AKČNÍ NABÍDKA s platností od 18. 7. do VYPRODÁNÍ ZÁSOB
KOPŘIVKA, SVĚDĚNÍ

HOJENÍ RAN, ODŘENINY

VAGINÁLNÍ INFEKCE

PRŮJEM

FENISTIL GEL 30 g

ALFASILVER SPREJ
50 ml

CANESTEN® GYN COMBI PACK
1 VAGINÁLNÍ TABLETA
+ 20 g KRÉM

ENDIARON® 250 mg
20 POTAHOVANÝCH TABLET

sprej na
odřeniny,
popáleniny
a další druhy
ran
s ionizovaným
stříbrem

zmírňuje svědění a podráždění kůže
forma gelu má chladivý účinek
neobsahuje alkohol, parfémy ani barviva
nemastí, nelepí, rychle proniká do kůže

Fenistil 1 mg/g gel je léčivý přípravek k vnějšímu
použití. Obsahuje dimetindeni maleas.

léčbu zvládne jedna vaginální tableta

chrání proti
infekci

pro dospělé a děti od 6 měsíců

V akci také: Fenistl 50 g
za 269Kč / 320Kč

Pryč s kvasinkovou infekcí!

189,220,-*

aplikátor pro snadné a hygien. zavedení tablety

pomáhá hojení
rány

krém navíc uleví od nepříjemných vnějších příznaků

zastavuje průjem tak, že zneškodní
baktérie, které průjem vyvolaly

V akci také: Canesten Gyn 1 tbl. za 229Kč / 269Kč

šetří normální střevní mikroflóru
vhodný pro léčbu průjmu cestovatelů

nepálí a neštípe
Pečlivě prostudujte návod k použití, účinky a způsob
použití konzultujte s lékařem nebo lékárníkem. Alfasilver je zdravotnický prostředek určený k ošetření ran,
odřenin, popálenin menšího rozsahu, kožních poranění.

Nenechte se prohánět!

189,210,-*

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Léčivý
přípravek Canesten® GYN Combi Pack obsahuje
tabletu k vaginálnímu použití a krém k vnějšímu
použití. Obsahují léčivou látku clotrimazolum.
www.canesten.cz L.CZ.MKT.CC.02.2021.2198

259,299,-*

Čtěte pozorně příbalovou informaci
a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.
Endiaron® je volně prodejný léčivý přípravek
k vnitřnímu užití. Obsahuje cloroxinum.

169,200,-*

OPARY

PÉČE O POKOŽKU

PROBIOTIKA

PRŮJEM

COMPEED® NÁPLAST NA OPARY
15 ks

BI-OIL® PEČUJÍCÍ OLEJ
60 ml

BIOPRON® FORTE
30 TOBOLEK

IMODIUM® RAPID 2 mg, TABLETY
DISPERGOVATELNÉ V ÚSTECH, 12 ks

každá náplast
vytváří optimální
prostředí pro
hojení oparů
vydrží na místě
až 12 hodin
okamžitě opar
skryje a snižuje
riziko přenosu
viru

specialista
v péči
o pokožku
pomáhá
zlepšit vzhled
jizev strií
a sjednotit
odstín
pokožky

klinicky ověřeno
zmírňuje pocity
brnění a svědění
ulevuje od bolesti
a tvorby strupu

Čtěte pečlivě návod k použití. Zdravotnické
prostředky.

239,270,-*

 omplex živých probiotik s S. boulardii
k
a prebiotiky
doplňujte probiotika
a prebiotika, nejen na cestách

259,300,-*

Kosmetický přípravek.

k léčbě akutního a chronického průjmu
zahušťuje stolici
pro dospělé a děti od 6 let
V akci také: Imodium 20 tob. za 159Kč / 190Kč

259,330,-*

Doplněk stravy.

Reklama na léčivý přípravek. Tablety
dispergovatelné v ústech Imodium® Rapid 2mg
obsahují loperamid-hydrochlorid a jsou
k perorálnímu podání.

KLOUBY

BOLEST, POHMOŽDĚNINY

TRÁVICÍ ÚSTROJÍ

BOLEST, TEPLOTA

GS CONDRO® DIAMANT
100 + 60 TABLET

IBALGIN® DUO EFFECT
100 g

HYLAK® FORTE PERORÁLNÍ
ROZTOK 100 ml

PANADOL EXTRA NOVUM
30 tablet

159,190,-*

k léčbě
mírné až
střední
bolesti

Kombinace dvou účinných látek ve formě krému.
potlačuje bolest, zmírňuje zánět a urychluje
vstřebávání modřin
Zlatá edice s měsícem užívání navíc!
kombinace glukosamin sulfátu aescinu a vitamin
C, který podporuje tvorbu
vlastního kolagenu pro správnou
funkci kloubních chrupavek

669,-

Doplněk stravy.

800,-*

léčí poúrazové stavy a následky sportovních
úrazů, např. otoky, krevní podlitiny, podvrtnutí
kloubu
ulevuje od bolesti zad
Čtěte pečlivě příbalovou informaci a poraďte se
s lékařem nebo lékárníkem. Ibalgin® Duo Effect je
volně prodejné léčivý přípravek k vnějšímu použití.
Obsahuje ibuprofenum.

239,260,-*

na bolest
hlavy, zubů,
menstruační
bolest

jedinečný
lék na
obnovu
střevní
mikroflóry

poskytuje
úlevu při
chřipce,
nachlazení,
bolesti svalů
a kloubů

 vhodný
pro
dospělé,
děti
i kojence
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou
informaci. Hylak forte je léčivý přípravek
k vnitřnímu užití.

BOLEST

BOLEST

ALERGIE, RÝMA

VOLTAREN FORTE 100g

NALGESIN® S 275 mg 40 tablet

ANALERGIN 30 tablet

pro dospělé
a dospívající
od 12 let

179,220,-*

Panadol Novum 500 mg potahované tablety
(paracetamol) je léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

99,120,-*

Po – Pá 7:30-16:00

používá se k úlevě od bolesti, k potlačení zánětu

lék proti bolesti hlavy, zubů, zad, svalů, kloubů,
menstruační bolesti

ke zmírnění otoků u bolestivých stavů
postihujících svaly a klouby

mírní bolest, horečku a zánět

působí na hluboko uložené zanícené tkáně

Voltaren Forte 20 mg/g gel je léčivý přípravek
k vnějšímu použití. Obsahuje diclofenacum
diethylaminum.

298,360,-*

rychlý nástup analgetického účinku

Léčivý přípravek k vnitřnímu užití, čtěte pečlivě
příbalový leták. Obsahuje sodnou sůl naproxenu.

169,200,-*

 ro zmírnění příznaků alergické rýmy
p
a chronické kopřivky
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou
informaci. Analergin je léčivý přípravek
k vnitřnímu užití. Obsahuje účinnou látku cetirizini
dihydrochloridum. 10, 30, 50 a 90 tabletové balení
Analergin je volně prodejný léčivý přípravek.

130,109,-*

* Obvyklá prodejní cena. Nabídka platí od 18. 7. 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.

