
AKČNÍ NABÍDKA s platností od 18. 5. do VYPRODÁNÍ ZÁSOB
PORANĚNÍ KŮŽE

HEMAGEL® 
5 g

 k ošetření povrchových poranění kůže:  
odřeniny, řezné rány, popáleniny a drobná 
poranění v domácnosti a při sportu

 zabraňuje tvorbě strupů a zlepšuje vzhled jizvy

 použití 1x denně

Zdravotnický prostředek. 
Čtěte pečlivě návod na použití.

169,-
200,-*

PRŮJEM

IMODIUM® TVRDÉ TOBOLKY
20 TVRDÝCH TOBOLEK

 k léčbě akutního a chronického průjmu 

 účinkuje do 1 hodiny, při užití jednorázové 
dávky 4 mg

 V akci také: Imodium® Rapid 2 mg, 12 tablet 
dispergovatelných v ústech za 159 Kč 190 Kč.

Čtěte pečlivě příbal. informaci. Reklama na léčivé 
přípravky. Tvrdé tobolky Imodium® a tablety disper-
govatelné v ústech Imodium® Rapid 2mg obsahují 
loperamid-hydrochlorid a jsou k peror. podání.

159,-
190,-*

ALERGIE, RÝMA

ANALERGIN
30 TABLET

 pro zmírnění příznaků alergické rýmy  
a chronické kopřivky

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Analergin je 
léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Obsahuje účinnou 
látku cetirizini dihydrochloridum. 30 tabl. balení 
Analergin je volně prodejný léčivý přípravek.

99,-
120,-*

TRÁVICÍ ÚSTROJÍ

HYLAK® FORTE, PERORÁLNÍ ROZTOK 
100 ml

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou  
informaci. Hylak forte je léčivý přípravek  
k vnitřnímu užití.

169,-
200,-*

* Obvyklá prodejní cena. Nabídka platí od 18. 5. 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.

KLOUBY

ALAVIS™ MAXIMA TRIPLE BLEND  
EXTRA SILNÝ 700 g

 Otázka, 
existuje-li 
lepší produkt 
na klouby, je 
zbytečná 

 prémiový 
produkt pro 
klouby nejen 
pro sportovce 

 užívání na  
5 měsíců!

Doplněk stravy.

1199,-
1450,-*

PROSTATA

PROSTAMOL® UNO 320 mg
60 MĚKKÝCH TOBOLEK

 tradiční rostlinný lék na problémy  
s močením způsobené zbytnělou prostatou

 nenarušuje sexuální funkce

 více informací na www.prostamoluno.cz

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Obsahuje extrakt 
Serenoa repens. K vnitřnímu užití, po vyloučení 
závažných příčin obtíží lékařem. Použití tohoto 
tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno 
výlučně na zkušenosti z louhodobého použití.

459,-
540,-*

CHOLESTEROL

ARTERIN® 60 TABLET

 doplněk stravy, obsahuje rostlinné steroly

 účinný a dobře tolerovaný doplněk stravy 
na kontrolu cholesterolu. Obsahuje prémiové 
standardizované přírodní extrakty bergamotu 
a artyčoku, fytosteroly, jakož i vitamín C, které 
synergicky působí na dosažení optimálního účinku.

 snižuje cholesterol1, přispívá k normální tvorbě 
kolagenu pro normální funkci krevních cév2, 
antioxidační účinek2

1Bylo prokázáno, že rostlinné steroly snižují hladinu cholesterolu 
v krvi. Vysoký cholesterol je rizikovým faktorem při vzniku koronárních 
srdečních chorob. Příznivého účinku se dosáhne při přívodu 1,5-3 g 
rostlinných sterolů na snížení cholesterolu; nejméně 0,8 g rostlinných 
sterolů na udržení cholesterolu. 2Vitamin C přispívá k normální tvorbě 
kolagenu a ke správné funkci krevních ciev. 2Vitamin C přispívá 
k ochraně buněk před oxidativním stresom. Doplněk stravy.

319,-
370,-*

REPELENT

REPELENT PREDATOR FORTE 
150 ml SPREJ 

 repelentní sprej 
proti komárům 
a klíšťatům

 aplikace na pokožku 
i oděv

 zvýšený obsah 
účinných látek, doba 
účinnosti 4-6 hodin 

 vhodné pro děti  
od 2 let

 100 % dávkování ve 
svislé i vodorovné 
poloze

 V akci také akci také 
Repelent Predátor 
Junior spray 150ml 
za 198 Kč 230 Kč

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Repelenty.  
Používejte biocidy bezpečným způsobem.

149,-
175,-*

BRADAVICE

WARTNER PERO NA ODSTRANĚNÍ 
BRADAVIC

 jednoduché, 
rychlé 
a bezpečné 
použití

 okamžitě 
viditelný efekt

 bezbolestné

 40% kyselina 
trichloroctová

 vhodné pro 
děti starší  
4 let

Zdravotnické prostředky. 
Čtěte pečlivě návod na použití.

329,-
399,-*

BOLEST

VOLTAREN FORTE 20 mg/g
100 g, GEL

Proti bolesti až na 24 hodin, 
při aplikaci 2x denně ráno a večer: 
 ulevuje od bolesti zad, svalů a kloubů

 má protizánětlivý účinek
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Voltaren Forte 
20 mg/g gel je léčivý přípravek k vnějšímu použití. 
Obsahuje diclofenacum diethylaminum. *Volně 
prodejné léčivé přípravky, Nicholas Hall’s global 
CHC database, DB6.

298,-
360,-*

MYKÓZY

CANESPOR® 1X DENNĚ
15 g KRÉM

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Canespor® 
1x denně krém a Canespor® 1x denně roztok jsou 
léčivé přípravky k vnějšímu použití. Obsahují 
léčivou látku bifonazol. L.CZ.MKT.CC.01.2020.1818

179,-
210,-*

HOJENÍ RAN

BEPANTHEN® PLUS
30 g

 dezinfikuje plus hojí rány

 na všechna povrchová poranění  
s rizikem infekce

 dexpanthenol ránu hojí

 antiseptická složka ránu  
zároveň dezinfikuje

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Bepanthen 
Plus® je volně prodejný léčivý přípravek 
k vnějšímu použití. LMR-CH-20210414-42

169,-
190,-*

ODSTRANĚNÍ KLÍŠTĚTE

IXOSAFE® SET PRO ODSTRANĚNÍ  
KLÍŠTĚTE 10 ml GELOVÁ EMULZE 
+ PINZETA

Zdravotnické prostředky. 
Čtěte pečlivě návod na použití.

229,-
260,-*

OCHRANA POKOŽKY

SUDOCREM MULTI-EXPERT 
125 g

 odborník na různé potřeby pokožky 

 ochranný krém pro podporu léčby a prevence:  
plenkové dermatitidy, odřenin  
a podrážděné pokožky

Sudocrem MULTI-EXPERT je zdravotnický prostředek. 
Certifikát vydala notifikovaná osoba č. 0482.  
Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití  
a informace o jeho bezpečném použití.

149,-
170,-*

PÉČE O KŮŽI

PANTHENOL 10% SWISS 
TĚL. MLÉKO 200+50 ml

 s extra vysokým 
obsahem 
D-Panthenolu 
10%, aloe 
vera, měsíčku 
lékařského 
a vitamínů A, D, E  
a F

 přípravek  
pokožce dodává 
svěžest a energii

Kosmetický přípravek.

199,-
230,-*

Po – Pá 7:30-16:00

RYCHLÁ 
A ÚČINNÁ 

LÉČBA
PRŮJMU 

 jedinečný 
lék na 
obnovu 
střevní 
mikro- 
flóry 

 vhodný  
pro  
dospělé, 
děti  
i kojence

 

NOVÝ UZÁVĚR
jednoduché otevření

KONEC SVĚDĚNÍ I PÁLENÍ.
KONEC PLÍSNĚ.
 určený k léčbě plísně 

kůže

 komfortní aplikace – 
jen 1x denně

 V akci také: Canespor® 
1x denně roztok,  
15 ml za 179 Kč 210 Kč 

 gelová emulze klíště  
znehybní a uvolní ze  
zakousnutí

 nedochází k usmrcení  
klíštěte, a tak  
nedochází k jeho  
obrannému instinktu,  
uvolnění slin do rány  
a přenosu nebezpečné  
nákazy

 klíště se bezpečně  
odstraní kývavým  
pohybem pinzetou se  
speciálním úchopem, který zabraňuje 
přeseknutí hlavičky klíštěte

 set je vhodný i pro domácí  
mazlíčky


