
AKČNÍ NABÍDKA s platností od 12. 3. do 30. 4. 2022.
KLOUBY

GS CONDRO® DIAMANT 
100 + 50 TABLET

 Nyní v limitované edici! 

 mimořádná úleva pro všechny typy kloubů

 nejvyšší množství glukosamin sulfátu Clini-Q  
s aescinem a vitaminem C, který podporuje  
tvorbu vlastního kolagenu  
pro správnou funkci kloubních  
chrupavek

Doplněk stravy.

659,-
790,-*

VITAMÍNY

GS EXTRA STRONG MULTIVITAMIN 
60 + 60 TABLET

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

 extra silný, extra účinný

Doplněk stravy.

439,-
490,-*

KLOUBY

CEMIO KAMZÍK 60+60 KAPSLÍ

 jedinečné kolageny v přirozené formě: kolagen 
typu I jako hlavní součást vazů, šlach a kůže. 
Kolagen typu II, obsažený v kloubní chrupavce

 vitamín C je důležitý pro  
správnou tvorbu kolagenu  
v kloubních chrupavkách

Doplněk stravy.

649,-
740,-*

OČISTA JATER

ESSENTIALE® 300 mg 
100 TVRDÝCH TOBOLEK

3 mechanizmy podpory funkce jater: 

 urychluje obnovu jaterních buněk 

  zlepšuje jejich funkci 

 podporuje jejich regeneraci

Essentiale® je volně prodejný léčivý přípravek  
k vnitřnímu užití. 

339,-
430,-*

* Obvyklá prodejní cena. Nabídka platí od 12. 3. do 30. 4. 2022. Prostudujte pečlivě příbalový leták. Účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo  
lékařem.Cílem této nabídky není podpora zvýšeného užívání léčiv. Uvedené ceny jsou doporučené. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

VÝŽIVA OČÍ

OCUVITE® LUTEIN FORTE 
60 + 30 TABLET

Zdravotnický prostředek. 

429,-
500,-*

OCHRANA JATER

TEREZIA OSTROPESTŘEC + REISHI 
FORTE 60 KAPSLÍ

 ostropestřec pomáhá k ochraně a regeneraci jater  

 v kombinaci s reishi a černým bezem na podporu 
imunity  

 bez konzervačních látek

Doplněk stravy.

269,-
310,-*

PROSTATA

PROSTENAL® CONTROL 
90 TABLET

 3 aktivní 
látky pro 
zdravou 
prostatu,  
normální 
proud  
moči 
a méně 
časté 
močení

Doplněk stravy s obsahem saw palmetto, které  
přispívá k udržení zdravé prostaty a kopřivy dvoudomé 
pro podporu správné funkce močového ústrojí.

599,-
710,-*

PRO ZVÍŘATA

FYPRYST® 50 SPOT-ON 
PRO KOČKY

 proti blechám klíšťatům

 v akci také více variant

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Vyhrazené 
veterinární léčivé přípravky. Obsahují fipronilum. 

99,-
140,-*

ALERGICKÁ RÝMA 

ALLERGODIL® OČNÍ KAPKY  
0,5 mg/ml 6 ml

 Na oční 
a nosní 
příznaky 
alergie:  
svědění 
očí, slzení

 v akci 
také 
nosní 
spray

Čtěte pečlivě příbalovou informaci! Allergodil, nosní 
sprej, 1x 10 ml je lék k nosnímu podání. Allergodil, 
oční kapky, je léčivý přípravek k očnímu podání. 
Obsahují azelastin-hydrochlorid.

209,-
250,-*

IMUNITA

TEREZIA HLÍVA ÚSTŘIČNÁ 
S RAKYTNÍKOVÝM OLEJEM 
60 + 60 KAPSLÍ

 nejsilnější hlíva na trhu*

 rakytník na podporu imunity

 bez konzervačních látek

Doplněk stravy. *Nejvyšší obsah deklarovaných  
betaglukanů dle průzkumu z lékáren, červen 2021

PROSTATA

PROSTAMOL® UNO
MĚKKÉ TOBOLKY 60

 tradiční rostlinný lék na problémy s močením 
způsobené zbytnělou prostatou

 neovlivňuje sexuální funkce

 dávkování: 1 tobolka denně

Obsahuje extrat Serenoa repens. K vnitřnímu užití,  
po vyloučení závažných příčin obtíží lékařem. Pečlivě 
si pročtěte příbalový leták. Použití tohoto tradičního 
rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně 
na zkušenosti z dlouhodobého použití.

459,-
530,-*

PROBIOTIKA

BIOPRON® 9 PREMIUM 
30 TABLET

 70 % imunitních buněk se nachází ve střevech,  
a proto je vhodné o střeva pečovat

 Biopron 9 Premium doplňuje  
střevní mikrobiotu probiotiky  
a prebiotiky

Doplněk stravy.

269,-
340,-*

ZAŽÍVÁNÍ

RENNIE® 96 ŽVÝKACÍCH TABLET

 Pálí Vás žáha? Rennie přináší efektivní  
úlevu od pálení žáhy během 5 minut 

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Rennie je léčivý 
přípravek k vnitřnímu užití. L.CZ.MKT.CC.09.2020.2045 
*IQVIA, prodeje z lékáren v ČR, trh 03G – Acid control.  
& Heartb. prod., kusy, hodnota, 2018, 2019, 2020.

219,-
260,-*

PRŮJEM 

TASECTAN® DUO 
12 TABLET

 rychle vyřeší akutní průjem a šetrně obnoví 
funkci střev

 potlačuje doprovodné bolesti břicha a křeče

 na všechny druhy průjmu

 forma pro dospělé i děti

 v akci také 12 sáčků

Zdravotnický prostředek. 

169,-
200,-*

BOLEST KRKU

TANTUM VERDE® SPRAY FORTE 
15 ml

  lék na bolest a zánět v krku  
i dutině ústní s antimikro- 
biálním účinkem 

  vhodný i při léčbě aft a zánětu  
dásní

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Léčivé přípravky 
s účinnou látkou benzydamin-hydrochlorid 
k místnímu užití v ústech a krku. 

149,-
180,-*

Po – Pá 7:30-16:00

399,-
430,-*

 pro Váš ostrý zrak s unikátní formou luteinu  
s postupným uvolňováním

 složení potvrzené vědeckými  
poznatky


