
OROFAR®

24 pastilek
• působí proti virům, bakteriím i kvasinkám
• úleva od bolesti v krku
• léčí infekci
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. 
Orofar® je volně prodejný léčivý přípravek k rozpuštění v ústech. 
Poraďte se se svým lékařem či lékárníkem.

ATARALGIN®

50 tablet
Kombinace 3 účinných látek:  
paracetamol, guaifeneisin, kofein 
• snižuje horečku při akutních infekčních  

stavech, tlumí bolesti svalů a kloubů  
při chřipkových onemocněních

• tlumí bolest hlavy, krční páteře a zad
• uvolní svaly a napětí

V akci také: Ataralgin®, 20 tablet  
za 75 Kč 91 Kč (-16 Kč)
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Léčivé přípravky k vnitřnímu užití.

MILGAMMA N
100 měkkých tobolek

• vysoké dávky vitaminů B1, B6 a B12  
mají příznivé účinky na zánětlivá  
a degenerativní onemocnění nervů a bolesti zad

Čtěte pečlivě příbalovou informaci a před použitím se  
poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.  
milgamma® N cps je volně prodejný léčivý  
přípravek k vnitřnímu užití.

RAKYTNÍČEK® 
MULTIVITAMINOVÉ ŽELATINKY  
S RAKYTNÍKEM - ČTYŘLÍSTEK 
70 ks

•  skvělá chuť díky obsahu 20 % ovocné šťávy  
•  obsahuje 9 vitaminů a rakytník na podporu obranyschopnosti  

organizmu 
•  bez příměsí a konzervačních látek

V akci také: další druhy včetně  
veganského želé za 195 Kč
Doplňky stravy. (1 ks/2,79 Kč)

BIOSIL PLUS
60 tablet

• komplex vitamínů a minerálů  
pro krásné nehty a vlasy

Doplněk stravy. 
(1 tableta/0,98 Kč)

TEREZIA HLÍVA ÚSTŘIČNÁ  
S RAKYTNÍKOVÝM OLEJEM
60 + 60 kapslí

•  nejsilnější hlíva na trhu* od českého výrobce 
• rakytník na podporu imunity  
• bez příměsí a konzervačních látek

V akci také:  
TEREZIA Hlíva ústřičná s rakytníkovým olejem,  
100 + 100 kapslí za 579 Kč 639 Kč  
(-60 Kč) (1 kapsle/2,90 Kč)

Doplňky stravy. (1 kapsle/3,16 Kč) 
*Nejvyšší obsah deklarovaných  
betaglukanů dle průzkumu  
z lékáren, červen 2021. 

ZÁŘÍ/ŘÍJEN
AKČNÍ NABÍDKA OD 11. 9. 2021 DO 31. 10. 2021

-35 Kč

 204 

169
- Kč -

-33 Kč

 182 

149
- Kč -

-50 Kč

 245 

195
- Kč -

-15 Kč

 74 

59
- Kč -

ZINKOROT 25 MG
50 tablet

Zinkorot® - zinek, který léčí.
•  oslabená imunita vede ke zvýšené  

náchylnosti k respiračním infekcím,  
jakými jsou stavy nachlazení

• zinek sehrává důležitou úlohu v imunitním systému. 
Čtěte pečlive příbalovou informaci a před použitím  
se poraďte se svým lékářem nebo lékárníkem.  
Zinkorot® je volně prodejný léčivý přípravek  
s obsahem zinkumorotátu, určený k vnitřímu užití. -61 Kč

 250 

189
- Kč -

-100 Kč

 649 

549
- Kč -

Máme nový e-shop 
eshop.mojelekarna.cz

IBALGIN® 400
100 tablet

Účinné analgetikum:
• pomáhá při bolesti hlavy, zubů, zad, svalů,  

kloubů a menstruační bolesti
• snižuje horečku
• tlumí zánět
Pro dospělé a dospívající od 12 let
Čtěte pečlivě přibalovou informaci.  
Ibalgin® 400 je léčivý přípravek  
k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofenum.

-40 Kč

 419 

379
- Kč -

-31 Kč

 170 

139
- Kč -



COLDREX® HORKÝ NÁPOJ 
CITRON, CITRON S MEDEM
10 sáčků

• odstraňuje příznaky chřipky a nachlazení
• díky paracetamolu snižuje horečku,  

odstraňuje bolest hlavy a bolest v krku
• přídavkem léčivé látky na uvolnění ucpaného  

nosu a s vitamínem C

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

MUCOSOLVAN®  
PRO DOSPĚLÉ
100 ml 

•  léčí vlhký kašel
• rozpouští hlen
• usnadňuje vykašlávání
•  jahodová příchuť

V akci také:  
Mucosolvan® long effect, 20 tobolek za 135 Kč 168 Kč (-33 Kč);  
Mucosolvan® junior 3 mg/ml, sirup 100 ml za 109 Kč 128 Kč (-19 Kč) 
Čtěte pozorně příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.  
Volně prodejný léčivé přípravky k vnitřnímu užití. Obsahuje ambroxoli hydrochloridum.

VICKS SYMPTOMED  
COMPLETE CITRÓN
10 sáčků

• horký nápoj uleví od příznaků chřipky a nachlazení,  
jako jsou bolesti hlavy, svalů, bolesti v krku, horečka,  
průduškový kašel a ucpaný nos

V akci také: Vicks SymptoMed Forte citrón, 10 sáčků 
za 155 Kč 199 Kč (-44 Kč) 
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Léčivé přípravky k vnitřnímu užití.

NASIVIN® SENSITIVE 
0,5 MG/ML NOSNÍ SPREJ
roztok 10 ml

• zkracuje trvání rýmy v průměru o 2 dny a působí protivirově
• účinek se může projevit do 25 sekund po podání  

a přetrvává až 12 hodin
• neobsahuje konzervační látky 
• sprej proti rýmě pro děti od 6 let, dospívající 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.  
Nasivin® Sensitive jsou léčivé přípravky k nosnímu podání  
s léčivou látkou oxymetazolin-hydrochlorid.

STÉRIMAR™ CU  
NOS NÁCHYLNÝ K INFEKCI
50 ml

• přírodní mořská voda s příměsí mědi na infekční bakteriální rýmu 
• čistí nos a odstraňuje nečistoty včetně virů a bakterií
• vhodný pro nos náchylný k infekci - měď působí protizánětlivě,  

snižuje riziko komplikací rýmy a bakteriální infekce 
• vhodný pro všechny věkové kategorie, těhotné i kojící ženy

V akci také: Stérimar Na ucpaný nos, 50 ml 
za 199 Kč 239 Kč (-40 Kč)
Pozorně si přečtěte návod k použití na obale přípravku.  
Zdravotnický prostředek, CE 0459.

DEXOKET® 25 MG  
POTAHOVANÉ TABLETY
10 tablet

rychlá a účinná pomoc, když vás zasáhne bolest
• svalů a kloubů
• zubů
• hlavy
• při menstruaci

V akci také: Dexoket® 25 mg, granule  
pro perorální roztok, 10 sáčků za 85 Kč 98 Kč (-13 Kč)
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Volně prodejné léčivé  
přípravky Dexoket® obsahují dexketoprofen trometamol. K vnitřnímu užití.

PHYSIOMER® HYPERTONIC
135 ml

• čistí nosní sliznici a pomáhá tak odstraňovat viry a bakterie
• snižuje otok nosní sliznice při rýmě.  

100% mořská voda bohatá na minerály
• bezpečná pro dlouhodobé použitítí

V akci také: více druhů přípravků Physiomer® 
za 209 Kč 229 Kč (-20 Kč)
Zdravotnický prostředek.  
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 

Naskenujte QR kód pro rychlý nákup na eshop.mojelekarna.cz

-30 Kč

 179 

149
- Kč -

-30 Kč

 145 

115
- Kč -

-44 Kč

 199 

155
- Kč -

-24 Kč

 119 

95
- Kč -

-40 Kč

 229 

189
- Kč -

-20 Kč

 229 

209
- Kč -

-14 Kč

 89 

75
- Kč -

OSCILLOCOCCINUM®

30 dávek
• prevence a léčba chřipkových stavů, jako jsou např.  

horečka, zimnice, bolest hlavy, únava a bolesti svalů
• bez věkového omezení
• může se užívat během těhotenství a kojení

V akci také: Oscillococcinum® 6 dávek  
za 189 Kč 219 Kč (-30 Kč)
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Oscillococcinum® je homeopatický léčivý přípravek k vnitřnímu užití, užívaný tradičně v homeopatii k prevenci 
a léčbě chřipkových stavů. Obsahuje Anas barbariae, hepatis et cordis extractum 200 K.

-100 Kč

 699 

599
- Kč -

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. 

-31 Kč

 170 

139
- Kč -

IBOLEX® 200 MG
20 potahovaných tablet

•  nová generace léku proti bolesti
• účinná úleva od bolestí, nižší zátěž pro tělo
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Ibolex® je volně prodejný léčivý přípravek k vnitřnímu užití.  
Obsahuje dexibuprofenum. -25 Kč

 120 

95
- Kč -

-30 Kč

 159 

129
- Kč -

SEPTABENE® CITRON A BEZOVÝ 
KVĚT 3 MG/1 MG
16 pastilek

• komplexní léčba bolesti v krku:  
protizánětlivý, analgetický a antiseptický účinek

• snižují lokální známky zánětu: bolest, zarudnutí, otok a pocit tepla

V akci také: Septabene 3 mg/1 mg pastilky, 16 pastilek  
za 129 Kč 159 Kč (-30 Kč), Septabene 1,5 mg/ml  
+ 5,0 mg/ml orální sprej, 30 ml za 149 Kč 179 Kč (-30 Kč)
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Léčivé přípravky k orálnímu užití.



AKČNÍ NABÍDKA OD 11. 9. 2021 DO 31. 10. 2021

PARALEN® RAPID  
500 MG
16 šumivých tablet

Novinka ve formě šumivé tablety
•  tlumí bolest
•  snižuje horečku
Čtěte pozorně příbalovou informaci a poraďte se s lékařem  
nebo lékárníkem. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.  
Obsahuje paracetamol.

SINECOD 
sirup 200 ml

• proti suchému a dráždivému kašli různého původu   
• vhodný pro dospělé a děti od 3 let
• sirup s vanilkovou příchutí

V akci také: Sinecod, kapky za 139 Kč 175 Kč (-36 Kč);  
Sinecod 50mg, tablety s prodlouženým uvolňováním  
za 175 Kč 219 Kč (-44 Kč)
Před použitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci.  
Sinecod  a Sinecod 50 mg jsou léky k vnitřnímu užití. Obsahují butamirati citras.  

NEO-ANGIN®  
BEZ CUKRU
24 tablet + Hygienický gel na ruce 50 ml NAVÍC*

Na bolest v krku jednoduše Neo-geniální!
• léčí bolest v krku
• dezinfikuje ústní dutinu
• potlačuje zánět

V akci také:  
Neo-angin® třešeň, 24 pastilek + Hygienický gel  
na ruce 50 ml NAVÍC* za 149 Kč 179 Kč (-30 Kč),  
Neo-angin® šalvěj 24 pastilek + Hygienický gel na ruce 50 ml NAVÍC* za 149 Kč 179 Kč (-30 Kč)
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. NEO-ANGIN® BEZ CUKRU 1,2 mg/0,6 mg/5,72 mg pastilky, NEO-ANGIN® 
TŘEŠEŇ 1,2 mg/0,6 mg/5,9 mg pastilky a NEO-ANGIN® ŠALVĚJ 1,2 mg/0,6 mg/5,9 mg pastilky jsou léčivé 
přípravky k místnímu užití v ústech a krku. Hygienický gel Ace Trade s.r.o. je kosmetický přípravek. 
* Za 0,01 Kč ke každému přípravku.

OTRIVIN MENTHOL 
NOSNÍ SPREJ
10 ml

Nosní sprej s chladivým mentolem a eukalyptolem:
• ucpaný nos začíná uvolňovat již do 2 minut
• aplikace ráno a večer zajistí úlevu od ucpaného  

nosu až na 24 hodinu
• uvolňuje tlak v dutinách
V akci také: Otrivin Rhinostop sprej  
za 145 Kč 179 Kč (-34 Kč), Otrivin nosní  
sprej, 10 ml za 95 Kč 119 Kč (-24 Kč)

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. O správném použití se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Otrivin 1 mg/ml a Otrivin Menthol 1 mg/ml nosní spreje, roztoky obsahují xylometazolin.  
Otrivin Rhinostop 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml nosní sprej, roztok. Léky k podání do nosu.  

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.

RHINOSTAS
10 ml + nosní inhalátor NAVÍC*

•  nosní sprej s okamžitým účinkem na zmírnění  
a odstranění zduření nosní sliznice

Čtěte pečlivě přibalovou informaci.  
Léčivý přípravek k nosnímu podání s účinnou látkou  
xylometazolin hydrochlorid. *Za 0,01 Kč.

NOVINKA

-14 Kč

 63 

49
- Kč -

-20 Kč

 69 

49
- Kč -

SOLEDUM® 200 MG 
ENTEROSOLVENTNÍ  
MĚKKÉ TOBOLKY
20 ks + Hygienický gel na ruce 50 ml NAVÍC*

Expert na zánět průdušek, dutin a nachlazení!  
• potlačuje zánět v průduškách 
• rozpouští usazený hustý hlen  
• usnadňuje namáhavé vykašlávání
• ulevuje od akutního zánětu vedlejších nosních dutin

V akci také: Soledum® 100 mg enterosolventní  
měkké tobolky, 20 ks + Hygienický gel na ruce 50 ml  
NAVÍC* za 139 Kč 169 Kč (-30 Kč)
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Léčivé přípravky s účinnou  
látkou cineolum k vnitřnímu užití. Hygienický gel Ace Trade s.r.o. je  
kosmetický přípravek. * Za 0,01 Kč ke každému přípravku.

+

-20 Kč

 199 

179
- Kč -

-30 Kč

 129 

99
- Kč -

BRUFEN®  
400 MG
100 tablet

•  úleva od bolesti hlavy, migrény, zubů, šíje, zad,  
kloubů a při chřipkových onemocněních 

•  snižuje horečku

V akci také: Brufen® 400 mg, 30 tablet  
za 59 Kč 76 Kč (-17 Kč)
Čtete pečlivě příbalovou informaci. Brufen® 400 mg potahované  
tablety jsou léčivé přípravky k vnitřnímu užití s léčivou látkou ibuprofenum.

-40 Kč

 169 

129
- Kč -

OLYNTH® HA 1 MG/ML,  
NOSNÍ SPREJ 
roztok, 10 ml

•  rychle uvolňuje ucpaný nos
•  zvlhčuje nosní sliznici
• obsahuje kyselinu hyaluronovou*
• neobsahuje konzervační látky
• účinek po dobu 10 hodin
* ve formě sodné soli

V akci také: další druhy Olynth® od 95 Kč
Před použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci.  
Reklama na léčivý přípravek. Nosní sprej, roztok Olynth® HA 0,5 mg/ml, Olynth® HA 1 mg/ml,  Olynth®   
0,5 mg/ml, Olynth® 1 mg/ml obsahuje xylometazolin-hydrochlorid a je určen k podání do nosu. 

-26 Kč

 121 

95
- Kč -

+

-40 Kč

 199 

159
- Kč -

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

V akci také: i jiné příchutě za 149 Kč 179 Kč (-30 Kč)
Čtěte pozorně příbalovou informaci a poraďte se  
s lékařem nebo lékárníkem. Paralen® Grip horký nápoj pomeranč  
a zázvor 500 mg/10 mg je volně prodejný lék k vnitřnímu užití. -30 Kč

 179 

149
- Kč -

-30 Kč

 179 

149
- Kč -

+
-8 Kč

 93 

85
- Kč -

Naskenujte QR kód pro rychlý nákup na eshop.mojelekarna.cz

PARAMEGAL  
500 MG
30 tablet

• proti bolesti hlavy, kloubů, svalů, zubů a při chřipce
• snižuje teplotu
Čtěte pečlivě přibalovou informaci. Léčivý přípravek  
k vnitřnímu užití. Obsahuje paracetamol -14 Kč

 53 

39
- Kč -



AKČNÍ NABÍDKA OD 11. 9. 2021 DO 31. 10. 2021

CETEBE® VITAMIN C  
500 MG
60 kapslí

• vitamin C 500 mg s postupným uvolňováním  
je doplněk stravy, který jedinečným způsobem  
zásobuje organismus vitaminem C po celý den

• unikátní technologie časových perliček
• vitamin C přispívá k normální funkci imunitního systému
Doplněk stravy.  (1 kapsle/3,15 Kč)

CLOTRIMAZOL AL  
10 MG/G
50 g krém

• k léčbě kožních a slizničních  
infekcí, které jsou způsobeny  
kvasinkami, plísněmi  
a některými bakteriemi

• pro dospělé a děti od 2 let
Pečlivě čtěte příbalový leták. Volně prodejný léčivý  
přípravek k vnějšímu užití s obsahem clotrimazolu.

LINEX®  
FORTE
28 tobolek

Obsahuje PROBIOTIKA a PREBIOTIKA
•  nejen při a po antibiotické léčbě,  

při změně stravy
Doplněk stravy. Obsahuje bakterie Lactobacillus  
acidophilus a Bifidobacterium animalis subsp.lactis.  
Není určen k náhradě pestré stravy. 
(1 tobolka/8,18 Kč)

IBEROGAST®

50 ml
Pocit plnosti? Bolest břicha nebo nadýmání?  
Vyzkoušejte bylinný lék Iberogast.  
Iberogast. Expert na Vaše zažívací potíže!

V akci také: Iberogast, 20 ml za 179 Kč  
209 Kč (-30 Kč), Iberogast 100 ml  
za 499 Kč 599 Kč (-100 Kč)
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Iberogast 20, 50 a 100 ml jsou léčivé přípravky k vnitřnímu užití. Léčivé přípravky jsou složeny z tekutých 
extraktů různých částí bylin. L.CZ.MKT.CC.09.2020.2046

TEREZIA OSTROPESTŘEC  
+ REISHI FORTE 
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)

PANGROL®  
20000 
20 tablet

Těžký žaludek a problémy s trávením po jídle? 
•  tři trávicí enzymy podporují trávení a vstřebávání  

jídla při problémech s enzymy slinivky břišní
Pečlivě si pročtěte příbalový leták. Volně prodejný léčivý  
přípravek Pangrol® 20 000 IU obsahuje pancreatinum.  
K vnitřnímu užití.

VOLTAREN FORTE  
20 MG/G 
150 g, gel

Voltaren Forte 20 mg/g gel proti bolesti  
až na 24 hodin, při aplikaci 2x denně ráno  
a večer: 
• ulevuje od bolesti zad, svalů a kloubů
• protizánětlivý účinek

V akci také: Voltaren Rapid 20 měkkých tobolek,  
25 mg za 119 Kč 149 Kč (-30 Kč); Voltaren léčivá  
náplast 5 ks, 140 mg za 299 Kč 369 Kč (-70 Kč)
Pozorně si přečtěte příbalovou informaci.  
Voltaren Forte 20 mg/g gel je lék k vnějšímu použití.  
Obsahuje diclofenacum diethylaminum.  
Voltaren Rapid 25 mg měkké tobolky je lék  k vnitřnímu užití. Obsahuje diclofenacum kalicum.  
Voltaren 140 mg léčivá náplast je lék  k vnějšímu použití. Obsahuje diclofenacum natricum.  
*Volně prodejné léky, Nicholas Hall’s global CHC database, DB6. 

ZINEK FORTE  
25 MG
90 tablet

• vysoká dávka zinku pro podporu imunitního systému
• přispívá k udržení normálního stavu vlasů,  

nehtů, pokožky, kostí a kognitivních funkcí
Doplněk stravy. 
(1 tableta/1,66 Kč)

ESSENTIALE®  
300 MG
100 tvrdých tobolek

Pro podporu přirozené regenerace jater 
• je určen pacientům s poškozením jaterních funkcí  

v důsledku toxicko-metabolického poškození jater 
 a při zánětu jater

• urychluje obnovu jaterních buněk
•  zlepšuje jejich funkci 
• podporuje jejich regeneraci
Čtěte pozorně příbalovou informaci a poraďte se  
s lékařem nebo lékárníkem. Essentiale® je volně  
prodejný léčivý přípravek k vnitřnímu užití.  
Obsahuje phospholipida sojae praeparata.

HELICID® 20 ZENTIVA
14 enterosolventních  
tvrdých tobolek

• účinná pomoc při pálení žáhy
• snižuje množství kyseliny, která se tvoří  

ve vašem žaludku
• po poradě s lékařem mohou užívat  

i těhotné či kojící ženy
Čtěte pečlivě přibalovou informaci.  
Léčivý přípravek s účinnou látkou  
omeprazol k vnitřímu užití.

ESPUMISAN®  
40 MG
100 měkkých tobolek

•  přináší úlevu od nadýmání a plynatosti
•  lze užívat dlouhodobě
•  lze užívat v těhotenství

V akci také: Espumisan® 40 mg, 50 měkkých tobolek 
za 89 Kč 99 Kč (-10 Kč)
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Léčivé přípravky k vnitřnímu užití s účinnou látkou simetikon.
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VYZVEDNUTÍ LÉKŮ

S OBČANSKÝM
PRŮKAZEM

NEBO CESTOVNÍM
PASEM

V TELEFONU

Nabízíme také službu
rezervace léků na předpis
přes eshop.mojelekarna.cz

NOVĚ

2

LÉKAŘ VÁM VYSTAVIL1



GS VITAMIN C 1000  
+ ŠÍPKY
100 + 20 tablet 

•  obohacen o přírodní sílu šípků   
• navíc unikátní tableta TIME-RELEASE zajišťující  

postupné uvolňování
• vitamin C podporuje imunitu a přispívá  

ke snížení míry únavy a vyčerpání

V akci také: GS Vitamin C 500 + šípky,  
100 + 20 tablet za 169 Kč 189 Kč 
(-20 Kč) (1 tableta/1,41 Kč)

Doplňky stravy. (1 tableta/1,99 Kč)

TEREZIA  
REISHI BIO
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/6,65 Kč)

TEREZIA HLÍVA ÚSTŘIČNÁ  
+ LACTOBACILY 
60 + 60 kapslí

• nejsilnější hlíva na trhu* od českého výrobce
• šípek na podporu imunity
• bez příměsí a konzervačních látek
• obsahuje 3 probiotické kmeny, 10 mld v denní dávce
Doplněk stravy. (1 kapsle/3,24 Kč) 
* Nejvyšší obsah deklarovaných betaglukanů.  
Dle průzkumu z lékáren, červen 2021.

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 přibalovou 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 dlouhodobého použití.

GS EXTRA STRONG 
MULTIVITAMIN
60 + 60 tablet

•  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+ ; 90 +  
30 tablet za 449 Kč 535 Kč (-86 Kč) (1 tableta/3,74 Kč)

Doplňky stravy. (1 tableta/3,33 Kč)

PREVENTAN® KOMPLEX D3 
1000 IU
120 tablet

•  pro dlouhodobou a komplexní podporu imunity  
dospělých a mladistvých od 15 let  

• extra silná varianta 
•  obsahuje 2 mg originální aktivní látky ProteQuine®  

vysokou dávku vitaminu D3 a C, který přispívá  
k normální funkci imunity 

•  navíc je obohacen o antioxidanty zinek a selen  
a thyamin, který přispívá k normálnímu  
energetickému metabolismu  

•  balení na 4 měsíce

V akci také: Preventan® Junior Komplex D3 400 IU,  
120 tablet za 469 Kč 616 Kč (-147 Kč) (1 tableta/3,91 Kč)

Doplňky stravy. (1 tableta/3,91 Kč)

B17 APRICARC S MERUŇKOVÝM 
OLEJEM
60 kapslí

• 4 účinné složky v 1 kapsli
• obsahuje meruňková jádra s „vitaminem“ 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)

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 přídatných látek
Doplněk stravy. 
(1 kostička/5,48 Kč)

NATUREVIA®  
MEGA BRUSINKY 
60 kapslí

•  vysoce koncentrovaný brusinkový  
extrakt Cran-Max a extrakt  
ze zlatobýlu, který podporuje zdraví  
a správnou funkci měchýře a dolních močových cest

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

Doplňky stravy. (1 kapsle/6,32 Kč)
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FORFIT  
LACTOFIT
40 + 20 tobolek 

• prvotřídní probiotikum s prebiotiky
• 36 miliard a 10 kmenů živých kultur v denní dávce 
• zinek, chrom a vitamín C

V akci také: ForFit Lactofit 30 + 10 tobolek 
za 199 Kč 245 Kč (-46 Kč) (1 tobolka/4,98 Kč) 
ForFit Lactofit 10 tobolek 
za 89 Kč 98 Kč (-9 Kč) (1 tobolka/8,90 Kč)

Doplňky stravy. (1 tobolka/5,48 Kč) -20 Kč
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Naskenujte QR kód pro rychlý nákup na eshop.mojelekarna.cz

prvotřídní 
probiotika



AKČNÍ NABÍDKA OD 11. 9. 2021 DO 31. 10. 2021

BEPANTHEN 
BABY
100 + 30 g ZDARMA 

trojitá péče o miminka i maminky
• pomáhá chránit zadeček  

před vznikem opruzení 
• přirozeně regeneruje a hydratuje
• péče o prsní bradavky
Kosmetický přípravek.  
L.CZ.MKT.CC.02.2021.2169 
* Nejdůvěryhodnější značka roku 2020  
v kategorii dětské krémy proti opruzeninám.  
(www.duveryhodneznacky.cz)

VIGANTOLVIT® D3  
2000 I.U.
60 tobolek

Vitamin D3:
• pro správné fungování imunitního systému,
• přispívá k udržení správné funkce svalů a kostí,
• podporuje vstřebávání vápníku v těle,
• bez lepku a bez laktózy.

V akci také: VIGANTOLVIT® Osteo, 30 tablet 
za 179 Kč 199 Kč (-20 Kč) (1 tablet/5,97 Kč)

Doplňky stravy. (1 tobolka/ 2,82 Kč)

CALCIUM PANTOTHENICUM 
MAST
100 g

• podporuje zklidnění podrážděné pokožky  
např. po nadměrném slunění

• vhodná k ochraně jemné pokožky dětí  
při přebalování a v péči o pokožku prsou  
u kojících žen

V akci také: Calcium pantothenicum mast, 30 g 
za 49 Kč 59 Kč (-10 Kč)
Kosmetické přípravky.

MOJE LÉKÁRNA 
B-KOMPLEX 
PREMIUM
100 + 20 tablet

•  kompletní sprektrum  
vitamínů B a jich  
přirozeným zdrojem  
- pivovarské  
kvasnice 

Doplněk stravy. 
(1 tableta/1,24 Kč)

MAGNESII LACTICI   
0,5 G GALMED
100 tablet 

• obsahuje 500 mg laktátu hořčíku  
pro lepší vstřebávání

• čistý hořčík vhodný pro těhotné a kojící
• ověřená organická forma hořčíku

V akci také: Magnesii Lactici 0,5 g Galmed, 50 tablet 
za 59 Kč 62 Kč (-3 Kč) (1 tablet/1,18 Kč)

Doplňky stravy. (1 tablet/0,89 Kč)

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), nově Sunar® Premium 2, 3, 4;  
700 g za 329 Kč 389 Kč, (-60) Kč (1g/0,47 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)
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MAGNE B6® 
40 tablet

• obsahuje kombinaci hořčíku a vitaminu B6, díky kterému  
se hořčík v těle rychleji doplní

• je určen ke zlepšení příznaků nedostatku hořčíku, jako např.: 
- nervozity, vyčerpanosti, podráždění 
- svalových křečí, mravenčení

V akci také: Magne B6, 100 tablet za 209 Kč  258 Kč (-49 Kč)
Čtěte pečlivě příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. 
Magne B6 je volně prodejný léčivý přípravek k vnitřnímu užití.
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MOJE LÉKÁRNA 
VITAMÍN C 1000 MG  
SE ŠÍPKY
100 + 20 tablet

• silná dávka vitamínu C
• postupné uvolňování
• šípky, bioflavonoidy

V akci také:  
Moje lékárna Vitamín C 500 mg 
se šípky, 100 + 20 tablet 
za 129 Kč 146 Kč (-17 Kč) 
(1 tableta/1,08 Kč)

Doplňky stravy. 
(1 tableta/1,74 Kč)

MOJE LÉKÁRNA 
VITAMIN D3  
400 IU
10 ml kapky  
pro kojence a děti

• imunita
• kosti
• zuby
• svaly
Doplněk stravy.
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JUNIOR-ANGIN PASTILKY 
24 ks + Hygienický gel  
na ruce 50 ml NAVÍC*

Expert na bolest v krku u dětí!
• ulevuje od bolesti v krku
• zklidňuje podrážděné sliznice
• ve formě jemných jahodových pastilek pro děti od 4 let

V akci také: Junior-angin sirup pro děti 100 ml + Hygienický  
gel na ruce 50 ml NAVÍC* za 189 Kč  219 Kč (-30 Kč),  
Junior-angin lízátka proti bolesti krku 8 ks + Hygienický  
gel na ruce 50 ml NAVÍC* za 145 Kč 169 Kč (-24 Kč)
Zdravotnické prostředky. Hygienický gel Ace Trade s.r.o. je  
kosmetický přípravek. * Za 0,01 Kč ke každému přípravku.

+

GALVERDE  
3 MG
24 pastilek

• 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 přibalovou informaci. Léčivý přípravek k vnitřnímu  
užití s účinnou látkou Benzyamini hydrochloridum 3 mg v 1 pastilce.
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Naskenujte QR kód pro rychlý nákup na eshop.mojelekarna.cz
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Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč včetně DPH. Nabídka platí od 11. 9. do 31. 10. 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 11. 9. 2021 DO 31. 10. 2021

DIAMIZIN  
GURMAR
150 kapslí

• přispívá k udržení normální hladiny cukru v krvi¹
• snižuje chuť na sladkosti, čímž přispívá  

k redukci váhy¹

V akci také: Diamizin Gurmar, 50 kapslí 
za 219 Kč 261 Kč (-42 Kč) (1 kapsle/4,38 Kč)

Doplněk stravy. 1Gymnema sylvestre (1 kapsle/3,26 Kč)

SYSTANE™ ULTRA  
ZVLHČUJÍCÍ OČNÍ KAPKY  
BEZ KONZERVAČNÍCH LÁTEK
10 ml

•  pro rychlou úlevu od příznaků suchého oka jako jsou  
podráždění, zarudnutí nebo pálení očí   

•  vhodné také pro použití s kontaktními čočkami

V nabídce také  
Systane™ COMPLETE za 269 Kč 347 Kč (-78 Kč),  
Systane™ BALANCE za 239 Kč 299 Kč (-60 Kč),  
Systane™ HYDRATION za 249 Kč 314 Kč (-65 Kč),  
Systane™ ULTRA za 229 Kč 282 Kč (-53 Kč)
Čtěte pečlivě návod k použití.  
Zdravotnické prostředky.

PARANIT  
EXTRA SILNÝ SPREJ
100 ml

• odstraní vši do 5 minut
• chrání před opakovanou nákazou až 72 hodin*
• klinicky prokázaná 100% účinnost*
• dermatologicky testován, bez silikonů
*Ochrana faktorem LPF a aktivita proti vším byla prokázána ex vivo.  
Paranit sprej zabíjí 100 % vší a téměř 100 % hnid. Pro úspěšné ošetření proti  
hnidám doporučujeme nechat působit 10 minut. Používejte dostatečné  
množství produktů a důkladně vyčešte všechny hnidy.

V akci také: ostatní druhy Paranitu od 285 Kč
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace  
o přípravku. Zdravotnické prostředky.

NIZORAL  
20 MG/G
100 ml šampon

• bojuje proti příčině lupů  
• zmírňuje svědění a zarudnutí pokožky hlavy
• prevence a léčba kožních infekcí způsobených  

kvasinkami nebo plísněmi
Pečlivě čtěte příbalový leták.  
Nizoral je volně prodejný léčivý přípravek  
k vnějšímu užití. Obsahuje ketokonazol.

VITAMIN C 1000 MG  
GALMED CITRON
20 tablet

• přípravek se užívá při nedostatku vitaminu C  
v organismu (infekční onemocnění, těhotenství)

• vitamin C napomáhá udržet normální  
funci imunitního systému

V akci také: Vitamin C 1000 mg Galmed pomeranč;  
20 tablet za 69 Kč 79 Kč (-10 Kč) (1 tableta/3,45 Kč)

Doplňky stravy. (1 tableta/3,45 Kč)

ALAVIS™ MAXIMA  
TIME LOCK
60 kapslí

• zamkněte čas a zůstaňte mladí
• hormonální aktivita je klíč proti  

předčasnému stárnutí
Doplněk stravy. 
(1 kapsle/8,32 Kč)

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)

SALUS FLORADIX®  
ŽELEZO+
250 ml

• přípravek z přírodních surovin  
k doplnění železa, které přispívá  
ke zmírnění únavy a vyčerpání

Doplněk stravy, nenahrazuje  
pestrou a vyváženou stravu.

VIBOVIT®  
DINO
50 ks

• želé multivitaminy pro děti  
s ovocnou příchutí, obsahující  
komplex 10 vitaminů  
a minerálních látek, které podporují  
normální fungování imunitního systému

V akci také: Vibovit® Farma za 169 Kč 185 Kč (-16 Kč)  
(1 multivitamin/3,38 Kč), Vibovit® Imunity za 169 Kč 185 Kč  
(-16 Kč) (1 multivitamin/3,38 Kč)

Doplňky stravy. Neslouží jako náhrada pestré  
a vyvážené stravy. (1 multivitamin/3,38 Kč)

SUDOCREM  
MULTI-EXPERT
125 g

• Sudocrem MULTI-EXPERT - ochranný krém pro podporu  
léčby a prevence: plenkové dermatitidy, odřenin  
a podrážděné pokožky, dermatitidy při inkontinenci  
u dospělých, pro ochranu pokožky v okolí poranění

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