nabídka
S kartičkou naší Akční
s platností
01.12.2019
lékárny nakoupíte od
do 29.02.2020
nebo do vyprodání
LEVNĚJI
zásob

-14%

-25%
Panadol Novum 500mg

CURAPROX zubní kartáček

24 potahovaných tablet

5460 Ultra soft 3ks

Určený k úlevě při bolesti
hlavy, migréně, bolesti zad,
zubů a bolesti při menstruaci.
Rovněž přináší úlevu od
příznaků chřipky a nachlazení
a snižuje horečku.
Nedráždí žaludek a léčivá látka
se uvolňuje již 5 minut po
požití.

Ultraměkký zubní kartáček
Curaprox má 5460 hustě
seřazených aktivních
vláken.
Čistí zuby velmi účinně
a zároveň dokáže odstranit
zubní plak, aniž by poškodil
zubní sklovinu a dásně.

V akci také CURAPROX zubní kartáček
3960 Super soft 3ks za 236,- Kč.

274,-

236,se zákaznickou kartou

-36%

Je vhodný pro dospělé, dospívající a děti od 6 let.
Volně prodejný léčivý přípravek k vnitřnímu užití.
Obsahuje léčivou látku paracetamol.

se zákaznickou kartou

-20%

+ Vánoční
přebal

Apo-Ibuprofen 400mg

Condrosulf 400

100 potahovaných tablet

180 tvrdých tobolek

Uleví od bolesti hlavy, zubů, zad,
při bolestivé menstruaci, při bolesti
svalů a kloubů provázející chřipková
onemocnění, při poranění měkkých
tkání jako je pohmoždění a podvrtnutí.

Švýcarský produkt k léčbě
artrózy kolene, kyčle a kloubů
prstů ruky.
Podporuje látkovou výměnu
v chrupavce.
Užívá se obvykle 2x ročně
po dobu 3 měsíců.

Snižuje horečku a tlumí projevy
zánětu.
154,Volně prodejný lék k vnitřnímu
užití. Obsahuje ibuprofen.

-19%

39,-

29,-

99,-

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje chondroitin sulfát.

se zákaznickou kartou

Voltaren forte 2,32%
100g gel
Analgetikum ve formě gelu
s účinkem na 12 hodin.
Používá se k úlevě od bolesti,
k potlačení zánětu a ke
zmírnění otoků u bolestivých
stavů postihujících svaly
a klouby.
Má snadno otevíratelný
uzávěr.
319,-

Lék k vnějšímu použítí.
Obsahuje diclofenacum diethylaminum.

1216,-

259,se zákaznickou kartou

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

-25%

969,se zákaznickou kartou

MultilMUN sirup
330g
Obsahuje unikátní komplex tělu
prospěšných látek jako jsou betaglukany z hlívy ústřičné, nukleotidy
izolované z kolostra a vitamin C.
Přispívá k normální funkci imunitního
systému a ke snížení míry únavy
a vyčerpání.
Neobsahuje konzervační látky, je
vhodný pro děti od 1 roku.
Doplněk stravy ve formě
sirupu s lahodnou příchutí.

346,-

259,se zákaznickou kartou
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VÁNOČNÍ KAZETY

Udělejte radost sobě i
svým blízkým!

689,-

1296,-

1296,-

+ slevový kupón na příští nákup

-24%

-18%
Preventan junior

Linola Fett Ölbad

30 tablet

400ml

Cucavé tablety s příjemnou
ovocnou chutí vhodné
především k dlouhodobému
užívání. V době nachlazení
pomohou k podpoře
imunitního systému.
Obsahuje originální aktivní
látku ProteQuine a vitamin C.

V akci také Preventan junior 90 tablet
za 309,- Kč.

Doplněk stravy pro děti od 3 let.

-31%

Olejová přísada určená k částečné
a plné koupeli i sprchování.
Používá se k podpůrné léčbě suchých
nebo šupících se onemocnění kůže
jako je např. lupénka, atopický
ekzém,endogenní ekzém dospělých,
dětí, kojenců. Obnovuje přirozený
mastný povrch kůže.

169,-

237,-

129,-

196,-

Registrovaný léčivý přípravek.

se zákaznickou kartou

-26%

Espumisan kapky
100mg/ml

Acutil
60 kapslí

30ml

Přispívá k udržení normální
činnosti mozku, nervové soustavy,
ke snížení míry vyčerpání a únavy,
k ochraně buněk před oxidativním
stresem.
Vhodný pro studenty, manažery,
administrativní pracovníky a
všechny, kteří potřebují udržet
koncentraci na vysoké úrovni.

Odstraňuje pocit tlaku v břiše, pocit
plnosti a plynatosti.
Kapky způsobují rozpad bublinek
plynu nacházejících se v potravě
a na sliznici zažívacího traktu.
Vhodný pro kojence.
159,Volně prodejný lék k vnitřnímu
užití. Obsahuje simetikon.

474,-

109,-

Doplněk stravy.

se zákaznickou kartou

-24%
Hylak forte
100ml
Obnovuje rovnováhu střevní
mikroflóry a tím přináši úlevu
od trávicích problémů jako
jsou průjem, zácpa, křeče či
nadýmání, které obvykle
vznikají v důsledku střevních
infekcí, při užívání antibiotik,
nebo často i při cestách do
exotických zemí.

Swiss NatureVia Magnesium 1 420mg
90 tablet
Magnesium (hořčík) v malé,
snadno polykatelné tabletě,
přispívá ke snížení únavy i
vyčerpání, k zachování normální
funkce svalů (včetně svalu
srdečního) a nervového systému.
Pomáhá také udržovat normální
stav kostí a zubů.

196,-

149,se zákaznickou kartou

349,se zákaznickou kartou

-25%

Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

se zákaznickou kartou

184,Doplněk stravy.

139,se zákaznickou kartou

Srdečně Vás zveme na příští promo akci:

Pátek 17.01.2020
Produkty na obranyschopnost organismu,
k očistě jater a ke snížení únavy.
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