
IBALGIN® 400
48 tablet
RŮŽOVÝ IBALGIN® JE JEN JEDEN.

Účinné analgetikum: 
  pomáhá při bolesti hlavy, zubů,  
zad, svalů, kloubů a menstruační  
bolesti

  snižuje horečku, tlumí zánět

  pro dospělé a dospívající od 12 let

Lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou ibuprofenum. 
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

B
ol

est

-14 Kč

83
69
- Kč -

VOLTAREN® FORTE 2,32% 
gel 150 g + hřejivý/chladivý gelový obklad NAVÍC
  analgetikum ve formě gelu  
s účinkem na 12 hodin

  ulevuje od bolesti zad,  
svalů a kloubů

Lék na vnější použití.  
Obsahuje diclofenacum diethylaminum. 
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Při koupi Voltaren® Forte 2,32% gel 150 g  
obdržíte navíc hřejivý/chladivý  
gelový obklad za 0,01 Kč.

B
ol

est

-80 Kč

459
379
- Kč -

BALDRIPARAN®

30 tablet
  rostlinný lék ke zmírnění  
poruch spánku

  pro snazší usínání  
a svěží začátek dne

Lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou  
valerianae extractum siccum.  
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Sp
án

ek

 a stres

-30 Kč

219
189
- Kč -

Září / Říjen

Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč včetně DPH. Nabídka platí od 15. 9. do 31. 10. 2018 
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.

www.mojelekar
na.cz

NEO-ANGIN® BEZ CUKRU
24 pastilek
NA BOLEST V KRKU NEO-GENIÁLNÍ!

  léčí bolest v krku,  
dezinfikuje ústní  
dutinu, potlačuje  
zánět

V akci také: 
Neo-Angin® třešeň  
a Neo-Angin® šalvěj  
145 Kč 169 Kč (-24 Kč)
Lék k orálnímu užití.  
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Bo
le

st

 v krku

-24 Kč

169
145
- Kč -

SARAPIS PLUS
60 kapslí
  příznivý vliv na hormonální aktivitu  
a imunitu pro ženy již od 30 let věku 
- včelí mateří kašička v kombinaci  
s pylem

  životabudič na široké pole obtíží  
nejen v klimakteriu

  bez vedlejších účinků  
i při dlouhodobějším užívání

Kl
im

ak

terium

Doplněk stravy.
-110 Kč

549
439

- Kč -

THERAFLU FORTE
1 000 mg / 200 mg / 12,2 mg prášek  
pro perorální roztok 10 sáčků  
+ digitální teploměr NAVÍC
Efektivní úleva od příznaků chřipky  
a nachlazení, ve formě horkého nápoje.  
Pomáhá při:

  mírné nebo středně silné bolesti

  horečce

  ucpaném nosu

  a při vlhkém, produktivním kašli.

Chřip
ka

 a
 na

chlazení

Lék k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. 
Při koupi Theraflu Forte obdržíte navíc digitální teploměr 
za 0,01 Kč.

-80 Kč

249
169
- Kč -

OVĚŘTE SI, JAK STARÉ JSOU VAŠE CÉVY!

AKČNÍ NABÍDKA OD 15. 9. DO 31. 10. 2018

Bezplatné měření staří cév probíhá nejen v lékárnách  
Moje lékárna, ale i v mobilních poradnách od

21. 9.–5. 10.
v Praze, Ostravě, Olomouci, Břeclavi a Liberci.

Informujte se i o možnostech diagnostiky Alzheime-
rovy choroby, jejích příznacích a možnostech léčby.
Více informací naleznete na novém webovém por-
tále www.mojestari.cz připraveném ve spolupráci  
s klinickými odborníky. Kvalifikovaně poradí, jak  
si udržet zdraví a vitalitu!



-86 Kč

225
139
- Kč -

TENA VLOŽKY LADY NORMAL
24 ks + 50 % NAVÍC
  dámské inkontinenční vložky  
pro lehký únik moči

  poskytují trojí ochranu proti  
protečení, vlhkosti a zápachu

Zdravotnický prostředek.

In
ko

nt

inence

MUCOSOLVAN®  
PRO DOSPĚLÉ
sirup 100 ml
  léčí vlhký kašel

  rozpouští hlen

  usnadňuje vykašlávání

  jahodová příchuť

V akci také: 
MUCOSOLVAN® long effect  
20 tobolek 125 Kč 143 Kč (-18 Kč)
Lék k vnitřnímu užití.  
Obsahuje ambroxoli hydrochloridum. 
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Ka

šel

-22 Kč

131
109
- Kč -

BRUFEN® 400
30 potahovaných tablet
  poskytuje úlevu od bolesti  
hlavy, zad, kloubů i zubů

  pomáhá při podvrtnutí,  
natažení svalů  
a působí protizánětlivě

Lék k vnitřnímu užití  
s léčivou látkou ibuprofen.  
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

B
ol

est

-10 Kč

65
55
- Kč -

PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ
pomeranč a zázvor 500 mg/10 mg
  odstraňuje příznaky chřipky a nachlazení,  
jako jsou: horečka, ucpaný nos,  
bolest hlavy, bolest v krku                                                              

  nezpůsobuje ospalost 

  bez umělých barviv

V akci také: 
jiné druhy PARALEN GRIP  
HORKÝ NÁPOJ  
145 Kč 170 Kč (-25 Kč)
Lék k vnitřnímu užití.  
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Chřip
ka

 a
 n

achlazení

-25 Kč

170
145
- Kč -

GS CONDRO® DIAMANT
120 tablet
  s glukosamin sulfátem  
a unikátním DIAMANT  
FORTESCINEM® 

  obsahuje aescin pro správné  
krevní zásobení kloubního  
pouzdra, vazů a šlach  
a vitamín C pro tvorbu  
kolagenní sítě kloubních  
chrupavek a menisků

V akci také: 
GS Condro® Forte 120 tablet  
599 Kč 749 Kč (-150 Kč)
Doplněk stravy.

K
lo

uby

-160 Kč

809
649

- Kč -

SINEX VICKS
Aloe a Eukalyptus 15 ml
  s aloe a eukalyptem pro  
účinnou úlevu od rýmy  
a ucpaného nosu 

  přípravek mohou používat  
dospělí a děti od 6 let

Lék k podání do nosu.  
Obsahuje účinnou látku oxymetazolin. 
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Rým
a,

 n
ac

hlazení

-20 Kč

99
79
- Kč -

OSCILLOCOCCINUM®

30 dávek
  preventivně a od prvních  
příznaků

  léčba pro celou rodinu

  bez věkového omezení
Oscillococcinum® je homeopatický  
léčivý přípravek k vnitřnímu užití. 
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Pr
ev

ence

-100 Kč

689
589

- Kč -

OLYNTH® HA 0,1 %
nosní sprej, roztok
  zvlhčuje nosní sliznici díky obsahu  
kyseliny hyaluronové ve formě  
sodné soli

  neobsahuje konzervační látky 

V akci také: 
Olynth® HA 0,05 %, nosní sprej,  
roztok 10 ml 95 Kč 115 Kč (-20 Kč)

Rým
a,

 n
ac

hlazení

Léky k nosnímu podání. Obsahují xylometazolin-
hydrochlorid. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

-20 Kč

115
95
- Kč -

MOJE LÉKÁRNA  
HYPERMAR
nosní sprej 30 ml
  k uvolnění a vyčištění nosu  
a nosních dutin, ke kterému dochází  
při nachlazení

  vhodné pro dospělé  
a děti od 3 let

M
oř

sk

á voda

Zdravotnický prostředek.

-20 Kč

119
99
- Kč -



AKČNÍ NABÍDKA OD 15. 9. DO 31. 10. 2018

PROENZI® 3 PLUS
180 tablet
  špičková péče o vaše klouby  
s přetrvávajícím účinkem  
až 2-3 měsíce po ukončení  
užívání

  obsahuje glukosamin,  
chondroitin a kolagen  
+ ExPur komplex

  s vitaminem C, který  
podporuje tvorbu  
kolagenu pro normální  
funkci chrupavek

K
lo

uby

Doplněk stravy.
-100 Kč

599
499

- Kč -

STODAL® SIRUP
200 ml
  účinný na suchý i vlhký kašel

  neobsahuje umělá sladidla

  rodinné balení 200 ml

Lék k vnitřnímu užití.  
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Použití tohoto tradičního rostlinného  
léčivého přípravku je založeno výlučně  
na zkušenosti z dlouhodobého použití.

Ka

šel

-34 Kč

189
155
- Kč -

MAGNESIUM B6 FORTE
50 + 10 tablet NAVÍC
  obsahuje citrát hořčíku  
a biologicky aktivní  
formu vitaminu B6

  hořčík a vitamín B6  
přispívají ke snížení  
míry únavy a vyčerpání  
a k normální psychické  
činnosti

Doplněk stravy.

M
in

erá
ly

-30 Kč

179
149
- Kč -

OTRIVIN® MENTHOL 1 mg/ml
nosní sprej s dávkovačem, roztok 10 ml
SPREJ S CHLADIVOU SILOU MENTOLU  
A EUKALYPTU:

  uvolní ucpaný nos do 2 minut  
a až na 12 hodin,

  specificky navržená dávkovací pumpa  
zabrání mikrobiální kontaminaci.

Lék k podání do nosu.  
Obsahuje xylometazolini hydrochloridum.  
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Rým
a,

 n
ac

hlazení

-20 Kč

129
109
- Kč -

PANADOL EXTRA NOVUM 
Panadol Extra Novum při mírné  
až středně silné bolesti:

 hlavy včetně migrény

 zubů      

 při menstruačních bolestech  

  bolesti svalů, kloubů  
a v krku při onemocnění  
horních cest dýchacích.

  uvolňuje účinnou látku  
již do 10 minut.

Lék na vnitřní užití.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

B
ol

est

-16 Kč

105
89
- Kč -

VICKS SYMPTOMED  
COMPLETE CITRÓN
10 sáčků
  horký nápoj pro účinnou úlevu  
od příznaků chřipky a nachlazení

V akci také: 
Vicks Symptomed Forte citrón 10 sáčků 
139 Kč 169 Kč (-30 Kč) 
Vicks Symptomed Classic citrón 14 sáčků 
149 Kč 179 Kč (-30 Kč)
Lék k vnitřnímu užití.  
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Chřip
ka

 a
 na

chlazení

-30 Kč

169
139
- Kč -

Lék k podání do nosu.  
Obsahuje tramazolini hydrochloridum. 
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Rým
a,

 n
ac

hlazení

-16 Kč

115
99
- Kč -

MUCONASAL®  
PLUS
nosní sprej, roztok 10 ml
  rychle, účinně a dlouhodobě  
uvolňuje nos při rýmě  
a nachlazení

  navíc obsahuje i éterické  
oleje z máty a eukalyptu

  vhodný pro dospělé,  
dospívající a děti od 6 let

COLDREX® HORKÝ NÁPOJ
citron nebo citron s medem 10 sáčků
  horký nápoj pro účinnou úlevu  
od příznaků chřipky a nachlazení

  kombinace 3 účinných látek odstraňuje  
bolesti hlavy, svalů a kloubů, bolesti v krku,  
uvolňuje ucpaný nos a snižuje horečku

V akci také:  
Coldrex® 12 tablet 
59 Kč 99 Kč (-40 Kč)
Lék k vnitřnímu užití. Čtěte  
pečlivě příbalovou informaci.

Chřip
ka

 a
 na

chlazení

AKCE

-20 Kč

169
149
- Kč -



TEREZIA OSTROPESTŘEC  
+ REISHI
60 kapslí
  ostropestřec obsahuje silymarin,  
který pomáhá k detoxikaci jater  
a jejich regeneraci 

  v kombinaci s reishi a černým  
bezem pro podporu  
obranyschopnosti organizmu

Doplněk stravy.

D
et

ox

ikace

-50 Kč

279
229

- Kč -

RAKYTNÍČEK MULTIVITAMINOVÉ  
ŽELATINKY S RAKYTNÍKEM
Originál 70 ks
  obsahuje 20 % ovocné šťávy a 9 vitaminů včetně  
rakytníku na podporu obranyschopnosti organizmu 

  bez příměsí a konzervačních látek

V akci také: 
RAKYTNÍČEK multivitaminové želatinky  
s rakytníkem - Hruška, Višeň, Džungle, Mořský svět  
199 Kč 239 Kč (-40 Kč)
Doplněk stravy.

M
ul

ti
vi

taminy

-40 Kč

239
199
- Kč -

TEREZIA HLÍVA ÚSTŘIČNÁ  
+ LACTOBACILY
60 + 60 kapslí
  nejsilnější hlíva na trhu  
z českých pěstíren*

  šípek podporuje přirozenou  
obranyschopnost organizmu

  bez příměsí a konzervačních látek
Doplněk stravy. *Nejvyšší obsah deklarovaných 
betaglukanů. Dle průzkumu z lékáren, květen 2018.

Im
un

ita

-30 Kč

389
359
- Kč -

B17 APRICARC
s meruňkovým olejem, 60 kapslí
  4 účinné složky v 1 kapsli  
- meruňková jádra s vitaminem  
B17, hlívu ústřičnou, reishi,  
rakytník 

V akci také: 
B17 APRICARC s meruňkovým  
olejem 180 kapslí 
829 Kč 999 Kč (-170 Kč)
Doplněk stravy.

Vi
ta

miny

-70 Kč

399
329

- Kč -

MAGNE B6® FORTE
50 tablet
  obsahují citrát hořčíku pro  
účinné doplnění hořčíku

  hořčík a vitamín B6 přispívají  
ke snížení míry únavy  
a vyčerpání a k normální  
psychické činnosti

Doplněk stravy.

M
in

erá
ly

-30 Kč

195
165
- Kč -

CENTRUM® PLUS
ženšen a ginkgo 30 tablet
  nový komplexní multivitamín  
s výtažky z ženšenu a ginkgo  
biloby pro podporu duševní  
a fyzické výkonnosti

Doplněk stravy.

En
er

gie

-26 Kč

285
259

- Kč -

CELASKON® LONG EFFECT
500 mg, 60 tobolek
  zmírňuje a zkracuje příznaky  
chřipky a nachlazení

  vyšší potřeba vitamínu C je  
i během dospívání, v těhotenství,  
při kojení, namáhavé práci, sportu,  
infekčních onemocněních,  
po úrazech, ve stáří, u kuřáků

Lék k vnitřnímu užití.  
Obsahuje acidum ascorbicum.  
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Chřip
ka

 a
 na

chlazení

-31 Kč

220
189
- Kč -

TEREZIA HLÍVA ÚSTŘIČNÁ
s rakytníkovým olejem 60 + 60 kapslí
  nejsilnější hlíva na trhu  
z českých pěstíren*

  rakytník podporuje přirozenou  
obranyschopnost organizmu

  bez příměsí a konzervačních látek

V akci také: 
TEREZIA Hlíva ústřičná s rakytníkovým  
olejem 100 + 100 kapslí  
529 Kč 579 Kč (-50 Kč)
Doplněk stravy. *Nejvyšší obsah deklarovaných 
betaglukanů. Dle průzkumu z lékáren, květen 2018.

Im
un

ita

-40 Kč

379
339

- Kč -

MOJE LÉKÁRNA VITAMIN C 
RETARD 500 mg
30 + 10 tablet
Vitamin C:

  přispívá ke správné funkci  
imunitního a nervového  
systému a energetického  
metabolismu

  pro normální funkci kostí,  
kůže, chrupavek, zubů  
a dásní

Doplněk stravy.

V
it

am
iny

-10 Kč

75
65
- Kč -



B17 APRICARC
s meruňkovým olejem, 60 kapslí
  4 účinné složky v 1 kapsli  
- meruňková jádra s vitaminem  
B17, hlívu ústřičnou, reishi,  
rakytník 

V akci také: 
B17 APRICARC s meruňkovým  
olejem 180 kapslí 
829 Kč 999 Kč (-170 Kč)

JAKÁ VYŠETŘENÍ VÁM UDĚLAJÍ
V LÉKÁRNĚ ZCELA ZDARMA?
V LÉKÁRNĚ DNES MŮŽETE ZAČÍT ZDRAVĚ  
HUBNOUT, BOJOVAT PROTI ZLOZVYKU KOUŘENÍ  
NEBO NAJÍT POMOC PŘI LÉČBĚ CUKROVKY.
TO VŠE POD DOHLEDEM SKUTEČNÝCH ODBORNÍKŮ.

Odlišit zapomínání, které je jedním z příznaků počínající Alzheimerovy choroby, od „normálního“ zhoršování paměti nově dokážou 
speciálně proškolení lékárníci ve vybraných pobočkách sítě lékáren Moje lékárna.

V mnoha případech bývá problém s pamětí bagatelizován. Ojedinělé nejsou ani případy, kdy praktický lékař nerozpoznal pokročilé 
stadium demence. Lidé si tak mohou ověřit, zda jsou jejich potíže s pamětí v normě, či nikoli. Demenci sice nelze vyléčit, ale včasná 
diagnóza má zásadní vliv na kvalitu života nemocných.

V síti Moje lékárna jsou k zakoupení i pomůcky na procvičování mozku, tzv. sada pro kognitivní trénink pro domácí použití nebo 
jednoduché sešity pro trénování, které byly vyvinuty ve spolupráci s Českou alzheimerovskou společností. Za vděk těmito pomůckami 
berou lidé pečující o blízké s Alzheimerovou chorobou, ale i pracovníci v pobytových službách pro seniory.

Soustavným vzděláváním lékárníků se lékárny sdružení Moje lékárna stávají významným poradenským centrem pro seniory.

SEZNAM LÉKÁREN,  
KDE SI LZE ZMĚŘIT PAMĚŤ

Název Adresa

Lékárna Pod Cvilínem Opavská 296/48, Krnov

Lékárna Pod Klajdovkou Horníkova 2485/34, Brno

Lékárna Na Poliklinice Bratří Mrštíků 38, Břeclav

Lékárna Jižní Svahy Okružní 4699, Zlín

Lékárna Avion Nám. Míru 3/216, Rýmařov

Lékárna Magnus Jesenická 633, Vrbno pod Pradědem

Lékárna Na Vršku Nádražní 40, Bruntál

Lékárna Na Národní Národní 12, Havířov

Lékárna U Hradeb Mírové náměstí 1, Hlučín

Lékárna Poliklinika Slezského odboje 3, Opava

Lékárna Sagena 8. pěšího pluku 2450, Frýdek-Místek

Lékárna Farmaka Puchmajerova 7, Ostrava

Lékárna Hradec Smetanova 684, Hradec nad Moravicí

Lékárna Na Poliklinice Štefánikova 1301, Kopřivnice

Lékárna  
Diagnostické centrum Sokolská tř. 1925/49, Ostrava

Kontaktní osobu, která provádí vyšetření, naleznete na www.alzheimer.cz.
Vyšetření paměti probíhá na základě telefonické objednávky v konkrétním kontaktním místě.



CEMIO KAMZÍK®

60 kapslí
  jediný v ČR s kombinací  
špičkových kolagenů NCI®  
a NCII® a vitaminem C 

  vitamin C pro tvorbu  
kolagenní sítě kloubních  
chrupavek a menisků

Doplněk stravy.

K
lo

uby

-40 Kč

399
359
- Kč -

BEPANTHEN® CARE MAST
100 g
  pomáhá chránit dětský zadeček  
před vznikem opruzení

  pro každodenní péči

  pečuje i o kojením  
namáhané prsní bradavky

V akci také: 
Bepanthen® Care Mast 30 g 
125 Kč 145 Kč  (-20 Kč)
Kosmetický přípravek. L.CZ.MKT.CC.06.2017.1073

Péče 
o 

dě
ts

ký zadeček

-46 Kč

325
279
- Kč -

UROVAL MANOSA AKUT
20 tablet
  kombinace extraktu kanadských  
brusinek a D-manosy

  vhodné také pro těhotné  
a kojící ženy

V akci také: 
Uroval D-manosa 15 sáčků  
209 Kč 245 Kč  (-36 Kč)
Doplněk stravy.

B
ru

sin
ky

-110 Kč

359
249

- Kč -

TENA VLHČENÉ UBROUSKY  
3-V-1
48 ks 
  vhodné na pravidelné  
čištění, zvláčnění  
a ochranu citlivé  
pokožky v perineální  
oblasti

  udržují přirozené pH  
pokožky, neutralizují  
zápach

Zdravotnický prostředek.

Int
im

ní
 hygiena

-10 Kč

119
109
- Kč -

BEPANTHEN® SENSIDERM 
KRÉM
20 g
  ulevuje od svědění  
do 30 minut po aplikaci

  obnovuje kožní bariéru,  
hydratuje a regeneruje

  vhodný také k péči  
o pokožku po léčbě kortikoidy

  vhodný i pro nejmenší děti a těhotné či kojící ženy

V akci také: 
Bepanthen® Sensiderm krém 50 g 285 Kč 329 Kč  (-44 Kč)
Zdravotnický prostředek. L.CZ.MKT.CC.12.2017.1254

Ek
zé

m

-20 Kč

155
135
- Kč -

PROSTAMOL® UNO
60 měkkých tobolek
  volně prodejný lék na  
problémy s močením  
způsobené zbytnělou  
prostatou v I. a II. stadiu  
tohoto onemocnění

  léčebná kúra na dva měsíce

  více informací naleznete  
na www.prostamoluno.cz

Lék k vnitřnímu užití.  
Obsahuje extrakt Serenoa repens. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Pr
os

tata

-50 Kč

469
419
- Kč -

CANNADERM  
MENTHOLKA
konopné mazání 200 ml
  úleva při bolesti zad, svalů a kloubů

  mazání s konopným  
olejem a jedlí sibiřskou

V akci také: 
všechny druhy Cannaderm Mentholky  
a Thermolky včetně verzí EXTRA  
za ceny od 189 Kč
Konopná péče.

Kono
pn

á 

kosmetika

-20 Kč

199
179
- Kč -

SWISS NatureVia  
MEGA BRUSINKY
50 + 10 kapslí
  brusinky ve své nejsilnější  
podobě

  nyní 20% ZDARMA

  unikátní složení CranMax®  
a BioShield® 

  pro dlouhodobé i AKUTní užívání

V akci také: 
SWISS NatureVia MEGA  
BRUSINKY AKUT 15 kapslí  
179 Kč 205 Kč  (-26 Kč)
Doplněk stravy.

B
ru

sin
ky

-54 Kč

419
365

- Kč -

GS EXTRA STRONG  
MULTIVITAMIN
60 + 60 tablet
  komplexní vyvážené složení vitaminů,  
minerálů a dalších aktivních látek 

  STRONG KOMPLEX – extra dávka  
vitaminu C, lutein, activin, echinacea 

  extra silný, extra účinný  
multivitamin ve výhodném balení

V akci také: 
GS Extra Strong Multivitamin  
30 + 10 tablet 139 Kč 165 Kč (-26 Kč)
Doplněk stravy.

Im
un

ita

-56 Kč

385
329

- Kč -



MOJE LÉKÁRNA ZINEK 25 mg
100 + 20 tablet zdarma
  přispívá k udržení normální pleti, vlasů a nehtů

  důležitý pro normální syntézu proteinů,  
metabolismus sacharidů a udržení  
hladiny testosteronu

V akci také: 
Moje lékárna Zinek 15 mg 100 tablet  
89,- 105,-(-16,-)
Doplněk stravy.

Pl
eť

, v
lasy

-20 Kč

165
145
- Kč -

PANADOL PRO  
DĚTI 24 mg/ml
JAHODA sirup 100 ml
  snižuje horečku a mírnou až středně  
silnou bolest

  vhodný pro děti od 3 měsíců

  neobsahuje alkohol a barviva
Lék na vnitřní užití. Obsahuje paracetamol.  
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Chřip
ka

 a
 na

chlazení

-15 Kč

124
109
- Kč -

SUNAR COMPLEX
2, 3, 4, 5
600 g s mléčným tukem
  komplexní péče pro spokojené 
bříško

  vápník a vitamin D je 
potřebný pro normální 
růst a vývoj kostí dítěte

V akci také: 
Sunar premium 2, 3, 4 
600 g 299,- 314,- (-15,-) 
Kojení je pro kojence nejlepší 
způsob výživy.

Dě
ts

ká

 výživa

-30 Kč

249
219
- Kč -

IBEROGAST®

20 ml
Síla bylin proti zažívacím potížím

  ulevuje od 1 i více zažívacích potíží najednou

  pomáhá při nevolnosti, při nadýmání, 
pocitu plnosti, bolestech a křečích

V akci také: 
Iberogast® 50 ml 329,- 399,-(-70,-)
Lék k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou  
informaci. L.CZ.MKT. CC.01.2018.1285

Za
ží

vání

-40 Kč

199
159
- Kč -

BIOPRON9 PREMIUM
30 tobolek
  kombinace 9 probiotických  
kmenů v maximální  
koncentraci 20 miliard  
v denní dávce 

  vhodný při a po užívání  
antibiotik 

  pro dospělé a děti od 3 let

V akci také: 
Biopron Probiotické kapky 10 ml 299 Kč 359 Kč (-50 Kč)  
Biopron Laktobacily Baby BiFi+ 30 tobolek  
149 Kč 179 Kč  (-30 Kč)
Doplněk stravy.

Im
un

ita

-50 Kč

299
249

- Kč -

GS LAKTOBACILY FORTE21
30 + 10 kapslí
  komplex 9 odolných kmenů bakterií

  21 miliard životaschopných  
mikroorganismů v denní dávce  
(2 kapsle) 

  navíc selen pro podporu imunity 

V akci také: 
GS Laktobacily Forte21  
60 + 20 kapslí 
339 Kč 395 Kč (-56 Kč)

Doplněk stravy.

Za
ží

vání 

-26 Kč

225
199
- Kč -

GALLAX PERORÁLNÍ KAPKY 
15 ml
  na akutní i chronickou zácpu pro usnadnění vyprázdnění

  1 dávka večer před spaním

V akci také: 
GALLAX perorální kapky 30 ml 
115 Kč 128 Kč (-13 Kč)
Lék k vnitřnímu užití s účinnou  
látkou natrii picosulfas  
monohydricus 7,5 mg/ml.   
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Za
ží

vání 

-7 Kč

92
85
- Kč -

JUNIOR-ANGIN
pastilky, 24 ks
  ulevují od bolesti v krku

  ve formě jahodových  
pastilek pro děti od 4 let 

  v nové příjemné formě  
lízátek pro děti od 3 let 

  každý den nová soutěž na: 
www.junioranginsoutez.cz

V akci také: 
Junior-angin sirup pro děti od 1 roku 100 ml 169 Kč 195 Kč  (-26 Kč) 
Junior-angin lízátka pro děti 8 ks 135 Kč 145 Kč  (-10 Kč)
Zdravotnické prostředky.

Bo
le

st

 v krku

-10 Kč

155
145
- Kč -

PROSTENAL® CONTROL
90 tablet
  vylepšené složení, osvědčené  
přírodní extrakty pro správnou  
funkci prostaty a podporu  
potence

  Saw palmetto a Kopřiva  
dvoudomá pomáhají udržet  
správnou funkci močového  
ústrojí a zdravou prostatu

  kúra na 3 měsíce 

V akci také: 
Prostenal® Night 60 tablet 
399 Kč 469 Kč (-70 Kč)
Doplněk stravy.

M

oč
ov

é ú
strojí

-110 Kč

659
549

- Kč -
NOVINKA

AKČNÍ NABÍDKA OD 15. 9. DO 31. 10. 2018



Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč včetně DPH. Nabídka platí od 15. 9. do 31. 10. 2018 
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.

www.mojelekar
na.cz

GALVERDE 3 mg
24 pastilek
STOP bolesti v ústech a krku

  ke zmírnění bolesti  
a podráždění v ústní dutině  
a krku (bolest, zarudnutí, otok)

  již pro děti od 6 let
Lék k vnitřnímu užití  
s účinnou látkou Benzydamini  
hydrochloridum 3 mg v 1 pastilce.  
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Bo
le

st
 v krku

-30 Kč

149
119
- Kč -

NOVINKA

HERBOFIT  
RELUSNEO
30 kapslí
  meduňka, hloh a kozlík 
lékařský snižují podráždění, 
napětí a stres

  chmel a meduňka podporují 
dobrý spánek a dobrou náladu

Doplněk stravy.

Duše
vn

í r

ovnováha

-20 Kč

119
99
- Kč -

ACYCLOSTAD 50 mg/g
krém 5g
PRYČ S OPAREM

  k léčbě infekcí vyvolaných  
virem Herpes simplex  
projevujících se opary  
na rtech a obličeji

O
pa

ry

Lék k vnějšímu užití s účinnou  
látkou aciclovirum.  
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

-20 Kč

149
129
- Kč -

OLYNTH® 0,1 %
nosní sprej, roztok
RYCHLÁ ÚLEVA OD RÝMY

  uvolnění ucpaného nosu

  uvolnění vedlejších nosních dutin

  nástup účinku již od 5 minut

V akci také: 
Olynth® 0,05 %, nosní sprej,  
roztok 10 ml 79 Kč 89 Kč (-10 Kč)
Léky k nosnímu podání.  
Obsahují xylometazolin-hydrochlorid.  
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Rým
a,

 n
ac

hlazení

-10 Kč

89
79
- Kč -

ACYGAL 500 mg
10 tablet
Kyselina 
acetylsalicylová:

  snižuje horečku

  tiší bolest

Chřip
ka

 a
 n

achlazení

Lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou acidum 
acetylsalicylicum. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. 24

- Kč -

RHINO-STAS  
GALMED 0,1%
sprej 10 ml
Nosní sprej s okamžitým účinkem na zmírnění  
a odstranění zduření nosní sliznice!

  při záchvatovitě nastupující rýmě  
s vodnatou sekrecí

  při akutní rýmě

Rým
a,

 n
ac

hlazení

Lék k nosnímu podání s účinnou látkou xylometazolin 
hydrochlorid. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

-24 Kč

93
69
- Kč -

IMUNOCOMPLEX
30 tobolek
3 AKTIVNÍ KOMPLEX:

  imunofaktor Alfa – stimulace imunitního systému

  komplex vitaminů a minerálů

  probiotikum až 10 miliard

  originální český výrobek vyvinutý ve spolupráci  
s UNIVERZITOU KARLOVOU pro každodenní  
posílení lidského organismu

V akci také: 
IMUNOCOMPLEX 90 tobolek 
445 Kč 499 Kč (-54 Kč)
Doplněk stravy.

Im
un

ita

-35 Kč

260
225
- Kč -

BIOGAIA® PROTECTIS
probiotické kapky  
Lactobacillus reuteri 10 ml
  ověřený patentovaný kmen  
bakterie L. reuteri Protectis 

  napomáhá utvářet  
a obnovit rovnováhu  
v zažívacím traktu

V akci také: 
BioGaia® ProTectis 20 tablet 
169 Kč 179 Kč  (-10 Kč)
Doplněk stravy.

Im
un

ita

-100 Kč

599
499

- Kč -

FORFIT CRANBEFIT
50 + 10 kapslí NAVÍC
  brusinky pro běžné použití  
obohacené vitaminem C a rutinem

  extrakt odpovídá 8 500 mg  
čerstvých plodů brusinek

V akci také: 
ForFit CranbeAkutfit  
10 + 10 kapslí NAVÍC 
169 Kč 195 Kč (-26 Kč)
Doplněk stravy.

B
ru

sin
ky

-26 Kč

235
209

- Kč -


