nabídka
S kartičkou naší Akční
s platností
01.09.2020
lékárny nakoupíte od
do 30.11.2020
nebo do vyprodání
LEVNĚJI
zásob

-57 Kč

-176 Kč

Redupetin dermatolický
krém 20ml

Ochranný a vysoce
regenerativní gel určený pro
poškozenou, podrážděnou
a porušenou pokožku.
Díky vysokému obsahu
krevních proteinů a plazmy
vytváří po aplikaci na pokožce
ochranný film, intenzivně
zklidňuje a hojí.
374,Vhodné pro děti i dospělé.

189,-

Kosmetický přípravek.

se zákaznickou kartou

-20 Kč

-44 Kč
Migralgin 250/250/50mg
20 tablet

74,-49 Kč

220,se zákaznickou kartou

Biovenol krém 200ml +
dárek Biovenol micro 10 tablet

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.

Kosmetický přípravek.

se zákaznickou kartou

Zdrovit MaxiMag
Hořčík 375mg + B6

Cannaderm Thermolka
Extra hřejivé mazání
Extra silné hřejivé konopné mazání
vhodné pro masáže pokožky v oblasti
dlouhodobě namáhaných nebo
intenzivně zatěžovaných kloubů, svalů
či zad.
Složení obohacené o 10 % konopného
extraktu poskytuje silný regenerační
efekt. Ideální pro starší generaci
a aktivní sportovce.
264,-

94,-

-35 Kč

198,-

se zákaznickou kartou

150ml

Určený k akutní léčbě
mírných až středně silných
boletí hlavy při záchvatech
migrény s aurou nebo bez
aury a k léčbě tenzní (tupé,
svíravé) bolesti hlavy.
Obsahuje kyselinu
acetylsalicylovou,
paracetamol a kofein.
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

PLASMAGEL Future
5ml

Cílená péče pro pleť se
sklonem k hyperpigmentaci
jako jsou sluneční skvrny,
stařecké skvrny, hormonálně
podmíněná či pozánětlivá
pigmentace.
Působí cíleně proti nadměrné
tvorbě melaninu.
Viditelně zesvětluje postižená místa a
246,předchází vzniku nových.
Kosmetický přípravek

! Mimořádná
nabídka !

59,-

se zákaznickou kartou

Krém vhodný k péči o unavené
nohy se sklonem k otékání.
Kombinace olejů levandule,
lemongrass, borovice, tea tree,
rozmarýnu a bylinných extraktů
napomáhá prokrvení pokožky,
osvěžuje ji a urychluje její
regenerační procesy.
Má velmi dobrou roztíratelnost.
198,Kosmetický přípravek.

149,se zákaznickou kartou

U nás za mimořádné ceny:
299 Kč
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Jít s receptem
k nám se vyplatí!

-121 Kč

Otevírací doba
od 01.09.2020:
Po - Pá
7:30 – 16:30

-59 Kč
Imunoglukan P4H

60 kapslí

30+10 kapslí
Doplněk stravy obsahující
Imunoglukan® 100mg
ve vhodné kombinaci s
vitaminem C pro podporu
normální funkce imunitního
systému.
Imunoglukan je přírodní
komplex látek, který je
získáván z přírodního zdroje – hlívy ústřičné.

-45 Kč

Příznivě působí na hladinu
cukru v krvi. Zvyšuje glukózovou
toleranci, sekreci inzulínu,
regeneruje β-buňky slinivky
břišní. Zlepšuje profil krevních
tuků, může sloužit i jako vhodný
doplněk ke standardně
užívaným lékům na cukrovku.
Obsahuje extrakt chebule srdčité, skořici,
298,zázvor a houbu hnojník obecný.

450,-

V akci také Imunoglukan P4H 60 kapslí za 498,Doplněk stravy.

329,-

Doplněk stravy.

se zákaznickou kartou

Swiss NatureVia
UroPerfect Manóza Rapid

NOVINKA

-67 Kč

189,-

Lavekan 80mg

Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

se zákaznickou kartou

-15 Kč

Veroval Compact
Pažní tlakoměr

249,se zákaznickou kartou

Lacalut Aktiv zubní pasta
(33% zdarma)

Tento tlakoměr s velmi přesným
měřením (pečeť kvality) mohou
používat dvě osoby. Přístroj
výsledky jejich měření ukládá do
paměti odděleně. Automaticky
také vypočítá průměrné hodnoty
za posledních 7 dní.
Univerzální manžeta má rozměry 22-42cm a vyhovuje většině
osob. Komfort měření bez bolesti zajišťuje
1200,technologie Comfort Air.
Zdravotnický prostředek.

NOVINKA

Rostlinný léčivý přípravek určený
k léčbě přechodných úzkostných
nálad. Obsahuje levanduli
lékařskou.
Ulevuje od hlavních příznaků
úzkosti (vnitřní napětí a neklid,
potíže s koncentrací, poruchy
spánku, svalové napětí a jiné).
Nenávykový, stačí užít 1 tobolku denně.
Určeno pro dospělé a dospívající od 18 let věku.
316,-

Přípravek s rychlým a spolehlivým
účinkem při nepohodlí v močových
cestách. Optimální kombinace
D-manózy, koncentrovaného
brusinkového extraktu s vysokým
obsahem proanthokyanidů a
zlatobýlu, který podporuje tvorbu
moči a vypláchnutí volných baktérií
z močových cest.
234,Obohaceno o vitamin D.

-150 Kč

239,-

se zákaznickou kartou

28 kapslí

10 sáčků

Doplněk stravy.

Terezia Gluregul

1050,-

se zákaznickou kartou

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

Medicinálně vyvinutá zubní pasta k ochraně
před parodontózou.
Účinnou látkou je aluminium laktát, který
vykazuje výrazné adstringentní (stahujicí)
účinky.
Lacalut aktiv posiluje dásně a zastavuje
krvácení dásní. Navíc má díky složkám
alantoin a bisabolol protizánětlivý účinek.
V akci také Lacalut aktiv ochrana
104,dásní a bělení 75ml za 104,Ústní hygiena.

www.lekarna-uzamku.cz

89,-

se zákaznickou kartou
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