
  Výhodná nabídka 
  Výhodná nabídka 

veterinárních přípravků 
veterinárních přípravků 

    a přípravků proti alergii 
    a přípravků proti alergii 

                           
     více uvnitř letáku

BŘEZEN/DUBEN
AKČNÍ NABÍDKA OD 6. 3. 2021 DO 30. 4. 2021

TEREZIA HLÍVA ÚSTŘIČNÁ  
S RAKYTNÍKOVÝM  
OLEJEM
60 + 60 kapslí
• nejsilnější hlíva na trhu1  

od českého výrobce
• rakytník C na podporu imunity
• bez příměsí a konzervačních látek

V akci také: Terezia Hlíva ústřičná  
s rakytníkovým olejem 100 + 100 kapslí 
za 579 Kč 629 Kč (-50 Kč) (1 kapsle/2,90 Kč)

Doplňky stravy. 1Nejvyšší obsah deklarovaných betaglukanů  
dle průzkumu z lékáren, leden 2020. (1 kapsle/3,16 Kč) -40 Kč

 419 

379
- Kč -

PREVENTAN® CLASIC 
90 tablet + Dezinfekční gel NAVÍC*
• aktivní podpora imunity již v dutině  

ústní (cucavé tablety) 
• patentovaná látka ProteQuine®  

s vitaminem C pro normální  
funkci imunity 

• pro děti Preventan® Junior 90 tablet 

V akci také:  
další druhy Preventanu® 90 tablet  
+ dezinfekční gel NAVÍC*  
za 409 Kč 484 Kč (-75 Kč) (1 tableta/4,54 Kč)

Doplňky stravy. *Ke každému 90-ti tbl. balení  
kvalitní dezinfekční gel s obsahem  
70% isopropylalkoholu NAVÍC 
*Za 0,01 Kč. ( 1 tableta/4,54 Kč)

+

RAKYTNÍČEK+ 
želatinky 50 ks - žluté
• 9 vitaminů a rakytník na podporu imunity
• skvělá chuť díky obsahu 20 % ovocné šťávy
• bez konzervantů, barviv a sladidel

V akci také:  
tyrkysové, bílé, fialové, červené - 50 ks  
za 159 Kč 179 Kč (-20 Kč) (1 ks/3,18 Kč)

Doplňky stravy.  
(1 ks/3,18 Kč)

-20 Kč

 179 

159
- Kč -

-30 Kč

 119 

89
- Kč -

FYPRYST® CAT 50 MG 
roztok pro nakapání na kůži  
– spot-on pro kočky, 1 pipeta 
• proti blechám a klíšťatům

V akci také: více variant Fypryst® 
od 99 Kč.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Vyhrazené veterinární  
léčivé přípravky.   
Obsahují fipronilum.  

VOLTAREN FORTE  
20 MG/G
150 g gel +  
Multifunkční  
šátek NAVÍC*
Proti bolesti  
až na 24 hodin.  
Při aplikaci 2x denně  
ráno a večer: 
• ulevuje od bolesti zad, svalů a kloubů
• protizánětlivý účinek
Pozorně si přečtěte příbalovou informaci.  
Voltaren Forte 20 mg/g gel je léčivý přípravek  
k vnějšímu použití. Obsahuje diclofenacum diethylaminum.  
*Za 0,01 Kč.

BIOSIL PLUS
60 tablet
• komplex vitamínů  

a minerálů pro krásné  
nehty a vlasy

Doplněk stravy. 
(1 tableta/0,98 Kč)

-14 Kč

 73 

59
- Kč -

-40 Kč

 429 

389
- Kč -

-75 Kč

 484 

409
- Kč -

LIMITOVANÁ 
EDICE



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
Čtěte pozorně příbalovou informaci a poraďte se s lékařem  
nebo lékárníkem. Celaskon® 500 mg červený pomeranč je léčivý  
přípravek k vnitřnímu užití. Obsahuje acidum ascorbicum. 

-26 Kč

 185 

159
- Kč -

COLDREX® MAXGRIP  
CITRON, LESNÍ OVOCE 
10 sáčků
• odstraňuje příznaky chřipky a nachlazení  
• díky paracetamolu snižuje horečku,  

odstraňuje bolest hlavy, bolest v krku  
• s přídavkem léčivé látky na uvolnění  

ucpaného nosu a s vitaminem C

V akci také: další druhy Coldrex ® od 119 Kč
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Léčivé přípravky k vnitřnímu užití. O správném použití  
se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

-31 Kč

 170 

139
- Kč -

STOPTUSSIN®

kapky, 50 ml 
• správná volba proti kašli díky 2 účinným látkám,  

tiší dráždivý kašel a napomáhá vykašlávání 

V akci také: Stoptussin® sirup 180 ml 
za 129 Kč 165 Kč (-36 Kč)
Před použitím si pozorně přečtěte  
příbalovou informaci. Stoptussin, perorální  
kapky, roztok; Stoptussin sirup jsou léčivé  
přípravky k vnitřnímu užití.

-36 Kč

 165 

129
- Kč -

IBALGIN®  
DUO EFFECT
100 g
• kombinace dvou účinných látek ve formě krému
• potlačuje bolest, zmírňuje zánět a urychluje vstřebávání modřin
• léčí poúrazové stavy a následky sportovních úrazů, např. otoky,  

krevní podlitiny, podvrtnutí kloubu. Ulevuje od bolesti zad

V akci také: Ibalgin® gel 100 g za 145 Kč 175 Kč (-30 Kč); 
Ibalgin® krém 100 g za 145 Kč 175 Kč (-30 Kč)
Čtěte pečlivě příbalovou informaci a poraďte se s lékařem  
nebo lékárníkem.  Ibagin®Duo Effect , Ibalgin® gel, Ibalgin® krém  
jsou volně prodejné léčivé přípravky k vnějšímu použití. Obsahuje ibuprofenum. 

-49 Kč

 258 

209
- Kč -

PANADOL EXTRA  
NOVUM 500 MG/65 MG
30 potahovaných tablet
Proti mírné až středně silné bolesti:
• bolest hlavy včetně migrény, zubů
• při menstruačních bolestech  
• bolesti svalů, kloubů a v krku 
• při onemocnění horních cest dýchacích
Objevuje se v krvi již do 10 minut.

V akci také: Panadol Novum 500 mg,  
24 potahovaných tablet za 35 Kč 39 Kč (-4 Kč)
Pozorně si přečtěte příbalovou informaci. Panadol Extra Novum 500 mg/65 mg a Panadol Novum 500 mg, 
potahované tablety, jsou léky k vnitřnímu užití. Panadol Novum 500 mg obsahuje paracetamol.

-14 Kč

 109 

95
- Kč -

BRUFEN® 400 MG
100 tablet
• poskytuje úlevu od bolesti hlavy, zad, kloubů i zubů
• pomáhá při podvrtnutí, natažení svalů  

a působí protizánětlivě

V akci také: Brufen® 400 mg, 30 tablet 
za 59 Kč 76 Kč (-17 Kč) 
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Léčivé přípravky k vnitřímu užití  
s léčivou látkou ibuprofen.

-34 Kč

 169 

135
- Kč -

IBALGIN®  
RAPIDCAPS 400 MG
30 měkkých tobolek
• účinné analgetikum ve formě měkkých  

tobolek s protizánětlivým účinkem
Pozorně čtěte příbalovou informaci a poraďte se s lékařem  
nebo lékárníkem. Ibalgin® Rapidcaps 400 mg měkké  
tobolky je volně prodejný léčivý přípravek k vnitřnímu užití.  
Obsahuje ibuprofenum. -21 Kč

 120 

99
- Kč -

IBUPROFEN  
400 MG GALMED
30 tablet
Účinné analgetikum ibuprofenum:
• zmírňuje bolest, tlumí zánět a snižuje teplotu  
• při chřipkových a revmatických onemocněních
• při migrénách 
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofenum. -14 Kč

 69 

55
- Kč -

SINEX VICKS ALOE A EUKALYPTUS 
0,5 MG/ML NOSNÍ SPREJ
roztok 15 ml
• nosní sprej k úlevě od příznaků ucpaného nosu
• uvolní ucpaný nos během několika minut,  

účinek trvá až na 12 hodin
• obsahuje extrakt z aloe vera a silici  

z eukalyptu (cineol)
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Léčivý přípravek k nosnímu podání,  
obsahuje léčivou látku  
oxymetazolin-hydrochlorid.

-24 Kč

 119 

95
- Kč -

NASIVIN® SENSITIVE
0,5 mg/ ml nosní sprej, roztok 10 ml
Skoncujte s rýmičkou o dva dny dříve!
• zkracuje trvání rýmy v průměru o 2 dny 
• zabere mimořádně rychle – už do 25 sekund
• sprej proti rýmě pro děti od 6 let a dospělé

V akci také: Nasivin® Sensitive pro děti (0,25 mg/ml  
nosní sprej, roztok) za 95 Kč 119 Kč (-24 Kč)
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Léčivé přípravky k vnitřnímu užití. 

-24 Kč

 119 

95
- Kč -



AKČNÍ NABÍDKA OD 6. 3. 2021 DO 30. 4. 2021

QUIXX®  
NOSNÍ SPREJ 
30 ml
• účinně a bezpečně pomáhá uvolnit  

ucpaný nos při nachlazení, chřipce
• hypertonický roztok mořské vody,  

obsahuje vodu z oceánu a čištěnou vodu.

V akci také:  
Quixx® extra nosní sprej 30 ml za 135 Kč 161 Kč (-26 Kč);  
Quixx® soft nosní sprej 30 ml za 119 Kč 147 Kč (-28 Kč)
Zdravotnický prostředek k aplikaci do nosu.  
Pečlivě si pročtěte návod k použití.

NALGESIN® S 275 MG
40 tablet
• lék proti bolesti hlavy, zubů, zad, svalů,  

kloubů, menstruační bolesti
• mírní bolest, horečku a zánět
• rychlý nástup analgetického účinku

V akci také:  
Nalgesin® S 275 mg, 20 tablet za 119 Kč 139 Kč (-20 Kč)
Čtěte pečlivě příbalový leták. Obsahuje sodnou sůl  
naproxenu. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

OLFEN GEL
100 g
• rychle a účinně ulevuje od bolesti  

zad, svalů a kloubů 
• s příjemným chladivým efektem

V akci také: Olfen, léčivá náplast, 5x 140 mg 
za 199 Kč 249 Kč (-50 Kč),
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.  
Olfen, gel a Olfen, léčivá náplast jsou léčivé přípravky k zevnímu  
použití. Obsahují účinnou látku diclofenacum natricum.

-40 Kč

 189 

149
- Kč -

ERDOMED® 225 MG
20 sáčků
• lék na kašel, rýmu a zánět dutin
• ředí hlen, působí proti bakteriím
• včasné nasazení může předejít užívání antibiotik
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.  
Erdomed 225 mg granule pro perorální suspenzi  
obsahuje erdostein. Pro dospělé a děti od 12 let. 

LIVOSTIN® 0,5 MG/ML  
OČNÍ KAPKY, SUSPENSE
4 ml
• příznaky alergické  konjunktivitidy
• téměř okamžitá úleva
• cílené působení v místě obtíží

V akci také: Livostin® 0,5 mg/ml  
nosní sprej, suspense, 10 ml  
za 149 Kč 197 Kč (-48 Kč)
Před použitím si pečlivě přečtěte celou  
příbalovou informaci. Reklama na léčivé přípravky.  
Oční kapky, suspenze obsahují levokabastin-hydrochlorid a jsou k očnímu podání. 

FLIXONASE 50 MIKROGRAMŮ/
DÁVKA, NOSNÍ SPREJ, SUSPENZE
60 dávek
Nosní sprej pro komplexní úlevu od alergické rýmy:
• ulevuje od nosních a očních příznaků alergie  

(kýchání, svědění nosu a očí, slzení očí, ucpaný nos)
• účinkuje po 24 hodin
• již v 1 dávce
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
O správném použití se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.  
Flixonase 50 mikrogramů/dávka nosní sprej, suspenze  
je léčivý přípravek k nosnímu užití.  
Obsahuje flutikason-propionát. -40 Kč

 359 

319
- Kč -

COLAFIT
60 kostiček
• čistý krystalický kolagen ve formě měkkých,  

snadno polykatelných kostiček
• balení na 2 měsíce užívání  

– stačí pouze 1 kostička denně
• bez barviv a přídavných látek
Doplněk stravy. (1 kostička/5,82 Kč)

LEVOPRONT® SIRUP
120 ml
• rychlá úleva od suchého kašle 
• při tlumení kašle působí přímo v dýchacích  

cestách bez nežádoucího ovlivnění mozku 
• kapky a sirup pro děti od 2 let a dospělé, tablety od 12 let

V akci také: Levopront®, kapky, 15 ml za 109 Kč 129 Kč (-20 Kč), 
Levopront® 60 mg, 10 tablet za 125 Kč 155 Kč (-30 Kč)
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Levopront obsahuje levodropropizin. Léčivé přípravky k vnitřnímu užití.

-40 Kč

 199 

159
- Kč -

ZODAC®

40 tablet
• přípravek proti alergiím
• ke zmírnění nosních  

a očních příznaků alergické rýmy  
a chronické kopřivky

• léčba sezónní i celoroční alergie
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.  
Obsahuje cetirizin. 

-29 Kč

 158 

129
- Kč -

HERBION® PASTILKY 
16 pastilek 
• rostlinný léčivý přípravek užívaný jako expektorans  

při vlhkém (produktivním) kašli
• pro dospělé a děti od 6 let
• obsahuje suchý výtažek z listu břečťanu
• aroma citronu a karamelu
Čtěte pečlivě příbalový leták.  Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

-20 Kč

 99 

79
- Kč -

-48 Kč

 197 

149
- Kč -

-28 Kč

 147 

119
- Kč -

-100 Kč

 449 

349
- Kč -

-56 Kč

 155 

99
- Kč -

GALVERDE 3 MG
24 pastilek + Forfitky bylinné bonbóny  
NAVÍC*
STOP bolesti  
v ústech a krku
• ke zmírnění bolesti  

a podráždění v ústní  
dutině a krku  
(bolest, zarudnutí, otok)

• již pro děti od 6 let
Čtěte pečlivě příbalovou  
informaci. Léčivý přípravek  
k vnitřímu užití s účinnou látkou  
Benzyamini hydrochloridum 3 mg v 1 pastilce.  
* Za 0,01 Kč.

+

-20 Kč

 149 

129
- Kč -

-50 Kč

 259 

209
- Kč -

ALERGIE



AKČNÍ NABÍDKA OD 6. 3. 2021 DO 30. 4. 2021

RENNIE® 
96 žvýkacích tablet
Pálí Vás žáha? Rennie přináší efektivní  
úlevu od pálení žáhy během 5 minut. 

V akci také:  
Rennie® 48 tablet za 119 Kč 143 Kč (-24 Kč)
Čtěte pečlivě přibalovou informaci. 
Rennie je léčivý přípravek k vnitřnímu  
užití. L.CZ.MKT.CC.09.2020.2045

MÖLLER‘S OMEGA 3 CITRON
250 ml
• tekutý rybí olej je zdrojem Omega 3 a vitaminu A, D a E  

a vyrábí se tradičním způsobem z tresčích jater volně  
žijící tresky arktické 

• Omega 3 mastné kyseliny EPA a DHA přispívají  
k normální činnosti srdce 

• Vitamin D přispívá k udržení normálního stavu  
kostí a zubů a k normální funkci imunitního systému

V akci také: další druhy Möller‘s Omega 
za 259 Kč 302 Kč (-43 Kč) (1 ml/1,04 Kč)

Doplňky stravy. (1 ml/1,04 Kč)

TASECTAN® DUO 
12 tablet
• rychle vyřeší akutní průjem  

a šetrně obnoví funkci střev
• potlačuje doprovodné bolesti břicha a křeče
• na všechny druhy průjmu.
• forma pro dospělé i děti

V akci také: Tasectan® Duo, 12 sáčků 
za 149 Kč 189 Kč (-40 Kč)
Zdravotnické prostředky.

-40 Kč

 199 

159
- Kč -

ESPUMISAN® 40 MG
měkké tobolky 100
• pro úlevu od nadýmání 
• lze užívat v těhotenství 
• lze užívat dlouhodobě
• Espumisan kapky 100 mg/ml mohou  

užívat také kojenci a děti od 6 let

V akci také: Espumisan® 40 mg, měkké tobolky 50;  
za 89 Kč 99 Kč (-10 Kč), Espumisan® kapky 30 ml  
za 129 Kč 155 Kč (-26 Kč)
Čtěte pěčlivě příbalovou informaci. Léčivé přípravky  
k vnitřnímu užití s účinnou látkou simetikon.

TEREZIA OSTROPESTŘEC + REISHI 
60 kapslí
• ostropestřec pomáhá k očistě jater  

a jejich regeneraci 
• v kombinaci s reishi a černým bezem  

pro podporu obranyschopnosti organizmu
• bez příměsí a konzervačních látek
Doplněk stravy. 
(1 kapsle/4,15 Kč)

-40 Kč

 289 

249
- Kč -

HYAL-DROP® MULTI  
OČNÍ KAPKY 
10 ml
Účinná pomoc pro podrážněné a unavené oči
• použitelnost 6 měsíců po otevření
• bez konzervantů, vhodný i pro velmi citlivé oči

V akci také:  
Artelac TripleAction 10 ml 
za 249 Kč 299 Kč (-50 Kč)
Zdravotnické prostředky,  
pečlivě čtěte návod k použití.

-37 Kč

 226 

189
- Kč -

BETAGLUKAN  
IMU 200 MG
60 tobolek
• obsahuje 200 mg přírodního betaglukanu  

a 5 µg vitaminu D v jedné tobolce
• dávkování pouze 1 tobolka denně
• vhodný k dlouhodobému užívání
Doplněk stravy. (1 tobolka/4,98 Kč) -110 Kč

 409 

299
- Kč -

RHINOSTAS
nosní sprej, 10 ml  
+ Nosní inhalátor NAVÍC*
• nosní sprej s okamžitým účinkem  

na zmírnění a odstranění zduření  
nosní sliznice

V akci také: Nosní inhalátor Galmed  
za 29 Kč 35 Kč, (-6 Kč)
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Léčivý přípravek k nosnímu podání s účinnou látkou  
xylometazolin hydrochlorid. *Za 0,01 Kč.

-80 Kč

 499 

419
- Kč -

IMUCOMPLEX ACUT 
15 tablet + Forfitky bylinné bonbóny NAVÍC*
• originální český výrobek, který stráží Váš krk
• cíleně stimuluje imunitní systém v dutině ústní

V akci také: Imunocomplex, 90 tobolek 
za 479 Kč 552 Kč (-73 Kč) (1 tobolka/5,32 Kč)

Doplňky stravy.  
(1 tableta/ 15,93 Kč) 
*Za 0,01 Kč

-44 Kč

 233 

189
- Kč -

-43 Kč

 302 

259
- Kč -

+

+

-29 Kč

 268 

239
- Kč -

-35 Kč

 120 

85
- Kč -

SANICOR STOPVIR
15 ml
Ochrana nosu před virovým respiračním onemocněním
• zabraňuje šíření viru v nose
• vytváří ochrannou bariéru na povrchu nosní sliznice
• zklidňuje a zvlhčuje podrážděnou nosní sliznici
Sanicor StoVir je zdravotnický prostředek.

-16 Kč

 165 

149
- Kč -

-30 Kč

 179 

149
- Kč -

OCUVITE® LUTEIN FORTE
60 + 30 tablet
• pro Váš ostrý zrak s unikátní formou  

luteinu s postupným uvolňováním
• složení potvrzené  

vědeckými poznatky

V akci také:  
Ocuvite Lutein Premium, 60 tablet za 379 Kč  
509 Kč (-130 Kč) (1 tableta/ 6,32 Kč)

Doplňky stravy. (1 tableta/4,66 Kč)



VYZVEDNUTÍ LÉKŮ
Z E-RECEPTU

S OBČANSKÝM
PRŮKAZEM

NEBO CESTOVNÍM
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1



BIOPRON® 9 PREMIUM 
30 tablet
• Biopron 9 Premium doplňuje střevní  

mikrobiotu probiotiky a prebiotiky
• 9 probiotických kmenů ve vysoké denní  

dávce 20 miliard CFU + prebiotika

V akci také: Biopron® Kids+ 30 kapslí 
za 339 Kč 399 Kč (-60 Kč) (1 kapsle/11,3 Kč)

Doplňky stravy. (1 tableta/7,97 Kč)

OMEGA-3 FORTE 1000 MG 
120 + 60 tobolek
• vysoká dávka omega-3 prémiové kvality  

pro zdravé srdce, mozek a zrak  
• EPA a DHA přispívají k normální  

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

• příznivého účinku je dosaženo  
při denním příjmu 250 mg EPA a DHA

Doplněk stravy. (1 tobolka/1,44 Kč)

GS EXTRA STRONG MULTIVITAMIN
tablet 60 + 60
• komplexní vyvážené složení vitaminů,  

minerálů a dalších aktivních látek
• STRONG KOMPLEX –  

extra dávka vitaminu C,  
lutein, activin, echinacea 

• extra silný, extra účinný  
multivitamin ve výhodném balení

V akci také: GS Extra Strong Multivitamin 50+ tablet 90 + 30 
za 449 Kč 535 Kč (-86 Kč) (1 tableta/3,74 Kč) 

Doplňky stravy. (1 tableta/3,24 Kč)

PHARMATON®  
WOMAN ENERGY 30+
30 tablet
• vyvážená kombinace vitamínů, minerálů  

a ženšenového výtažku G115®
• výtažek Panax ginseng G115®  

přispívá k tělesné a duševní  
pohodě, k odolnosti organismu vůči stresu  
a pomáhá podporovat vitalitu organismu

V akci také: Pharmaton® Man Energy 30+ tbl.30  
za 199 Kč 242 Kč (-43 Kč) (1 tableta/6,63 Kč), 
Pharmaton® Geriavit 50+, 100 měkých tobolek za 599 Kč 728 Kč (-129 Kč) (1 tobolka/5,99 Kč), 
Pharmaton® Geriavit 50+, 30 měkých tobolek za 239 Kč 287 Kč (-48 Kč) (1 tobolka/7,97 Kč)

Doplňky stravy. (1 tableta/6,63 Kč)

SWISS NATUREVIA®  
MEGA BRUSINKY
60 kapslí 
• vysoce koncentrovaný extrakt z brusinek Cran-max 

a extrakt ze zlatobýlu, který podporuje  
zdraví a správnou funkci měchýře  
a dolních močových cest

V akci také: Swiss NatureVia®  
UroPerfect Manóza Rapid, 10 sáčků 
za 199 Kč  225 Kč (-26 Kč)  
( 1 sáček / 19,90 Kč)

Doplňky stravy. ( 1 kapsle/6,48 Kč)

-50 Kč

 309 

259
- Kč -

CENTRUM® SILVER
100 + 30 tablet NAVÍC*
• kompletní multivitamin s vitamíny,  minerály  

a stopovými prvky, speciálně pro osoby  
nad 50 let  

• nyní v limitované jarní edici  
+ měsíc užívání NAVÍC*

V akci také: Centrum® AZ 100 + 30 tablet NAVÍC* 
za 559 Kč 589 Kč (-30 Kč) (1 tableta/4,3 Kč)

Doplňky stravy. *Při koupi Centrum® AZ nebo Centrum® Silver, 100 tablet,  
získáte Centrum® AZ nebo Centrum® Silver, 30 tablet NAVÍC*.  
Platí do vyprodání zásob. (1 tableta/4,53 Kč) *Za 0,01 Kč. -30 Kč

 619 

589
- Kč -

*V kategorii multivitaminů. Zdroj: IQVIA consumption data - Česká republika, YTD 12/2019  
**Výroba multivitaminů Centrum je v souladu s certifikátem „Good Manufacturing Practice“

B17 APRICARC  
S MERUŇKOVÝM  
OLEJEM
60 kapslí
• 4 účinné složky v 1 kapsli 
• obsahuje meruňková jádra s vitamin B17 
• hlíva ústřičná pochází z českých pěstíren 
• Reishi a rakytník podporují obranyschopnost organizmu

V akci také: B17 Apricarc s meruňkovým olejem 180 kapslí  
za 869 Kč 1 029 Kč (-160 Kč) (1 kapsle/4,83 Kč)

Doplňky stravy. (1 kapsle/5,82 Kč) -60 Kč

 409 

349
- Kč -

CLOTRIMAZOL AL 200 MG
3 vaginální tablety  
s aplikátorem
• k léčbě kvasinkových  

či plísňových infekcí pochvy  
• pro ženy a dívky od 12 let
Čtěte pozorně příbalovou informaci.  
Volně prodejný léčivý přípravek k vaginálnímu užití  
s obsahem Clotrimazolu.

-14 Kč

 99 

85
- Kč -

KOMBINOVANÁ TERAPIE

NOVINKANIQUITIN® CLEAR 21 MG
7 ks náplastí
POMOC PŘI ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ
• uleví od náhlé chuti na cigaretu
• zmírňuje abstinenční příznaky
• náplasti NiQuitin Clear se mohou používat  

samostatně nebo v kombinaci s orálními  
formami nikotinu

Kombinovaná terapie náplastí  
a pastilek je účinnější než samotná náplast1.

V nabídce také: NiQuitin® Freshmint, 4 mg,  
léčivá žvýkací guma, 100 ks za 629 Kč  
789 Kč (-160 Kč), NiQuitin® Mini, 4 mg,  
3 x 20 lisovaných pastilek za 449 Kč 520Kč (-71 Kč) a další přípravky NiQuitin.
1Určeno pro zmírnění abstinenčních příznaků u silných kuřáků. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. 
Transdermální náplast - lék na vnější užití. Pastilky a žvýkačky – léky k užití v ústní dutině. Obsahují nikotin. 
Před použitím se poraďte se svým lékařem.

-71 Kč

 520 

449
- Kč -

MARŤÁNCI® GUMMY  
ECHINACEA 20 MG 
50 ks 
• multivitaminy pro děti s echinaceou,  

vitaminem C a zinkem, které podporují  
funkci imunitního systému

Doplněk stravy. (1 tableta/3,18 Kč)

-30 Kč

 189 

159
- Kč -

-32 Kč

 421 

389
- Kč -

-43 Kč

 242 

199
- Kč -

-72 Kč

 461 

389
- Kč -

-90 Kč

 329 

239
- Kč -



AKČNÍ NABÍDKA OD 6. 3. 2021 DO 30. 4. 2021

BIOGAIA PROTECTIS KAPKY  
S VITAMINEM D
10 ml
PRO PODPORU IMUNITY
• 10 µg vitaminu D v denní dávce
• patentovaný kmen živých bakterií  

Lactobacillus reuteri Protectis® 
• vhodné pro dlouhodobé užívání

V akci také:  
BioGaia ProTectis 30 tablet s vit. D 
za 319 Kč  349 Kč (-30 Kč) (1 tableta/10,63 Kč)

Doplňky stravy. (1 ml/56,90 Kč)

TENA® LADY SLIM NORMAL 
24 + 12 ks
• vložky pro ženy se středním únikem moči
• poskytují trojí ochranu  

proti protečení,  
vlhkosti a zápachu

Zdravotnický prostředek.

SUNAR® COMPLEX 2, 3, 4, 5
600 g
• komplexní péče pro spokojené bříško
• vápník1 a vitamin D1 pro normální růst  

a vývoj kostí dítěte

V akci také: Sunar®Premium 2, 3, 4; 600 g 
za 289 Kč  314 Kč (-25 Kč) (1 g/0,48 Kč)

Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy.  
Kojenecká výživa by měla být používána na doporučení lékaře.  
Akce se nevztahuje na počáteční a speciální  
kojenecká mléka. 1Podle požadavků legislativy všechna  
pokračovací kojenecká mléka obsahují vápník  
a vitamin D. Více o výrobcích a přípravě  
na www.sunar.cz (1 g/0,33 Kč)

MOJE LÉKÁRNA  
HYAL-VISION 
oční kapky, 10 ml  
+ Vitamin C 10 tablet NAVÍC*
• pro citlivé, unavené, zarudlé a suché oči

MOJE LÉKÁRNA  
HYPERMAR NOSNÍ SPREJ
30 ml + Vitamin C 10 tablet NAVÍC*
• k uvolnění a vyčištění nosu a nosních dutin,  

ke kterému dochází při nachlazení
• vhodné pro dospělé a děti od 3 let

SWISS NATUREVIA®  
LAKTOBACÍLKY BABY 
30 sáčků
• probiotika obohacena prebiotiky pro kojence a malé děti
• nově v praktických vysypávacích sáčcích.  

Min. 1 miliarda aktivních mikroorganismů v 1 sáčku

V akci také: Swiss NatureVia® Laktobacílky  
baby 60 sáčků za 285 Kč 320 Kč  
(-35 Kč) (1 sáček/4,75 Kč)

Doplňky stravy. ( 1 sáček/ 5,83 Kč)

PERSEN® FORTE 
40 tablet
• PERSEN® Forte je přírodní lék obsahující rostlinné  

extrakty se zklidňujícím a uvolňujícím účinkem
• navodí vnitřní klid, zbaví pocitů strachu,  

obnoví psychickou rovnováhu
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Persen® Forte je léčivý přípravek k vniřnímu užití. 

-70 Kč

 639 

569
- Kč -

PRIESSNITZ ŽÍLY  
A CÉVY MEDICAL
125 ml
• proti křečovým žilám
• proti otokům a bolesti nohou
• rychle účinkuje, rychle pomůže
Zdravotnický prostředek. -43 Kč

 262 

219
- Kč -

MELATONIN PLUS 
120 tablet + Forfitky bylinné  
bonbóny NAVÍC*
PŘIROZENÁ, PŘÍRODNÍ CESTA KE SPÁNKU

• obsahuje „spánkový hormon“ melatonin  
a kombinaci osvědčených bylin mučenky,  
meduňky a vitamin B6

• navíc napomáhá k relaxaci a uvolnění při stresu
• není návykový
• vhodný pro starší osoby
Doplněk stravy. (1 tableta/2,24 Kč) *Za 0,01 Kč.

V akci také: Moje lékárna Magnesium B6  
Forte 50 + 10 za 169 Kč 179 Kč  

(-10 Kč) ( 1 tableta/2,82 Kč) 
*Za 0,01 Kč.

MOJE LÉKÁRNA  
MAGNESIUM  
B6 FORTE
100 + 20 tablet  
+ Vitamin C 10 tablet NAVÍC*
• k normální psychické a nervové činnosti

+

TEREZIA REISHI 
60 kapslí  
• 100% houbový přípravek bez příměsí v BIO kvalitě 
• obsahuje všechny aktivní látky celé reishi, které  

působí ve vzájemné harmonii 
• Reishi podporuje obranyschopnost organizmu  

a příznivě působí na oběhový systém  

V akci také: Terezia Reishi 120 kapslí 
za 649 Kč 809 Kč (-160 Kč) (1 kapsle/5,41 Kč)

Doplňky stravy. (1 kapsle/6,65Kč)

-29 Kč

 298 

269
- Kč -

-17 Kč

 176 

159
- Kč -

-50 Kč

 249 

199
- Kč -

-57 Kč

 326 

269
- Kč -

-20 Kč

 139 

119
- Kč -

-20 Kč

 195 

175
- Kč -

-62 Kč

 321 

259
- Kč --90 Kč

 489 

399
- Kč -

(1 tableta/2,24 Kč)

Doplněk stravy. Zdravotnický prostředek.Zdravotnický prostředek.

-10 Kč

 119 

109
- Kč -



Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč včetně DPH. Nabídka platí od 6. 3. do 30. 4. 2021 nebo do vyprodání zásob. Prostudujte 
pečlivě příbalový leták. Účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. Cílem této nabídky není podpora zvýšeného užívání léčiv. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.www.mojelekarna.cz

AKČNÍ NABÍDKA OD 6. 3. 2021 DO 30. 4. 2021

FYTO OBOJEK FORTE 
+ NIXX hygienický gel 100 ml NAVÍC*
• klíště a blechu odpudí anebo vysuší 

V akci také: Fytopipety (3 druhy)  
a Fytospray + NIXX 100 ml  
hygienický gel 100 ml NAVÍC*
Před použitím si vždy přečtěte údaje  
na obalu a připojené informace o přípravku.  
Fytoobojek Forte je veterinární biocidní přípravek,  
složení: Geraniol 5 g/kg.  
Používejte biocidní přípravky bezpečně. 
Nixx hygienický gel je kosmetický přípravek.  
*Za 0,01 Kč.  

MAGNESIUM 400 MG  
+ B-KOMPLEX  
+ VIT. C GALMED
30 sáčků + Forfitky bylinné bonbóny NAVÍC*
• pro okamžité doplnění hořčíku
• k nasypání do úst bez nutnosti zapíjet

V akci také: Magnesium 250 mg,  
20 tablet za 69 Kč 76 Kč  
(-7 Kč) (1 tableta/3,45 Kč)

Doplněk stravy.  
(1 kapsle/4,63 Kč) *Za 0,01 Kč.

FORFIT CHONDROFIT  
KOMPLEX 9
180 tablet + Forfitky bylinné  
bonbóny NAVÍC*
PRÉMIOVÁ KLOUBNÍ VÝŽIVA
• vhodná jak pro starší generaci, pro osoby  

s nadváhou, sedavým zaměstnáním, fyzicky  
pracující, tak i pro aktivní sportovce

V akci také: Forfit Chondrofit,  
90 tablet za 309 Kč 358 Kč (-49 Kč) 
(1 tableta/3,43 Kč)

Doplněk stravy.  
( 1 tableta/ 2,83 Kč) 
*Za 0,01 Kč.

OCUTEIN® SENSITIVE  
PLUS OČNÍ KAPKY 
15 ml
• poskytuje okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči
• vhodné pro citlivé oči
• lze aplikovat na kontaktní čočky

V akci také:  
Ocutein® Allegro, oční kapky, 15 ml za 119 Kč 139 Kč (-20 Kč),  
Ocutein® Sensigel, hydratační oční gel, 15 ml za 229 Kč 270 Kč (-41 Kč),  
Ocutein® Sensitive, roztoky na kontaktní čočky, 50 ml  
za 85 Kč 100 Kč (-15 Kč) a 360 ml za 219 Kč 254 Kč (-35 Kč)
Zdravotnické prostředky.

COREGA FIXAČNÍ KRÉM ORIGINAL 
EXTRA SILNÝ 
40 g
• jemná mátová příchuť
• pevná fixace až na 12 hodin
• pomáhá bránit ulpívání zbytků jídla pod náhradou
• bez zinku

V akci také: více balení fixačních krémů a antibakteriální tablety od 79 Kč
Corega fixační krémy a čistící tablety jsou zdravotnické prostředky.

TEREZIA  
ČERNÝ ČESNEK 
60 kapslí
• fermentovaný česnek kuchyňský 
• pomáhá regulovat hladinu  

cholesterolu a lipidů v krvi  
• bez zápachu a palčivé chuti 
• nedráždí sliznice zažívacího ústrojí
Doplněk stravy. 
(1 kapsle/5,82 Kč)

+

ALAVIS™ 5
90 tablet
• komplexní kloubní výživa pro psy a kočky
• vyživuje kloubní chrupavky, podporuje promazávací  

vlastnosti kloubní tekutiny a napomáhá  
při pohybových problémech

• vhodné i pro preventivní podávání
Veterinární přípravek. 
(1 tableta/6,54 Kč) -110 Kč

 699 

589
- Kč -

-70 Kč

 419 

349
- Kč -

REVALID®  
HAIR COMPLEX 
60 kapslí
• 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
Doplněk stravy. 
(1 kapsle/6,65 Kč)

-50 Kč

 449 

399
- Kč -

+

+

FORTFIT GERIFIT PLUS
150 + 50 tablet  
+ Forfitky bylinné  
bonbóny NAVÍC*
• vysoký obsah ženšenu, ginsenosidů,  

extrakt zeleného čaje společně  
s hořčíkem a dalším vyváženým  
množstvím 12 druhů vitaminu  
a 8 minerálů

Doplněk stravy. 
(1 tableta/1,90 Kč)  
*Za 0,01 Kč.

+

-73 Kč

 452 

379
- Kč -

-50 Kč

 549 

499
- Kč -

-10 Kč

 149 

139
- Kč -

-30 Kč

 115 

85
- Kč -

-21 Kč

 180 

159
- Kč -

-90 Kč

 599 

509
- Kč -

STREPTOKILL® KAPKY  
S ÚSTNÍM APLIKÁTOREM 
25 ml
• 100 % přírodní účinná kombinace  

bylinných extraktů z dubu, šalvěje,  
řepíku, jitrocele, heřmánku  
a dalších šesti bylin

• extrakt z dubu přispívá k normální  
funkci horních cest dýchacích

Doplněk stravy. (1 ml/10,76 Kč)

-47 Kč

 316 

269
- Kč -




