
S kartičkou naší 
lékárny nakoupíte

LEVNĚJI

Akční nabídka
s platností

od 01.12.2020 
do 28.02.2021

Dolgit 50mg krém
100g

109,-

89,-
se zákaznickou kartou

234,-

189,-
se zákaznickou kartou

Je určen k léčbě revmatických 
i nerevmatických bolestí pohybového 
systému a k místní léčbě poranění 
pohybového ústrojí, jako je zhmoždění, 
výron, vymknutí, vykloubení kloubu 
a namožení svalu. 
Může být používán jako podpůrná léčba 
současně s perorálními přípravky. 
Je rychle absorbován kůží a působí v 
postižené tkáni.

-20 Kč

-45 Kč
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nebo do vyprodání 
zásob

Panadol Extra Novum 
500mg/65mg 
30 tablet

Obsahuje kombinaci dvou léčivých 
látek, která je účinná proti bolesti 
a horečce: paracetamol a kofein.
Působí při bolesti hlavy, migréně, 
bolesti zad, svalů, kloubů, zubů a při 
menstruaci. Snižuje horečku. 
Účinný již do 10 minut.

Lék k vnitřnímu užití. 
Obsahuje paracetamol a kofein.

-30 Kč

164,-

134,-
se zákaznickou kartou

VÁNOČNÍ KAZETY

Udělejte na Vánoce radost sobě i svým blízkým!

+ slevový kupón na příští nákup uvnitř taštičky

Eucerin Hyaluron - filler plus 
Elasticity: Denní krém 50 ml a 
Noční krém 50 ml pro zlepšení 
pružnosti pleti a vyplnění 
hlubokých vrásek.

Eucerin pH5 Krém na 
ruce 75 ml a Eucerin pH5 
sprchový gel 400 ml pro 
péči o suchou a citlivou 
pokožku.

1339,-

398,-

698,-

1339,-

1339,- Eucerin Hyaluron-filler plus 
Volume-Lift: Denní krém pro 
normální a smíšenou pleť 50 ml 
a Noční krém 50 ml. Pro 
zpevnění kontur obličeje a 
vyplnění vrásek.

EUCERIN Hyaluron-Filler:  
Denní krém pro suchou pleť 
50 ml a Noční krém 50 ml. 
Obsahují kombinaci vysoko- a 
nízkomolekulární kyseliny 
hyaluronové.

Eucerin Hyaluron-filler 
hydratační booster 30ml na 
první vrásky a DermatoClean 
Hyaluron Čistící micelární 
voda 3v1 200 ml.

Tipy na 
dárek

Lék k zevnímu použití. 
Obsahuje ibuprofen.

Magnex 375mg + B6
250 tablet

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 doplněk pro efektivní využití 
hořčíku organismem. V 1 tabletě je 
obsaženo 375 mg hořčíku.

Doplněk stravy.
Lék k zevnímu užití.

Obsahuje sodnou sůl heparinu.

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

-75 Kč

364,-

289,-
se zákaznickou kartou

Lioton 100 000 gel
100g



Hepafirmin 
30 tablet

-41 Kč

569,-

398,-
se zákaznickou kartou

-171 Kč

239,-

198,-
se zákaznickou kartou

346,-

249,-
se zákaznickou kartou

226,-

189,-
se zákaznickou kartou

184,-

156,-
se zákaznickou kartou

189,-

164,-
se zákaznickou kartou

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).

-97 Kč

-28 Kč -37 Kč

-25 Kč

Doplněk stravy.

2/2

Akustone
15ml ušní sprej

Doplněk stravy.

Lavekan 80mg
28 kapslí

Apetister senior
100ml sirup

Mít naši zákaznickou kartu se vyplatí!

Doplněk stravy.

Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. 
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Nenávykový, stačí užít 1 tobolku denně.
Určeno pro dospělé a dospívající od 18 let věku.

Zdravotnický prostředek.

259,-

216,-
se zákaznickou kartou

1200,-

1050,-
se zákaznickou kartou

-43 Kč -150 Kč

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.

Veroval Compact
Pažní tlakoměr

Vagisan HydroKrém
25g krém

Zdravotnický prostředek.

Univerzální manžeta má rozměry 22-42cm a vyhovuje většině 
osob. Komfort měření bez bolesti zajišťuje 
technologie Comfort Air.

Linola Fett Ölbad
400ml

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.

Registrovaný léčivý přípravek.

Protectum Ginkgo Extra
90 kapslí
+ oční kapky 10ml ZDARMA 

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

Přispívá  k udržení normálního 
stavu zraku.

Zdravotnický prostředek.

Pro zdravá játra a kontrolu 
hmotnosti. Hlavní složky: 
- Listy Artyčoku - podporující 
normální činnost jater i žlučníku a 
podporující detoxikaci organismu.
- Čekankový kořen a extrakt z 
cesmíny paraguayské - pomáhající 
kontrolovat tělesnou hmotnosti.

- Cholin a extrakt z kurkumy podporující 
normální činnost jater.

Pro zdravé trávení a chuť k jídlu. 
Obsahuje pečlivě vybranou 
kombinaci bylin, které mají pozitivní 
vliv na trávicí trakt a vitaminů (B2, 
B6 a niacin), které působí proti 
únavě. Sirup ocení zejména starší 
lidé, kteří se často potýkají s 
nedostatkem chuti k jídlu. Sirup je 
s příchutí maliny a rybízu a skvěle 
chutná.

Pomáhá změkčit a přirozeně 
odstranit přebytečný ušní maz. 
Obsahuje přírodní olivový, 
mandlový a jojobový olej, které 
rozpouští zbytkový ušní maz 
v zevním zvukovodu. Pravidelné 
používání působí preventivně 
proti tvorbě mazových zátek 
a omezuje vznik zánětu zevního 
zvukovodu. 

Zmírňuje obtíže vyvolané suchostí v 
oblasti pochvy a vnějších intimních 
partií (pocit suchosti, pálení, svědění, 
drobná poranění a bolest při 
pohlavním styku, např. při nedostatku 
estrogenů v období klimakteria).  Je 
nehormonální, pravidelné používání 
může mít pozitivní účinky v prevencí 
podráždění a zánětů způsobených 
suchostí pochvy.


