
AKČNÍ NABÍDKA s platností od 20. 1. do VYPRODÁNÍ ZÁSOB

VÝHODNÁ NABÍDKA PRO VAŠE ZDRAVÍ

* Obvyklá prodejní cena. Nabídka platí od 20. 1. 2018 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 + lactobacily
60 + 60 kapslí

Doplněk stravy. *Nejvyšší obsah deklarovaných 
betaglukanů.Dle průzkumu z lékáren, květen 2018. (1 
kapsle/2,99 Kč)

IMUNITA
Robitussin Antitussicum 100 ml

  nejsilnější hlíva na trhu  

  šípek podporuje přirozenou 
obranyschopnost organizmu

  bez příměsí a konzervačních 
látek  Robitussin Antitussicum obsahuje 

dextromethorphani hydrobromidum monohydricum. 
Léky k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou 
informaci.

STOP vlhkému 
kašli
  napomáhá od-
kašlávání  
a ulevuje dýcha-
cím cestám

  pro děti od 2 let 
a dospělé

349,-
389,- *

129,-
155,- *

KAŠEL

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

119,-
144,- *

  léčí vlhký kašel 

  rozpouští hustý hlen v dýchacích cestách  
a usnadňuje jeho vykašlávání

ACC® LONG 600 mg šumivé tablety, 
10 tablet

RÝMA, NACHLAZENÍ

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

RYCHLÁ ÚLEVA OD 
RÝMY

  uvolnění ucpaného 
nosu

  uvolnění vedlej-
ších nosních dutin

  nástup účinku již 
od 5 minut

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

99,-
115,- *

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

OPARY
Zovirax® Duo 50 mg/g + 10 mg/g 
krém 2 g

  krém na léčbu oparů  
s dvojím složením: 
- zabraňuje množení viru  
- pomáhá léčit zánět                                                                                    

  klinicky prokázaně pomáhá  
zastavit vznik puchýřků

Lék k vnějšímu užití.  
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. 

249,-
285,- *

RÝMA, NACHLAZENÍ

99,-
119,- *

  rychle, účinně 
a dlouhodobě 
uvolňuje nos 
při rýmě a 
nachlazení

  navíc obsahuje 
i éterické oleje 
z máty

   a eukalyptu

  vhodný pro 
dospělé, do-
spívající a děti 
od 6 let

MUCONASAL® PLUS
nosní sprej, roztok 10 ml

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

CHŘIPKA A NACHLAZENÍ

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

Lék k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou
informaci.

CHŘIPKA A NACHLAZENÍ

Paralen® Grip chřipka a bolest
 24 tablet

  odstraňuje příznaky chřipky a nachlazení, jako 
jsou: horečka, ucpaný nos, bolest  
hlavy, bolest v krku

  díky kofeinu působí také proti únavě a ospa-
losti

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

129,-
149,- *

139,-
169,- *

PROSTATA, POTENCE, VITALITA

Prostenal® Control 
90 tablet

  saw palmetto a kopřiva dvoudomá pomá-
hají udržovat správnou funkci močového  
ústrojí a  zdraví prostaty

  kotvičník zemní pomáhá podporovat sexu-
ální aktivitu

Doplněk stravy. (1 tableta = 6,10 Kč)

559,-
670,- *

BOLEST ALERGIE, SVĚDĚNÍ

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje  
dimetindeni maleas. Čtěte pečlivě  
příbalovou informaci. 

119,-
145,- *

149,-
169,- *

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

  snižuje horečku, tlu-
mí zánět

  pro dospělé a do-
spívající  
od 12 let

  účinná úleva od 
svědení pro děti již 
od 1. měsíce věku 
dítěte (do 1 roku na 
doporučení lékaře)

  tlumí příznaky 
sezónní rýmy  
a alergií

Ibalgin® 400 100 tablet Fenistil® 1 mg/ml
perorální kapky, roztok 20 ml

Omega 3FORTE 60 + 30 tobolek

SRDCE, MOZEK, ZRAK

Doplněk stravy. (1 tobolka/1,66 Kč)

  vysoká dávka omega-3 (DHA a EPA) prémio-
vé kvality pro zdravé srdce, mozek a zrak

  příznivého účinku je dosaženo při min. 
dávce DHA a EPA 250 mg denně

159,-
189,- *

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

IMUNITA CHŘIPKA A NACHLAZENÍ

  vitamín C podporuje přirozenou obrany- 
schopnost organismu v zimním období

  vyšší potřeba vitamínu C je i během do-
spívání, v těhotenství, při kojení, namáha-
vé práci, sportu, infekčních onemocněních, 
po úrazech, ve stáří, u kuřáků

MULTIVITAMINY

105,-
125,- *

  pro akutní užívání 

  s obsahem patentované látky  
ProteQuine® a vitaminu C  
pro Vaši imunitu

Preventan® Akut s příchutí 30 
tablet

RAKYTNÍČEK multivitaminové  
želatinky s rakytníkem
Originál 70 ks

  skvělá chuť díky 
20% ovocné šťávy

  obsahuje 9 vita-
minů  
a rakytník pro 
podporu  
obranyschopnosti 
organizmu

  bez příměsí a 
konzervačních  
látek

199,-
239,- *

149,-
165,- *

CELASKON® tablety 250 mg, 100 
tablet

Doplněk stravy. (1 ks/2,84 Kč)

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

Doplněk stravy. Vitamin C přispívá  

Kč)


