Výhodná nabídka s platností
od 12. 9. do 31. 10. 2015.

Akutní pomoc pro podporu dětské imunity
Můžete se spolehnout

Dětský organismus je křehký a někdy
stačí málo a viry či bakterie jej mohou
pěkně potrápit. Například opětovný nástup
do škol či školek v kombinaci s prvními
podzimními plískanicemi představují
pro dětský organismus zátěž. Imunitní
systém se s ní musí poprat. Není proto od
věci podpořit jeho výkonnost.

Doplněk stravy Marťánci ImunoFORTE je produkt vyrobený na
přírodním základu. Obsahuje vyváženou dávku nejen potřebných
betaglukanů, ale také nezbytného vitaminu C, o němž je známo, že pomáhá podporovat přirozenou imunitu a pomáhá
snižovat míru únavy a vyčerpání. V nových produktech řady
Marťánci ImunoFORTE najdete i výtažky z bylinek, které patří
právem mezi největší hvězdy zelené lékárny. Řeč je o šípcích,
které přirozeně obsahují jednak velké množství „céčka“, ale
i dalších látek podporujících imunitu a zdraví dýchacích cest.
Zapomenout nesmíme ani na černý bez. To je tradiční rostlina, jež
také příznivě ovlivňuje přirozenou obranyschopnost těla.

• Marťánci ImunoFORTE sirup je vhodný pro děti již od
1 roku. Díky obsaženým bylinkovým extraktům má lahodnou
chuť a příjemnou vůni. Neobsahuje barviva, umělá sladidla,
lepek ani konzervační látky.
Více informací hledejte na www.martanci.cz

V řadě Marťánci ImunoFORTE si můžete vybrat ze dvou
variant. K dostání jsou v podobě chutných cucavých tablet
nebo lahodného sirupu.
• Marťánci ImunoFORTE tablety jsou vhodné pro děti od
3 let věku. Neobsahují cukr, konzervační látky, lepek
ani laktózu.

Velmi důležitý je přísun dostatečného množství vitaminů a minerálů.
Jenže dodat potřebné dávky dětem v podobě ovoce a zeleniny
dnes není vůbec jednoduché. Navíc pro podporu imunity jsou
vhodné i další léty prověřené látky, které dětský organismus jistě
ocení. Ptáte se, kde tyto látky získat? Vhodnou volbou může být
novinka Marťánci ImunoFORTE.

VITAMINY – DĚTI

KLOUBY

Marťánci Imuno FORTE sirup 150 ml

ZNÁTE Z TV

349,–
402,– *

CHŘIPKA A NACHLAZENÍ

Léčivý přípravek
k vnitřnímu užití. Pečlivě
čtěte příbalový leták.
SymptoMed Complete
k užití od 12 let. Vicks
SymptoMed Forte k užití
od 15 let.

V akci také Vicks SymptoMed Complete, 10 sáčků
a Vicks SymptoMed FORTE, 10 sáčků, 135,– 166,–

Sirup na přírodní bázi pro akutní
podporu imunity:
• s vysokou dávkou betaglukanů
a s výtažky z černého bezu
a šípku, které přispívají ke správné
funkci imunitního systému
• bez konzervačních látek, barviv
a umělých sladidel
• vhodný pro děti od 1 roku

ZNÁTE Z TV

169,–

Marťánci Imuno FORTE 30 tablet, 99,– 119,–

199,– *

BOLEST

Vicks SymptoMed CLASSIC citrón, 14 sáčků
• horký nápoj
pro účinnou
úlevu
od příznaků
chřipky
a nachlazení
ve velkém cenově
výhodném balení

Doplněk stravy.
K perorálnímu podání.

Špičkový kolagen
nové generace.
• jediný v ČR
s nativním
kolagenem
NCI® a NCII®
a vitaminem C
• kúra na 2 měsíce

Ibalgin® Rapidcaps 400 mg, 20 tobolek

ZNÁTE Z TV

135,–
166,– *

Ibalgin® Rapidcaps 400 mg
měkké tobolky je lék
k vnitřnímu užití. Obsahuje
ibuprofen. Čtěte pozorně
příbalovou informaci
a poraďte se s lékařem
nebo lékárníkem.
Pro dospělé a dospívající
nad 12 let.

Doplněk stravy.
K perorálnímu podání.

Cemio Kamzík® 60 kapslí

Účinné analgetikum
s protizánětlivým
účinkem:
• snadno rozpustné
měkké tobolky
• okamžité uvolnění
tekuté léčivé látky
• rychlé vstřebání
do krevního oběhu

NOVINK A
ZNÁTE Z TV

69,–
80,– *

* Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč včetně DPH. Nabídka platí od 12. 9. do 31. 10. 2015 nebo do vyprodání zásob. Prostudujte
pečlivě příbalový leták. Účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. Cílem této nabídky není podpora zvýšeného užívání léčiv. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

Výhodná nabídka s platností
od 12. 9. do 31. 10. 2015.

V nabídce také léky
PROTI VLHKÉMU
KAŠLI:

Olynth® 0,1 %,
nosní sprej, roztok,10 ml

OlynHexo 5 mg / 1,5 mg
pastilky, 20 pastilek

78 Kč

89 Kč

Perorální roztok
OlynMuco
s příchutí mentholu
20 mg/ml, 150 ml
za 76 Kč a Sirup
OlynMuco s příchutí
medu a citronu
20 mg/ml, 150 ml
za 76 Kč.

V nabídce také:
Olynth® 0,05 %, nosní sprej, roztok, 10 ml
za 76 Kč

DOPLNĚK STRAVY
Proenzi 3 plus, 180 tablet

Ibalgin® 400 mg, 100 tablet

669,–

Ibalgin® 400 je lék k vnitřnímu
užití. Obsahuje ibuprofen.
Pozorně čtěte příbalovou
informaci.

ZNÁTE Z TV

Účinné
analgetikum
s protizánětlivým
účinkem:
• snižuje horečku
• působí proti
bolesti hlavy,
zubů, zad a kloubů
a menstruční
bolesti

Velké balení
za výhodnou
cenu!

119,–

779,– *

DOPLNĚK STRAVY

139,– *

KLOUBY, BOLESTI KLOUBŮ

Hlíva ústřičná s rakytníkovým olejem 60 kapslí
1 + 1 BALENÍ ZDARMA

Ortho Help Complete 180 potahovaných tablet +
Ortho Help Emulgel 100 ml ZDARMA

• rakytník podporuje
imunitu a snižuje
únavu
• hlíva z kontrolovaných
českých pěstíren
s deklarovaným
obsahem betaglukanu
• bez příměsí
a konzervačních látek
s využitím aktivních
látek celé hlívy

Komplexní kombinace
kvalitních látek
chondroitinu,
glukosaminu,
kolagenu typu II,
kyseliny hyaluronové
a dále extraktu
zázvoru jako tradiční
přírodní látky
asijských, indických
a arabských kultur.

AKCE
1 + 1 balení
ZDARM A

329,–

DOPLNĚK STRAVY

Doplněk stravy. K perorálnímu
podání.

Doplněk stravy. K perorálnímu
podání.

Komplexní kloubní výživa
Proenzi 3 plus se silou
3 látek.
• navíc obohacena o unikátní
ExPur komplex složen
z kolagenu a vitaminu C
• glukosamin společně
s kolagenem tvoří základní
stavební látky chrupavky
• působí ve všech kloubech
a pojivových tkáních

Nakupte 1 balení Proenzi 3 Plus 180 tbl. a soutěžte o vstupenky
na muzikál! Více informací na www.proenzi.cz.

Doplněk stravy. K perorálnímu
podání.

Držitel registrace:
McNeil Products Ltd., UK.

BOLEST
®

GEL
ZDARM A
v hodnotě
145 Kč

576,–
720,– *

ČAJE

UROVAL® manosa AKUT 10 tablet
Doplněk stravy. K perorálnímu
podání.

Reklama na léčivý
přípravek. Olynth® nosní
sprej, roztok obsahuje
xylometazolin-hydrochlorid
a je k nosnímu podání.
OlynHexo 5 mg/1,5 g
pastilky obsahují
chlorhexidin-dihydrochlorid
a benzokain a jsou
k podání do úst. Perorální
roztok OlynMuco s příchutí
mentholu 20 mg/ml a sirup
OlynMuco s příchutí
medu a citronu 20 mg/ml
obsahuje guaifenesin a je
k perorálnímu podání. Před
použitím/užitím léčivého
přípravku si pečlivě
přečtěte celou příbalovou
informaci.

Megafyt Pharma – léčivé čaje

• unikátní spojení brusinek
a D-manosy
• vysoká koncentrace
obsažených látek
• denní dávka 50 mg PAC
• vyrobeno v ČR

139,–
170,– *

Nyní v akci celá řada léčivých
směsí Pharma – Line:
• Čajová směs při nachlazení
• Dětská čajová směs
• Čajová směs pro klidný spánek
• Nervová čajová směs
• Projímavá čajová směs
• Průdušková čajová směs
• Urologická čajová směs
• Žaludeční čajová směs
• Žlučníková čajová směs

SLEVA 15%

* Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč včetně DPH. Nabídka platí od 12. 9. do 31. 10. 2015 nebo do vyprodání zásob. Prostudujte
pečlivě příbalový leták. Účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. Cílem této nabídky není podpora zvýšeného užívání léčiv. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

Výhodná nabídka s platností
od 12. 9. do 31. 10. 2015.
BOLEST

CHŘIPKA A NACHLAZENÍ
Coldrex® Max Grip, 10 sáčků (Lesní ovoce nebo Citron)

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje
paracetamol. Pečlivě čtěte
příbalovou informaci.
O správném použití se poraďte
se svým lékařem nebo
lékárníkem.

Panadol Novum
rychleji snižuje
horečku a působí
proti bolesti
díky uvolnění
účinné látky již
za 5 minut.

ZNÁTE Z TV

29,–

Panadol® Extra 30 tablet, 69,– 90,–

Lék k vnitřnímu užití. Čtěte
pečlivě příbalovou informaci.
O správném použití se
poraďte se svým lékařem nebo
lékárníkem.

Panadol Novum 500 mg, 24 tablet
®

139,–
177,– *

RÝMA
Otrivin® Menthol nosní sprej 10 ml

Rychlé řešení na kašel!
ACC LONG šumivé tablety
• stačí pouze 1 tableta denně
ACC LONG HOT DRINK
• obsah sáčku
1× denně rozpustit
ve sklenici teplé
(max. 60 °C) vody

ZNÁTE Z TV

ACC LONG HOT DRINK 600 mg – prášek pro přípravu teplého
nápoje, 10 sáčků, 129,– 149,–

119,–

Lék s účinnou látkou
Xylometazolin hydrochlorid.
K nosnímu podání.

ACC LONG 600 mg, 10 rozpustných tablet
Volně prodejný lék k vnitřnímu
užití. Šumivé tablety s účinnou
látkou acetylcystein. Čtěte
pozorně příbalový leták.

ZNÁTE Z TV

37,– *

KAŠEL

• okamžitý pocit
úlevy s osvěžující
silou mentolu
a eukalyptu
• aplikace ráno
a večer zajistí úlevu
od ucpaného nosu
až na 24 hodin
• bez konzervantů
• unikátní systém
dávkovací pumpy

105,–

135,– *

KLOUBY

119,– *

IMUNITA – DĚTI
GS Condro DIAMANT, 120 tablet

Preventan Junior 90 tablet + DÁREK

První a jediný přípravek
v ČR s glukosamin
sulfátem a unikátním
DIAMANT FORTESCINEM®!
Obsahuje aescin pro
správné krevní zásobení
kloubního pouzdra,
vazů a šlach a vitamin C
pro tvorbu kolagenní sítě
chrupavek a menisků.

ZNÁTE Z TV

679,–

GS Condro® DIAMANT 60 tablet, 399,– 510,–

Doplněk stravy. K perorálnímu
podání.

®

Doplněk stravy. K perorálnímu
podání.

• obrovská síla
v jedné dávce,
přípravek Coldrex
s nejvyšším
obsahem
paracetamolu
• lék ve formě
horkého nápoje,
který účinně uleví
od příznaků chřipky
a silného nachlazení

• s obsahem české patentované
aktivní látky ProteQuine®
a vitaminu C, který přispívá
k normální funkci imunitního
systému a ke snížení míry
únavy a vyčerpání
• doplněno o inulin –
rozpustnou vlákninu z čekanky
• se sladidlem přírodního
původu z rostliny stévie sladké

838,– *

ZNÁTE Z TV

323,–
359,– *

MULTIVITAMINY – DĚTI

Doplněk stravy. K perorálnímu podání.

RAKYTNÍČEK multivitaminové želatinky + DÁREK
• skvělá chuť díky
obsahu ovocné
šťávy
• obsahuje 9 vitaminů
• rakytník, jako
přírodní zdroj
vitaminu C,
podporuje imunitu
a snižuje únavu
• BEZ konzervačních
látek, barviv,
sladidel a lepku

příchuť rakytník 70 ks

příchuť hruška 60 ks

příchuť višeň 60 ks

NOVINK A

225,–
238,– *

225,–
238,– *

lení
Ke každému ba
ní
ny
ů
íčk
tn
Raky
ÍČEK
DÁREK RAKY TN
tyčinky 3 ks
ka
příchuť meruň

225,–
238,– *

* Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč včetně DPH. Nabídka platí od 12. 9. do 31. 10. 2015 nebo do vyprodání zásob. Prostudujte
pečlivě příbalový leták. Účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. Cílem této nabídky není podpora zvýšeného užívání léčiv. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

SOUTĚŽ

o 25 iPADů*
Omega 3 rybí olej FORTE

Super Kolagen COMPLEX

PODPORA FUNKCE ORGÁNŮ

Vysoce kvalitní komplex hydrolyzovaného kolagenu typu I, nativního
kolagenu typu II a vitaminu C

S EPA a DHA pro zdravé srdce
• 3 000 mg rybího oleje v denní dávce
Balení: 60+60 tobolek, 120+120 tobolek
*
299 Kč

B.

299 Kč

**
149 Kč

**
259 Kč

*

60 TBL.

30 TBL.

Coenzyme Q10
60 mg CARDIO

Balení: 30 tablet, 60 tablet

209 Kč

*

Energie pro vaše srdce

**
179 Kč

TOB.
30+10

**
Kč

379 Kč

*

60 TBL.

**
329 Kč

Balení: 30+10 tobolek

Hlíva ústřičná PREMIUM

214 Kč

*

TOB.
30+30

Unikátní kombinace
tradičně užívaných hub

364 Kč

*

TOB.
60+30

**
179 Kč

• Jedinečné spojení hlívy ústřičné, reishi,
cordycepsu a železa přispívá k normální funkci
imunitního systému

**
299 Kč

369 Kč

*

TOB.
60+60

**
319 Kč

Balení: 60+30 tablet
SPECIÁLNÍ DOPLŇKY STRAVY

Vápník-Hořčík-Zinek
PREMIUM

SPECIÁLNÍ DOPLŇKY STRAVY

89 Kč

*

30 TBL.

**
79 Kč

199 Kč

*

TBL.
100+30

**
169 Kč

*

Balení: 30 tablet, 100+30 tablet

**
Kč

MENTÁLNÍ ČINNOST

60 TBL.

**
199 Kč

• Obsahuje kyselinu linolovou pro zachování
optimální hladiny cholesterolu v krvi

GinkoPrim® MAX

Balení: 30 tablet, 60 tablet

• S kofeinem pro podporu koncentrace,
bdělosti a energie

199 Kč

*

30 TBL.

**
Kč

364 Kč

*

60 TBL.

Všechny uvedené produkty jsou registrovány MZ ČR jako doplňky stravy.

Více informací naleznete na: www.25walmark.cz

PO

SPECIÁL
NÍ D
OP
LŇ
KY
S

* Kup výrobek Walmark
a hraj o jeden z 25 iPADů!

ÁLNÍ ČINNOST
MENT

D

Y
UNIT

299

**
Kč

A IM
OR
DP

169

Balení: 60 tablet

*Doporučená cena **Speciální akční cena naší lékárny
Akce trvá do 31. 10. 2015, nebo do vyprodání zásob.

Balení: 30+30 tobolek, 60+60 tobolek

• Ginkgo biloba podporuje periferní krevní
oběh, pomáhá udržovat dobrou paměť,
mentální svěžest a duševní pohodu

Nabije vás energií

Produkty jsou vyrobeny držitelem certiﬁkátu GMP.

• Obsahují 8 druhů bakterií
ve velmi vysokém množství
• Ideální doplněk při užívání antibiotik

Pro lepší paměť a koncentraci

Guarana ENERGY
239 Kč

Až 15,6 miliard bakterií
v max. denní dávce

Balení: 100+100 tobolek

ENERGIE A VITALITA

*

s fruktooligosacharidy

Čistý lecithin v nejsilnější formě

0 TOB.
100+10

269

• Multiminerál pro silné kosti a zuby díky
vápníku a hořčíku
• Pro posílení imunity díky zinku, mědi
a vitaminům D a B6.

Balení: 30 tablet, 60 tablet

Mega Lecithin FORTE
1325 mg

314 Kč

Špičkový multiminerál
s vitaminy D3 a B6

• Odborníky vybraná kombinace
aktivních látek, které příznivě
ovlivňují hladinu cukru v krvi

Laktobacily FORTE

SPECIÁLNÍ DOPLŇKY STRAVY

PODPORA IMUNITY

Skořice a chróm pro podporu
zdravé hladiny cukru v krvi

VZ
HL
E

*

219

30 TBL.

• Vysoce kvalitní přírodní koenzym Q10
s vitaminem C a vitaminem B1 pro zdraví srdce
a cév a B-komplexem pro podporu energie
• Doporučeno při užívání statinů

259 Kč

Dialevel®

PODPORA FUNKCE ORGÁNŮ

KRÁS
AA

259

179 Kč

*

**
Kč

NŮ
ORGÁ
KCE

PODPORA FUNKCE ORGÁNŮ

TO
120+120

UN
AF
OR

149

**
Kč

PO
DP

TOB.
60+60

• Vysoká využitelnost a absorpce díky
hydrolyzované formě kolagenu typu I
• Podpora všech kloubů (kolenních i kyčelních
kloubů, kloubů rukou a páteře)

GIE A VITALITA
E NER

*
179 Kč

Y
AV
TR

PODPORA FUNKCE ORGÁNŮ

Výhodná nabídka s platností
od 12. 9. do 31. 10. 2015.
BOLEST SVALŮ A KLOUBŮ

VITAMINY
Spektrum 50+, 30 tablet 2 + 1 balení ZDARMA

NOVINK A
ZNÁTE Z TV

Léčivá náplast
pro 12hodinovou
úlevu od bolesti
svalů a kloubů
končetin.

205,–

Olfen 140 mg léčivé náplasti, 10 náplastí, 299,– 349,–

229,– *

BOLEST

Doplněk stravy. K perorálnímu
podání.

K zevnímu užití. Obsahuje
léčivou látku diklofenak. Pečlivě
čtěte příbalový leták.

Olfen 140 mg léčivé náplasti, 5 náplastí

ZNÁTE Z TV

335,–

Spektrum Imunactiv 30 tablet 2+1 balení zdarma (90 tablet),
Spektrum Energy New 30 tablet 2+1 balení zdarma 90 tablet),
299,– 379,–

417,– *

BOLEST
Paramegal 500 mg Galmed 30 tablet

Účinné
analgetikum!
• pro zmírnění
bolesti a snížení
teploty
• při chřipkových
a revmatických
onemocněních
• při migrénách

39,–
55,– *

Lék s účinnou látkou
Paracetamol. K perorálnímu
podání.

Ibuprofen 400 mg Galmed 30 tablet
Lék s účinnou látkou
Ibuprofenum. K perorálnímu
podání.

• vyvážený komplex vitaminů a minerálů
• vysoká využitelnost látek díky organickým
zdrojům
• ženšen pomáhá zachovat optimální životní
sílu, energii a vitalitu, fyzickou a duševní
pohodu
• vitaminy C, A, D, měď a zinek pomáhají
podporovat obranný systém
• vitaminy skupiny B podporují energetický
metabolizmus a správnou funkci
nervového systému

• proti bolesti
hlavy, kloubů,
svalů, zubů
a při chřipce
• snižuje
teplotu

33,–

Paramegal 500 mg Galmed 10 tablet, 14,– 17,–

41,– *

RECEPTY ZDRAVÍ Z PŘÍRODY
BEZ LEPKU, LAKTÓZY A BEZPEČNÉ PRO DĚTI

BRONHOSIL sirup
100 ml

99 Kč

Dýchání
Anýz, borovice a lékořice
mají příznivý vliv
na dýchací systém.

PROPOSIL spray
20 ml

89 Kč

Doplněk stravy

Sprej do úst a krku
Zánět dutiny ústní
a sliznice hltanu.
Péče o poškozenou
pokožku u ran a popálenin.
Zdravotnický prostředek

99 Kč

Sprej na ucpaný nos
U potíží s dýcháním nosem.
Prevence rýmy a infekcí
horních cest dýchacích.
Zdravotnický prostředek

105 Kč

GASTROMIX sirup 100 ml

RELUSTEN kapsle 30 kapslí
Duševní rovnováha
Meduňka, hloh a kozlík lékařský snižují
podráždění, napětí a stres.
Chmel a meduňka podporují dobrý
spánek a dobrou náladu.

Trávení
Heřmánek a Máta pomáhají
s normální funkcí trávicího traktu
a při nadýmání, říhání a drobných
křečích v nadbřišku.
Doplněk stravy

SINUSTRONG spray
20 ml

99 Kč

Doplněk stravy

V í c e i n f o r m a c í n a W W W . H E R B O F I T. C Z
* Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč včetně DPH. Nabídka platí od 12. 9. do 31. 10. 2015 nebo do vyprodání zásob. Prostudujte
pečlivě příbalový leták. Účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. Cílem této nabídky není podpora zvýšeného užívání léčiv. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

Výhodná nabídka s platností
od 12. 9. do 31. 10. 2015.

AKČNÍ NABÍDKY PRODUKTŮ

• vitamin C přispívá k normální tvorbě kolagenu
pro normální funkci krevních cév

Vitamin C Retard 500 mg, 30 +10 tablet ZDARMA
Doplněk stravy.
K perorálnímu podání.

Doplněk stravy.
K perorálnímu podání.

13,–

35,–

• pastilky 16 kusů ve dvou příchutích,
Citron s medem a Mentol a Eukalyptus

Hroznový cukr pomeranč, citron, jahoda,
17 pastilek

• pastilky z hroznového cukru
• s vitaminem C

Jitrocelový sirup Extra
s vitaminem C, 325 g

61,–

• přispívá k udržení normální funkce imunitního systému
• s postupným uvolňováním

Doplněk stravy. K perorálnímu podání.

43,–

Doplněk stravy.
K perorálnímu podání.

Pastilky 16 kusů s příchutí Mentol
a Eukalyptus nebo Med a Citron

Doplněk stravy.
K perorálnímu podání.

Cerutin 50 tablet

69,–

• s vysokým podílem
jitrocelového výtažku
• s vysokým podílem
vitaminu C
• přispívá k normální
funkci imunitního
systému
• určeno také pro ději
již od 3 let

více než

400 lékáren
po České republice

mojelekarna.cz

* Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč včetně DPH. Nabídka platí od 12. 9. do 31. 10. 2015 nebo do vyprodání zásob. Prostudujte
pečlivě příbalový leták. Účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. Cílem této nabídky není podpora zvýšeného užívání léčiv. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

Výhodná nabídka s platností
od 12. 9. do 31. 10. 2015.
ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK

IMUNITA

RYMA STOP Dr. Weiss bylinný nosní sprej 30 ml

Imunit® Echinacea kapky 190 ml

• originální nosní
sprej s 10 bylinnými
extrakty, kyselinou
hyaluronovou
a výtažky z boswellie
• okamžitě uleví
od ucpaného nosu,
čistí a regeneruje
nosní sliznici
• je vhodný pro
těhotné a kojící ženy

114,–
131,– *

ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK

Doplněk stravy. K perorálnímu
podání.

Zdravotnický prostředek.
K nosnímu podání.

®

Imunit® Echinacea kapky 100 ml, 161,– 184,–

Doplněk stravy. K perorálnímu
podání.

Zdravotnický prostředek

Výhodné
balení
TENA Lady
Norm al
24 ks + 12 ks
ZDARM A

DERMOKOSMETIKA

• brusinky ve své nejsilnější
podobě
• jedinečná účinnost celých plodů
• unikátní složení CranMax®
a BioShield®
• postupné uvolňování
• pro dlouhodobé i AKUTní užívání

Swiss MEGA BRUSINKY® AKUT 15 kapslí, 175,– 201,–

355,–
414,– *

660,–

Doplněk stravy. K perorálnímu
podání.

Fytofontana Citrovital kapky 25 ml
Díky výtažku z jadérek
grapefruitu:
• přirozeně
zvyšují vitalitu
a obranyschopnost
organizmu
• příznivě působí
při nachlazení
• přispívají k mikrobiální
rovnováze trávicího
systému

843,– *

125,–
148,– *

KOSMETIKA

ZÁNĚTY POCHVY A VAGINÁLNÍ POTÍŽE

CANESTEN GYN COMBI PACK (1 tableta + krém 20 g)
®

Tableta přípravku Canesten® GYN
Combi Pack je lék k vaginálnímu
použití. Krém přípravku
Canesten® GYN Combi Pack je
lék k vnějšímu použití. Obsahují
léčivou látku clotrimazolum.
Před použitím čtěte pečlivě
příbalovou informaci.
L.CZ.MKT.CC.07.2015.0383

Nyní
20 %
ZDARM A

OBRANYSCHOPNOST

VICHY Neovadiol Magistral, 50 ml

• kombinace poševní
a vnější léčby
vaginálních obtíží
• jedna vaginální
tableta k jednorázové
aplikaci
• krém k vnější
aplikaci na intimní
partie ženy
a zároveň pro léčbu
partnera

306,– *

Swiss MEGA BRUSINKY® 50 + 10 kapslí ZDARMA

149,–

Vyživující balzám obnovující
hutnost pleti pro ženy ve zralém
věku pro pocit omlazené pleti.
Okamžitý pocit komfortu a den
po dni obnovována hutnost pleti.
Hypoalergenní složení testované
pod dermatologickou kontrolou.
Vhodné i pro citlivou pleť.
Se zklidňující a posilující Termální
vodou z Vichy. Bez parabenů.

268,–

DOPLNĚK STRAVY

TENA Lady Normal 24 + 12 kusů ZDARMA
• vložky pro lehký
až střední únik
moči
• systém kontroly
zápachu
• vysoce absorpční
zóna
• rychle
absorbující jádro

• přispívá k zlepšení
obranyschopnosti organizmu
díky přidanému selenu
• podporuje imunitu
při nachlazení díky obsahu
čistého extraktu výhradně
z kořene rostliny Echinacea
purpurea

Cannaderm® Mentholka chladivé konopné mazání 200 g
• účinné přípravky
při bolestech zad, kloubů
a svalů
• obsahují patentově
chráněnou recepturu
s léčivým konopím z Kanady
a extraktu jedle sibiřské

219,–
262,– *

Cannaderm® Thermolka hřejivé konopné mazání 200 g,
188,– 214,–

ZNÁTE Z TV

175,–
200,– *

* Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč včetně DPH. Nabídka platí od 12. 9. do 31. 10. 2015 nebo do vyprodání zásob. Prostudujte
pečlivě příbalový leták. Účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. Cílem této nabídky není podpora zvýšeného užívání léčiv. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

Výhodná nabídka s platností
od 12. 9. do 31. 10. 2015.

FORFIT – PRVOTŘÍDNÍ ŘADA DOPLŇKŮ STRAVY
286,–

362,–

358,– *

452,– *

Doplňky stravy. K perorálnímu podání.

CHONDROFIT 90 tablet
(KLOUBY)
Unikátní spojení
GLUKOSAMINU,
CHONDROITINU
společně s vit. C a D,
Vápníkem a Manganem.

GERIFIT 150 + 50 tablet
(VITALITA)
Kvalitní produkt z Dánska
spojující extrakt ŽENŠENU
a ZELENÉHO ČAJE
s multivitaminem.

178,–

CRANBEFIT 50 + 10 kapslí
(MOČOVÉ CESTY)
NORMÁLNÍ BRUSINKY (extrakt
odpovídá 8500 mg čerstvých
brusinek) s vit. C a rutinem.

OPARY

OKUFIT 60 + 15 kapslí
(OČI)
LUTEIN + ZEAXANTIN, OMEGA 3 rybí
olej 12/18, TROXERUTIN, vit. C, E +
B-komplex, Mangan, Selen, Měď a Zinek.

LACTOFIT 30 + 10 tobolek
(TRÁVENÍ)
Lactobacily s 10 kmeny, 12 miliardami
živých kultur, vlákninou, vit. C, Zinkem
a Chromem v acidorezistentní kapsli.

RÝMA
Rhino - stas Galmed 0,1% sprej 10 ml
Lék s účinnou látkou
Xylometazolin hydrochlorid.
K nosnímu podání.

Acyclostad Galmed krém na opary 5 g
Lék s účinnou látkou Acyclovir.
Ke kožnímu podání.

235,– *

360,– *

175,– *

CRANBEakutFIT 10 + 10 kapslí
(MOČOVÉ CESTY)
AKUTNÍ BRUSINKY (extrakt odpovídá
18 500 mg čerstvých brusinek) s vit. C
a rutinem. Proanthokyanidiny (PAC) 37 mg.

188,–

288,–

140,–

222,– *

• ulevuje
od bolesti
a svědění
při často
se opakujících
oparech rtů

119,–

Nosní sprej s okamžitým
účinkem na zmírnění
a odstranění zduření
• nosní sliznice!
• při záchvatovitě nastupující
rýmě s vodnatou sekrecí
• při alergické rýmě

75,–

140,– *

89,– *

akční nabídka za výhodné ceny
věrnostní bodový program
osobní odběr ve velkém
množství kamenných lékáren
po celé ČR

Široký
sortiment volně
prodejných léků,
doplňků stravy
a kosmetiky

Cílem této nabídky není podpora zvýšeného užívání léčiv.

OBJEDNÁVKA PŘES INTERNET
www.mojelekarna.cz

P R O S TO R
P R O R A Z Í T KO
LÉK ÁRNY

* Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč včetně DPH. Nabídka platí od 12. 9. do 31. 10. 2015 nebo do vyprodání zásob. Prostudujte
pečlivě příbalový leták. Účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. Cílem této nabídky není podpora zvýšeného užívání léčiv. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

