
AKČNÍ NABÍDKA s platností od 20. 7. do VYPRODÁNÍ ZÁSOB

VÝHODNÁ NABÍDKA PRO VAŠE ZDRAVÍ

* Obvyklá prodejní cena. Nabídka platí od 20. 7. 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

KŘEČOVÉ ŽÍLY
Priessnitz Žíly a cévy MEDICAL
125 ml

Zdravotnický prostředek.

209,-
239,- *

PRŮJEM

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje cloroxinum.  
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

159,-
190,- *

Nenechte se prohánět!                                                                                        

  zastavuje průjem tak, že zneškodní bakté-
rie, které průjem vyvolaly 

  

  vhodný pro léčbu průjmu 
cestovatelů

  pro nohy bez 
křečových žil,  
metličkových 
žilek, otoků  
a bolesti

  obsahuje escin a 

  balení 125 ml

Endiaron® 250 mg, 20 tablet

OŠETŘENÍ KŮŽE

159,-
190,- *

   
odřeniny, řezné rány, popáleniny a drobná  

  zabraňuje tvorbě strupů a zlepšuje vzhled 
jizvy

Hemagel 5 g

Zdravotnický prostředek.

KŘEČOVÉ ŽÍLY

Lioton® 100 000 gel 100 g

  úleva pro těžké, bolavé, oteklé nohy 

  pro léčbu křečových žil a jejich příznaků,  
pohmožděnin, modřin a otoků

269,-
314,- *

Lék ke kožnímu podání s účinnou látkou 
heparinum natricum. Čtěte pečlivě příbalovou 
informaci.

SVĚDĚNÍ

175,-
195,- *

  Fenistil gel se používá ke zmírnění svědění 
při svědivých onemocněních kůže, kopřiv-
ce, poštípání nebo pokousání hmyzem, 
při poškození kůže sluncem a u mírných 
povrchových popálenin. Fenistil má také 
lokální anestetický účinek.

Fenistil gel 30 g

Fenistil 1mg/g gel, 30 g je lék k zevnímu 
použití. Obsahuje dimetindeni maleas. 

STŘEVNÍ MIKROFLÓRA

209,-
259,- *

  pro náhlé situace nejen na cestách

  

Biopron® Forte 30 tobolek

Doplněk stravy. *IMS sell-out data  
MAT 1/2019: Biopron je nejprodávanější  
značkou probiotik v ČR v počtu  
prodaných kusů i v hodnotě.  
(1 tobolka/6,63 Kč)

PRŮJEM

Imodium® Rapid 2 mg tablety 
dispergovatelné v ústech, 6 tablet

OKAMŽITÁ POMOC PŘI PRŮJMU

  okamžitě se rozpouští na jazyku 

  

V akci také: 
Imodium® 20 tvrdých tobolek 
159 Kč, 185 Kč (-30 Kč)

Reklama na léčivý přípravek. Tvrdé tobolky 
Imodium® a tablety dispergovatelné v ústech 
Před užitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou 
informaci.

95,-
109,- *

OCHRANA POKOŽKY

Panthenol Omega tělové mléko Aloe 
Vera 9% 250 ml

Kosmetický přípravek.

159,-
179,- *

  přináší úlevu sluncem 
podrážděné  
pokožce

  napomáhají regenerovat 
pokožku

  pomáhají obnovit elas-
ticitu pokožky

  obsahují 9 % 
D-Panthenolu

INKONTINENCE

Zdravotnické prostředky.

129,-
179,- *

  slipové vložky pro ženy s lehkým únikem 
moči

  poskytují trojí ochranu proti 
protečení, vlhkosti a zápachu

TENA Lady Slim Ultra Mini 28 
ks + 50 % Navíc

Voltaren Forte 2,32% gel 100 g

BOLEST

Doplňky stravy. (1 tobolka/4,98 Kč)

 

 analgetikum ve formě gelu s účinkem na

   12 hodin

 ulevuje od bolesti zad, svalů a kloubů

 stačí aplikovat pouze 2 × denně

V akci také: 
Voltaren Forte 2,32% gel 50 g 
179 Kč, 209 Kč (-30 Kč) 279,-

329,- *

SPÁNEK

135,-
152,- *

  pro rychlé usínání a klidný spánek po celou 
noc

  účinná kombinace 4 bylinných extraktů – 
kozlíku, meduňky,mučenky a chmele

  šetrná cesta k Vašemu odpočinku

GS Dormian Rapid 40 kapslí

Doplněk stravy. (1 kapsle/4,98 Kč)

OCHRANA POKOŽKYKOENZYM Q10

  koenzym Q10 se přirozeně vyskytuje 
-

NADÝMÁNÍ

179,-
209,- *

  krém na opruzenou pokožku

  zklidňuje začervenalou a podrážděnou 
pokožku

  podporuje její regeneraci

  chrání před dalším dráž-
děním 

Sudocrem 125 gEspumisan® 40 mg 100 měkkých 
tobolek

  pro úlevu od nadýmání

  tobolky jsou vhodné pro dospělé a děti od 
6 let

  kapky pro kojence, děti  
i dospělé 

  lze užívat v těhotenství

159,-
179,- *

155,-
175,- *

Koenzym Q10 30 mg 60 tobolek

simetikon. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.Doplněk stravy. (1 tobolka/2,82 Kč) Kosmetický přípravek.

MINERÁLY

175,-
199,- *

  obsahuje citrát hořčíku pro účinné doplnění  
hořčíku

  hořčík a vitamín B6 přispívají ke snížení  
míry únavy a vyčerpání a k normální psy-
chické činnosti

Magne B6® Forte 50 tablet

Doplněk stravy. (1 tableta/3,30 Kč)


