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Akční ceny platí od 22. 11. do 24. 12. 2021 nebo do vyprodání zásob

KO L AG E N

TO PIC K Á BO L E ST

K L O U BY

COLAFIT

Proenzi® INTENSIVE

120+30 kostiček

120+60 tablet

1 kostička = 4,25 Kč

1 tbl. = 3,33 Kč

Voltaren Emulgel
10 mg/g gel
2x 150 g

Při koupi
2 balení dárková
vánoční taška
za 0,01 Kč

• čistý krystalický kolagen v malých,
měkkých, snadno polykatelných
kostičkách
• exkluzivní edice na 5 měsíců užívání
• jako dárek 30 kostiček navíc

– 162 Kč
akční cena

637,799,-

Doplněk stravy.*

– 140 Kč
Špičková komplexní výživa
s glukosaminem, chondroitinem
a vylepšeným vstřebáváním.

599,-

Voltaren Emulgel působí přímo
v místě bolesti trojím účinkem:
• uleví od bolesti
• tlumí zánět
• zmenšuje otok

120+60 tablet
1 tbl. = 1,98 Kč

– 32 Kč
akční cena

357,389,-

znáte
z TV

Voltaren Emulgel 10 mg/g gel je lék
k vnějšímu použití. Obsahuje diclofenacum
diethylaminum.*

M U LTIVITA M I N

MAGNESIUM B-KOMPLEX

Doplněk stravy.*

akční cena

739,-

Doplněk stravy.*

I M U N ITA

• komplexní a vyvážené složení
hořčíku a vitaminů B1, B6 a B12
• obohaceno nově o zinek
pro podporu imunity
• 2 tablety denně pro lepší vstřebávání

b l í ž

– 65 Kč
akční cena

494,559,-

VITA LITA

Marťánci® multivitamin
MIX

Pharmaton® GERIAVIT
Vitality 50+

50 tbl.+50 ks

100 potahovaných tablet

1 ks = 3,29 Kč

1 tbl. = 6,17 Kč

• komplex vitaminů s postřehovými
kartami Marťadvojka jako dárek
• nové tvary gummies a Marťanské
cucací tablety

• vyvážená kombinace vitaminů,
minerálů a ženšenového
výtažku G115®
• výtažek Panax ginseng G115®
přispívá k tělesné a duševní pohodě,
k odolnosti organismu vůči stresu
a pomáhá podporovat vitalitu
organismu

Doplněk stravy.*

Přejeme Vám nádherné Vánoce

– 70 Kč
akční cena

329,399,-

Doplněk stravy.*

– 114 Kč
akční cena

617,731,-

VÁNOČNÍ NABÍDKA 2021
PROSTATA

Prostenal® CONTROL
70+20 tablet
1 tbl. = 5,43 Kč

• 3 aktivní látky pro zdravou prostatu
• vánoční limitovaná edice
70+20 tablet navíc jako dárek
Doplněk stravy. Saw palmetto přispívá
k udržení zdraví prostaty a kopřiva
dvoudomá podporuje správnou funkci
močového ústrojí.*

– 70 Kč
akční cena

489,559,-

Spektrum Gummies
IMUNITA

Centrum AZ vánoční
balíček

60 ks

100+30 tablet

1 ks = 4,32 Kč

1 tbl. = 4,45 Kč

Komplex vitaminů a minerálů
s extraktem z echinacey, která
pomáhá posilovat imunitní systém.
V akci také Spektrum Imunactiv,
90 ks, cena 299 Kč.

50 ml

V akci také další výrobky Eucerin®.

– 100 Kč
akční cena

739,-

Kosmetický přípravek.*

839,-

1 tob. = 1,48 Kč
• výhodné balení Omega-3 rybí
olej 1000 mg FORTE
• vysoká dávka omega-3
pro zdravé srdce, mozek a zrak
• bez pachutě rybiny

Doplňky stravy.*

– 50 Kč
akční cena

289,339,-

– 45 Kč
akční cena

579,624,-

Doplněk stravy.*

P ÉČ E O T Ě LO

Biotin Collagen Skin Beauty

2x 30 sáčků

120 tablet

1 sáček = 20,48 Kč

Limitovaná edice
se zastřihovačem
obočí
Tekutý drink s obsahem mořského
kolagenu typu I.,II.,III. pro podporu
zdravé pleti, vlasů, nehtů, kloubů
a šlach.
Doplněk stravy se sladidlem.*

znáte
z TV

– 221 Kč
akční cena

1229,1450,-

1 tbl. = 2,83 Kč

• redukce vrásek, hydratace a zpevnění pleti – 40 Kč
• klinicky testovaný kolagen Verisol®P
• kyselina hyaluronová, biotin,
akční cena
vitamin C a zinek
• komplexní vnitřní výživa pokožky

339,379,-

Doplněk stravy.*

Ú STN Í H YG I E N A

Veroval pažní tlakoměr
s adaptérem

COREGA fixační krém
Original extra silný

a vysokou přesností
měření

2x 40 g

®

130+65 tobolek

V akci také
Vápník Hořčík ZinekOSTEO,
140+40 tablet, cena 229 Kč.

V akci také Centrum SILVER vánoční
balíček, 100+30 tablet, cena 609 Kč.

KREVNÍ TL AK

rybí olej

Příznivého účinku se dosáhne
při užívání 250 mg DHA a EPA denně.

259,-

¹Vitamin C přispívá k normální funkci
imunitního systému.

MARINE KOLAGEN Drink

DO PLŇ K Y ST R AV Y

Omega-3
1000 mg

– 90 Kč
akční cena

P ÉČ E O T Ě LO

Eucerin® HYALURON-FILLER
+ 3x EFFECT denní krém
• proti stárnutí
pleti s kyselinou
hyaluronovou,
saponinem a enoxolonem
• pro viditelně mladší vzhled se 3 účinky:
› vyplňuje
› stimuluje
› zachovává

Kompletní multivitamin
s minerály a stopovými
prvky vhodný pro podporu
imunity¹ v limitovaném vánočním balíčku
+ měsíc užívání NAVÍC.

349,-

Doplňky stravy.*

KOS M E TI K A

FORTE

M U LTIVITA M I N

I M U N ITA

• automatické měření
krevního tlaku
a tepové frekvence
• upozorní na nepravidelný
srdeční rytmus
• ergonomicky tvarovaná
manžeta
• USB kabel pro přenos dat
do PC, záruka 5 let
Zdravotnický prostředek. Čtěte
pozorně návod k použití.*

Při koupi
2 balení dóza
na zubní náhrady
za 0,01 Kč

Pevná fixace až 12 hodin

– 250 Kč
akční cena

1699,1949,-

V akci také COREGA fixační krém Bez příchuti extra silný,
2x 40 g, cena 184 Kč; COREGA Max Control,
2x 40 g, cena 207 Kč; COREGA Comfort,
– 22 Kč
2x 40 g, cena 207 Kč; COREGA Bio Tabs
akční
cena
aktibakteriální tablety, 2x 30 ks,
cena 174 Kč.
Corega fixační krémy a Corega tablety
jsou zdravotnické prostředky.*

184,206,-

Přejeme Vám krásné a pohodové Vánoce,
plné pohádek, klidu, dobrého jídla
a úsměvů na tváři.

Darujte zdraví od GS
Klouby, vazy, šlachy

Extra silný a extra účinný
multivitamin

617 Kč

1 tbl. = 4,11 Kč
GS Condro® DIAMANT
Pro mimořádnou úlevu.
Nejvyšší množství glukosamin
sulfátu Clini-Q, unikátní DIAMANT
FORTESCIN a Vitamin C pro tvorbu
kolagenní sítě kloubních chrupavek
a menisků.

409 Kč
Doplněk stravy

1 tbl. = 3,41 Kč

GS Extra Strong Multivitamin
Komplexní a 100% vyvážené složení
vitaminů, minerálů a dalších aktivních
látek s obsahem unikátního STRONG
KOMPLEXU – extra dávka vitaminu C,
lutein, Activin® a echinacea.

100+50

kapslí
NAVÍC

tablet
NAVÍC

tablet
NAVÍC

Srdce, mozek, zrak
a imunita

45+45

60+60

100+50

Doplněk stravy

Energie, nervová činnost

kapslí
NAVÍC

357 Kč
Doplněk stravy

1 cps. = 3,97 Kč

GS Koenzym Q10 s biotinem 60 mg
Optimální dávka 60 mg koenzymu
Q10 s vysokou vstřebatelností. Biotin
pro normální energetický metabolismus, psychickou a nervovou činnost.

V nabídce také: GS Extra Strong
Multivitamin 50+, 90+30 tablet,
cena 467 Kč.

Zuby, kosti, imunita

284 Kč
Doplněk stravy

GS Omega 3 Citrus + D3
3000 mg vysoce čištěného rybího oleje v
denní dávce. Nově obohaceno o vitamin D3
pro podporu imunity. Kapsle s citronovou
příchutí. DHA a EPA v denní dávce 250 mg
přispívají ke správné činnosti srdce. DHA
navíc v dávce 250 mg podporuje správnou
činnost mozku a zdravý zrak.

Podpora imunity
a snížení únavy

100+30

100+20

tablet
NAVÍC

tablet
NAVÍC

204 Kč
Doplněk stravy

Více informací na dárkových balení přípravků GS.

1 tbl. = 1,57 Kč

GS Vápník, Hořčík, Zinek Premium
Zesílené složení minerálů, navíc s vitaminem D3. Vápník a hořčík pro zdravé
a pevné zuby, mangan a vit. D3 a K pro
zdravé a silné kosti. Zinek a vitamin D3
pro podporu imunity.

1 cps. = 1,89 Kč

254 Kč
Doplněk stravy

1 tbl. = 2,12 Kč

GS Vitamin C se šípky 1000
Extra silný vitamin C obohacený
o přírodní sílu šípků, a ve speciální
tabletě TIME-RELEASE, která zajišťuje
postupné uvolňování.

VÁNOČNÍ NABÍDKA 2021
K L O U BY

Barny´s SIOUX
600 g
100 g = 106,17 Kč

znáte
z TV

Balení
navíc obsahuje
VirusBlock forte
20 kapslí

Doplněk stravy.*

COLOXIO
COMPLEX

BIOMENT GEL®
+ BIOARTHRO GEL®

30+15 sáčků

2x 370 ml

znáte
z TV

1 sáček = 19,20 Kč

Koňská síla pro vaše klouby v balení na 6 měsíců!
• osvědčená receptura pro klouby
a celý pohybový aparát
• obsahuje vitamin C, který přispívá
k normální tvorbě kolagenu
pro dobrou funkci chrupavek a kostí

SVA LY A KLO U BY

K L O U BY

– 102 Kč
akční cena

637,739,-

Produkt s unikátní
kombinací aktivních
látek, které mají
XX
blahodárný účinek
na výživu kostí,
V akci také Xšlach a vazů.
chrupavek,
Doplněk
Xxx
stravy.*

Balení
navíc obsahuje
Bioment gel
100 ml

– 226 Kč
akční cena

864,1090,-

• limitovaná edice určená nejen
pro sportovní nadšence a seniory
• masážní gely na namožené svaly
a klouby

– 61 Kč
akční cena

339,-

Kosmetické přípravky.*

400,-

OTEVÍRACÍ DOBA:
Po-Pá: 7.30 – 16.30

Nabízíme:
• terminál pro platbu kartou
• nižší ceny
• odborné poradenství
• slevový program

ADRESA:
Náměstí 10
751 01 Tovačov
KONTAKT:
tel.: 605 205 848
e-mail: info@lekarna-uzamku.cz
web: www.lekarna-uzamku.cz

Těšíme se na Vaši návštěvu!
* Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták, účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. Změna vyhrazena. Za tiskové chyby neručíme. Cílem tohoto
informačního letáku není podpora zvýšeného užívání léků. Doplňky stravy nenahrazují pestrou stravu ani zdravý životní styl. Běžné prodejní ceny se mohou v jednotlivých
lékárnách lišit. Běžnou cenou se rozumí Průměrná aktuální cena příslušného přípravku v lékárnách dle zveřejněných údajů Ministerstva zdravotnictví ČR, www.mzcr.cz,
zaokrouhlená na celé Kč, případně cena vyplývající z informací a sdělení výrobce/dovozce. Za takováto sdělení neneseme zodpovědnost. Ilustrační obrázky.

