBIOTICKÉ KAPKY
S VITAMÍNEM D

49
- Kč -

FORFIT LACTOFIT
30 +10 tobolek
• prvotřídní probiotikum s prebiotiky
• 36 miliard a 10 kmenů živých
kultur v denní dávce
• zinek, chrom a vitamin C

245

Doplňky stravy.
(1 tobolka/4,98 Kč)

-46 Kč

199
- Kč -

255
- Kč -

179

149
- Kč -

700 g
• komplexní kloubní výživa pro koně s obsahem látky CBD
• napomáhá zmírnění bolesti pohybového aparátu
• pro výživu, ochranu a regeneraci kloubních
chrupavek a tkání

K ČIŠTĚNÍ VNĚJŠÍHO ZVUKOVODU
• podporuje hojení zánětlivých onemocnění vnějšího
zvukovodu bakteriálního a kvasinkového původu

V akci také:
TraumaPet® ophtal Ag oční kapky s kapátkem 10 ml
za 159 Kč 199 Kč (-40 Kč)

MINERÁLY

-40 Kč

159

89
- Kč -

15 ml
Rychlá úleva pro podrážděné,
unavené a suché oči

• ulevuje od svědění do 30 minut po aplikaci
• obnovuje kožní bariéru, hydratuje a regeneruje
• vhodný také k péči o pokožku po léčbě kortikoidy

V akci také:
Bepanthen® Sensiderm krém 50 g
za 279 Kč 333 Kč (-54 Kč)
Zdravotnické prostředky.
L.CZ.MKT.CC.12.2017.1254

-27 Kč

www.mojelekarna.cz

166

139
- Kč -

499
- Kč -

tablety pro psy 2 tbl.
• odčervovací tablety pro kočky i psy
• účinné proti oblým i plochým červům

V akci také: Dehinel® 230 mg/20 mg
potahované tablety pro kočky 2 tbl.
za 75 Kč 99 Kč (-24 Kč)
Dehinel® plus XL tablety pro psy 2 tbl.
za 135 Kč 199 Kč (-64 Kč)

79

59
- Kč -

MAREGAL NOSNÍ SPREJ
30 ml
Hypertonický nosní sprej s vodou
z atlantského oceánu:
• k uvolnění ucpaného nosu a dutin
• ke zlepšení dýchání
• napomáhá regeneraci podrážděných sliznic
• snižuje otok nosní sliznice
• bezpečný pro každodenní použití

149

-15 Kč

114

99
- Kč -

COREGA MAX CONTROL
DUOPACK
2 x 40 g + kartáček navíc*
Výhodné dvojbalení Corega s kartáčkem na zubní náhradu navíc*
• pevná fixace
• pomáhá předcházet
ulpívání zbytků jídla
• bez zinku

Zdravotnické prostředky.
* Za 0, 01 Kč.

-30 Kč

269

239
- Kč -

- Kč -

BEPANTHEN® SENSIDERM KRÉM
20 g

868

DEHINEL® PLUS FLAVOUR

V akci také:
Corega Original extra silný
DUOPACK 2 x 40 g
+ kartáček navíc*
za 209 Kč 229 Kč (-20 Kč)

175

-26 Kč

Zdravotnické prostředky.

Používejte biocidní přípravky
bezpečně.
Čtěte pečlivě příbalovou
informaci.
* Za 0,01 Kč.

-20 Kč

109

V akci také:
Ocutein® ALLERGO oční kapky 15 ml
DaVinci Academia
za 119 Kč 135 Kč (-16 Kč)

Veterinární přípravky.
Složení: Geraniol 5 g/kg - Fyto obojek Forte,
Geraniol 0,3g/kg - Fyto sprej.

Zdravotnický prostředek. (1 ml/3,30 Kč)

OCUTEIN® SENSITIVE PLUS
OČNÍ KAPKY DAVINCI
• vhodné pro citlivé oči
• lze aplikovat
na kontaktní čočky
• prodloužená trvanlivost
90 dní po prvním otevření

• proti klíšťatům a blechám
• neobsahuje insekticidy ani hormony

- Kč -

100 tablet

-20 Kč

+ Fyto sprej 200 ml navíc*

Volně prodejné veterinární léčivé přípravky.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

199

MAGNESII LACTICI 0,5 GALMED
• obsahuje 500 mg laktátu hořčíku
pro lepší vstřebávání
• čistý hořčík vhodný
pro těhotné a kojící
• ověřená organická
forma hořčíku

FYTO OBOJEK FORTE
PRO PSY A KOČKY

-369 Kč

VETERINÁRNÍ PŘÍPRAVKY

50 ml

Doplněk stravy.
(1 tableta/0,89 Kč)

PÉČE O OČI

- Kč -

TRAUMAPET® OTO AG
UŠNÍ KAPKY S KAPÁTKEM

Veterinární přípravky.
Obsahují účinnou látku NanoComplex®
s obsahem stříbra.
Používejte biocidní přípravky bezpečně.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

EKZÉM

1150

ZUBNÍ NÁHRADY

VETERINÁRNÍ PŘÍPRAVKY

-295 Kč

1445

RÝMA, NACHLAZENÍ

Veterinární přípravek.

VETERINÁRNÍ PŘÍPRAVEK

ALAVIS TRIPLE BLEND
EXTRA SILNÝ
+ CANNABIS CBD

ČAJ

VETERINÁRNÍ PŘÍPRAVEK

AKČNÍ NABÍDKA OD 7. 3. 2020 DO 30. 4. 2020.

LEROS® NATUR DETOX
ČISTÍCÍ ČAJ S VILCACOROU
BYLINNÝ ČAJ
20 sáčků
• blahodárná očista organismu
• spolu s natí z kopřivy přispívá k normální funkci imunitního systému
• pomáhá správnému trávení (smetanka, máta) a vylučování
(kopřiva, vřes)

V akci také:
12 bylinných čajů Leros
v nálevových sáčcích SE SLEVOU 10 %.
Doplňky stravy.
(1 g/1,43 Kč)

-10 Kč

53

43
- Kč -

Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč včetně DPH. Nabídka platí od 7. 3. do 30. 4. 2020 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.

