
AKČNÍ NABÍDKA s platností od 20. 3. do VYPRODÁNÍ ZÁSOB

VÝHODNÁ NABÍDKA PRO VAŠE ZDRAVÍ

* Obvyklá prodejní cena. Nabídka platí od 20. 3. 2019 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.

KONTAKTY: 

Tel.: 588 88 13 88
Mobil: +420 775 22 69 49

Email: info@lekarnaprerov.cz
www.lekarnaprerov.cz

Lékárna U pivovaru,
Komenského 40,

750 00 Přerov

OTEVÍRACÍ DOBA:

Po - Pá  7:00 - 17:00

IMUNITA
TEREZIA Hlíva ústřičná s 
rakytníkovým olejem 60 + 60 kapslí

Doplněk stravy. (1 kapsle/2,91 Kč)
*Nejvyšší obsah deklarovaných betaglukanů.
Dle průzkumu z lékáren, květen 2018

KAŠEL
ACC® LONG 600 mg šumivé tablety, 
10 tablet

  nejsilnější hlíva na trhu  

  rakytník podporuje přirozenou  
obranyschopnost organizmu

  bez příměsí a konzervačních látek

Lék k vnitřnímu užití s účinnou  
látkou acetylcystein.  
Čtěte pozorně příbalový leták.

339,-
385,- *

119,-
145,- *

IMUNITA DĚTÍ

Doplněk stravy. (1 ks/3,18 Kč)

159,-
175,- *

  skvělá chuť díky obsahu ovocné šťávy 

  obsahuje 9 vitaminů a rakytník na podpo-
ru obranyschopnosti organismu 

  bez příměsí a konzervačních látek

  léčí vlhký kašel 

  rozpouští hustý hlen v dýchacích cestách  
a usnadňuje jeho vykašlávání

RAKYTNÍČEK+
multivitaminové želatinky 50 ks

CHŘIPKA A NACHLAZENÍ

Coldrex® MAXGRIP Lesní ovoce,
10 sáčků

  horký nápoj s kombinací 3 účinných 
látek, který uleví od příznaků chřipky  
a silného nachlazení

  snižuje horečku, tlumí bolesti hlavy,  
bolesti v krku, uvolňuje ucpaný nos

159,-
195,- *

Lék k vnitřnímu užití.  
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

KOŽNÍ MYKÓZYA
CANESPOR® 1 ×DENNĚ

KONEC SVĚDĚNÍ I PÁLENÍ.  
KONEC PLÍSNĚ. 

  určený k léčbě plísně kůže

  aplikace pouze 1 × denně

V akci také: 
CANESPOR® 1 × denně roztok  
15 ml 139 Kč 189 Kč (-50 Kč)

Léky k vnějšímu použití. Obsahují léčivou látku 
bifonazol. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. 
L.CZ.MKT.CC.01.2017.0856

149,-
192,- *

ALERGIE

149,-
200,- *

 okamžitá úleva

  cílené působení v místě obtíží

V akci také: 
Livostin® oční kapky, suspenze 4 ml  
149 Kč 199 Kč  (-50 Kč)

Livostin® nosní sprej, suspenze
10 ml

Reklama na léčivé přípravky. Obsahují 
levokabastin-hydrochlorid. Nosní sprej k aplikaci 

příbalovou informaci. 

TRÁVICÍ TRAKT

RENNIE®, 48 žvýkacích tablet

  ulevuje již během 5 minut

  efektivní a rychlé působení

  žvýkací tablety není třeba zapíjet

  osvěžující příchuť

V akci také 
Rennie® 96 žvýkacích tablet 199 Kč 229 Kč 
(-30 Kč)

Lék k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. 
L.CZ.MKT.CC.01.2018.1290

PROSTATA, POTENCE, VITALITA

Cemio RED3 90 kapslí

  slivoň africká k podpoře zdraví prostaty, maca 
k podpoře sexuálního zdraví a sibiřský  
ženšen k podpoře vitality

V akci také: 
Cemio Red3 60 kapslí 469 Kč 549 Kč  (-80 Kč) (1 
kapsle/7,82 Kč)

Doplňek stravy. (1 kapsle/6,88 Kč)

639,-
729,- *

129,-
145,- *

PROSTATA

Prostamol® UNO 60 měkkých tobolek

  na problémy s močením způsobené zbyt-
nělou prostatou v I. a II. stadiu tohoto 
onemocnění

  více informací naleznete na www.prosta-
moluno.cz

Lék k vnitřnímu užití.  
Obsahuje extrakt Serenoa repens.  
Čtěte pečlivě příbalový leták.

469,-
530,- *

BOLEST BOLEST

části zad během a po 2 dnech279,-
330,- *

229,-
279,- *

  analgetikum ve formě gelu s účinkem na  
12 hodin

  ulevuje od bolesti zad, svalů a kloubů

  stačí aplikovat pouze 2 × denně

  VoltaTherm hřejivá náplast
- úleva od bolesti zad 

 

  8 hodin tepla pro prodlouženou úlevu od
bolesti až na 24 hodin  
postupné uvolňování pro dlouhotrvající úlevu

  

Voltaren Forte 2,32% gel 100 g VoltaTherm hřejivá náplast 5 ksLioton® 100 000 gel 100 g

KŘEČOVÉ ŽÍLY

Lék ke kožnímu podání s účinnou látkou heparinum 
natricum. Čtěte pečlivě příbalový leták.

Pro léčbu:

  křečových žil a jejich příznaků

  poúrazových poškození svalů, šlach, vazů,  
pohmožděnin, modřin a otoků

269,-
315,- *

Voltaren Forte 2,32% gel je lék na vnější použití. 
Obsahuje diclofenacum diethylaminum.  
VoltaTherm hřejivá náplast 5 ks je zdravotnický 
prostředek. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. používání

BOLEST NADÝMÁNÍ

  pro úlevu od nadýmání

  tobolky jsou vhodné pro dospělé a děti od 
6 let

 kapky pro kojence, děti i dospělé

 lze užívat v těhotenství

V akci také:  
Espumisan® 40 mg, 50 měkkých tobolek 89 Kč 
99 Kč (-10 Kč) 
Espumisan® kapky 100 mg/ml, 30 ml 139 Kč 155 
Kč (-16 Kč)

BOLEST V KRKU

159,-
180,- *

Při mírné až střed-
ně silné bolesti:

  hlavy včetně 
migrény, zubů

 při menstruačních 
bolestech

 bolesti svalů, 
kloubů a v krku

V akci také: 
Panadol Novum 
500 mg 24 tablet 
35 Kč 39 Kč (-4 Kč)

Panadol Extra Novum
500 mg/65 mg 30 tablet

Orofar 1 mg/1 mg pastilky 24 ks

 tlumí bolest a léčí infekci

  působí proti virům i proti bakteriím  
a kvasinkám

  pastilky s pomerančovou příchutí

V akci také: 
Orofar orální sprej, roztok 30 ml 
155 Kč 185 Kč (-30 Kč)

149,-
165,- *

99,-
112,- *

Espumisan® 40 mg 100 měkkých 
tobolek

Orofar pastilky je lék k rozpuštění v ústech. Orofar 
orální sprej je lék k aplikaci do ústní dutiny. Obsahují 
benzoxonium a lidokain. Čtěte pečlivě příbalovou 
informaci.pečlivě příbalovou informaci.

paracetamol a kofein. Panadol Novum obsahuje 
paracetamol. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.


