
AKČNÍ NABÍDKA s platností od 20. 9. do VYPRODÁNÍ ZÁSOB

VÝHODNÁ NABÍDKA PRO VAŠE ZDRAVÍ

* Obvyklá prodejní cena. Nabídka platí od 20. 9. 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

CHŘIPKA A NACHLAZENÍ

CELASKON® 500 mg, červený 
pomeranč, 30 šumivých tablet

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

149,-
170,- *

  posiluje  
odolnost  
organismu  
při infekčních  
onemocněních  
jako chřipka  
a nachlazení

  zmírňuje a zkracuje příznaky chřipky  
a nachlazení

CHŘIPKA, NACHLAZENÍ

129,-
154,- *

  horký nápoj  
pro rychlou  
úlevu od  
příznaků  
chřipky  
a nachlazení 

  kombinace 3 účinných látek odstraňuje 
bolesti hlavy, svalů a kloubů, bolesti 
v krku, uvolňuje ucpaný nos a snižuje 
horečku

V akci také: Coldrex® 24 tab-
let 169 Kč 209 Kč (-40 Kč)

COLDREX HORKÝ NÁPOJ
citron, 14 sáčků

Léky k vnitřnímu užití.  
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

KAŠEL

Léky 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

POUZE  
1 tableta

denně

RÝMA, NACHLAZENÍ

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

99,-
115,- *

Reklama na léčivý přípravek. Nosní sprej, roztok 
Olynth® HA 0,05 %, Olynth® HA 0,1 %, OLYNTH® 
1 mg/ml, Olynth® 0,5 mg/ml obsahuje xylometa-
zolin-hydrochlorid a je určen k nosnímu podání. 
Před použitím si pečlivě přečtěte celou pří-
balovou informaci. Držitel registrace: McNeil 
Healthcare (Ireland) Limited, Irsko.

  rychle uvolňuje  
ucpaný nos

 zvlhčuje nosní sliznici  
díky obsahu kyseliny  
hyaluronové ve formě  
sodné soli

 neobsahuje  
 konzervační látky

V akci také: Olynth® HA 0,05 % nosní sprej, 
roztok, 10 ml ) za 115 Kč, 99 Kč (-16 Kč)

PREVENCE

599,-
705,- *

 preventivně a od prvních příznaků

  léčba pro celou rodinu i jednotlivce

  bez věkového omezení

OSCILLOCOCCINUM®

30 dávek

Homeopatický léčivý přípravek k vnitřnímu 
užití. 
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

IMUNITA

339,-
389,- *

  

  rakytník podporuje přirozenou  
obranyschopnost organizmu

  bez příměsí a konzervačních látek

TEREZIA Hlíva ústřičná s rakytníko-
vým olejem 60 + 60 kapslí

Doplňky stravy. (1 kapsle/2,82 Kč)
*Nejvyšší obsah deklarovaných betaglukanů.
Dle průzkumu z lékáren, květen 2018

CHŘIPKA, NACHLAZENÍ

PARALEN® GRIP horký nápoj Neo 
citrón 500 mg/10 mg 12 sáčků 
+ Linteo ubrousky 10 ks Navíc

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

  nezpůsobuje ospalost

  bez umělých barviv, bez cukru

V akci také: s ubrousky  
Linteo navíc i jiné příchutě  
za 149 Kč, 170 Kč (-21 Kč)

Léky k vnitřnímu užití.  
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. * Za 0,01 Kč.

149,-
170,- *

NOVINKA

BOLEST V KRKU

159,-
187,- *

   
dutinu, potlačuje zánět

V akci také: Neo-Angin® třešeň  
a Neo-Angin® šalvěj  
za 159 Kč, 187 Kč (-28 Kč)

NEO-ANGIN® BEZ CUKRU 24 pastilek
NA BOLEST V KRKU NEO-GENIÁLNÍ

Léky k orálnímu užití.  
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

BRUSINKY

SWISS NatureVia MEGA BRUSINKY  
AKUT 15 kapslí

Doplňky stravy. (1 kapsle/13 Kč)

195,-
216,- *

 brusinky ve své 
nejsilnější podobě

 unikátní složení 
CranMax a BioShiel

MULTIVITAMINY

Doplňky stravy. (1 ks/2,84 Kč)

199,-
240,- *

  skvělá chuť díky  
20% ovocné šťávy

  obsahuje 9 vitaminů a rakytník pro pod-
poru obranyschopnosti organizmu

  bez příměsí a konzervačních látek

V akci také: další druhy - Višeň 70 ks, 
Hruška 70 ks, Džungle 70 ks a 
Mořský svět 140 ks za 199 Kč, 
240 Kč (-41 Kč)

RAKYTNÍČEK multivitaminové  
želatinky s rakytníkem Originál 
70 ks

Biopron®9
30 + 10 tobolek

PROBIOTIKA

Doplňky stravy. 
(1 tobolka/6,22 Kč)

  pro dospělé a děti od 3 let

249,-
280,- *

RÝMA, NACHLAZENÍ

199,-
225,- *

 přírodní nosní sprej  
s obsahem 100 %  
mořské vody,  
bohaté na  
minerály  
a stopové prvky

  pomáhá volně  
dýchat nosem

  zabraňuje vzniku  
sekundárních  
ušních, nosních  
a krčních infekcí

  bezpečný pro každodenní použití

V akci také: více druhů  
nosních sprejů 
za 225 Kč, 199 Kč (-26 Kč)

Physiomer Baby 
115 ml

Zdravotnický prostředek. (1 ml/1,73 Kč)

BOLEST

Brufen® 400
400 mg, 100 tablet

 poskytuje úlevu  
 od bolesti hlavy,  
 zad, kloubů i zubů

  pomáhá při  
podvrtnutí,  
natažení svalů  
a působí  
protizánětlivě

125,-
164,- *

Brufen 400, 400 mg, potahované tablety  
 

ibuprofen. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

KONOPNÁ KOSMETIKA

 chladivá úleva od 
 bolesti a přetížení  
 zad, svalů i kloubů

  originální mazání  
s konopným olejem,  
jedlí sibiřskou,  
mentolem a směsí 
bylin

Cannaderm Mentholka konopné 
mazání 200 ml

189,-
209,- *Konopná péče.

PROSTATA

559,-
670,- *

Prostenal® Control  90 tab. 

Doplněk stravy. (1 tableta/6,21 Kč)

 osvědčená péče 
pro zdravou pro-
statu a podporu 
potence.

 obsahuje rostlinné 
extrakty, vitaminy 
a zinek

 Kotvičník zemní je 
přírodní stimulant, 
který dodává tělu 
přirozenou vitalitu 
a zároveň pomáhá 
podporovat sexuální aktivitu

 Saw palmetto(Serenoa repens) přispívá 
k udržení zdravé prostaty a normálního 
funkce močové soustavy


