nabídka
S kartičkou naší Akční
s platností
01.06.2020
lékárny nakoupíte od
do 31.08.2020
nebo do vyprodání
LEVNĚJI
zásob

-25%

-26%

Claritine 10mg
60 tablet

50g

Zmírňuje příznaky spojené
s alergickou rýmou (např.
sennou rýmou), jako jsou
kýchání, rýma, pálení a svědění
nosu a alergického zánětu
spojivek. Pomáhá tlumit
příznaky chronické kopřivky
(např. svědění, zarudnutí kůže).
Účinkuje až 24 hodin. Určený pro dospělé
372,a dospívající ve věku 12 let a starší.
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje loratadin.

279,-

se zákaznickou kartou

-21%

Rychlá a účinná úleva od
svědění různého původu:
bodnutí hmyzem, kopřivky,
k ošetření povrchových
popálenin nebo pokožky
spálené sluncem. Účinkuje
přímo v místě svědění
a podráždění.
Forma gelu má chladivý účinek. Vhodný
274,u dětí (od 6 měsíců věku) i dospělých.
Lék k zevnímu použití. Obsahuje dimetindeni maleas.

-24%
Panthenol HA tělové mléko

129,-

Kosmetický přípravek.

se zákaznickou kartou

-24%

Zdrovit MaxiMag
Hořčík 375mg + B6

259,-

se zákaznickou kartou

Hylak forte
100ml

50 tobolek
Hořčík přispívá ke snížení únavy a
vyčerpání,k zachování normální
funkce svalů (včetně svalu srdečního)
a nervů. Pomáhá udržovat normální
stav kostí a zubů.
Vitamín B6 je nezbytný pro efektivní
využití hořčíku organismem.
Obsahuje v 1 tabletě
94,375 mg hořčíku.
Doplněk stravy.

Linola Sun Lotion SPF50
Poskytuje pokožce okamžitou sluneční
ochranu díky obsahu vyvážených a
vysoce účinných UV filtrů, chrání před
UVA i UVB zářením.
Vhodný k ochraně zejména suché,
citlivé a k ekzémům náchylné pokožky,
snadno se roztírá, je bez obsahu
konzervačních látek.
Vhodný pro pokožku maminek, malých
dětí i dospělých.
340,Klinicky testováno.

Svěží lehká emulze s intenzivním
účinkem D-panthenolu pro ošetření a
regeneraci podrážděné nebo
namáhané pokožky (slunění, koupání,
saunování, mráz, sucho, prach).
Má vynikající schopnost vázat vlhkost,
čímž přispívá k omlazování a vitalizaci
pleti, oddaluje tvorbu vrásek.
Zklidňuje podráždění. Vhodné i pro
zvlášť citlivou pleť.
164,-

Kosmetický přípravek.
Obsahuje dexpanthenol 7% a kyselinu hyaluronovou.

204,-

se zákaznickou kartou

100ml

200ml

-37%

Fenistil gel

59,-

se zákaznickou kartou

Obnovuje přirozené prostředí
ve střevě, čímž přispívá k rychlé
úpravě narušené mikrobiální
rovnováhy např. při užívaní
antibiotik, léčbě zářením,
nevhodné stravě či případné
střevní infekci.
Vhodný pro dospělé a děti
včetně kojenců.
196,-

Doplněk stravy.

149,se zákaznickou kartou
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Jít s receptem
k nám se vyplatí!

-22%

Nyní
antik také
onc
za sn epce
í že n
ceny é

-43%
Revalid Shampoo

Kinedryl 25mg/30mg

250ml

10 tablet

Posilující proteinový šampon myje
vlasy šetrně, ale důkladně a
současně je revitalizuje. Vyživující
složky působí proti roztřepeným
konečkům, opravují a posilují vlasy.
Alantoin a ovesný extrakt zklidňují
pokožku hlavy.
Určený ke každodennímu použití,
pro všechny typy vlasů,
330,pro ženy i muže.

Předchází a léčí
nevolnosti a zvracení
při cestování
dopravními
prostředky (auto,
vlak, letadlo, loď).
Přípravek mohou užívat dospělí, dospívající
a děti od 2 let.

Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

-20%

114,-

89,-

Kosmetický přípravek.

se zákaznickou kartou

Hyabak 0.15% oční kapky

-20%

10ml

189,-

se zákaznickou kartou

Femibion 2 Těhotenství
28 tablet + 28 tobolek

Zvlhčuje a zklidňuje suché a
podrážděné oči. Zlepšuje
symptomy syndromu suchého
oka, chrání struktury oka před
poškozením slunečním zářením
díky složení s aktinochinolem.
Je bez konzervačních látek,
vhodný i na kontaktní čočky, s
dobou použitelnosti 3 měsíce po
prvním otevření.
596,Zdravotnický prostředek.

479,-

Pro ženy od 13. týdne těhotenství
až do porodu.
Vitaminy, minerály a další látky
důležité pro Vás i Vaše miminko.
V tomto období začíná fáze velmi
rychlého růstu Vašeho děťátka.
Proto je důležité doplňovat foláty
(Metafolin® & kyselina listová) a
omega-3 mastnou kyselinu DHA.
Doplněk stravy.

se zákaznickou kartou

-21%

598,-

V akci také Femibion 3 Kojení za 474,-

474,se zákaznickou kartou

-16%
Blend-a-dent
Fixační krém neutral

Lioton 100 000 gel
100g
Používá se k léčbě:
- křečových žil a jejich příznaků
- poranění, pohmožděnin, místních
otoků a krevních výronů
- poúrazových poškození svalů, šlach a
vazů
Dále přináší úlevu pro těžké, bolavé,
oteklé nohy
Ke kožnímu podání.
Lék s účinnou látkou sodná sůl heparinu.

47g
Fixační krém bez příchuti, který zvyšuje
stabilitu zubní náhrady a posiluje sílu
skusu až o 63%.
Krém zabraňuje pronikání zbytků jídla pod
zubní náhradu a ochraňuje sliznici před
mechanickým poraněním zubní náhradou.
Určený pro úplné a částečné náhrady.

364,-

289,se zákaznickou kartou

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

94,Kosmetika.

www.lekarna-uzamku.cz
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