S kartičkou naší
lékárny nakoupíte
LEVNĚJI
-25%

01.09.-30.11.
2019

-18%
Revalid

Imunoglukan P4H

270 tvrdých tobolek

Sirup 250ml
Obsahuje přírodní imunoglukan
v kombinaci s vitamínem C pro
normální funkci imunitního systému.

Proti vypadávání vlasů
na základě různých příčin
nebo narušené struktuře
vlasů.

Tekutá forma vhodná pro děti
i dospělé upřednostňující tekuté
formy přípravků.

Má příznivý vliv na růst
vlasů a zpevnění nehtů.

Volně prodejný léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

1369,-

424,-

1029,-

346,-

Doplněk stravy.

se zákaznickou kartou

-20%

se zákaznickou kartou

-11%
Chytré miminko
metylfolát 2 s DHA

Bion 3 Imunity
60 tablet
Multivitamín s probiotiky:
12 vitamínů, 7 minerálů
a 3 probiotické kmeny
v trojvrstvé tabletě.
Vitamín D a Zinek přispívají k
normální funkci imunitního
systému.
Vhodný v době léčby antibiotiky
a v době rekonvalescence po
léčbě.
369,-

Určeno pro dospělé a děti od 12 let.
Doplněk stravy.

-28%

Akční
nabídka

298,se zákaznickou kartou

30 tablet + 30 kapslí
K užívání pro těhotné ženy v
druhém a třetím trimestru a při
kojení.
Obsahuje folát třetí generace
Methylfolát s vysokou
biologickou dostupností,
vitamíny, jód, DHA i vitamín D3.
Doplněk stravy.

V akci také Chytré miminko methylfolát 1 60 tbl.
určený ženám plánujícím těhotenství za 259,-

se zákaznickou kartou

-21%

Cannaderm Intime
mycí emulze

Magne B6 Stress Control
30 potahovaných tablet

150ml + 50ml zdarma
Přírodní produkt s konopným olejem,
panthenolem a grepovými semínky
vhodný také pro hygienu těhotných,
kojících žen i pro muže.
Omezuje pocity svědění a pálení,
vyrovnává pH prostředí při léčbě
antibiotiky, po návštěvě sauny,
koupaliště a během menstruace.

Kombinace 4 aktivních
látek pro zvládání
negativních projevů
stresu, únavy, vyčerpání
nebo snížené koncentrace.
Obsahuje extrakt z kořene
Rhodiola rosea, hořčík,
vitamin B6 a B9.

274,Kosmetický přípravek

324,-

289,-

196,se zákaznickou kartou

A spousta dalších produktů...
Mít zákaznickou kartu se vyplatí!

194,Doplněk stravy.

156,se zákaznickou kartou
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S kartičkou naší
lékárny nakoupíte
LEVNĚJI
-24%

TEREZIA B-komplex
Super Forte+

Flector EP Gel
100g
Potlačuje bolest svalů
a kloubů, tlumí zánět
a snižuje otok.

Komplex osmi vitamínů
skupiny B rozpustných
ve vodě důležitých k udržení
mnoha dějů v lidském
organismu.

K léčbě bolestivých poranění
jako jsou podvrtnutí, natažení, zhmoždění
Dobře se vstřebává.

Obsahuje i kyselinu listovou.

Určeno pro dospělé a mladistvé od 14 let.
Volně prodejný léčivý přípravek k zevnímu použití.
Obsahuje diclofenacum epolaminum.

124,-

-17%

94,se zákaznickou kartou

Panadol Extra Novum
500mg/65mg

01.09.-30.11.
2019

-37%

100 potahovaných tablet

Doplněk stravy.

Akční
nabídka

204,-

129,se zákaznickou kartou

-26%
Protectum Ginkgo Extra
90 kapslí

30 potahovaných tablet

Poskytuje vyváženou kombinaci
omega 6 nenasycených mastných
kyselin, antioxidantů,
karotenoidů (lutein, zeaxanthin),
ginkgo bilobu a zinek.

Působí při mírné až středně
silné bolesti hlavy včetně
migrény, bolesti zubů a při
menstruaci.

Přispívá k udržení normálního
stavu zraku.
104,Lék k vnitřnímu užití.

-27%

86,-

Doplněk stravy.

se zákaznickou kartou

-16%

Thealoz Duo
Oční kapky 10ml

398,se zákaznickou kartou

Procto-glyvenol 50mg/g+20mg/g
Rektální krém 30g

Zvlhčují a regenerují povrch oka při léčbě
syndromu suchého oka.
Zmírňuje příznaky způsobené vnějšími
faktory jako je vítr, kouř, znečištěné
ovzduší, prach, slunečné nebo mrazivé
počasí, klimatizace nebo dlouhodobá
práce s počítačem.
Bez konzervačních látek.
3-měsíční doba použitelnosti po prvním
otevření přípravku.
294,Přípravek určený k použítí do oka nebo na kontaktní čočky.
Obsahuje disacharid trehalózu.

540,-

216,se zákaznickou kartou

A spousta dalších produktů...
Mít zákaznickou kartu se vyplatí!

Pro místní léčbu vnitřních
a vnějších hemoroidů.

Léčivý přípravek

Obsahuje tribenosid na
příčiny zánětu v malých
krevních cévách a lidokain
na okamžitou úlevu od
svědění, píchání a bolesti.

V akci také Procto-Glyvenol Soft - vlhčené ubrousky
na intimní hygienu v okolí hemoroidů za 64,-

174,-

146,se zákaznickou kartou
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