AKČNÍ NABÍDKA s platností od 18. 3. do VYPRODÁNÍ ZÁSOB
IMUNITA

OČISTA JATER, OBRANYSCHOPNOST

KAŠEL

ŽÍLY A CÉVY

TEREZIA HLÍVA ÚSTŘIČNÁ S RAKYTNÍKOVÝM OLEJEM 60 + 60 KAPSLÍ

TEREZIA OSTROPESTŘEC + REISHI
60 KAPSLÍ

ERDOMED® 225 mg
20 SÁČKŮ

PRIESSNITZ ŽÍLY A CÉVY MEDICAL
125 ml

XXXX
proti
křečovým
žilám
proti
otokům
a bolesti
nohou

nejsilnější hlíva na trhu1 od českého výrobce
rakytník C na podporu imunity
bez příměsí a konzervačních látek
Doplněk stravy. Nejvyšší obsah deklarovaných
betaglukanů dle průzkumu z lékáren, leden 2020.
1

369,430,-*

ostropestřec pomáhá k očistě jater a jejich
regeneraci

lék na kašel, rýmu a zánět dutin

v kombinaci s reishi a černým bezem pro podporu
obranyschopnosti organizmu

včasné nasazení může předejít
užívání antibiotik

bez příměsí a konzervačních látek
Doplněk stravy.

249,290,-*

rychle
účinkuje,
rychle
pomůže

ředí hlen, působí proti bakteriím

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Erdomed
225 mg granule pro perorální suspenzi obsahuje
erdostein. Pro dospělé a děti od 12 let.

219,260,-*

229,Zdravotnický prostředek.

270,-*

VLASOVÝ DOPLNĚK

MOČOVÉ CESTY

BOLEST

OČI

REVALID® HAIR COMPLEX
60 KAPSLÍ

SWISS NATUREVIA® MEGA
BRUSINKY 60 KAPSLÍ

NALGESIN® S 275 mg
40 TABLET

HYAL-DROP® MULTI OČNÍ KAPKY
10 ml

vlasový doplněk
s vitaminy,
minerály,
aminokyselinami
a rostlinnými
extrakty pro
podporu růstu
vlasů zevnitř
nové složení
s vitaminem D3
a biotinem,
který přispívá
k normálnímu
stavu vlasů

399,Doplněk stravy.

Účinná
pomoc pro
podrážněné
a unavené
oči

vysoce
koncentrovaný
extrakt
z brusinek
Cran-max
a extrakt ze
zlatobýlu,
který podporuje
zdraví
a správnou
funkci měchýře
a dolních
močových
cest

460,-*

použitelnost
6 měsíců po
otevření

lék proti bolesti hlavy, zubů, zad, svalů,
kloubů, menstruační bolesti
rychlý nástup analgetického účinku

398,Doplněk stravy.

bez
konzervantů,
vhodný i pro
velmi citlivé
oči

430,-*

mírní bolest, horečku a zánět
Čtěte pečlivě příbalový leták. Obsahuje sodnou sůl
naproxenu. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

169,200,-*

Zdravotnický prostředek, pečlivě čtěte návod
k použití.

VITAMÍNY A MINERÁLY

PROBIOTIKA

SRDCE, MOZEK, ZRAK

KLOUBY

GS EXTRA STRONG MULTIVITAMIN
TABLET 60 + 60

BIOPRON® 9 PREMIUM
30 TABLET

OMEGA-3 FORTE 1000 mg
120 + 60 TOBOLEK

COLAFIT
60 KOSTIČEK

komplexní
vyvážené
složení
vitaminů,
minerálů
a dalších
aktivních
látek

Doplněk stravy.

balení na
2 měsíce užívání
– stačí pouze
1 kostička denně

Biopron 9 Premium doplňuje střevní mikrobiotu
probiotiky a prebiotiky

389,460,-*

9 probiotických kmenů ve vysoké
denní dávce 20 miliard CFU
+ prebiotika
Doplněk stravy.

EPA a DHA přispívají k normální funkci srdce.
DHA pak také k normální funkci mozku a zraku

259,330,-*

příznivého účinku je dosaženo při
denním příjmu 250 mg EPA a DHA
Doplněk stravy.

269,309,-*

TRÁVICÍ TRAKT

CHŘIPKA, NACHLAZENÍ

LEVOPRONT®, KAPKY
15 ml

RENNIE®
96 ŽVÝKACÍCH TABLET

COLDREX® MAXGRIP CITRON, LESNÍ
OVOCE 10 SÁČKŮ

rychlá úleva od
suchého kašle

odstraňuje
příznaky
chřipky
a nachlazení

při tlumení kašle
působí přímo
v dýchacích
cestách bez
nežádoucího
ovlivnění mozku

díky
paracetamolu
snižuje horečku,
odstraňuje
bolest hlavy,
bolest v krku

kapky a sirup pro
děti od 2 let
a dospělé, tablety
od 12 let

s přídavkem
léčivé látky na
uvolnění
ucpaného nosu
a s vitaminem C

Pálí Vás žáha?

109,130,-*

Rennie přináší efektivní úlevu
od pálení žáhy během 5 minut.
Čtěte pečlivě přibalovou informaci. Rennie je léčivý
přípravek k vnitřnímu užití. L.CZ.MKT.CC.09.2020.2045

bez barviv
a přídavných
látek

vysoká dávka omega-3 prémiové kvality pro
zdravé srdce, mozek a zrak

KAŠEL

Čtěte pečlivě příbal. informaci. Levopront obsahuje
levodropropizin. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

230,-*

čistý krystalický
kolagen ve
formě měkkých,
snadno
polykatelných
kostiček

STRONG
KOMPLEX –
extra dávka
vitaminu C,
lutein, activin,
echinacea
extra silný,
extra účinný
multivitamin
ve výhodném
balení

195,-

199,235,-*

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Léčivé
přípravky k vnitřnímu užití. O správném použití se
poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

359,Doplněk stravy.

450,-*

Po – Pá 7:30-16:00

169,197,-*

* Obvyklá prodejní cena. Nabídka platí od 18. 3. 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.

