LISTOPAD/PROSINEC
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Uvnit

váno

ř letá

ční b

IBALGIN® 400
• pomáhá při bolesti hlavy, zubů, zad, svalů,
kloubů a menstruační bolesti
• snižuje horečku
• tlumí zánět
• pro dospělé a dospívající od 12 let

-41 Kč

alení

VOLTAREN EMULGEL

100 tablet

Pozorně čtěte příbalovou informaci
a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.
Ibalgin® 400 je léčivý přípravek
k vnitřnímu užití.
Obsahuje ibuprofenum.

ku

150 g
Voltaren Emulgel působí
přímo v místě bolesti
trojím účinkem:
• uleví od bolesti
• tlumí zánět
• zmenšuje otok
Pozorně si přečtěte
příbalovou informaci.
Voltaren Emulgel 10 mg/g gel
je léčivý přípravek k vnějšímu použití.
Obsahuje diclofenacum diethylaminum.

170

129
- Kč -

Při koupi 2 balení dárková
taška NAVÍC za 0,01 Kč.

299

-60 Kč

239
- Kč -

PERSEN® FORTE
COLDREX® HORKÝ NÁPOJ CITRON,
CITRON S MEDEM

20 + 20 tvrdých tobolek
+ vánoční taštička NAVÍC*
• je lék obsahující rostlinné extrakty
se zklidňujícím a uvolňujícím účinkem
• navozuje vnitřní klid, zbavuje pocitů strachu,
obnovuje psychickou rovnováhu
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Persen® Forte je léčivý přípravek
k vnitřnímu užití. *Za 0,01 Kč.

-151 Kč

10 sáčků

430

279
- Kč -

• 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 akci také:
další druhy Coldrex® od 119 Kč

179

Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Léčivé přípravky k vnitřnímu užití. O správném použití
se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

BIOPRON® IMMUNITY

TANTUM VERDE®
SPRAY FORTE

30 tobolek
• doplňuje probiotika a prebiotika
pro každodenní péči o střevní
mikrobiotu a vitamin D3
pro podporu imunitního systému

15 ml
• lék na bolest a zánět v krku
i dutině ústní s antimikrobiálním účinkem
• vhodný i při léčbě aft a zánětu dásní
V akci také: další druhy Tantum verde® za 149 Kč
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Léčivé
přípravky s účinnou látkou
benzydamin-hydrochlorid
-30
k místnímu užití v ústech a krku.

Kč

Doplněk stravy.
(1 tobolka/7,97 Kč)

179

149
- Kč -

-70 Kč

309

239
- Kč -

-20 Kč

159
- Kč -

NOVINKA

ACC® LONG
600 MG ŠUMIVÉ TABLETY

ROBITUSSIN™ EXPECTORANS
NA ODKAŠLÁVÁNÍ 100 MG/5 ML

20 tablet
• léčí vlhký kašel
• má rychlý nástup
účinku od 1. dne
• rozpouští hlen
a usnadňuje vykašlávaní
• má navíc antioxidační účinek

100 ml sirup

229

V akci také: ACC® 20 mg/ml sirup, 200 ml za 159 Kč 189 Kč (-30 Kč)
Čtěte pozorně příbalový leták. Volně prodejné léčivé
přípravky k vnitřnímu užití s účinnou látkou acetylcystein.

-40 Kč

189
- Kč -

SEPTABENE® 3 MG/1 MG
16 pastilek

•
•
•
•

napomáhá odkašlávání
uvolňuje a ředí hlen
bez cukru
pro dospělé a děti již od 2 let

V akci také: Robitussin™ Antitussicum na suchý dráždivý
kašel 7,50 mg/5 ml, sirup za 159 Kč 199 Kč (-40 Kč)
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. O správném použití se poraďte
se svým lékařem nebo lékárníkem. Robitussin Expectorans
na odkašlávání 100 mg/5ml. Obsahuje quaifenesin.
Robitussin Antitussicum na suchý dráždivý kašel 7,50 mg/5 ml.
Obsahuje dextrometorfan. Sirupy jsou léčivé přípravky k vnitřímu užití.

199

-40 Kč

CELASKON 250 MG
®

• trojí účinek: protizánětlivý,
analgetický a antiseptický
• snižuje lokální známky
zánětu: bolest, zarudnutí, otok
• příchuť eukalyptu
nebo citronu a bezového květu

159
- Kč -

100 tablet

V akci také: Septabene® citron a bezový květ 3 mg/1 mg,
16 pastilek 129 Kč 159 Kč (-30 Kč), Septabene® 1,5 mg/ml + 5,0 mg/ml,
orální sprej 30 ml 149 Kč 179 Kč (-30 Kč)

-30 Kč

Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Léčivé přípravky k vnitřnímu užití.

159

129
- Kč -

Zvýšená potřeba užívání také mimo
období chřipek a nachlazení, a to:
• v těhotenství
• při kojení
• při sportu
• při namáhavé práci
• po úrazech
• u kuřáků podpořte svoji imunitu pravidelným užíváním

122

-23 Kč

99
- Kč -

Čtěte pozorně příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.
Celaskon 250 mg tablety je léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Obsahuje acidum ascorbicum.

CETALGEN
500/200 MG

MUCONASAL® PLUS
10 ml

20 tablet
• léčba krátkodobé středně silné
bolesti a horečky
• tlumí bolest hlavy, zad, zubů
i menstruační bolesti
• rychlá úleva, silný účinek po dobu až 9 hodin

156

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

-27 Kč

129
- Kč -

• rychle, účinně a dlouhodobě
uvolní nos při rýmě a nachlazení
• osvěží vůní máty a eukalyptu
• pro dospělé a děti od 6 let

122

-23 Kč

99

TUSSIREX™ SIRUP

HEDELIX® SIRUP

120 ml

100 ml

• sirup na všechny druhy kašle spojené s nachlazením
• zmírňuje suchý dráždivý i průduškový kašel
• rychlá úleva

• podpůrná léčba při kašli provázejícím nachlazení
• již od narození
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Obsahuje hustý extrakt z břečťanového listu.
Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého
přípravku je založeno výlučně na zkušenosti
z dlouhodobého použití.
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

V nabídce také
Tussirex Junior sirup, 120 ml za 149 Kč 170 Kč (-21 Kč),
Tussirex noční sirup, 120 ml za 179 Kč 209 Kč (-30 Kč),
Tussirex 20 pastilek proti kašli za 159 Kč 179 Kč (-20 Kč)

169

-40 Kč

129

Před použitím si přečtěte příbalovou
informaci. Zdravotnický prostředek.

- Kč -

-21 Kč

SINEX VICKS ALOE
A EUKALYPTUS

OLYNTH® HA 1 MG/ML
NOSNÍ SPREJ

0,5 mg/ml nosní sprej, roztok 15 ml

roztok, 10 ml

• nosní sprej k úlevě od příznaků ucpaného nosu
• uvolní ucpaný nos během několika minut,
účinek trvá až na 12 hodin,
• obsahuje extrakt z aloe vera a silici z eukalyptu (cineol)

•
•
•
•

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci!
Léčivý přípravek k nosnímu podání,
obsahuje léčivou látku
oxymetazolin-hydrochlorid.

- Kč -

Čtěte pozorně příbalovou informaci
a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.
MUCONASAL® PLUS je volně prodejný léčivý přípravek
k nosnímu použití. Obsahuje tramazolini hydrochloridum.

-20 Kč

119

99
- Kč -

rychle uvolňuje ucpaný nos
zvlhčuje nosní sliznici
neobsahuje konzervační látky
účinek po dobu 10 hodin

170

149
- Kč -

121

-6 Kč

95
- Kč -

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.

AKČNÍ NABÍDKA OD 13. 11. 2021 DO 31. 12. 2021

PARALEN® GRIP
CHŘIPKA A KAŠEL

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

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: Stoptussin® sirup, 180 ml
za 149 Kč 175 Kč (-26 Kč)

164

V akci také: Paralen® Grip chřipka a bolest, 24 tablet
za 129 Kč 164 Kč (-35 Kč)
Čtěte pozorně příbalovou informaci a poraďte se
s lékařem nebo lékárníkem. Paralen® Grip chřipka
a bolest jsou volně prodejné léčivé přípravky k vnitřnímu užití.

-35 Kč

129
- Kč -

ulehčuje vykašlávání
uvolňuje zahlenění
zmírňuje kašel
stačí užít pouze 1x denně

149
- Kč -

NEO-ANGIN® BEZ CUKRU

V akci také: Neo-angin® třešen, 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/5,72 mg pastilky A NEO-ANGIN® ŠALVĚJ 1,2 mg/0,6 mg/5,72 mg
pastilky jsou léčivé přípravky k místnímu užití v ústech a krku.
Hygienický gel ACE trade je kosmetický přípravek. *Za 0,01 Kč.

168

Kč

139

-20 Kč

- Kč -

BRUFEN 400 MG

V akci také: Brufen® 400 mg, 30 tablet
za 59 Kč 75 Kč (-16 Kč)

-40 Kč

V akci také: Orocalm Forte 3 mg/ml, 15 ml
za 169 Kč 189 Kč (-20 Kč)

- Kč -

Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
- Kč Orocalm 1,5 mg/ml orální sprej, roztok
-20 Kč
a Orocalm Forte 3,0 mg/ml orální sprej,
roztok jsou léčivé přípravky s léčivou látkou benzydamin-hydrochlorid k místnímu užití
v ústech a v krku. Hygienický gel ACE trade je kosmetický přípravek. *Za 0,01 Kč.

129

30 potahovaných tablet
142

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

129
- Kč -

V akci také: Panadol Novum 500 mg,
24 potahovaných tablet za 35 Kč 45 Kč (-10 Kč)

OTRIVIN MENTHOL
NOSNÍ SPREJ

119

-24 Kč

95
- 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.

10 ml

OLFEN NEO FORTE
20 MG/G GEL

Nosní sprej s chladivým mentolem a eukalyptolem:
• 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
• neobsahuje konzervanty
V akci také: Otrivin Rhinostop, nosní sprej za 139 Kč 179 Kč
(-40 Kč), Otrivin nosní sprej, 10 ml za 95 Kč 119 Kč (-24 Kč)

149

PANADOL EXTRA NOVUM
500 MG/65 MG

30 ml

-13 Kč

169

169

QUIXX® NOSNÍ SPREJ

V akci také: Quixx® soft, nosní sprej 30 ml za 129 Kč
142 Kč (-13 Kč), Quixx® extra, nosní sprej
30 ml za 129 Kč 156 Kč (-27 Kč)

- Kč -

• sprej s třešňovou příchutí působí přímo v místě zánětu
• ulevuje od akutní bolesti v krku, zmenšuje otok,
a tím zmírňuje bolestivé polykání
• bez cukru, pro dospělé a děti od 6 let

• úleva od bolesti hlavy, migrény, zubů, šíje,
zad, kloubů a při chřipkových onemocněních
• snižuje horečku

• účinně a bezpečně pomáhá uvolnit ucpaný nos
při nachlazení, chřipce a alergii
• mohou ho používat i těhotné a kojící ženy
a děti od 6 měsíců věku

159

orální sprej, 30 ml
+ Hygienický gel 50 ml NAVÍC*

100 tablet

Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Brufen® 400 mg potahované tablety je léčivý
přípravek k vnitřnímu užití s léčivou látkou ibuprofen.

179

OROCALM 1,5 MG/ML

®

Pečlivě si pročtěte návod k použití.
Zdravotnické prostředky k aplikaci
do nosu, k úlevě od ucpaného nosu.

-26 Kč

• ulevuje od bolesti a škrábání v krku,
dezinfikuje ústní dutinu, potlačuje zánět
• pro dospělé a děti od 6 let

20 tobolek

Čtěte pozorně příbalovou informaci
a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.
MUCOSOLVAN® long effect je volně prodejný
léčivý přípravek k vnitřnímu užití.
Obsahuje ambroxoli
hydrochloridum.
-29

175

24 pastilek + Hygienický gel 50 ml NAVÍC*

MUCOSOLVAN® LONG EFFECT
•
•
•
•

Před použitím si pozorně přečtěte
příbalovou informaci. Stoptussin, perorální
kapky, roztok; Stoptussin sirup jsou
léčivé přípravky k vnitřnímu užití.

129

-30 Kč

99
- 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. Léčivé přípravky k podání do nosu.

100 g
• při intenzivní, náhle vzniklé bolesti zad,
svalů a kloubů
V akci také: Olfen, gel 100 g za 149 Kč 189 Kč (-40 Kč)
Čtěte pečlivě příbalový leták.
Olfen Neo Forte, gel obsahuje diclofenacum diethylaminum.
Olfen, gel obsahuje diclofenacum natricum.
Léčivé přípravky k zevnímu použití. Nepoužívejte souběžně.

282

-53 Kč

229
- Kč -

AKČNÍ NABÍDKA OD 13. 11. 2021 DO 31. 12. 2021
100 + 20
tablet
• přírodní
síla šípků,
bioflavonoidů
a vitaminu C
pro silnou
imunitu
Doplněk stravy.
(1 tableta/2,03 Kč)

60 tablet + Hyal Vision
oční kapky 10 ml NAVÍC*
• to nejlepší pro oči
Čtěte návod k použití. Hyal-vision je zdravotnický
prostředek. Lutein 20 mg Premium je doplněk stravy.
(1 tableta/4,98 Kč) * Za 0,01 Kč.

299
- Kč -

244

168

100 + 20 tablet
• mnoho energie
a pevné nervy!

- Kč -

- Kč -

Doplněk stravy.
(1 tableta/1,40 Kč)

100 + 20 tablet + šumivé Magnesium
B-komplex FAST 20 tablet NAVÍC*

180 tobolek + veselé
ponožky NAVÍC*

• pevné nervy,
silné svaly
a duševní
pohoda

• srdce, cévy, paměť
Doplňky stravy.
(1 tableta/1,66 Kč )
* Za 0,01 Kč.

Doplňky stravy.
(1 tableta/2,74 Kč)
* Za 0,01 Kč.

329

299

- Kč -

- Kč -

NOVINKA
NOVINKA

90 tobolek

• přírodně získaný
koenzym Q10
• vitamin E navíc

• pro zdravé
srdce a cévy
• vysoké množství
omega 3
• navíc vitamin D3,
K2 a vit. E

Doplněk stravy.
(1 tobolka/4,20 Kč)

Doplněk stravy.
(1 tobolka/3,81 Kč)

60 + 15 tobolek

469
- Kč -

315
- Kč -

343
- Kč -

120 tablet + Multivitamín, 20 šumivých tablet NAVÍC*
• jedinečný multivitamína multiminerál se 41 složkami
Doplňky stravy. ( 1 tableta/3,91 Kč) * Za 0,01 Kč.

VÁNOČNÍ BALÍČEK MOJE LÉKÁRNA
To nejžádanější pro pevné zdraví!

599
- Kč -

Obsahuje MAGNESIUM B6 100 + 20 tablet,
VITAMIN D 2000 IU 60 + 20 tablet A VITAMIN C SE ŠÍPKY 100 + 20 tablet

Plovoucí svíčky ve skořápce 3 ks, dřevěná ozdoba 1 ks
a vonná svíčka NAVÍC*.
Nabídka platí do vyprodání zásob. Doplňky stravy. *Za 0,01 Kč.

1 LÉKAŘ VÁM VYSTAVIL

2 VYZVEDNUTÍ LÉKŮ
NOV

Ě

S OBČANSKÝM
PRŮKAZEM
NEBO CESTOVNÍM
PASEM

C*

V TELEFONU

Nabízíme také službu
rezervace léků na předpis
přes eshop.mojelekarna.cz

CHONDROFIT GALMED

GS CONDRO®
DIAMANT

180 tablet
+ veselé ponožky NAVÍC*
• prvotřídní výživa pro klouby:
• síla komplexu devíti
osvědčených složek

100 + 50 tablet
• extrémní síla a účinnost pro všechny
typy kloubů
• nejvyšší množství glukosamin sulfátu
Clini-Q s aescinem a vitaminem C,
který podporuje tvorbu vlastního
kolagenu pro správnou funkci
kloubních chrupavek
Doplněk stravy.
(1 tableta/ 3,99 Kč)

-190 Kč

Doplněk stravy.
(1 tableta/ 3,49 Kč)
*Za 0,01 Kč

629

789

599

- Kč -

- Kč -

SELEN-ZINEK
-METHIONIN GALMED

GS EXTRA STRONG
MULTIVITAMIN

120 tablet + manikúra nebo
originální kartáč
na vlasy NAVÍC*

60 + 60 tablet NAVÍC
• komplexní vyvážené složení vitaminů,
minerálů a dalších aktivních látek
• STRONG KOMPLEX – extra dávka vitaminu C,
lutein, activin, echinacea
• extra silný, extra účinný multivitamin
V akci také: GS Extra Strong
Multivitamin 50+, 90 + 30 tablet
za 459 Kč 543 Kč (-84 Kč)
Doplněk stravy.
(1 tableta/3,33 Kč)

• zdravé a krásné vlasy,
kůže, nehty!
Doplňky stravy.
(1 tableta/2,73 Kč)
*Za 0,01 Kč

477

(1 tableta/3,83 Kč)

-78 Kč

399

328

- Kč -

-

CENTRUM SILVER

Umístění: na střed
Barva loga: černá
Velikost: 3cm šířka
Technologie: potisk

60 tablet, vánoční balíček

• kompletní multivitamín s vitamíny,
minerály a stopovými prvky,
speciálně pro osoby nad 50 let
• nyní ve vánočním balíčku +
měsíc užívání navíc
V akci také: Centrum AZ 100
+ 30 tablet, vánoční balíček
za 569 Kč 689 Kč (-120 Kč)
(1 tableta/4,38 Kč)

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

Umístění: na střed
Barva loga: černá
Velikost: 3cm šířka
Technologie:
potisk
Kč
-

CENTRUM
PRO ŽENY

100 + 30 tablet,
vánoční balíček

Doplňky stravy. (1 tableta/4,61 Kč)

NOVINKA

-130 Kč

729

• kompletní multivitamín
s vitamíny, minerály
a stopovými prvky vytvořen
speciálně pro potřeby
moderních žen nyní
ve speciálním
vánočním balíčku

- Kč -

V akci také: Centrum pro muže
60 tablet, vánoční balíček
za 449 Kč 579 Kč (-130 Kč)

599

(1 tableta/7,48 Kč)

579

-130 Kč

449
- Kč -

Doplňky stravy. (1 tableta/ 7,48 Kč)
*V kategorii multivitaminů. Zdroj: IQVIA consumption data - Česká republika, YTD 12/2019
**Výroba multivitaminů Centrum je v souladu s certifikátem „Good Manufacturing Practice

LIPOZOMÁLNÍ
VITAMIN C
500 MG
60 + 15 kapslí + Vit D 2000 IU
Galmed 90 kapslí NAVÍC*
• imunita.
• prémiová, vysoce účinná
forma vitamínu C
Doplněk stravy.
(1 kapsle/ 6,25 Kč)
*Za 0,01 Kč

469
- Kč -

NOVINKA

DÁRKOVÉ BALENÍ
MÖLLER‘S OMEGA 3
CITRON
2 x 250 ml
• tekutý rybí olej z tresčích jater s citronovou příchutí
• zdroj Omega-3 mastných kyselin EPA a DHA
a vitamínů A, D a E
• EPA a DHA přispívají k normální činnosti srdce*
• vitamin D přispívá k normální funkci imunitního systému
*Příznivého účinku se dosáhne při přívodu 250 mg
EPA a DHA denně.
Doplňky stravy.

638

-139 Kč

499
- Kč -

AKČNÍ NABÍDKA OD 13. 11. 2021 DO 31. 12. 2021

GERIFIT GALMED
RAKYTNÍČEK+®
VÁNOČNÍ KOULE
RŮŽOVÁ

150 + 50 tablet + taška a 2x
bylinné bonbóny Forfitky NAVÍC*
• pro vitalitu, imunitu
a dobrou paměť
Doplněk stravy.
(1 tableta/ 2,50 Kč)
* Za 0,01 Kč

50 ks
• oblíbené želatinky
s 9 vitaminy a rakytníkem
na podporu imunity
• skvělá chuť díky obsahu
ovocné šťávy
• bez konzervantů

499
- Kč -

V akci také:
červená, modrá, stříbrná a zlatá barva
za 175 Kč 195 Kč (-20 Kč)

Umístění: na střed
Barva loga: černá, červená 485
Velikost: 20cm šířka
Technologie: potisk

195

Doplňky stravy. (1 ks/3,50 Kč)

-20 Kč

IBALGIN® GEL

175
- Kč -

PŘI KOUPI
2 BALENÍ IBALGIN®
VÁNOČNÍ TAŠKA NAVÍC*

100 g
• tlumí bolest, zánět,
snižuje otok
• k léčbě poranění svalů
a kloubů, jako jsou
např. natažení, zhmoždění
V akci také:
Ibalgin® krém, 100 g
za 139 Kč 179 Kč (-40 Kč)
Ibalgin® duo effect, 100 g
za 219 Kč 269 Kč (-50 Kč)

PHARMATON®
GERIAVIT
VITALITY 50+
100 tablet
• vyvážená kombinace vitamínů, minerálů
a ženšenového výtažku G115®
• výtažek Panax ginseng G115® přispívá
k tělesné a duševní pohodě,
k odolnosti organismu vůči stresu
a pomáhá podporovat vitalitu
organismu
Doplněk stravy.
(1 tableta/ 5,99 Kč)

-144 Kč

- Kč -

40 g
• jemná mátová příchuť
• pevná fixace až na 12 hodin
• pomáhá bránit ulpívání zbytků
jídla pod náhradou
• bez zinku

179

139

PŘI KOUPI DVOU
PRODUKTŮ COREGA,
VÁNOČNÍ VYKRAJOVÁTKA
NA CUKROVÍ NAVÍC*

LEROS VOŇAVÁ ZIMA DÁRKOVÝ BOX

V akci také: COREGA BIO tabs
Antibakteriální tablety 30ks
za 89 Kč 105 Kč (-16 Kč),
COREGA fixační krém Bez příchuti
extra silný 40g za 89 Kč 115 Kč (-26 Kč),
COREGA Max Control 40 g
za 105 Kč 135 Kč (-30 Kč),
COREGA Comfort 40 g za 105 Kč 135 Kč (-30 Kč),

9 x 5 ks

Corega fixační krémy a čistící tablety jsou
zdravotnické prostředky. *Za 0,01 Kč

- Kč -

• voňavá dárková kazeta s výběrem bylinných čajů, které vás zahřejí
a příjemně naladí
během dlouhých zimních večerů
• 9 druhů čajů po 5 nálevových sáčcích
V akci také:
Leros Meduplné spojení bylinný čaj
2x 20 ks + med 200g
za 169 Kč 199 Kč (-30 Kč);
Dilmah Natural Infusions dárkové balení čajů
40x 2 g za 169 Kč 199 Kč (-30 Kč);
LEROS Adventní kalendář 2021 24 ks
za 85 Kč 99 Kč (-14 Kč);
LEROS Kolekce dětských čajů 6x 5 ks
za 109 Kč 149 Kč (-40 Kč)
Doplňky stravy.
(1 ks/3,31 Kč)

599

COREGA FIXAČNÍ KRÉM
ORIGINAL EXTRA SILNÝ

Pozorně čtěte
příbalovou informaci
poraďte se s lékařem
nebo lékárníkem.
Ibalgin® gel je volně prodejný
lék k vnějšímu použití.
Obsahuje ibuprofenum.
*Za 0,01 Kč

-40 Kč

743

115

-26 Kč

89
- Kč -

DIOZEN® 500 MG
2x 120 tablet + diozzspray + vánoční taštička
NAVÍC*
• Těžké nohy? Křečové žíly?
Hemoroidy? Braňte svoje
žíly zevnitř! Léčivý přípravek
Diozen® zvyšuje napětí žilní
stěny a odolnost cév.

Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.
Obsahuje diosminum micronisatum.
*Za 0,01 Kč

772

199

-50 Kč

149
- Kč -

-113 Kč

659
- Kč -

IMUGAL
GALMED
60 kapslí

OSTROPESTŘEC
+ CURCUMIN FORTE
GALMED
NOVINKA
60 kapslí

NOVINKA

• to nejlepší pro imunitu
• komplex vitaminu C, D,
Zinku, Selenu
a betaglukanů
• vědecky ověřeno
Doplněk stravy.
(1 kapsle/5,47 Kč)

• pro normální funkci jater, trávení, detoxikaci
• 200 mg silymarinu + 50 mg kurkunimu
• vysoká vstřebatelnost díky piperinu

328

263

Doplněk stravy.
(1 kapsle/ 3,65 Kč)

- Kč -

219

-44 Kč

HERBOFITKY

LACTOFIT
GALMED

36 ks
• chutné pastilky zklidňující
krk a hlasivky
• přírodní složení

40 + 20 tobolek
• skutečně prvotřídní probiotika s prebiotiky!
• 10 kmenů přátelských bakterií
• až 36 mld. živých bakterií denně

V akci také:
další druhy Herfobitky od 39 Kč

92

Doplňky stravy.
(1 ks/2,19 Kč)

-13 Kč

79

349

Doplněk stravy.
(1 tobolka/ 5, 82 Kč)

- Kč -

- Kč -

NATUREVIA®
LAKTOBACILY 5 IMUNITA

MELATONIN PLUS
120 tablet
• Melatonin Plus s herbacomplexem
představuje unikátní kombinaci
melatoninu, osvědčených bylin
(mučenka pletní a meduňka lékařská)
a vitaminu B6
Doplněk stravy.
(1 tableta/2,24 Kč)

-29 Kč

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

298

269

(1 pastilka/5,42 Kč)

- Kč -

Doplňky stravy. (1 kapsle/6,64 Kč)

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

- Kč -

14 tobolek
164

-29 Kč

135
- Kč -

• při pálení žáhy
• snižuje produkci žaludeční kyseliny
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Léčivý přípravek s účinnou látkou
Omeprazolum k vnitřnímu užití.

101

-22 Kč

79
- Kč -

FORFIT CRANBEFIT
GALMED

ESPIGAL
100 kapslí
• účinně reguluje tvorbu
střevních plynů
• jeho užívání je vhodné zejména
při nadýmání, pocit tlaku
a plnosti v podbříšku apod.
• Espigal je bezpečný
pro dlouhodobé užívání.
V akci také: Espigal 80mg Galmed 50 kapslí
za 75 Kč 89 Kč (-14 Kč) (1 kapsle/ 1, 50 Kč)

-28 Kč

OMEPRAZOL
GALMED 20 MG

krém 5 g
PRYČ S OPARY
• k léčbě infekcí vyvolaných
virem Herpes simplex
projevujících se opary
na rtech a obličeji

247

219

V akci také: NatureVia® Laktobacílky třešňové,
33 pastilek za 179 Kč 196 Kč (-17 Kč)

ACYCLOSTAD
50 MG/G

Doplňky stravy. (1 kapsle/ 1,29 Kč)

- Kč -

50 + 10 kapslí
• silný extrakt kanadských brusinek
• navíc vitamin C a rutin
• pro dlouhodobé užívání
a CranbeAkufit pro akutní

159

-30 Kč

129
- Kč -

V akci také: Forfit CranbeAkutfit Galmed,
10 + 10 kapslí za 179 Kč 202 Kč (-23 Kč)
(1 kapsle/8,95 Kč)

Doplněk stravy. (1 kapsle/3,48 Kč)

-33 Kč

242

209
- Kč -

AKČNÍ NABÍDKA OD 13. 11. 2021 DO 31. 12. 2021

OMEGA-3 FORTE

SPEKTRUM GUMMIES
IMUNITA

130 + 65 tablet NAVÍC
• výhodné balení Omega-3 rybí olej
1000 mg FORTE
• vysoká dávka omega-3
pro zdravé srdce,
mozek a zrak*
• bez pachutě rybiny
Doplněk stravy.
*Příznivého účinku se dosáhne
při užívání 250 mg DHA
a EPA denně.
(1 tableta/ 1,43 Kč)

-60 Kč

60 tablet
• komplex vitaminů a minerálů s extraktem
z echinacey, která pomáhá posilovat
imunitní systém

339

279
- Kč -

PROSTENAL CONTROL
• 3 aktivní látky pro zdravou prostatu
• Vánoční limitovaná edice
70 + 20 tablet navíc jako dárek

45 + 15 tablet NAVÍC

Doplněk stravy. Saw palmetto přispívá
k udržení zdraví prostaty a kopřiva
dvoudomá podporuje správnou
funkci močového ústrojí.
(1 tableta/ 5,32 Kč)

239

199

-80 Kč

V akci také: Femibion® 3 Kojení 499 Kč
639 Kč (-140 Kč) ( 1 tableta/ 8,91 Kč), Femibion® 1
Plánování a první týdny těhotenství 299 Kč
399 Kč (-100 Kč) (1 tableta/10,68 Kč)

• 2x silnější složení pro péči o prostatu,
potenci a vitalitu
• tři účinky v jedné kapsli denně
• Slivoň africká k podpoře zdraví prostaty,
maca k podpoře sexuálního zdraví
a sibiřský ženšen k podpoře vitality
Doplněk stravy.
(1 kapsle/5,70 Kč)

639

-147 Kč

499
- Kč -

BEPANTHEN® SENSIDERM KRÉM
20 g

746

599
- Kč -

V akci také:
Bepanthen Sensiderm krém 50 g
za 289 Kč 339 Kč (-50 Kč),

169

Pečlivě čtěte návod k použití.
Bepanthen Sensiderm krém je zdravotnický
prostředek na léčbu příznaků ekzému. LMR-CH-20210517-16

-20 Kč

10 ml

- Kč -

Doplněk stravy. Neslouží jako
náhrada pestré a vyvážené stravy.

249

-50 Kč

199
- Kč -

JUNIOR-ANGIN PASTILKY
24 ks + Hygienický gel 50 ml NAVÍC*

TEREZIA VITAMIN D3
400 IU KAPKY

•
•
•
•

10 ml
219

-30 Kč

149

NOVINKA

VIBOVIT DÉČKO
VITAMÍN D3 500 IU
NOVINKA pro podporu zdravé imunity dětí
• vitamín D přispívá ke správnému
fungování imunitního systému
• rychlá a vysoká vstřebatelnost
vitamínu D3 ve spreji

Úleva od svědění do 30 minut
• ulevuje od příznaků ekzému
• zklidňuje podrážděnou
pokožku i po nošení roušky

Doplněk stravy.

- Kč -

90 + 15 kapslí

• jedinečné složení s kys. listovou, Metafolinem®,
vitaminem D3, luteinem a DHA
• obohacený o železo, zinek, selen a hořčík
• od 13. týdne těhotenství do porodu

• pro podporu tvorby kostí a zubů
• Vitamin D3 reguluje metabolismus
vápníku a udržuje normální funkci
imunitního systému
• vhodné pro děti již od narození

479

CEMIO RED3

4 týdenní balení (28 tablet a 28 tobolek)

-140 Kč

559

- Kč -

FEMIBION® 2 TĚHOTENSTVÍ

Doplňky stravy.
(1 tableta/ 8,91 Kč)

- Kč -

70 + 20 tablet NAVÍC

• výhodné balení pro akutní podporu
imunity a dýchacích cest
• extrakty z echinacey, černého bezu,
pelargonie a kurkumy

-40 Kč

259

-90 Kč

HERBA-C RAPID

Doplněk stravy.
(1 tableta/ 3,32 Kč)

349

Doplněk stravy.
(1 tableta/ 4,32 Kč)

189
- Kč -

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 159 Kč 219 Kč (-60 Kč),
Junior-angin lízátka proti bolesti krku, 8 ks
za 145 Kč 169 Kč (-24 Kč),
Junior-angin pastilky, junior-angin sirup a junior-angin lízátka
jsou zdravotnické prostředky. Hygienický gel ACE trade
je kosmetický přípravek. *Za 0,01 Kč.

189

-30 Kč

159
- Kč -

OSCILLOCOCCINUM®

HERBADENT
BYLINNÁ ÚSTNÍ VODA

30 dávek
• prevence a léčba chřipkových stavů
• bez věkového omezení
• může se užívat během těhotenství a kojení
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.

400 ml
699

-100 Kč

599
- Kč -

30 ml, ústní sprej

-30 Kč

239

-24 Kč

215
- Kč -

ZOVIRAX DUO
50 MG/G + 10 MG/G

20 šumivých tablet
• při zánětlivých onemocněních
horních cest dýchacích
a chřipce
• ulevuje od bolesti v krku,
bolesti svalů, kloubů a zad
• ulevuje od horečky a od bolestí
během nachlazení
• obsahuje také vitamín C
– pro vaši imunitu

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
ASPIRIN C je volně prodejný léčivý přípravek k vnitřnímu užití.
L.CZ.MKT.CC.12.2020.2121

Jediný krém na léčbu oparů s dvojím složením:
• zabraňuje množení viru
• pomáhá léčit zánět
• prokazatelně pomáhá zastavit vznik puchýřků
• zkracuje dobu hojení

249

-50 Kč

324

-65 Kč

259
- Kč -

MOJE LÉKÁRNA TONOGAL®
VEROVAL COMPACT
digitální tonometr

BETAGLUKAN
IMU 200 MG

• přesné a spolehlivé měření
• rozpoznávání arytmie
• systém semaforu
pro vaše hodnoty

60 tobolek

Čtěte pečlivě návod
k použití. Zdravotnický
prostředek.

• obsahuje 200 mg přírodního
betaglukanu a 124 mg inulinu
• betaglukan je kvasničného původu
s garancí čistoty min. 80 %
• vhodný k dlouhodobému užívání

409

-110 Kč

-150 Kč

299

1 009

859
- Kč -

- Kč -

SÉDATIF PC®
90 tablet

Q MAX 60
DÁRKOVÉ BALENÍ
®

• k léčbě úzkosti, emočního
napětí a lehkých poruch spánku
• bez věkového omezení
• může být užíván během těhotenství a kojení

120 tobolek
Dárkové balení s věnováním, „pro Tvůj optimismus“,
s měsíčním užíváním NAVÍC.
• obsahuje přípravek Q Max® 60, který má
v každé tobolce 60 mg fermentovaného koenzymu Q10

Doplňky stravy. (1 tobolka/3,66 Kč)

- Kč -

V akci také: Aspirin C, 10 tablet
za 129 Kč 159 Kč (-30 Kč),

2 g krém

V akci také: Q Max® Active , 60 tobolek
za 289 Kč 352 Kč (-63 Kč) (1 tobolka/ 4, 82 Kč)

149

ASPIRIN® C

V akci také: Fytofontana Virostop, nosní sprej 20 ml
za 189 Kč 219 Kč (-30 Kč),

Doplněk stravy. (1 tobolka/ 4,98 Kč)

179

Čtěte pečlivě návod k použití.
Zdravotnické prostředky.

• nová generace ústních a nosních sprejů VIROSTOP
poskytuje ochranu proti chřipce A,B a COVID-19
• klinická studie potvrdila snížení závažnosti
respiračních symptomů a snížení infekčnosti až o 60%
• vytváří ochranný štít před průnikem koronaviru
SARS-CoV-2, včetně nových mutací
• vhodné pro dospělé a děti od 3 let

Před použitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci.
Zovirax Duo 50 mg/g + 10 mg/g krém je léčivý
přípravek k vnějšímu užití.

ústní voda pro každodenní péči o dutinu ústní
silné antibakteriální účinky
díky přírodnímu složení zachovává přirozenou ústní mikroflóru
účinná v boji proti aftům, zánětům a krvácením dásní
unikátní a klinicky ověřená receptura 7 léčivých bylin

V akci také: HERBADENT bylinný roztok, 25 ml za 125 Kč 149 Kč (-24 Kč),
HERBADENT bylinná zubní pasta s fluoridem, 100 g za 129 Kč
149 Kč (-20 Kč), HERBADENT bylinný gel na dásně, 25 g za 129 Kč
149 Kč (-20 Kč), HERBADENT HOMEO bylinná zubní pasta
s ženšenem, 100 g za 149 Kč 169 Kč (-20 Kč)

FYTOFONTANA VIROSTOP

Čtěte pečlivě návod k použití. Zdravotnické prostředky.

•
•
•
•
•

499

-60 Kč

439
- Kč -

Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Sédatif PC® je homeopatický léčivý přípravek
užívaný tradičně v homeopatii
k léčbě úzkosti, emočního napětí
a lehkých poruch spánku.
Lék k vnitřnímu užití.

-40 Kč

259

219
- Kč -

199
- Kč -

AKČNÍ NABÍDKA OD 13. 11. 2021 DO 31. 12. 2021

DONNAHAIR FORTE
4MĚSÍČNÍ KÚRA

REVALID® SHAMPOO
250 ml
•
•
•
•

revitalizující proteinový šampón pro šetrné mytí vlasů
posiluje strukturu vlasů a zklidňuje pokožku
pro všechny typy vlasů
vyvinuto a vyrobeno ve Švýcarsku

V akci také: Revalid Conditioner, 250 ml
za 219 Kč 269 Kč (-50 Kč),
Kosmetické přípravky.

-50 Kč

90 + 30 tobolek
249

• podporuje zdravý růst vlasů a pomáhá
při jejich zvýšeném vypadávání (biotin,
zinek, křemík) - vhodný pro těhotné
a kojící ženy

- Kč -

Doplněk stravy.
(1 tobolka/5,24 Kč)

199

REVITALON FORTE

60 + 30 tablet ZDARMA

30 kapslí

pro lepší růst a vitalitu vlasů a nehtů
tablety s obsahem biotinu, methioninu a zinku
stačí jedna tableta denně
extra silný a účinný produkt v prémiovém balení

V akci také: Biotin Collagen Skin Beauty, 120 tablet
za 339 Kč 389 Kč (-50 Kč) ( 1 tableta/ 2,83 Kč)
Doplňky stravy. (1 tableta/2,66 Kč)

-40 Kč

279

239

Doplněk stravy.
(1 kapsle/5,30 Kč)

- Kč -

229

-30 Kč

199
- Kč -

TEREZIA HLÍVA ÚSTŘIČNÁ
S RAKYTNÍKOVÝM OLEJEM

-40 Kč

- Kč -

• směs užívána při nemocech z nachlazení,
při zánětech dutiny ústní a horních cest
dýchacích
V akci také: Megafyt Urologická čajová směs
za 45 Kč 52 Kč (-7 Kč)
Léčivé přípravky k vnitřnímu užití. Použití těchto
tradičních rostlinných léčivých přípravků je založeno
výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

51

- Kč -

• snadné ovládání a paměť -pro dva uživatele
• detekce srdeční arytmie
• záruka 5let

439

Čtěte pečlivě návod k použití.
Zdravotnický prostředek.

399

1 899

-300 Kč

- Kč -

NICORETTE® SPRAY 1 MG/DÁVKA,
ORÁLNÍ SPREJ, ROZTOK
2 x 13,2 ml

7 ks náplastí

Kč

Kombinovaná terapie náplastí
a pastilek je účinnější než samotná náplast1.

- Kč -

V nabídce také: NiQuitin® Freshmint, 4 mg, léčivá
žvýkací guma, 100 ks za 649 Kč 799 Kč (-150 Kč),
NiQuitin® Mini, 4 mg, 3x 20 lisovaných pastilek
za 449 Kč 539 Kč (-90 Kč) a další přípravky NiQuitin.

Před použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci. Reklama na léčivý přípravek.
Orální sprej, roztok Nicorette® Spray 1mg/dávka obsahuje nikotin a je k podání do úst.

- Kč -

KOMBINOVANÁ TERAPIE

POMOC PŘI ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ

792

750

1 599

NIQUITIN® CLEAR 21 MG
• 24 hodinová kontrola při odvykání kouření
• zmírňuje abstinenční příznaky
• náplasti NiQuitin Clear se mohou používat
samostatně nebo v kombinaci s orálními
formami nikotinu

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 1mg/dávka, orální sprej,
-42
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),

45

-6 Kč

DIGITÁLNÍ PAŽNÍ TLAKOMĚR
VEROVAL®

120 kapslí + TEREZIA
Vitamin D3 1000 IU 30 tobolek

Doplňky stravy.
(1 kapsle/ 3,33 Kč)

159

20 nálevových sáčků

• omezuje průnik virů a bakterií do buněk sliznic
• urychluje rekonvalescenci při chřipce a nachlazení
• mohou užívat těhotné a kojící ženy

• kombinace hlívy s deklarovaným
obsahem betaglukanů a rakytníku
na podporu imunity
• 100 % z přírodních zdrojů

-52 Kč

211

MEGAFYT ČAJOVÁ SMĚS
PŘI NACHLAZENÍ

200 + 100 ml NAVÍC

Čtěte pečlivě návod k použití. Zdravotnické prostředky.

- Kč -

• obsahuje unikátní kombinaci vyváženého množství
rostlinných extraktů, vitaminů, minerálních látek
a důležitých aminokyselin, které působí uvnitř
organizmu, vyživují vlasy přímo
od kořínků a současně přispívají k udržení
přirozeného stavu zdravých vlasů

STOPVIRUS MEDICAL
SIRUP DR. WEISS

V akci také: StopKašel ANGIN-EX sprej na bolest
v krku 30 ml za 129 Kč 149 Kč (-20 Kč)

629

-115 Kč

BIOTIN STRONG HAIR & NAIL
•
•
•
•

744

549

-100 Kč

449
- Kč -

1
Určeno pro zmírnění abstinenčních příznaků u silných kuřáků. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Transdermální
náplast - léčivý přípravek na vnější užití. Pastilky a žvýkačky – léčivé přípravky k užití v ústní dutině. Obsahují nikotin.
Před použitím se poraďte se svým lékařem.

AKČNÍ NABÍDKA OD 13. 11. 2021 DO 31. 12. 2021

ALAVIS™ MAXIMA TRIPLE BLEND
EXTRA SILNÝ

PARANIT
EXTRA SILNÝ SPREJ

700 g

100 ml

• otázka, existuje-li lepší produkt
na klouby, je zbytečná
• prémiový produkt pro klouby
nejen pro sportovce
• užívání na 5 měsíců!
Doplněk stravy.
(1 g/1,64 Kč)

• odstraní vši do 5 minut obsahuje faktor
na ochranu proti vším (LPF), který ve vlasech vytváří
pro vši nepříznivé podmínky a chrání
před opakovanou nákazou až do 72 hodin*.
Klinicky prokázaná 100% účinnost*.
Dermatologicky testován, bez silikonů.

1 365

1 150

-215 Kč

- Kč -

* Ochrana faktorem LPF a aktivita proti vším byla prokázána ex vivo.
Paranit sprej zabíjí 100% vší a téměř 100% hnid. Pro úspěšné ošetření proti
hnidám doporučujeme nechat působit 10 minut. Používejte dostatečné
množství produktu a důkladně vyčešte všechny hnidy.

409

V akci také: ostatní druhy PARANIT od 329 Kč

DEHINEL PLUS FLAVOUR
TABLETY PRO PSY
®

Před použitím si vždy přečtěte označení
a informace o přípravku. Zdravotnické prostředky.

-60 Kč

349
- Kč -

2 tablety
• odčervovací tablety pro psy účinné
proti hlísticím a tasemnicím
• 1 tableta na 10 kg živé váhy
• pouze pro zvířata

DESODROP®
OČNÍ ROZTOK
8 ml

V akci také:
Dehinel Plus XL tablety pro psy 2 tablety
za 169 Kč 199 Kč (-30 Kč),
Dehinel 230 mg/20 mg potahované
tablety pro kočky
za 79 Kč 99 Kč (-20 Kč),

•
•
•
•

Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Volně prodejné veterinární léčivé
přípravky k vnitřímu užití.

79

-50 Kč

- Kč -

TENA® LADY SLIM
ULTRA MINI

50 % NAVÍC

• slipové vložky TENA Lady jsou
speciálně vyvinuté pro ženy s velmi
lehkým únikem moči
• poskytují trojí ochranu proti protečení,
vlhkosti a zápachu

128

119

• tekutý rybí olej z tresčích jater bez příchutě
• zdroj Omega-3 mastných kyselin
EPA a DHA a vitamínů A, D a E
• EPA a DHA přispívají k normální
činnosti srdce*
• vitamin D přispívá k normální funkci
imunitního systému
*Příznivého účinku se dosáhne
při přívodu 250 mg EPA a DHA denně.

-40 Kč
www.mojelekarna.cz

FORFIT TEDDYFIT GALMED
DĚTSKÝ MULTIVITAMÍN

V akci také: ForFit SunnyFit Galmed
vitamín D pro děti cucavé tablety
15 tablet za 29 Kč (1 tableta/ 1, 93 Kč)
Doplňky stravy.
(1 tableta/ 1, 93 Kč)

29
- Kč -

- Kč -

250 ml

Doplňky stravy.

- Kč -

• podpora imunity dětí od 3 let
• výborná chuť

MÖLLER‘S OMEGA 3 NATUR OLEJ

V akci také:
další druhy Mollers Omega 3
od 279 Kč.

199

15 cucacích tablet

28 + 14 ks

-9 Kč

léčí zánět infekčního i neinfekčního původu
ničí viry, bakterie, plísně a podporuje hojivé procesy
intenzivně zvlhčuje oko a poskytuje úlevu
neobsahuje konzervační látky
a je výborně snášen
249

Čtěte pečlivě návod k použití.
Zdravotnický prostředek.

59

-20 Kč

Čtěte návod k použití.
Zdravotnický prostředek.

NOVINKA

ARTHROCANN
HŘEJIVÝ KONOPNÝ GEL
75 ml + Arthrocann
konopný gel 75 ml
NAVÍC*
• konopný gel s koloidním
stříbrem určený k masáži kůže
v oblasti kloubů, svalů,
šlach a zad
Kosmetické přípravky.
*Za 0,01 Kč.

319

279
- Kč -

478

-239 Kč

+

239
- Kč -/2 ks

Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč včetně DPH. Nabídka platí od 13. 11. do 31. 12. 2021 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.

