
AKČNÍ NABÍDKA s platností od 12. 5. do vyprodání zásob
AKUTNÍ I CHRONICKÝ PRŮJEM

IMODIUM® 2 mg TVRDÉ TOBOLKY
20 TVRDÝCH TOBOLEK

 k léčbě akutního a chronického průjmu

 účinkuje do 1 hodiny, při užití jednorázové 
dávky 4 mg

 vhodné k léčbě akutního průjmu souvisejícího  
se syndromem dráždivého střeva

 v akci také Imodium rapid 12tbl.-169Kč /190Kč

Před užitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou 
informaci. Reklama na léčivý přípravek. Tvrdé 
tobolky IMODIUM® 2 mg a tablety dispergovatelné 
v ústech IMODIUM® RAPID 2 mg obsahují loperamid-
hydrochlorid a jsou k perorálnímu podání.

169,-
190,-*

KOŽNÍ MYKÓZY

CANESPOR® 

1X DENNĚ
15 g KRÉM

KONEC SVĚDĚNÍ I PÁLENÍ. KONEC PLÍSNĚ.

 určený k léčbě plísně kůže

 komfortní aplikace – jen 1x denně

 akci také Canespor roztok 15ml – 169Kč/210Kč

Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Canespor® 1x denně krém a Canespor® 1x denně 
roztok jsou léčivé přípravky k vnějšímu použití.  
Obsahují léčivou látku bifonazol. CH-20220202-40

169,-
210,-*

REGENERACE KŮŽE PO OPALOVÁNÍ

PANTHENOL 10 % SWISS PREMIUM 
TĚLOVÉ MLÉKO 200 + 50 ml

 rychlá úleva 
podrážděné 
pokožky po 
opalování

 vysoký obsah 
D-panthenolu, 
Aloe vera 
a vitaminů

Kosmetika.

219,-
245,-*

PŘÍZNAKY ALERGIE

ANALERGIN
30 TABLET

 pro zmírnění příznaků alergické rýmy 
a chronické kopřivky

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou infor-
maci. Analergin je léčivý přípravek k vnitřnímu užití. 
Obsahuje účinnou látku cetirizini dihydrochloridum. 
Analergin je volně prodejný léčivý přípravek.

109,-
140,-*

* Obvyklá prodejní cena. Nabídka platí od 12. 5. do vyprodání zásob. 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.

KLOUBY

ALAVIS™ MAXIMA TRIPLE BLEND 
EXTRA SILNÝ 700 g

Doplněk stravy. 

1269,-
1400,-*

OCHRANA PROTI SLUNCI

LADIVAL ALERGICKÁ POKOŽKA 
OF 30, GEL NA OCHRANU PROTI 
SLUNCI, 200 ml  

 gel byl vyvinut speciál-
ně pro použití při slu-
neční alergii a Mallor-
ka-akné.

 neobsahuje parfém, 
barviva, konzervanty, 
tuky ani emulgátory.

 pro alergickou a mast-
nou pleť

 dermatologicky tes-
tovaný, voděodolný 
a obsahuje antioxidanty 
a vitamíny na ochranu 
kožních buněk

 v akci také Ladival pro 
děti-459Kč/560Kč

Kosmetické přípravky.

349,-
450,-*

ŽÍLY

DIOZEN® 500 mg 
120 POTAHOVANÝCH TABLET

 Těžké nohy? Křečové žíly? Hemoroidy? 
Braňte svoje žíly zevnitř! 

 zvyšuje napětí žilní stěny  
a odolnost cév

Čtěte pěčlivě příbalovou informaci. Léčivý přípravek 
vnitřnímu užití. Obsahuje diosminum micronisatum.

329,-
390,-*

VAGINÁLNÍ INFEKCE

GYNTIMA FYTOFONTANA VAG.ČÍPKY 
HYALURONIC

 kyselina hyaluronová regeneruje, hojí a hydratuje 
poškozenou vaginální sliznici

 přispívají k obnově vlhkosti v pochvě

 obsahují kyselinu mléčnou a kyselinu hyaluronovou

 v akci také Gyntima probiotika  
forte-225Kč/250Kč

Čtěte pečlivě návod k použití a informace 
o bezpečném používání. Zdravotnický prostředek.

199,-
230,-*

PORANĚNÍ KŮŽE

BEPANTHEN® PLUS
30 g

 Desinfikuje plus hojí rány

 na všechna povrchová poranění s rizikem infekce

 dexpanthenol ránu hojí

 antiseptická složka ránu zároveň dezinfikuje

Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Bepanthen Plus je volně prodejný léčivý přípravek  
k vnějšímu použití. LMR-CH-20210414-42

169,-
200,-*

REPELENT NA KŮŽI I ODĚV

REPELENT PREDATOR FORTE
150 ml SPREJ

 repelentní 
spray proti 
komárům 
a klíšťatům

 aplikace na 
pokožku i oděv

 zvýšený obsah 
účinných látek,  
doba účinnosti 
4-6 hodin

 v akci také 
Predator 
junior-
179Kč/220Kč

Repelenty.  
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

VITAMÍNY PŘI TĚHOTENSTVÍ, KOJENÍ

GS MAMAVIT PREFOLIN+ DHA + EPA 
tbl/cps 30 + 30 

 pro ženy těhotné, kojící a plánující těhotenství

 kompletní a vyvážená kombinace 23 vitaminů 
a minerálů, včetně 800 µg kyse- 
liny listové v přirozené formě

Doplněk stravy.

489,-
550,-*

PŘÍZNAKY ALERGIE OČNÍ I NOSNÍ

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

Na oční a nosní 
příznaky alergie:

 kapky: 
svědění očí, 
slzení

 sprej: ucpaný 
nos, svědění, 
kýchání

 v akci také 
Allergodil 
nasal spray-
209Kč/250Kč

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

209,-
250,-*

BRADAVICE

WARTNER® PERO  
NA ODSTRANĚNÍ BRADAVIC

 pro jednoduché 
a rychlé použití

 ergonomický 
design pera 
s inovativním 
aplikátorem 
zajišťuje pohodlné 
a bezpečné 
použití kyseliny 
trichloroctové, 
která se během 
několika sekund 
vstřebává do 
bradavice

 vhodné pro děti 
starší 4 let.

Zdravotnický prostředek.

349,-
400,-*

BOLEST, ZÁNĚT, OTOK

VOLTAREN EMULGEL 10 mg/g
150 g, GEL

Voltaren Emulgel působí přímo v místě bolesti 
trojím účinkem:

 uleví od bolesti

 tlumí zánět

 zmenšuje otok

Pozorně si přečtěte příbalovou informaci. Voltaren 
Emulgel 10 mg/g gel je léčivý přípravek k vnějšímu  
použití. Obsahuje diclofenacum diethylaminum. 

269,-
320,-*

POTÍŽE PŘI ZAŽÍVÁNÍ

IBEROGAST®

20 ml

 Pocit plnosti? 
Bolest břicha 
nebo nadýmání? 

 Vyzkoušejte 
bylinný lék 
Iberogast. 

 Iberogast.  
Expert na Vaše 
zažívací potíže!

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Iberogast je 
léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Léčivý přípravek 
je složený z tekutých extraktů různých částí bylin. 
L.CZ.MKT.CC.09.2020.2046

189,-
230,-*

Po – Pá 7:30-16:00

149,-
180,-*

 prémiový produkt pro klouby nejen pro sportovce

 nechutná, ale funguje

 užívání na 5 měsíců!

RYCHLÁ 
A ÚČINNÁ 

LÉČBA 
PRŮJMU 


