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RAKYTNÍČEK®  
MULTIVITAMINOVÉ ŽELATINKY  
S RAKYTNÍKEM ORIGINÁL 
70 ks
• skvělá chuť díky obsahu ovocné šťávy   
• obsahují vitaminy a rakytník na podporu  

obranyschopnosti organizmu 
• bez konzervačních látek

V akci také: více druhů RAKYTNÍČEK za 199 Kč.
Doplněk stravy. 
(1 ks/2,84 Kč)

HERBADENT  
BYLINNÁ ÚSTNÍ VODA
400 ml
• unikátní a klinicky ověřená receptura 7 léčivých bylin
• pomáhá v boji proti zubnímu kazu, parodontóze a zánětům dásní
• bylinná přírodní péče o zdraví vašich úst
•  s antibakteriálními účinky

V akci také: další přípravky značky  
Herbadent od 139 Kč.
Čtěte pečlivě návod k použití.  
Zdravotnické prostředky.

VOLTAREN FORTE 20 MG/G GEL
100 g
Voltaren Forte 20 mg/g gel proti bolesti až na 24 hodin,  
při aplikaci dvakrát denně ráno a večer: 
• ulevuje od bolesti zad, svalů a kloubů 
• má protizánětlivý účinek
• stačí aplikovat pouze 2x denně
• snadno otevíratelný uzávěr

V akci také: Voltaren Rapid 25 mg,  
20 měkkých tobolek za 119 Kč 155 Kč (-36 Kč),  
Voltaren léčivá náplast 140 mg, 5 ks  
za 299 Kč 379 Kč (-80 Kč)
Pozorně si přečtěte příbalovou informaci.  
Voltaren Forte 20 mg/g gel, je lék k vnějšímu použití.  
Obsahuje diclofenacum diethylaminum.  
Voltaren Rapid 25 mg měkké tobolky, je lék k vnitřnímu užití.  
Obsahuje diclofenacum kalicum. Voltaren 140 mg léčivá náplast,  
je lék k vnějšímu použití. Obsahuje diclofenacum natricum. 
*Volně prodejné léky, Nicholas Hall’s global CHC database, DB6.

TEREZIA HLÍVA ÚSTŘIČNÁ  
+ LACTOBACILY 
60 + 60 kapslí
• nejsilnější hlíva na trhu* 
• šípek podporuje imunitní systém
• bez konzervačních látek
Doplněk stravy.  
*Nejvyšší obsah deklarovaných  
betaglukanů. Dle průzkumu  
z lékáren, červen 2021. 
(1 kapsle/3,41 Kč)

LEDEN/ÚNOR
AKČNÍ NABÍDKA OD 15. 1. DO 28. 2. 2022

-60 Kč

 359 

299
- Kč -

-50 Kč

 249 

199
- Kč -

-40 Kč

 199 

159
- Kč -

IMUGAL  
GALMED
60 kapslí
• to nejlepší pro imunitu
• komplex vitaminu C, D,  

zinku, selenu  
a betaglukanů

• vědecky ověřeno
Doplněk stravy. 
(1 kapsle/ 5,48 Kč) 

IBALGIN® 400 
100 tablet
• pomáhá při bolesti hlavy, zubů, zad, svalů,  

kloubů a menstruační bolesti
• snižuje horečku
• tlumí zánět
• pro dospělé a dospívající od 12 let
Pozorně čtěte příbalovou informaci  
a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.  
Ibalgin® 400 je léčivý přípravek  
k vnitřnímu užití.  
Obsahuje ibuprofenum.
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ACC® LONG
600 mg šumivé tablety, 10 tablet
Léčí vlhký kašel
• má rychlý nástup účinku od 1. dne
• rozpouští hlen a usnadňuje  

vykašlávání
• má navíc antioxidační účinek
Čtěte pozorně příbalový leták.  
Volně prodejný lék k vnitřnímu užití  
s účinnou látkou acetylcystein.

THERAFLU FORTE  
HORKÝ NÁPOJ
10 sáčků
Mírná úleva od příznaků chřipky a nachlazení, ve formě  
horkého nápoje nebo tobolek. Pomáhá při:
• mírné nebo středně silné bolesti
• horečce
• ucpaném nosu
• a při vlhkém, produktivním kašli

V akci také:  
Theraflu, 16 tvrdých tobolek 
za 139 Kč 310 Kč (-171 Kč)
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. O správném použití se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.  
Theraflu tvrdé tobolky a Theraflu Forte horký nápoj, jsou léčivé přípravky k vnitřnímu použití.  
*Za 0,01 Kč.

COLDREX® HORKÝ NÁPOJ  
CITRON, CITRON S MEDEM
10 sáčků
•  odstraňuje příznaky chřipky a nachlazení
• díky paracetamolu snižuje horečku,  

odstraňuje bolest hlavy a bolest v krku  
• s přídavkem léčivé látky na uvolnění  

ucpaného nosu a s vitaminem C

V nabídce také: další druhy  
COLDREX® od 119 Kč.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. O správném použití  
se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Léčivé přípravky k vnitřnímu užití.  

STOPTUSSIN®

kapky, 50 ml 
• správná volba proti kašli díky 2 účinným látkám
• tlumí suchý dráždivý kašel a usnadňuje vykašlávání

V nabídce také: Stoptussin® sirup,  
180 ml za 139 Kč 179 Kč (-40 Kč)
Před použitím si pozorně přečtěte  
příbalovou informaci. Stoptussin, perorální  
kapky, roztok; Stoptussin sirup jsou  
léčivé přípravky k vnitřnímu užití.

ROBITUSSIN ANTITUSSICUM  
NA SUCHÝ DRÁŽDIVÝ KAŠEL  
7,50 MG/5 ML
100 ml sirup
• efektivní úleva od suchého dráždivého kašle 
• bez cukru
• příjemná višňová příchuť
• pro dospělé a děti od 6 let

V akci také: ROBITUSSIN EXPECTORANS na odkašlávání  
100 mg/5, ml sirup za 169 Kč 209 Kč (-40 Kč)
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. O správném použití se poraďte  
se svým lékařem nebo lékárníkem. Robitussin Antitussicum  
na suchý dráždivý kašel 7,50 mg/5 ml, sirup. Obsahuje  
dextrometorfan. Robitussin Expectorans na odkašlávání  
100 mg/5ml, sirup. Obsahuje guaifenesin. Léky k vnitřnímu užití.

PANADOL EXTRA NOVUM  
500 MG/65 MG
30 potahovaných tablet
Panadol Extra Novum proti mírné až středně silné bolesti:
• hlavy včetně migrény; zubů
• při menstruačních bolestech
• bolesti svalů, kloubů a v krku  

při onemocnění horních cest dýchacích
• objevuje se v krvi již do 10 minut

V akci také: Panadol Novum 500 mg, 24 potahovaných  
tablet za 39 Kč 45 Kč (-6 Kč), Panadol Extra Novum  
500 mg/65 mg, 24 potahovaných tablet  
za 79 Kč 99 Kč (-20 Kč)
Pozorně si přečtěte příbalovou informaci. Panadol Extra  
Novum 500 mg/65 mg potahované tablety, je léčivý přípravek  
k vnitřnímu užití. Panadol Novum 500 mg potahované tablety,  
je léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Obsahuje paracetamol. 

ERDOMED® 225 MG 
granule pro perorální suspenzi,  
20 sáčků 
• lék na kašel, rýmu a zánět dutin
• ředí hlen, působí proti bakteriím
• včasné nasazení může předejít  

užívání antibiotik
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Erdomed 225 mg granule pro perorální  
suspenzi obsahuje erdostein.  
Lék k vnitřnímu užití. Pro dospělé a děti od 12 let.

STODAL® 
200 ml sirup
• zklidní suchý kašel
• uleví od vlhkého kašle
• tradiční rostlinný  

léčivý přípravek
• rodinné balení 200 ml
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Stodal® je léčivý přípravek  
k vnitřnímu užití. Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého  
přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.-40 Kč
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MUCONASAL® PLUS
10 ml
•  rychle, účinně a dlouhodobě  

uvolní nos při rýmě a nachlazení   
• osvěží vůní máty a eukalyptu   
• pro dospělé a děti od 6 let
Čtěte pozorně příbalovou informaci  
a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.  
MUCONASAL® PLUS je volně prodejný léčivý přípravek 
k nosnímu použití. Obsahuje tramazolini hydrochloridum.
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RHINOSTAS
10 ml + nosní inhalátor NAVÍC*
• nosní sprej pro okamžitou úlevu při rýmě
• zmírňuje a odstraňuje  

zduření nosní sliznice
Čtěte pečlivě přibalovou informaci.  
Léčivý přípravek k nosnímu podání  
s účinnou látkou xylometazolin  
hydrochlorid.  
*Za 0,01 Kč.

+
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AKČNÍ NABÍDKA OD 15. 1. DO 28. 2. 2022

OLYNTH® HA 1 MG/ML 
NOSNÍ SPREJ
roztok, 10 ml
• rychle uvolňuje ucpaný nos
• zvlhčuje nosní sliznici
• neobsahuje konzervační látky
• účinek po dobu 10 hodin

V akci také:  
další druhy Olynth® od 75 Kč.
Před použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci.  
Reklama na léčivý přípravek. Nosní sprej, roztok Olynth® HA 0,5 mg/ml, Olynth® HA 1 mg/ml,  
Olynth® 0,5 mg/ml, Olynth® 1 mg/ml obsahuje xylometazolin-hydrochlorid a je určen k podání do nosu. 

OSCILLOCOCCINUM® 
30 dávek
• prevence a léčba chřipkových stavů,  

jako jsou např. horečka, zimnice,  
bolest hlavy, únava a bolesti svalů

• bez věkového omezení
• může se užívat během těhotenství a kojení

V akci také: Oscillococcinum® 6 dávek  
za 189 Kč 219 Kč (-30 Kč)
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. 
Oscillococcinum® je homeopatický léčivý přípravek k vnitřnímu užití, užívaný tradičně v homeopatii k prevenci 
a léčbě chřipkových stavů. Obsahuje Anas barbariae, hepatis et cordis extractum 200 K.

LEVOPRONT® KAPKY
15 ml 
• rychlá úleva od suchého kašle
• při tlumení kašle působí přímo v dýchacích  

cestách bez nežádoucího ovlivnění mozku
• kapky a sirup pro děti od 2 let  

a dospělé, tablety od 12 let

V akci také:  
LEVOPRONT TABLETY 60 mg,  
10 tablet za 129 Kč 155 Kč (-26 Kč) 
LEVOPRONT SIRUP, 120 ml  
za 129 Kč 155 Kč (-26 Kč)
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Levopront obsahuje levodropropizin. Lék k vnitřnímu užití.

OTRIVIN MENTHOL 
NOSNÍ SPREJ
10 ml
Nosní sprej s vůní mentholu:
• pomáhá rychle uvolnit ucpaný nos
• uvolňuje tlak v dutinách
• začíná uvolňovat ucpaný nos do 2 minut  

a až na 24 hodin při aplikaci ráno a večer

V akci také:  
Otrivin Rhinostop, nosní sprej za 139 Kč 185 Kč (-46 Kč) 
Otrivin, nosní sprej za 99 Kč 125 Kč (-26 Kč)
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. O správném použití se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Otrivin 1 mg/ml a Otrivin Menthol 1 mg/ml nosní spreje, roztoky, obsahují xylometazolin.  
Otrivin Rhinostop 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml nosní sprej, roztok. Léky k podání do nosu.

STOPKAŠEL MEDICAL  
SIRUP OD 1 ROKU 
200 + 100 ml NAVÍC
• pro děti již od 1 roku, těhotné a kojící ženy
• pomáhá při kašli a škrábání v krku,  

posiluje obranyschopnost

V akci také: StopKašel ANGIN-EX sprej  
na bolest v krku a další přípravky  
STOPKAŠEL od 129 Kč.
Zdravotnické prostředky.

PHYSIOMER® GENTLE JET & SPRAY 
135 ml
• čistí nosní sliznici a pomáhá tak odstraňovat viry a bakterie
• zvlhčuje a regeneruje nosní sliznici
• 100% přírodní, bezpečný pro každodenní použití
• navíc tryska na výplach

V akci také:  
více druhů Physiomer® za 199 Kč.
Zdravotnický prostředek.  
Před použitím si přečtěte  
příbalovou informaci.

OLFEN NEO FORTE 20 MG/G GEL
150 g
• Olfen NEO FORTE ulevuje od intenzivní,  

náhle vzniklé bolesti zad, svalů a kloubů.

V akci také:  
Olfen NEO FORTE  
20 mg/g gel, 100g 
za 229 Kč 259 Kč (-50 Kč)
Před použitím si pozorně  
přečtěte příbalovou informaci.  
Olfen NEO FORTE je léčivý  
přípravek k zevnímu použití.  
Obsahuje účinnou látku  
diclofenacum diethylaminum.
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GALVERDE 3 MG
24 pastilek
• STOP bolesti v ústech a krku    
• ke zmírnění bolesti a podráždění  

v ústní dutině a krku  
(bolest, zarudnutí, otok)  

• již pro děti od 6 let
Čtěte pečlivě přibalovou informaci.  
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití s účinnou látkou  
Benzyamini hydrochloridum 3 mg v 1 pastilce.

CELASKON® 500 MG  
ČERVENÝ POMERANČ
30 šumivých tablet
• posiluje odolnost organismu při infekčních  

onemocněních jako chřipka a nachlazení
• zmírňuje a zkracuje příznaky chřipky a nachlazení
Čtěte pozorně příbalovou informaci a poraďte  
se s lékařem nebo lékárníkem.  
Celaskon® 500 mg červený pomeranč  
je léčivý přípravek k vnitřnímu užití.  
Obsahuje acidum ascorbicum. 
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MUCOSOLVAN®  
PRO DOSPĚLÉ
100 ml 
•  léčí vlhký kašel
• rozpouští hlen
• usnadňuje vykašlávání
•  jahodová příchuť

V akci také:  
Mucosolvan® long effect, 20 tobolek za 135 Kč 168 Kč (-33 Kč) 
Mucosolvan® junior 3 mg/ml, sirup 100 ml za 109 Kč 129 Kč (-20 Kč)
Čtěte pozorně příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.  
Volně prodejný léčivé přípravky k vnitřnímu užití. Obsahuje ambroxoli hydrochloridum.
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AKČNÍ NABÍDKA OD 15. 1. DO 28. 2. 2022

SOLEDUM® 200 MG
20 enterosolventních  
měkkých tobolek
•  léčí zánět průdušek a vedlejších nosních dutin
• rozpouští hustý hlen, a tím usnadňuje vykašlávání
• léčivá látka z eukalyptu s protizánětlivým účinkem 
• již pro děti od 6 let

V akci také: Soledum® 100 mg,  
20 enterosolventních měkkých tobolek  
za 139 Kč 169 Kč (-30 Kč)
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Soledum® 100 mg a 200 mg enterosolventní  
měkké tobolky jsou léčivé přípravky s léčivou  
látkou cineolum k vnitřnímu užití.

NEO-ANGIN® BEZ CUKRU
24 tablet
•  ulevuje od bolesti a škrábání v krku, 

dezinfikuje ústní dutinu, potlačuje zánět
• pro dospělé a děti od 6 let

V akci také: Neo-angin® třešeň ,  
24 pastilek za 159 Kč 179 Kč (-20 Kč),  
Neo-angin® šalvěj 24 pastilek  
za 159 Kč 179 Kč (-20 Kč)
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
NEO-ANGIN® BEZ CUKRU 1,2 mg/0,6 mg/5,72 mg pastilky,  
NEO-ANGIN® TŘEŠEŇ 1,2 mg/0,6 mg/5,9 mg pastilky  
a NEO-ANGIN® ŠALVĚJ 1,2 mg/0,6 mg/5,9 mg pastilky  
jsou léčivé přípravky k místnímu užití v ústech a krku.

JUNIOR-ANGIN  
PASTILKY 
24 ks
• pastilky s jahodovou příchutí pro děti od 4 let
• díky islandskému lišejníku ulevují od bolesti v krku 
• zklidňují podrážděné sliznice
• působí antisepticky v ústní dutině

V akci také: Junior-angin sirup pro děti  
100 ml za 189 Kč 219 Kč (-30 Kč) 
Junior-Angin lízátka proti bolesti krku 8ks 
za 149 Kč 169 Kč (-20 Kč)
Produkty řady Junior-angin jsou zdravotnické prostředky.

PARALEN® GRIP CHŘIPKA A KAŠEL
24 tablet
• odstraňuje příznaky chřipky a nachlazení,  

jako jsou: horečka, ucpaný nos, bolest  
hlavy, bolest v krku

• navíc tlumí i suchý kašel

V akci také: PARALEN® GRIP chřipka  
a bolest, 24 tablet  
za 129 Kč 149 Kč (-20 Kč)
Čtěte pozorně příbalovou informaci  
a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.  
Léky k vnitřnímu užití. 
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LINEX®  
COMPLEX
14 tobolek
• vyvážená kombinace probiotik,  

vitamínů B1, B2, B6 a zinku pro střevní  
rovnováhu, podporu imunity a více energie

Doplněk stravy. Obsahuje bakterie Lactobacillus  
rhamnosus GG + vitaminy B1, B2, B6 a zinek.  
Není určen k náhradě pestré stravy. 
(1 tobolka/13,50 Kč) -30 Kč

 219 

189
- Kč -

SINEX VICKS ALOE  
A EUKALYPTUS 
0,5 mg/ml nosní sprej, roztok 15 ml
• nosní sprej k úlevě od příznaků ucpaného nosu
• uvolní ucpaný nos během několika minut,  

účinek trvá až 12 hodin
• obsahuje extrakt z aloe vera a eukalyptol (cineol)
Přečtěte si pozorně příbalovou informaci!  
Léčivý přípravek k nosnímu podání,  
obsahuje léčivou látku  
oxymetazolin-hydrochlorid. -24 Kč

 119 

95
- Kč -

IBUPROFEN  
400 MG GALMED
30 tablet
Účinné analgetikum ibuprofenum:  
• zmírňuje bolest, tlumí  

zánět a snižuje teplotu 
• při chřipkových a revmatických  

onemocněních, při migrénách
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofenum.

PARALEN® GRIP HORKÝ NÁPOJ 
POMERANČ A ZÁZVOR
500 mg/10 mg, 12 sáčků 
• odstraňuje příznaky chřipky a nachlazení, jako jsou:  

horečka, ucpaný nos, bolest hlavy, bolest v krku
• nezpůsobuje ospalost
• bez umělých barviv

V akci také: i jiné příchutě  
za 149 Kč.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Volně prodejné léčivé přípravky k vnitřnímu užití. 

IBOLEX® 200 MG
20 potahovaných tablet
•  nová generace léku proti bolesti
• účinná úleva od bolestí,  

nižší zátěž pro tělo
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Ibolex® je volně prodejný  
léčivý přípravek k vnitřnímu užití.  
Obsahuje dexibuprofenum.

SEPTABENE® 3 MG/1 MG
16 pastilek
• trojí účinek: protizánětlivý,  

analgetický a antiseptický
• snižuje lokální známky  

zánětu: bolest, zarudnutí, otok
• příchuť eukalyptu  

nebo citronu a bezového květu

V akci také: Septabene® citron a bezový květ 3 mg/1 mg,  
16 pastilek za 129 Kč 159 Kč (-30 Kč), Septabene® 1,5 mg/ml  
+ 5,0 mg/ml, orální sprej 30 ml za 149 Kč 179 Kč (-30 Kč)
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Léčivé přípravky k vnitřnímu užití.
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VYZVEDNUTÍ LÉKŮ

S OBČANSKÝM
PRŮKAZEM

NEBO CESTOVNÍM
PASEM

V TELEFONU

Nabízíme také službu
rezervace léků na předpis
přes eshop.mojelekarna.cz
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HERBA-C RAPID
30 tablet
• vysoká dávka vitaminu C a zinku
• akutní podpora imunitního systému a dýchacích cest  
• extrakty z echinacey, černého bezu,  

pelargonie a kurkumy

V akci také: Imunitní balíček:  
Herba-C 30 tablet  
+ Zinek FORTE 90 tablet 
za 229 Kč 319 Kč (-90 Kč) 
( 1 tableta/1,91 Kč)

Doplňky stravy. (1 tableta/4,30 Kč)

ZLATÁ OMEGA-3 FORTE  
RYBÍ OLEJ 1500 MG
250 ml
• prémiový rybí olej pro podporu imunity,  

srdce, mozku a zraku  
• příchuť citronu a pomeranče  

přírodního původu
• s vitaminy A-D-E
Příznivého účinku se dosáhne při přívodu  
250 mg EPA a DHA denně. Doplněk stravy se sladidlem.

SOLARVIT®  
DUOEFFECT D3 + K2

30 tobolek
• kombinace vitaminů D3 a K2 v jedné tobolce  

pro podporu imunity a k udržení normálního  
stavu kostí, zubů a činnosti svalů*

* Vitamin D přispívá ke správné funkci imunitního systému,  
k udržení normální funkce svalů, zdravých  
kostí a zubů. Vitaminy D a K přispívají k udržení  
normálního stavu kostí. Doplněk stravy. 
(1 tobolka/4,63 Kč)

MAGNETRANS®  
375 MG ULTRA
100 tobolek
• 1 tobolka zajistí optimální pokrytí  

denní potřeby hořčíku 
• hořčík přispívá k normální činnosti  

svalstva a vyrovnané psychice

V akci také: Magnetrans® 375 mg ultra,  
50 tobolek za 99 Kč 139 Kč (-40 Kč) 
(1 tobolka/1,98 Kč)

Doplňky stravy. (1 tobolka/1,79 Kč)

GS SUPERKY PROBIOTIKA
60 + 20 kapslí 
• unikátní komplex 9 odolných kmenů bakterií
• 21 miliard životaschopných mikroorganismů*  

v denní dávce (2 kapsle) 
• navíc selen pro podporu imunity a prebiotika

V akci také: GS Superky probiotika,  
30 + 10 kapslí za 229 Kč 274 Kč (-45 Kč) 
(1 kapsle/ 5,73 Kč)

Doplněk stravy.  
*Uvedené množství  
odpovídá okamžiku výroby. 
(1 kapsle/4,87 Kč)

MAGNE B6®  
470 MG/5 MG 
40 tobolek
• obsahuje kombinaci hořčíku a vitaminu B6,  

díky kterému se hořčík v těle rychleji doplní
• je určen ke zlepšení příznaků  

nedostatku hořčíku, jako např.: 
- nervozity, vyčerpanosti, podráždění 
- svalových křečí, mravenčení

V akci také: Magne B6® 470 mg/5 mg, 
100 tobolek za 205 Kč 259 Kč (-54 Kč)
Čtěte pečlivě příbalovou informaci  
a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. 
Magne B6 je volně prodejný léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

GS VITAMIN C 1000  
+ ŠÍPKY
100 + 20 tablet 
• extra silný vitamin C obohacený o přírodní sílu šípků
• ve speciální TIME-RELEASE tabletě  

s postupným uvolňováním  
• vitamin C podporuje imunitu a přispívá  

ke snížení míry únavy a vyčerpání

V akci také: GS Vitamin C 500 + šípky, 100 + 20,  
tablet za 169 Kč 194 Kč (-25 Kč) 
(1 tableta/1,41 Kč)

Doplněk stravy. (1 tableta/2,08 Kč)
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ACYCLOSTAD 50 MG/G
krém 5 g + pomáda s Meduňkou  
NAVÍC*
PRYČ S OPARY 
• k léčbě infekcí vyvolaných  

virem Herpes simplex  
projevujících se opary  
na rtech a obličeji 

Čtěte pečlivě příbalovou  
informaci. Léčivý přípravek  
k vnějšímu užití s účinnou látkou aciclovirum.  
* Za 0,01 Kč

+

MAGNESII LACTICI   
0,5 G GALMED
100 tablet 
• ověřená, dobře vstřebatelná forma hořčíku
• vhodný i pro těhotné a kojící 
• obsahuje 500 mg laktátu hořčíku v 1 tabletě

V akci také: Magnesii Lactici 0,5 g Galmed,  
50 tablet za 59 Kč 69 Kč (-10 Kč) (1 tableta/1,18 Kč)

Doplňky stravy. (1 tablet/0,89 Kč) -20 Kč

 109 

89
- Kč -

ZOVIRAX DUO  
50 MG/G + 10MG/G
2 g krém
Jediný krém na léčbu oparů s dvojím složením:
• zabraňuje množení viru
• pomáhá léčit zánět
• prokazatelně pomáhá zastavit vznik puchýřků
• zkracuje dobu hojení
Před použitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci.  
Zovirax Duo 50 mg/g + 10 mg/g krém je léčivý  
přípravek k vnějšímu užití. -70 Kč

 339 

269
- Kč -

-24 Kč

 129 

105
- Kč -



AKČNÍ NABÍDKA OD 15. 1. DO 28. 2. 2022

VIGANTOLVIT® D3  
2000 I.U. 
60 tobolek
Vitamin D3:
• pro správné fungování imunitního systému
• přispívá k udržení správné funkce svalů a kostí
• podporuje vstřebávání vápníku v těle
• bez lepku a bez laktózy

V nabídce také: VIGANTOLVIT® Osteo, 30 tablet 
za 179 Kč 209 Kč (-30 Kč) (1 tableta/5,97 Kč)

Doplňky stravy. (1 tobolka/2,81 Kč)

ENZYCOL
100 + 40 tobolek
• DNA* pod kontrolou
• při zvýšené hladině kyseliny močové1,2

Doplněk stravy. 
(1 tobolka/4,28 Kč)

*Zinek přispívá k normální syntéze DNA 
1kyselá višeň, 2extrakt z celeru

 

BROMHEXIN GALMED 
12 MG/ML
30 ml kapky
• používá se k uvolnění hlenu  

a k usnadnění vykašlávání u akutních  
a chronických onemocnění  
průdušek a plic s hustým hlenem

Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Bromhexin je léčivý přípravek.

REVITGAL MAST S VITAMINEM E
100 g
• urychluje revitalizaci buněk pokožky  

a navrací jí tak zdravý vzhled 
• vitamin E podporuje regeneraci kůže  

(oděrky, suchá pokožka poškozená  
mrazem, větrem, vodou)

V akci také:  
Revitgal mast s vitaminem E 30 g 
za 49 Kč 59 Kč (-10 Kč)
Kosmetické přípravky.

MAGNESIUM 400 MG  
+ B - KOMPLEX 
+ VIT.C GALMED 
30 sáčků 
• okamžité doplnění hořčíku
• k nasypání do úst, bez nutnosti zapíjet
• navíc obsahuje B komplex a vitamin C
• výborná chuť s příchutí citrónu a limetky

V akci také: Magnesium B-komplex FAST eff,  
20 tablet Galmed za 79 Kč 89 Kč (-10 Kč) 
(1 tableta/3,95 Kč)

Doplněk stravy. (1 sáček/4,63 Kč)

-20 Kč

 99 

79
- Kč -

MOJE LÉKÁRNA 
VARILEX
60 tablet
• obsahuje  

diosmin 450 mg
• a hesperidin 50 mg

V akci také:  
Cerutin, 50 tablet 
za 45 Kč 55 Kč (-10 Kč) 
(1 tableta/0,90 Kč)

Doplňky stravy. 
(1 tableta/2,98 Kč)

MOJE LÉKÁRNA  
HYAL VISION 
oční kapky 10 ml
• na suché, unavené,  

citlivé a zarudlé oči
• pro všechny typy  

kontaktních čoček
• použití den i noc
Před použitím si pečlivě  
přečtěte návod.  
Zdravotnický  
prostředek.

MOJE LÉKÁRNA  
SILYMARIN 140 MG
60 tobolek
•  přispívá k ochraně buněk  

a tkání před oxidačním  
poškozením a zároveň  
pomáhá udržovat  
normální funkci jater

Doplněk stravy. 
(1 tobolka/1,98 Kč)

NATUREVIA®  
LAKTOBACILY 5 IMUNITA
33 kapslí 
• nejmodernější probiotikum nové generace pro péči  

o vyváženou střevní mikroflóru
• s vitaminem C pro podporu imunity
• doporučuje se při a po užívání antibiotik

V akci také: NatureVia® Laktobacílky  
třešňové, 33 pastilek za 179 Kč  
210 Kč (-31 Kč) (1 pastilka/5,42 Kč)

Doplňky stravy. (1 kapsle/6,64 Kč)
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NICORETTE® SPRAY 1 MG/DÁVKA, 
ORÁLNÍ SPREJ, ROZTOK
2x 13,2 ml
ZBAVTE SE ZÁVISLOSTI NA KOUŘENÍ
• účinkuje rychle a potlačí touhu  

po cigaretě již po 30 sekundách  
- při užití dvou dávek

• rychlá úleva od chuti na cigaretu  
a nutkání kouřit

• umožňuje plynule reagovat  
na potřebu doplnění nikotinu v těle

• dovoluje postupné snižování dodávané  
dávky nikotinu

• neobsahuje cukr

V akci také: Nicorette® Spray 1 mg/dávka, orální  
sprej, roztok, 13,2 ml za 445 Kč 495 Kč (-50 Kč), 
Nicorette® Spray s příchutí lesního ovoce  
1 mg/dávka, orální sprej, roztok, 13,2 ml 
za 445 Kč 495 Kč (-50 Kč)
Před použitím si pečlivě přečtěte  
celou příbalovou informaci. Reklama na léčivý přípravek.  
Orální sprej, roztok Nicorette® Spray 1 mg/dávka obsahuje nikotin a je k podání do úst. 

-42 Kč

 792 

750
- Kč -

-40 Kč

 219 

179
- Kč -



Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč včetně DPH. Nabídka platí od 15. 1. do 28. 2. 2022 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.www.mojelekarna.cz

AKČNÍ NABÍDKA OD 15. 1. DO 28. 2. 2022

REVALID®  
STIMULATING SHAMPOO
200 ml
• stimuluje růst vlasů a připravuje pokožku  

na aplikaci Revalid® Regrowth Sera
• šetrné mytí, hydratace a zmírnění podráždění pokožky
• vyvinuto a vyrobeno ve Švýcarsku
Kosmetický přípravek

NEOSPAN 
FORTE
45 tobolek
• pomáhá s usínáním, omezuje  

předčasné probouzení  
(extra silná dávka  
kozlíku lékařského)

Doplněk stravy. 
(1 tobolka/5,08 Kč)

EXALLER
75 ml
• přípravek při léčbě a prevenci alergie na roztoče
• eliminuje 99 % roztočů
• 100 % přírodní
• výsledky ověřené v praxi
Zdravotnický prostředek

AURISCLEAN  
UŠNÍ SPREJ 
15 ml
• účinně odstraňuje nadměrný ušní maz 
•  snižuje riziko zánětu ucha

V akci také:  
AurisClean ušní kapky 15 ml 
za 145 Kč 170 Kč (-25 Kč)
Zdravotnický prostředek. 

B-KOMPLEX FORTE  
GALMED 
100 + 10 kapslí
• kompletní spektrum vitamínů B  

v jedné kapsli a provedení forte

V akci také: B-komplex premium Galmed,  
100 tablet za 149 Kč 159 Kč (-10 Kč)  
(1 tableta/1,49 Kč)

Doplňky stravy. (1 kapsle/1,35 Kč)

VITAMIN C  
250 MG GALMED
100 tablet
• přispívá k normální funkci imunitního systému,  

ke snížení míry únavy a vyčerpání a k normální  
tvorbě kolagenu

• postupné uvolňování

V akci také: Vitamin C 500 g se šípky  
Galmed, 100 tablet za 119 Kč 129 Kč (-10 Kč) 
(1 tableta/1,19 Kč).
Doplňky stravy. 
(1 tableta/0,89 Kč)

VITAMIN D3 2000IU  
GALMED
 90 kapslí
• vitamin D přispívá k normální funkci imunitního systému,  

svalů, kostí a zubů. Umožňuje správné vstřebávání  
a ukládání vápníku a fosforu

V akci také: Forfit Sunnyfit vit D pro děti  
15 cucacích bobónů za 29 Kč  
(1 bonbón/1,93 Kč).

Doplňky stravy. 
(1 kapsle/1,98 Kč)

-40 Kč
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TEREZIA VITAMIN D3  
400 IU KAPKY
10 ml
• na podporu tvorby kostí a zubů   
• Vitamin D3 reguluje metabolismus vápníku  

a udržuje normální funkci imunitního systému  
• vhodné pro děti již od narození
• praktické kapátko  

pro snadné dávkování
Doplněk stravy. -30 Kč

 219 

189
- Kč -

ELMEX® GELÉE
dentální gel, 25 g
• prevence zubního kazu
• léčba počínajícího zubního kazu
• ošetření citlivých zubů
Čtěte pečlivě příbalový leták.  
Elmex® Gelée, dentální gel je léčivý  
přípravek k použití v dutině ústní.  
Obsahuje léčivé látky: směs aminfluoridů  
a fluorid sodný. 
Pro dospělé a děti od 6 let.
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CENTRUM PRO ŽENY 
60 + 30 tablet NAVÍC*
•  Centrum pro ženy je kompletní  

multivitamin s vitaminy,  
minerály a stopovými prvky,  
speciálně pro potřeby  
moderních žen

V akci také: Centrum pro muže  
60 + 30 tablet navíc za 499 Kč  
599 Kč (-100 Kč) (1 tableta/5,54 Kč)

Doplňky stravy. (1 tableta/5,54 Kč) 
*Za 0,01 Kč.

V kategorii multivitaminů. Zdroj: IQVIA consumption data - Česká republika, YTD 12/2019 
**Výroba multivitaminů Centrum je v souladu s certifikátem „Good Manufacturing Practice“
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30 TABLET 
NAVÍC*

+


