
AKČNÍ NABÍDKA s platností od 18.1. do vyprodání zásob
PROBIOTIKA

BIOPRON® 9 PREMIUM 
30+10 TOBOLEK

Doplněk stravy.

259,-
300,-*

BRUSINKY

SWISS NATUREVIA® MEGA 
BRUSINKY® 50 + 10 KAPSLÍ

BONUS 20% 
ZDARMA

brusinky ve 
své nejsilnější 
podobě

unikátní složení 
CranMax®

a BioShield®

pro dlouhodobé 
i akutní užívání

Doplňek stravy.

379,-
430,-*

CHŘIPKA

OSCILLOCOCCINUM®

30 DÁVEK

prevence a léčba chřipkových stavů

bez věkového omezení

může se užívat během těhotenství a kojení

Homeopatické léčivé přípravky k vnitřnímu užití, 
užívaný tradičně v homeopatii k prevenci a léčbě 
chřipkových stavů. Obsahuje Anas barbariae, 
hepatis et cordis extractum 200 K. Čtěte pečlivě 
příbalovou informaci.

599,-
699,-*

RÝMA, NACHLAZENÍ

MUCONASAL® PLUS
NOSNÍ SPREJ, ROZTOK, 10 ml

léčí vlhký kašel 

rychle, účinně 
a dlouhodobě 
uvolňuje 
nos při rýmě 
a nachlazení

navíc obsahuje 
i éterické 
oleje z máty 
a eukalyptu 

vhodný 
pro dospělé, 
dospívající 
děti od 
6 let

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

99,-
120,-*

* Obvyklá prodejní cena. Nabídka platí od 18.1. 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.

KAŠEL

ACC LONG 600 mg
20 ŠUMIVÝCH TABLET

snižuje vazkost hlenu rozpouštěním všech 
jeho složek a usnadňuje vykašlávání.

šumivé tablety jsou určeny pro dospělé 
a dospívající od 14 let

Léčivou látkou je acetylcystein 600 mg v jedné 
šumivé tabletě.

179,-
210,-*

MOČOVÉ CESTY

URINAL AKUT 20 TABLET

CystiCran®, vysoce koncentrovaný extrakt 
z kanadských brusinek – klikva velkoplodá, 
extrakt ze zlatobýlu obecného a vitamin D 

množství extraktu v jedné tabletě odpovídá 
až 450 000mg čerstvých plodů kanadských 
brusinek

Obsahuje CystiCran, proanthokyanidy, Zlatobýl 
obecný, Vitamín D. Čtěte pečlivě příbalovou 
informaci.

359,-
399,-*

IMUNITA

LINEX® FORTE 28 TOBOLEK

při a po antibiotické léčbě

při cestování a při změně stravy

obsahuje probiotika a prebiotika

Doplněk stravy. Obsahuje bakterie Lactobacillus 
acidophilus a Bifi dobacterium animalis subsp.
lactis. Není určen k náhradě pestré stravy.

199,-
249,-*

RÝMA, NACHLAZENÍ

OLYNTH® HA 0,1 %
NOSNÍ SPREJ, 
ROZTOK, 10 ml

rychle uvolňuje 
ucpaný nos

zvlhčuje nosní 
sliznici díky 
obsahu kyseliny 
hyaluronové ve 
formě sodné soli

neobsahuje 
konzervační látky

Reklama na léčivé přípravky. Olynth® HA 0,1 %, 
Olynth® HA 0,05 %, nosní sprej, roztok 10 ml obsahují 
xylometazolin-hydrochlorid a jsou k nosnímu podání. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Držitel registrace: 
McNeil Healthcare (Ireland) Limited, Irsko.K. Místní 
zástupce: Johnson & Johnson, s.r.o.

99,-
115,-*

OPARY

ZOVIRAX® DUO 50 mg/g + 10 mg/g
KRÉM 2g

KRÉM NA 
LÉČBU OPARŮ 
S DVOJÍM 
SLOŽENÍM:

zabraňuje 
množení viru

pomáhá léčit 
zánět

klinicky 
prokázaně 
pomáhá 
zastavit vznik 
puchýřků

Léky k vnějšímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou 
informaci.

259,-
289,-*

ZAŽÍVÁNÍ

HYLAK® FORTE
PERORÁLNÍ ROZTOK 100 ml

obnovuje 
přirozené 
prostředí 
ve střevě, 
čímž 
přispívá 
k rychlé 
úpravě 
narušené 
mikrobiální 
rovnováhy

Hylak® forte 100 ml je lék k vnitřnímu užití. 
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

169,-
200,-*

CHŘIPKA, NACHLAZENÍ

PARALEN® GRIP HORKÝ NÁPOJ 
POMERANČ A ZÁZVOR
500 mg/10 mg 12 SÁČKŮ

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

nezpůsobuje 
ospalost

bez umělých 
barviv, bez 
cukru

Léky k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou 
informaci.

139,-
170,-*

IMUNITA

CELASKON® 500 mg 
ČERVENÝ POMERANČ 
30 ŠUMIVÝCH TABLET

posiluje 
odolnost 
organismu 
při infekčních 
onemocněních 
jako chřipka 
a nachlazení

zmírňuje 
a zkracuje 
příznaky 
chřipky 
a nachlazení

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

149,-
170,-*

BOLEST

VOLTAREN FORTE 2,32% GEL
100g

analgetikum ve formě gelu s účinkem na 12 hodin

ulevuje od bolesti zad, svalů a kloubů 

stačí aplikovat pouze 2x denně

VOLTAREN® FORTE 2,32% gel je lék na vnější 
použití. Obsahuje diclofenacum diethylaminum. 
Voltaren Rapid 25 mg je lék na vnitřní použití. 
Obsahuje diclofenacum kalicum. Čtěte pečlivě 
příbalovou informaci.

279,-
330,-*

CHŘIPKA, NACHLAZENÍ

PARALEN® GRIP CHŘIPKA A BOLEST
24 TABLET

Odstraňuje příznaky chřipky a nachlazení, 
jako jsou:

horečka, ucpaný nos, bolest hlavy, bolest v krku 

nezpůsobuje ospalost

Lék vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou
informaci.

129,-
150,-*

BOLEST V KRKU

NEO-ANGIN® BEZ CUKRU
24 PASTILEK

Na bolest v krku jednoduše Neo-geniální
léčí bolest v krku

dezinfi kuje ústní dutinu

potlačuje zánět

Léky k orálnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou 
informaci.

159,-
187,-*

PRON® 9 PREMIUM
+10 TOBOLEK
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SPREJ, ROZTOK, 10 ml
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probiotický komplex Biopron9 Premium 
představuje jedinečnou a vyváženou 
kombinaci probiotických kultur a prebiotik 
fruktooligosacharidů (FOS).

vhodný při a po užívání antibiotik

kombinace 9 probiotických kmenů v maximální 
koncentraci 20 miliard v denní dávce

pro dospělé a děti od 3 let


