
KVĚTEN/ČERVEN
AKČNÍ NABÍDKA OD 14. 5. DO 30. 6. 2022
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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 250 mg, 20 šumivých tablet 
za 69 Kč 79 Kč (-10 Kč) (1 tableta/3,45 Kč)
Magnesium B-komplex Fast 20 šumivých 
tablet za 79 Kč 89 Kč (-10 Kč)
(1 tableta/3,95 Kč)

Doplňky stravy.
(1 sáček/4,63 Kč)

BETAKAROTEN GALMED 
12 000 IU
100 + 20 tobolek
• betakaroten je provitamin, který je v lidském těle přetvářen na vitamin A, který příspívá 

k udržení normálního stavu pokožky, zraku a normální funkci imunitního systému
   

MOJE LÉKÁRNA 
PANTHENOL SPREJ 10 %
150 ml
• s vysokým objsahem Panthenolu 10 %
• ochlazuje a zklidňuje pokožku po slunění
• snadno se vstřebává
• spolehlivá pomoc a ochrana Vaší pokožky
Kosmetický přípravek.

PANTHENOL SPREJ 10 %

Doplněk stravy.
(1 tobolka/1,33 Kč)

ATARALGIN®

50 tablet
Kombinace 3 účinných 
látek: paracetamol, 
guaifeneisin, kofein 
• tlumí bolest hlavy, 

zubů, svalů, 
krční páteře a zad

• uvolní svalové napětí

V akci také:
Ataralgin® 20 tablet 
79 Kč 96 Kč (-17 Kč)
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. 
Léčivé přípravky k vnitřnímu užití.

-36 Kč

 215 

179
- Kč -

ENDITRIL®

10 tvrdých tobolek 
• rychlá pomoc 

při akutním průjmu 
• působí již během 30 minut 
• 8 hodin trvající účinek 
• nezpůsobuje zácpu
Enditril® je léčivý přípravek k vnitřnímu užití. 
Obsahuje racekadotril. 
Pozorně čtěte příbalovou informaci 
a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. -30 Kč

 199 

169
- Kč -

VOLTAREN EMULGEL 10 MG/G
150 g, gel
Voltaren Emulgel působí přímo v místě bolesti trojím účinkem:
• uleví od bolesti
• tlumí zánět
• zmenšuje otok

V akci také:
Voltaren Rapid 25 mg, 
20 měkkých tobolek za 119 Kč 154 Kč (-35 Kč), 
Voltaren léčivá náplast 140 mg, 5 ks za 299 Kč 379 Kč (-80 Kč)
Pozorně si přečtěte příbalovou informaci. Voltaren Emulgel 10 mg/g gel je léčivý přípravek k vnějšímu 
použití. Obsahuje diclofenacum diethylaminum. Voltaren Rapid 25 mg měkké tobolky, je léčivý přípravek 
k vnitřnímu užití. Obsahuje diclofenacum kalicum. Voltaren 140 mg léčivá náplast, je léčivý přípravek 
k vnějšímu použití. Obsahuje diclofenacum natricum.

V akci také:
Voltaren Rapid 25 mg, 
20 měkkých tobolek za  (-35 Kč), 
Voltaren léčivá náplast 140 mg, 5 ks za 299 Kč 379 Kč (-80 Kč)

V akci také:
Voltaren Rapid 25 mg, 
20 měkkých tobolek za 119 Kč 154 Kč (-35 Kč), 

-70 Kč

 319 

249
- Kč -

-10 Kč

 149 

139
- Kč -



ANALERGIN
30 tablet
• pro zmírnění příznaků 

alergické rýmy 
a chronické kopřivky

Před použitím si pozorně přečtěte 
příbalovou informaci. Analergin je léčivý 
přípravek k vnitřnímu užití. Obsahuje účinnou látku 
cetirizini dihydrochloridum. 10, 30, 50 a 90 tabletové balení 
Analergin je volně prodejný léčivý přípravek.

EXODERIL® 10 MG/ML 
KOŽNÍ ROZTOK
20 ml
• léčí nehtové a kožní plísně
• rychle ulevuje od příznaků
• proniká do hloubky 

postižených míst

V akci také:
EXODERIL® 10 mg/g krém, 15 g 
za 109 Kč 129 Kč (-20 Kč)
Čtěte pozorně příbalový leták. 
Volně prodejné léčivé přípravky 
k vnějšímu použití s účinnou 
látkou naftifi n hydrochlorid.

IBOLEX® 200 MG
20 potahovaných tablet
• Ibolex. Krystalicky čistý dexibuprofen
• nová generace léku proti bolesti
Pozorně čtěte příbalovou informaci 
a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. 
Ibolex® je volně prodejný léčivý přípravek 
k vnitřnímu užití. Obsahuje dexibuprofenum. 

BRUFEN® 400 MG
100 tablet
• úleva od bolesti hlavy, migrény, zubů i zad
• pomáhá při podvrtnutí a natažení svalů
• působí protizánětlivě

V akci také: Brufen® 400 mg, 30 tablet
za 69 Kč 79 Kč (-10 Kč)
Brufen 400 mg potahované tablety je léčivý přípravek 
k vnitřnímu užití s léčivou látkou ibuprofen. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

NALGESIN® S 275 MG
40 tablet
• lék proti bolesti hlavy, zubů, zad, svalů, 

kloubů, menstruační bolesti
• mírní bolest, horečku a zánět
• rychlý nástup analgetického účinku

V akci také: Nalgesin S 275 mg, 20 tablet
za 119 Kč 139 Kč (-20 Kč)
Lékčivý přípravek k vnitřnímu užití, čtěte 
pečlivě příbalový leták. Obsahuje 
sodnou sůl naproxenu. 

LIVOSTIN® 0,5 MG/ML 
OČNÍ KAPKY, SUSPENSE
4 ml
• příznaky alergické konjunktivitidy
• téměř okamžitá úleva
• cílené působení v místě obtíží

V akci také: LIVOSTIN® 0,5 mg/ml, 
nosní sprej, suspenze, 10 ml za 169 Kč 208 Kč (-39 Kč)
Před použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci.
Reklama na léčivý přípravek. Nosní sprej, suspenze LIVOSTIN® 
k podání do nosu a oční kapky, suspenze LIVOSTIN® 
k očnímu podání obsahují levocabastini hydrochloridum.

CANESPOR®

1X DENNĚ
15 g krém
KONEC SVĚDĚNÍ I PÁLENÍ. KONEC PLÍSNĚ.
• určený k léčbě plísně kůže
• komfortní aplikace – jen 1x denně

V akci také: Canespor® 1x denně roztok, 
15 ml za 169 Kč 203 Kč (-34 Kč)
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Canespor® 1x denně krém a Canespor® 1x denně roztok jsou léčivé přípravky k vnějšímu použití. 
Obsahují léčivou látku bifonazol. CH-20220202-40

IBUPROFEN 400 MG 
30 tablet
Účinné algetikum ibuprofenum:
• zmírňuje bolest tlumí 

zánět a snižuje teplotu
• při chřipkových a revmatických 

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

IBALGIN® 400 MG
100 tablet
Účinné analgetikum:
• pomáhá při bolesti hlavy, zubů, zad, svalů, 

kloubů a menstruační bolesti,
• snižuje horečku,
• tlumí zánět
Pro dospělé a dospívající od 12 let. 
Růžový Ibalgin® je jen jeden.
Pozorně čtěte příbalovou informaci a poraďte se s lékařem 
nebo lékárníkem. Ibalgin® 400 je léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofenum. 

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

vzniklé bolesti zad, svalů 
a kloubů

V akci také:
Olfen, gel 100 g
za 159 Kč 169 Kč (-10 Kč)
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci. 
Olfen Neo Forte je léčivý přípravek k zevnímu použití. 
Obsahuje účinnou látku diclofenacum diethylaminum. 
Olfen, gel je léčivý přípravek k zevnímu použití, 
obsahuje účinnou látku diclofenacum natricum.
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 208 
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KONEC SVĚDĚNÍ I PÁLENÍ. KONEC PLÍSNĚ.
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AKČNÍ NABÍDKA OD 14. 5. DO 30. 6. 2022

ALLERGODIL® OČNÍ KAPKY 
0,5 MG/ML,
6 ml
Na oční a nosní příznaky alergie:
• kapky: svědění očí, slzení
• sprej: ucpaný nos, svědění, kýchání

V akci také: Allergodil 1 mg/ml, 10 ml
za 199 Kč 245 Kč (-46 Kč)
Čtěte pečlivě příbalovou informaci! 
Allergodil, nosní sprej, 1x 10 ml je lék 
k nosnímu podání. Allergodil, oční 
kapky, je lék k očnímu podání. 
Obsahují azelastin-hydrochlorid.

OTRIVIN MENTHOL 
1 MG/ML
10 ml, nosní sprej
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 145 Kč 185 Kč (-40 Kč), 
Otrivin, nosní sprej za 95 Kč 125 Kč (-30 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.

DEXOKET® 25 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
10 tablet
Rychlá a účinná pomoc, 
když vás zasáhne bolest*
• svalů a kloubů
• zubů
• hlavy
• při menstruaci
*Ke krátkodobé léčbě 
mírné až střední intenzity.

V akci také: Dexoket® 25 mg granule 
pro perorální roztok, 10 sáčků 
za 79 Kč 98 Kč (-19 Kč)
Pečlivě si pročtěte příbalový leták.
Volně prodejné léky Dexoket® obsahují 
dexketoprofen trometamol. 
K vnitřnímu užití.

COLAFIT 
60 kostiček
• čistý krystalický kolagen ve formě měkkých, 

snadno polykatelných kostiček
• balení na 2 měsíce užívání 

– stačí pouze 1 kostička denně
• bez barviv a přídavných látek
Doplněk stravy.
(1 kostička/5,82 Kč)

VIVIDRIN® ECTOIN®

10 ml
• účinná ochrana očí proti alergenům
• potlačuje příznaky, předchází alergiím 

a tlumí zánětlivé procesy v oku
• bez konzervantů a obavy z nežádoucích účinků
• bez omezení věku a délky užívání

V akci také: Vividrin ectoin nosni sprej 20 ml
za 199 Kč 249 Kč (-50 Kč)
Čtěte pečlivě návod k použití. 
Zdravotnický prostředek ČNO: 0483

ZODAC® 10 MG
100 tablet
• léčba sezónní 

i celoroční alergie 
• ke zmírnění nosních 

a očních příznaků 
alergické rýmy 
a chronické kopřivky

Čtěte pečlivě 
příbalovou informaci.
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. 
Obsahuje cetirizin.

MAGNE B6® 470 MG/5 MG 
40 tablet
• 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® 470mg/5mg 100 tablet
za 219 Kč 269 Kč (-50 Kč)
Čtěte pozorně příbalovou informaci 
a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.
Magne B6 je volně prodejný léčivý přípravek k vnitřnímu užití. 

CAMILIA®

30 jednodávkových obalů
• zmírní potíže při růstu zoubků
• působí na více příznaků
• snadno použitelné jednorázové obaly
• homeopatie vhodná pro kojence a batolata

V akci také: Camilia® 10 dávek
za 169 Kč 215 Kč (-46 Kč)
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. 
Camilia® je homeopatický léčivý přípravek 
užívaný tradičně v homeopatii ke zmírnění 
potíží spojených s růstem zubů u kojenců 
a batolat. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

 Dexoket® 25 mg granule  Dexoket® 25 mg granule 
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AKČNÍ NABÍDKA OD 14. 5. DO 30. 6. 2022

IBEROGAST®

50 ml
Pocit plnosti? Bolest břicha nebo nadýmání? 
Vyzkoušejte bylinný lék Iberogast. 
Iberogast. Expert na Vaše zažívací potíže!

V akci také:
Iberogast, 20 ml za 179 Kč 225 Kč  (-46 Kč), 
Iberogast, 100 ml za 519 Kč 604 Kč (-85 Kč)
Čtěte pečlivě příbalovou 
informaci. Iberogast je léčivý 
přípravek k vnitřnímu užití. 
Léčivý přípravek je složený 
z tekutých extraktů různých částí bylin. L.CZ.MKT.CC.09.2020.2046

PANGROL® 20000 IU
20 tablet
• těžký žaludek a problémy s trávením po jídle?
• 3 trávicí enzymy podporují trávení 

a vstřebávání jídla při problémech 
s enzymy slinivky břišní

Pečlivě si pročtěte příbalový leták. 
Volně prodejný léčivý přípravek Pangrol® 20 000 IU 
obsahuje pancreatinum. K vnitřnímu užití.

B-KOMPLEX PREMIUM GALMED 
100 tablet
• je vhodný pro všechny sportovce 

a příznivce zdravého životního stylu
• obsahuje kompletní spektrum vitamínů B, 

mezi nimiž nechybí B3, B7, B9 a B12

V akci také: B-komplex forte 
Galmed 100 + 10 kapslí za 149 Kč 
169 Kč (-20 Kč) (1 kapsle/1,35 Kč)

Doplněk stravy.
(1 tableta/1,39 Kč)

ACYCLOSTAD 50 MG/G
krém 5 g + Lysin 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 použití s účinnou 
látkou aciclovirum.
Doplněk stravy. *Za 0,01 Kč.

IMODIUM® 2 MG TVRDÉ TOBOLKY
20 tvrdých tobolek
RYCHLÁ A ÚČINNÁ LÉČBA PRŮJMU 
• k léčbě akutního a chronického průjmu
• účinkuje do 1 hodiny, při užití jednorázové dávky 4 mg
• vhodné k léčbě akutního průjmu souvisejícího 

se syndromem dráždivého střeva

V akci také: IMODIUM® 2 mg, 8 tvrdých tobolek 
za 99 Kč 111 Kč (-12 Kč), IMODIUM® RAPID 2 mg, tablety, 
6 tablet dispergovatelných v ústech za 89 Kč 106 Kč (-17 Kč), 
IMODIUM® RAPID 2 mg, 12 tablet dispergovatelných 
v ústech za 159 Kč 185 Kč (-26 Kč)
Před užitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci.
Reklama na léčivý přípravek. Tvrdé tobolky IMODIUM® 2 mg a tablety dispergovatelné v ústech 
IMODIUM® RAPID 2 mg obsahují loperamid-hydrochlorid a jsou k perorálnímu podání. 

LINEX® FORTE
28 tobolek
Obsahuje PROBIOTIKA a PREBIOTIKA
• nejen při a po antibiotické léčbě, 

při cestování, při změně stravy
Doplněk stravy. 
Obsahuje bakterie Lactobacillus acidophilus 
a Bifi dobacterium animalis subsp.lactis. 
Není určen k náhradě pestré stravy.
(1 tobolka/8,54 Kč )

GS MAMAVIT 
PREFOLIN® + DHA + EPA 
30 tablet + 30 kapslí 
+ dárek kapky GS Vitamin D3
• pro ženy těhotné, kojící a plánující těhotenství
• kompletní a vyvážená kombinace 23 vitaminů a minerálů, 

včetně 800 µg kyseliny listové v přirozené formě

V akci také:
GS Mamavit 90 tablet za 509 Kč 591 Kč (-82 Kč) (1 tableta/5,66 Kč)
GS Mamavit Prefolin+ DHA + EPA tbl/cps 30 + 30
za 469 Kč 545 Kč (-76 Kč) (1 kapsle/tableta/7,82 Kč)

Doplňky stravy.
(1 tableta/kapsle/8,32 Kč)
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MAREGAL NOSNÍ SPREJ GALMED
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
• není návykový, může se používat 

dlouhodobě
Zdravotnický prostředek. 

RHINOSTAS
roztok 10 ml
Nosní sprej s okamžitým účinkem 
na zmírnění a odstranění zduření nosní sliznice
• při záchvatovitě nastupující rýmě s vodnatou sekrecí
• při akutní rýmě
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Léčivý přípravek k nosnímu podání s účinnou 
látkou xylometazolin hydrochlorid.

FORFIT LACTOFIT
40 + 20 tobolek 
• prvotřídní probiotikum s prebiotiky
• 36 miliard a 10 kmenů živých kultur v denní dávce 
• zinek, chrom a vitamín C

V akci také:
ForFit Lactofi t 30 + 10 tobolek
za 209 Kč 285 Kč (-76 Kč)
(1 tobolka/5,23 Kč)

Doplňky stravy.
(1 tobolka/5,48 Kč)
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BEPANTHEN® PLUS
30 g 
Desinfi kuje plus hojí rány
• na všechna povrchová 

poranění s rizikem infekce
• dexpanthenol ránu hojí
• antiseptická složka ránu 

zároveň dezinfi kuje

V akci také: Bepanthen® Plus 100 g
za 369 Kč 439 Kč (-70 Kč)
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Bepanthen Plus je volně prodejný léčivý přípravek 
k vnějšímu použití. LMR-CH-20210414-42

GYNTIMA PROBIOTICA FORTE
10 vaginálních čípků
• podporují léčbu vaginálních výtoků
• výtažek z Tea tree účinkuje proti 

bakteriím a plísním, odstraňuje pálení 
a zmírňuje svědění

• vytvářejí živnou půdu pro laktobacily

V akci také:
Gyntima vaginální čípky 
Probiotica za 205 Kč 230 Kč (-25 Kč)
Gyntima vaginální čípky 
Hyaluronic za 199 Kč 222 Kč (-23 Kč)
Čtěte pečlivě návod k použití a informace 
o bezpečném používání. Zdravotnické prostředky.

PANTHENOL 10 % SWISS PREMIUM 
TĚLOVÉ MLÉKO 
200 + 50 ml
• rychlá úleva podrážděné pokožky po opalování
• vysoký obsah D-panthenolu, Aloe vera a vitaminů

V akci také:
Panthenol 10 % Swiss PREMIUM gel 
s mentolem 100 + 25 ml 
za 139 Kč 167 Kč (-28 Kč)
Kosmetika.

HERBOFIT BYLINNÝ ČAJ 

V akci také:
Herbofi t bylinný čaj ostropestřec za 39 Kč, 
meduňka za 39 Kč, urologický za 45 Kč, 
šalvěj za 45 Kč, Heřmánek za 45 Kč
Doplňky stravy.

CLOTRIMAZOL AL 200 MG
3 vaginální tablety 
+ aplikátor 
• k léčbě kvasinkových 

či plísňových infekcí pochvy
• pro ženy a dívky od 12 let
Volně prodejný léčivý přípravek 
k vaginálnímu užití s obsahem 
clotrimazolu. 
Pečlivě čtěte příbalový leták 
a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

DIOZEN® 500 MG 
120 potahovaných tablet
• Těžké nohy? Křečové žíly? Hemoroidy?

Braňte svoje žíly zevnitř! 
• zvyšuje napětí žilní stěny 

a odolnost cév
Čtěte pěčlivě příbalovou informaci. 
Léčivý přípravek vnitřnímu užití. 
Obsahuje diosminum 
micronisatum.

NICORETTE® SPRAY 1 MG/DÁVKA, 
ORÁLNÍ SPREJ, ROZTOK 
2x 150 dávek
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 429 Kč 520 Kč (-91 Kč), 
Nicorette® Spray s příchutí lesního ovoce
 1 mg/dávka, orální sprej, roztok, 13,2 ml 
za 429 Kč 520 Kč (-91 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.

-39 Kč

 198 

159
- Kč - -20 Kč

 119 

99
- Kč -

-30 Kč

 249 

219
- Kč -

-77 Kč

 386 

309
- Kč -

FORFIT GERIFIT
PLUS
150 + 50 tablet 
vysoký obsah ženšenu, ginsenosidů, 
extrakt zeleného čaje společně 
s hořčíkem a dalším vyváženým 
množstvím 12 druhů vitaminu 
a 8 minerálů
Doplněk stravy.
(1 tableta/1,90 Kč)

-76 Kč

 455 

379
- Kč -

NOVINKA

-36 Kč

 241 

205
- Kč -

-82 Kč

 832 

750
- Kč -

SPÁNEK
A UVOLNĚNÍ TRÁVENÍ 

A DYCHACÍ 
CESTY

ENERGIE 
A VITALITA

49
- Kč -

49
- Kč -

39
- Kč -



AKČNÍ NABÍDKA OD 14. 5. DO 30. 6. 2022

KAMISTAD® BABY
20 ml, ústní gel
• masážní gel na dásně 

při prořezávání zubů u dětí
• zklidňuje bolavé dásně
• chladí a přináší úlevu 

podrážděné ústní sliznici
Kosmetický přípravek.

LADIVAL® PRO DĚTI 
S ALERGICKOU POKOŽKOU, 
OF 50+ GEL NA OCHRANU 
PROTI SLUNCI 
200 ml 
• vhodné pro citlivou pokožku dětí, 

náchylnou k alergii na slunce  
• unikátní ochranný komplex UVA + UVB + IR-A  
• bohatý na lipidy, vyživuje pokožku

V akci také: Ladival alergická pokožka OF 30, 
gel na ochranu proti slunci, 200 ml 
za 329 Kč 442 Kč (-113 Kč)
Kosmetické přípravky.

ARTERIN® CHOLESTEROL
30 tablet
• snižuje cholesterol1
• přispívá k normální tvorbě kolagenu 

pro normální funkci krevních cév2

• nové zdokonalené složení
Doplněk stravy. 
1Bylo prokázáno, že rostlinné steroly 
snižují hladinu cholesterolu v krvi. 
Vysoký cholesterol je rizikovým faktorem 
při vzniku koronárních srdečních chorob. 
2Vitamin C přispívá k normální tvorbě 
kolagenu a ke správné funkci krevních cév.
(1 tableta/11,63 Kč)

SYSTANE™ ULTRA 
ZVLHČUJÍCÍ OČNÍ KAPKY 
BEZ KONZERVAČNÍCH LÁTEK 
10ml 
• RYCHLÁ ÚLEVA podražděným, 

unaveným, suchým očím 
• vhodné také pro použití s kontakními čočkami

V akci také: další oční kapky 
Systane™ od 259 Kč.
Zdravotnické prostředky.

URINAL AKUT®

10 tablet
• kombinace kanadských brusinek 

a vitaminu D
• se zlatobýlem obecným 

pro podporu zdraví 
močových cest

• akutní péče
Doplněk stravy.
(1 tableta/22,90 Kč)

MARŤÁNCI® GUMMY 
JARO-LÉTO
50 želatinových tablet
• multivitaminy pro děti s vitaminem 

C a D3 pro podporu imunity
• oblíbení želatinoví Marťánci 

s ovocnou příchutí borůvka, 
jahoda, citron a mandarinka

Doplněk stravy.
(1 tableta/3,50 Kč)

-44 Kč

 169 

125
- Kč -

-70 Kč

 299 

229
- Kč -

-126 Kč

 555 

429
- Kč -

-34 Kč

 209 

175
- Kč -

WALMARK OMEGA-3 FORTE 
RYBÍ OLEJ 
1000 MG
120 + 60 kapslí
• vysoká dávka omega-3 prémiové kvality 

pro zdravé srdce, mozek a zrak
• s vitaminem E, který chrání 

před oxidativním stresem
Doplněk stravy. Příznivého účinku je dosaženo 
při denním příjmu 250 mg EPA a DHA.
(1 kapsle/1,55 Kč)

-50 Kč

 329 

279
- Kč -

 CHOLESTEROL

-100 Kč

 449 

349
- Kč -

vhodné také pro použití s kontakními čočkami

-60 Kč

 299 

239
- Kč -

MOJE LÉKÁRNA 
MULTIVITAMÍN 
60 + 60 tablet + Multivitamín 
20 šumivých tablet NAVÍC*
• jedinečný multivitamín

a multiminerál se 41 složkami
V akci také: Moje lékárna Multivitamín 
Minerál 60 + 60 tablet za 359 Kč 
455 Kč (-96 Kč) (1 tableta/2,99 Kč)

Doplňky stravy.
(1 tableta/2,99 Kč)
*Za 0,01 Kč.

MOJE LÉKÁRNA 
LACTOBACILKY 
20 + 10 tablet
• cucavé pastilky 

pro děti od 3 let 
a dospělé

• kombinace 5 probiotických 
kmenů s vysokým podílem 
aktivních bakterií 
(lactobacilů)

Doplněk stravy.
(1 tableta/4,63 Kč)

PROBIOTIKA 
PRO DĚTI

-10 Kč

 149 

139
- Kč - -96 Kč

 455 

359
- Kč -



Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč včetně DPH. Nabídka platí od 14. 5. do 30. 6. 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 14. 5. DO 30. 6. 2022

ALAVIS™ MAXIMA 
TRIPLE BLEND
EXTRA SILNÝ 
700 g
• prémiový produkt pro klouby 

nejen pro sportovce
• nechutná, ale funguje
• užívání na 5 měsíců!
Doplněk stravy. (1 g/1,71 Kč)

REPELENT 
PREDATOR FORTE
150 ml sprej
• repelentní spray proti komárům a klíšťatům
• aplikace na pokožku i oděv
• zvýšený obsah účinných látek, 

doba účinnosti 4-6 hodin

V akci také: Repelent PREDATOR 
JUNIOR spray 150 ml za 179 Kč 
219 Kč (-40 Kč)
Repelenty. 
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

WARTNER® KRYOTERAPIE
50 ml
• rychlé a účinné odstranění bradavic založené 

na stejném principu zmrazování, které používají lékaři
• obvykle stačí pouze jedna aplikace
• vhodný pro děti od 4 let

V akci také: Wartner® Pero 
na odstranění bradavic 
za 329 Kč 399 Kč (-70 Kč)
Zdravotnické prostředky.

OCUTEIN® BRILLANT 
LUTEIN 25 MG DAVINCI 
60 tobolek + kapky
• přispívá k udržení kvalitního zraku a vyživuje 

unavené oči (vitamin A)
• obsahuje extra velké množství luteinu 25 mg

V akci také: OCUTEIN BRILLANT Lutein 25 DaVinci 90 + 30 tob.
+ dárek za 749 Kč 878 Kč (-129 Kč) (1 tobolka/6,24 Kč)
OCUTEIN SENSITIVE roztok na kontaktní čočky 
360 ml za 229 Kč 262 Kč (-33 Kč)
Doplňky stravy. Ocutein Sensitive roztok na kontaktní čočky 
je zdravotnický prostředek. (1 tobolka/7,98 Kč)

ATAXXA® 1250 MG/250 MG ROZTOK 
PRO NAKAPÁNÍ NA KŮŽI – SPOT-
ON PRO PSY OD 10 KG DO 25 KG
1 pipeta
• účinný proti klíšťatům a blechám u psů
• nepoužívat u koček

V akci také: 
Ataxxa 2000 mg/400 mg 
roztok pro nakapání na kůži 
– spot-on pro psy nad 25 kg 139 Kč 274 Kč (-135 Kč),
Ataxxa 500 mg/100 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on 
pro psy od 4 kg do 10 kg 99 Kč 209 Kč (-110 Kč), Ataxxa 200 mg/40 mg 
roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy do 4 kg 95 Kč 189 Kč (-94 Kč)
Pouze pro zvířata. Před použitím přípravku si pečlivě přečtěte příbalovou informaci.
Vyhrazený veterinární léčivý přípravek s účinnými látkami Permethrinum a Imidaclopridum.

3M™ 
SPOFAPLAST®

+ Voděodolné náplasti 
NAVÍC*
• První pomoc textilní 

náplast, 1 m x 8 cm
• Dětské náplasti, 20 ks
• Voděodolná Tatto, 10 ks
• Péče o nohy, 6 ks

V akci také:
další druhy Spofaplast®
Zdravotnické prostředky.
Čtěte pečlivě návod na použití.
*k vybraným náplastem Spofaplast. 
Do vyprodání zásob dárku.
Za 0,01 Kč.

+

MAGNESII LACTICI 0,5 G 
GALMED
100 tablet 
• při zvýšené zátěži, stresu, stavech způsobených 

nedostatkem hořčíku, při svalových křečích, 
jako prevence, je potřebný pro správnou 
funkci srdce a pro metabolismus tuků

V akci také: Magnesii Lactici 0,5 g, 50 tablet
za 65 Kč 79 Kč (-14 Kč) (1 tableta/1,30 Kč)

Doplňky stravy. (1 tableta/1,09 Kč)

MAGNESII LACTICI 0,5 G 

-26 Kč

 135 

109
- Kč -

-200 Kč

 1399 

1199
- Kč -

 (-110 Kč), Ataxxa 200 mg/40 mg 

-34 Kč

 179 

145
- Kč -

-120 Kč

 569 

449
- Kč -

-81 Kč

 560 

479
- Kč -

-120 Kč

 239 

119
- Kč -

BRAUNOL 75 MG/G
30 ml
• roztok k dezinfekci, ošetření a antisepsi neporušené nebo 

porušené kůže a sliznic u dospělých, dospívajících, dětí 
a donošených novorozenců. 

• neštípe a nepálí
Před použitím si prosím pečlivě přečtěte 
příbalovou informaci. Braunol je lék k vnějšímu
použití, obsahuje jodovaný povidon.
Než začnete přípravek používat, 
poraďte se se svým lékařem. -28 Kč

 117 

89
- Kč -

LEROS 
BYLINKOVÝ DETOX 
20x 1,5 g
• bylinná směs s pampeliškou a kopřivou, 

které pomáhají k detoxikaci Vašeho organismu

V akci také: další druhy čajů Leros
za 59 Kč.
Doplňky stravy. -10 Kč

 69 

59
- Kč -

79
- Kč -

65
- Kč -

65
- Kč -

65
- Kč -

45
- Kč -


