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BŘEZEN-DUBEN 2022
Akèní ceny platí od 21.3. do 17.4. 2022 nebo do vyprodání zásob

Naše nejlepší
receptura
Bez palmového oleje
Ještě více mléčného
tuku s MFGM

HiPP 2 BIO Combiotik

Nová praktická dóza

500 g
100 g = 57,80 Kč

Jediné kojenecké mléko s kyselinou listovou
v naštěpené formě, v jaké ji miminko
dosud získávalo jen z mateřského mléka.
V akci také HiPP 3 JUNIOR Combiotik, 500 g
a HiPP 4 JUNIOR Combiotik, 500 g, každý
za cenu 269 Kč.

Sunar® Premium 2, 3 a 4, 700 g
100 g = 47,00 Kč

329 Kè

Sunar® Complex 2, 3, 4 a 5, 600 g
100 g = 38,17 Kč

389 Kè

229 Kè

Akce se nevztahuje na počáteční mléko. Kojení
je pro kojence nejlepší. Výživu konzultujte
s lékařem. Potravina pro zvláštní výživu.*

259 Kè

– 21 Kč

310,akční cena

289,-

LEROS Dětský čaj Jablko
20 sáčků
1 sáček = 2,45 Kč

69 Kè

42 Kè

79 Kè

49 Kè

Sunar® mléčná kašička
225 g, různé druhy
100 g = 30,67 Kč

Sunar® BIO příkrm
190 g, různé druhy
100 g = 22,11 Kč

30 Kè
35 Kè

43 Kè

Sunar® BIO kapsička
100 g, různé druhy
100 g = 30,00 Kč

Nyní k nákupu
omalovánka navíc
za 0,01 Kč

49 Kè
Sunar® BIO křupky
45 g, různé druhy
100 g = 95,56 Kč

Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. Kojenecká výživa by měla být podávána pouze na doporučení lékaře.
Způsob přípravy, dávkování a další informace na obalech výrobku. Akce se nevztahuje na počáteční kojeneckou výživu.
Komplementární výživa by měla být součástí pestré a vyvážené stravy. Potravina pro zvláštní výživu*.

Ovocná čajová směs s příjemnou chutí
zralého jablka pro každodenní pitný režim
našich nejmenších.
V akci také další čajové směsi LEROS.
Doplněk stravy.*

– 11 Kč

60,akční cena

49,-
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Mar Rhino

RÝMA

nosní sprej 0,05 %
15 ml

• snížení otoku nosní sliznice
při akutní i alergické rýmě
• zvlhčuje, čistí a urychluje
hojení díky mořské vodě
• pro děti od 2 do 7 let
Volně prodejný léčivý přípravek
s obsahem účinné látky xylometazolini
hydrochloridum.*

Fridababy® Windi®
rektální katetr

NUROFEN
Pro děti jahoda

HOREÈKA

100 ml

HOREÈKA
Thermoval® baby
bezdotykový
infračervený teploměr

• suspenze pro děti
již od 3 měsíců
• rychlá a účinná úleva
od horečky a bolesti
• obsahuje dávkovací
stříkačku pro snadné
a přesné dávkování

– 36 Kč

125,akční cena

89,-

BOLEST BØICHA

10 ks

V akci také NUROFEN Pro děti,
100 ml, cena 137 Kč; NUROFEN
Pro děti active, 12 tablet, cena
117 Kč; NUROFEN Junior pomeranč,
12 žvýkacích tobolek, cena 137 Kč.
Registrovaný léčivý přípravek
obsahující ibuprofenum.*

Sudocrem
MULTI-EXPERT

– 18 Kč

155,akční cena

137,PÉÈE O TÌLO

125 g

•
•
•
•

záruka 5 let
tichý provoz
optický alarm při horečce
měří teplotu lidského těla,
kojenecké láhve i pokoje

Zdravotnický prostředek.*

NYDA® express
sprej proti vším
a hnidám

– 220 Kč

1259,akční cena

1039,VŠI

50 ml
VŠI? HNIDY?
NYDA – rychlé
øešení proti vším
i hnidám

Windi je dutá trubička
vynalezená lékaři,
která bezpečně
a přirozeně ulevuje
od plynatosti, zácpy
a zklidňuje koliku.
• bez nutnosti kapek
nebo léčebných
prostředků
• klinicky testováno
• jednoduché a bezpečné použití
(bezpečná délka rourky 2,5 cm)
• recyklovatelné
Zdravotnický prostředek tř. 1.*

– 56 Kč

290,akční cena

234,-

Ochranný krém
pro podporu léčby
a prevence:
• plenkové dermatitidy
• odřenin a podrážděné pokožky
• dermatitidy při inkontinenci
u dospělých
• pro ochranu pokožky v okolí
poranění
Sudocrem MULTI-EXPERT je
zdravotnický prostředek. Certifikát
vydala notifikovaná osoba č. 0482.*

• snadná aplikace
na suché vlasy
• vhodné pro celou
rodinu - děti (0+)
i těhotné/kojící
ženy
• a bez nutnosti další aplikace

– 17 Kč

166,akční cena

149,-

V akci také NYDA® plus, s unikátním
hřebenovým aplikátorem
pro dlouhé a husté vlasy, 100 ml,
cena 449 Kč.
Zdravotnický prostředek, CE 0482*

v 1 aplikaci
za 10 minut

– 39 Kč

348,akční cena

309,-

* 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.
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Vitar Kids Omega 3
+ vitaminy D3 + E

IMUNITA

60 kapslí

ACTIVE FLORA DUO

IMUNITA

Probicus®+vitamin D3

30 tobolek

9 ml

1 tob. = 6,30 Kč

1 ml = 21,56 Kč

IMUNITA

1 cps. = 3,45 Kč

Kombinace
PROBIOTIK
a PREBIOTIK

• omega 3 mastné
kyseliny pro správnou
funkci mozku, zraku
a srdce
• ochucené žvýkací
kapsle s příchutí
tutti-frutti
• bez pachuti rybího
oleje
• pro děti od 3 let
V akci také Vitar Kids Multivitamin
+ kolostrum, 45 tablet, 107 Kč;
Vitar Kids Multivitamin želé, 50 ks,
cena 107 Kč; Vitar Kids Multivitamin
effervescent, 20 tablet, cena 49 Kč.
Doplněk stravy.*

HCY-Vitalist

– 83 Kč

290,akční cena

207,IMUNITA

475 ml

• pomáhá udržet
a/nebo obnovit
rovnováhu ve střevní
mikroflóře, což
přispívá k podpoře
imunity
• podání možné současně s antibiotiky
• pro děti od 2 měsíců a dospělé,
probiotické kapky již
– 46
pro novorozence
V akci také ACTIVE FLORA BABY,
5 ml, cena 184 Kč.
Doplněk stravy.*

Zyrtec® 10 mg

Kč

235,akční cena

189,ALERGIE

20 tablet

100 ml = 64,00 Kč

– 61 Kč

255,akční cena

194,-

Doplněk stravy.*

INDULONA®
Original krém na ruce

PÉÈE O TÌLO

85 ml

znáte
z TV

Krémy na ruce Indulona mají
unikátní složení, které poskytuje
Vaší pokožce všestrannou péči:
• zabraňuje vysušování
• do hloubky vyživuje
• chrání před poškozením vnějšími vlivy
• dodává hebkost
• regeneruje

NOVINKA
• nápojový koncentrát
s příchutí pomeranče
a extraktem z moruše
bílé
• obsahuje vitaminy
skupiny B (B1, B2, B6,
B12, B9), které přispívají k udržení normální funkce
imunitního systému a metabolických procesů,
zinek a vitamin C s pozitivním
– 56 Kč
účinkem na organismus,
např. ochrana buněk
360,před oxidativním stresem,
akční cena
podpora tvorby kolagenu
Doplněk stravy.*

• špičkový
produkt:
probiotika
a vitamin D3
od 14.dní věku dítěte
• zvlášť vhodné i pro předškoláky
• bakterie jsou uloženy ve víčku
a do nosiče (oleje) se dostanou
až v době otevření, což
maximalizuje jejich životnost

304,-

V akci také INDULONA® Original Hydratační tělový krém,
250 ml, cena 104 Kč; INDULONA® Original Hydratační
tělové mléko, 400 ml, cena 104 Kč.

• zmírnění sezónní a celoroční
alergické rýmy
• zmírnění kopřivky
• pro děti od 6 let a dospělé
Léčivý přípravek obsahující
cetirizin-dihydrochlorid.*

– 25 Kč

199,akční cena

174,-

Regenerační, ochranný a promašťující
krém na ruce určený pro každodenní
péči o vysušenou a popraskanou
pokožku. Pokožce dodává pružnost,
pevnost, přirozenou vláčnost
a obnovuje bariérové funkce kůže.
Dermatologicky testováno.
Kosmetický přípravek.*

– 6 Kč

60,akční cena

54,-

* 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.

RAKYTNÍČEK+ multivitaminové želatinky s rakytníkem červené vejce,
zelené vejce, žluté vejce
50 ks
1 ks = 3,58 Kč

IMUNITA

Limitovaná
edice

• oblíbené želatinky
s 9 vitaminy a rakytníkem
na podporu imunity
• skvělá ovocná chuť
• bez konzervantů

– 16 Kč

195,každý za akční cenu

179,-

Doplněk stravy.*

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.

