
BŘEZEN/DUBEN
AKČNÍ NABÍDKA OD 12. 3. DO 30. 4. 2022

VOLTAREN FORTE 20 MG/G
150 g gel
• analgetikum ve formě  

gelu s účinkem proti  
bolesti až na 24h,  
při aplikaci 2x denně

• tlumí bolest zad, svalů a kloubů
• snadno otevíratelný uzávěr
Pozorně si přečtěte příbalovou informaci.  
Voltaren Forte 20 mg/g gel je lék k vnějšímu použití.  
Obsahuje diclofenacum diethylaminum.  
*Volně prodejné léky, Nicholas Hall’s global CHC database, DB6.

BIOSIL PLUS 
60 tablet
•  komplex vitamínů a minerálů pro krásné nehty a vlasy
Doplněk stravy. 
(1 tableta/0,98 Kč)

MAGNEROT® 500 MG
100 tablet

• magnezium je důležité doplňovat  
v různých životních situacích - např. stres,  
svalové křeče

• Magnerot® – jediné magnezium  
s kyselinou orotovou

Magnerot® je volně prodejný léčivý přípravek k vnitřnímu  
užití s obsahem dihydrátu magneziumorotátu.  
Před použitím přípravku se poraďte se svým lékařem  
nebo lékárníkem a pozorně si přečtěte, prosím,  
příbalovou informaci.

-20 Kč

 79 

59
- Kč -

AURECON UŠNÍ SPREJ
50 ml
• odstraňuje nadměrné množství ušního mazu
• prevence proti ucpání zvukovodu ušním mazem
• vhodný k pravidelné ušní hygieně
• pro komplexní péči o vaše ucho používejte  

Aurecon ušní kapky, svíčky a sprej

V akci také: Aurecon drops, 10 ml za 115 Kč 
135 Kč (-20 Kč), Aurecon ušní svíčky Plus  
za 145 Kč 169 Kč (-24 Kč)
Zdravotnický prostředek.  
Čtěte pečlivě návod k použití  
a informace o bezpečném používání.

-100 Kč

 499 

399
- Kč -

TEREZIA HLÍVA ÚSTŘIČNÁ  
S RAKYTNÍKOVÝM OLEJEM 
60 + 60 kapslí
• nejsilnější hlíva na trhu*
• rakytník na podporu imunity
• bez konzervačních látek

V akci také: Terezia Hlíva ústřičná  
s rakytníkovým olejem 100 + 100 kapslí  
za 599 Kč 649 Kč (-50 Kč) (1 kapsle/3 Kč)

Doplňky stravy. (1 kapsle/3,33 Kč) 
*Nejvyšší obsah deklarovaných  
betaglukanů dle  
průzkumu z lékáren,  
červen 2021 

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.  

-50 Kč

 139 

89
- Kč -

RAKYTNÍČEK+ ŽELATINKY
50 ks, červené vejce
•  oblíbené želatinky s 9 vitaminy  

a rakytníkem na podporu imunity
• skvělá ovocná chuť
• bez konzervantů

Doplňky stravy. 
(1 ks/3,50 Kč)

V akci také:   
RAKYTNÍČEK+ želatinky 50 ks - ZELENÉ VEJCE za 175 Kč 195 Kč (-20 Kč),  
RAKYTNÍČEK+ želatinky 50 ks - ŽLUTÉ VEJCE za 175 Kč 195 Kč (-20 Kč)

-20 Kč

 159 

139
- Kč -

-100 Kč

 429 

329
- Kč - -30 Kč

 429 

399
- Kč -

-20 Kč

 195 

175
- Kč -

limitovaná  
limitovaná  
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COLDREX® HORKÝ NÁPOJ, CITRON 
10 sáčků
• odstraňuje příznaky chřipky a nachlazení
• díky paracetamolu snižuje horečku,  

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

ucpaného nosu a s vitaminem C

V akci také: ostatní druhy Coldrex® od 139 Kč.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
O správné použití se poraďte se svým  
lékařem nebo lékárníkem.  
Léčivé přípravky k vnitřnímu užití.

OLYNTH® 1 MG/ML  
NOSNÍ SPREJ, ROZTOK
10 ml
RYCHLÁ ÚLEVA OD RÝMY
• uvolnění ucpaného nosu
• uvolnění vedlejších nosních dutin
• nástup účinku již od 5 minut
• účinkuje 10 hodin

V akci také:  
další druhy Olynth® od 79 Kč.
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. Před použitím si pečlivě přečtěte celou 
příbalovou informaci.

BRUFEN® 400 MG 
100 tablet
• úleva od bolesti hlavy, migrény, zubů i zad
• pomáhá při podvrtnutí a natažení svalů
• působí protizánětlivě

V akci také: Brufen® 400 mg, 30 tablet 
za 59 Kč 75 Kč (-16 Kč)
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Léčivé přípravky k vnitřnímu užití  
s léčivou látkou ibuprofen.

PANADOL EXTRA NOVUM  
500 MG/65 MG 
24 potahovaných tablet
• Panadol Extra Novum proti mírné až středně silné bolesti:  

hlavy včetně migrény, zubů a při menstruačních bolestech
• snižuje horečku
• objevuje se v krvi již do 10 minut

V akci také: Panadol Novum 500 mg,  
24 potahovaných tablet za 39 Kč 46 Kč (-7 Kč)
Pozorně si přečtěte příbalovou informaci.  
Panadol Extra Novum 500 mg/65 mg potahované tablety  
a Panadol Novum 500 mg (paracetamol) potahované tablety,  
jsou léky k vnitřnímu užití.

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 209 Kč 245 Kč (-36 Kč)
Zdravotnický prostředek, CE 0459.  
Pozorně si přečtěte návod k použití na obale přípravku.

OMEGA - 3 LEMON  
+ VIT. D GALMED 
180 + 60 tobolek NAVÍC*
• Omega -3 EPA a DHA ve formě  

přírodních triglyceridů
• složení doplněno vitamínem D3

V akci také: Omega-3 rybí olej forte  
Galmed 180 + 60 tobolek 
za 279 Kč 379 Kč (-100 Kč)  
( 1 tobolka/1,16 Kč), Omega-3 rybí  
olej 180 tobolek + veselé ponožky  
NAVÍC* za 235 Kč 299 Kč (-64 Kč) ( 1 tobolka/1,31 Kč)

Doplňky stravy. (1 tobolka/1,16 Kč) 
*Za 0,01 Kč

OSTROPESTŘEC  
+ CURCUMIN FORTE  
GALMED
60 kapslí
• pro normální funkci jater, trávení, detoxikaci
• 200 mg silymarinu + 50 mg curcuminu
• vysoká vstřebatelnost díky piperinu
Doplněk stravy. 
(1 kapsle/ 3,65 Kč)-90 Kč

 369 

279
- Kč - -40 Kč

 259 

219
- Kč -

-12 Kč

 91 

79
- Kč -

-30 Kč

 169 

139
- Kč -

QUIXX® SOFT 
nosní sprej 30 ml
• pro každodenní péči o nos
• přispívá k prevenci příznaků nachlazení,  

podporuje léčbu rýmy
• očišťuje nos od alergenů a mikrobů

V akci také: Quixx® extra nosní  
sprej 30 ml, za 139 Kč 162 Kč  
(-23 Kč), Quixx® nosní sprej 30 ml 
za 129 Kč 147 Kč (-18 Kč)
Pečlivě si pročtěte návod k použití. Izotonický roztok mořské vody ve spreji, obsahuje vodu z oceánu, čištěnou 
vodu a extrakt Aloe vera. Zdravotnický prostředek k aplikaci do nosu, ke každodenní nosní hygieně.

-18 Kč

 147 

129
- Kč -

-36 Kč

 235 

199
- Kč -

-24 Kč

 119 

95
- Kč -

-32 Kč

 191 

159
- Kč -

ASPIRIN® C
20 šumivých tablet
• při zánětlivých onemocněních horních  

cest dýchacích a chřipce
• ulevuje od bolesti v krku,  

bolesti svalů, kloubů a zad
• ulevuje od horečky a od bolestí  

během nachlazení
• obsahuje také vitamín C – pro vaši imunitu

V akci také: Aspirin® C, 10 šumivých tablet 
za 139 Kč 169 Kč (-30 Kč)
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. ASPIRIN C je volně prodejný  
léčivý přípravek k vnitřnímu užití. L.CZ.MKT.CC.12.2020.2121

-50 Kč

 269 

219
- Kč -

TANTUM VERDE®  
SPRAY FORTE 
15 ml
•  lék na bolest a zánět v krku  

i dutině ústní s antimikrobiálním účinkem 
•  vhodný i při léčbě aft a zánětu dásní

V akci také: další druhy Tantum verde® za 149 Kč
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Léčivé  
přípravky s účinnou látkou   
benzydamin-hydrochlorid  
k místnímu užití v ústech a krku.    

-30 Kč

 179 

149
- Kč -



AKČNÍ NABÍDKA OD 12. 3. DO 30. 4. 2022

ALLERGODIL® OČNÍ KAPKY  
0,5 MG/ML 
6 ml
Na oční a nosní příznaky alergie:
• kapky: svědění očí, slzení
• sprej: ucpaný nos, svědění, kýchání

V akci také: Allergodil® 1 mg/ml, 10 ml 
za 199 Kč 245 Kč (-46 Kč)
Čtěte pečlivě příbalovou informaci!  
Allergodil, nosní sprej, 1x 10 ml je lék  
k nosnímu podání. Allergodil, oční kapky,  
je léčivý přípravek k očnímu podání. Obsahují azelastin-hydrochlorid.

LIVOSTIN® 0,5 MG/ML 
4 ml, oční kapky, suspense
• příznaky alergické konjunktivitidy
• téměř okamžitá úleva
• cílené působení v místě obtíží

V akci také:  
Livostin® 0,5 mg/ml, nosní sprej,  
suspenze za 159 Kč 209 Kč (-50 Kč)
Reklama na léčivý přípravek. Nosní sprej,  
suspenze LIVOSTIN® k podání do nosu  
a oční kapky, suspenze LIVOSTIN® k očnímu podání obsahují levocabastini  
hydrochloridum. Před použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci.

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
• znáte z TV reklamy

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

GALMED 
50 + 20 kapslí
• účinnost ověřena i v těhotenství *
• vysoká vstřebatelnost a biodostupnost
• výborná snášenlivost, šetrný k žaludku a střevům
• neinteraguje se složkami potravy  

(fytáty, taniny, fosfáty, vláknina apod.)

V akci také: Železo chelát + vit.B9 + vit. B12  
+ vit. C Galmed, 60 kapslí za 229 Kč 249 Kč (-20 Kč)
Doplňky stravy. (1 kapsle/2,55 Kč) 
* Supakatisant C & Phupong V (2012). Oral magnesium for relief  
in pregnancy-induced leg cramps: a randomised controlled trial.  
Maternal & Child Nutrition. Volume 11, Issue, Pages 139–145 
(1 kapsle/3,82 Kč)

HERBOFITKY 
36 ks
• chutné pastilky zklidňující krk a hlasivky
• přírodní složení, 3 druhy:  

s islandským lišejníkem nebo  
s jitrocelem a mateřídouškou  
nebo se šalvějí

V akci také: další druhy Herfobitky  
od 49 Kč
Doplňky stravy. 
(1 ks/2,47 Kč) 

NASIVIN® SENSITIVE 
0,5 mg/ml nosní sprej, roztok 10 ml
• účinek se může projevit do 25 sekund po podání  

a působí protivirově 
• sprej pro děti od 6 let a dospělé

V akci také: Nasivin® Sensitive pro děti (0,25 mg/ml  
nosní sprej, roztok) za 99 Kč 120 Kč (-21 Kč)
Lék k nosnímu podání s léčivou látkou oxymetazolin- 
hydrochlorid. Čtěte pečlivě příbalovou informaci!

IBALGIN® PLUS
24 potahovaných tablet
• rychlejší a silnější  

úleva od bolesti hlavy 
• kombinace ibuprofenu  

a kofeinu
• ke krátkodobé  

symptomatické léčbě  
akutní středně silné  
bolesti u dospělých, jako je  
bolest zubů nebo bolest hlavy 

Ibalgin® Plus je léčivý přípravek  
k vnitřnímu užití. Pozorně čtěte  
příbalovou informaci  
a poraďte se s lékařem  
nebo lékárníkem.

IBALGIN® RAPIDCAPS 
400 MG
30 měkkých tobolek
• s protizánětlivým účinkem  

pro dospělé a děti od 6 let
• ulevuje od bolesti hlavy,  

migrény, bolesti zubů, zad,  
svalů a menstruační bolesti,

• snižuje horečku
• tlumí zánět
Ibalgin® Rapidcaps je léčivý přípravek  
k vnitřnímu užití. Pozorně čtěte  
příbalovou informaci  
a poraďte se s lékařem  
nebo lékárníkem.

PARALEN® RAPID
16 šumivých  
tablet
• s pomerančovou  

příchutí
• tlumí bolest zubů,  

hlavy, kloubů
• snižuje horečku
• pomáhá při chřipce
• přináší úlevu  

od menstruačních bolestí 
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.  
Obsahuje paracetamol.  
Čtěte pozorně příbalovou  
informaci a poraďte se  
s lékařem nebo lékárníkem.

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.

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.

-10 Kč

 99 

89
- Kč -

-14 Kč

 99 

85
- Kč -

-20 Kč

 115 

95
- Kč -

-46 Kč

 245 

199
- Kč -

-40 Kč

 199 

159
- Kč -

-17 Kč

 166 

149
- Kč -

-30 Kč

 129 

99
- Kč - -26 Kč

 135 

109
- Kč -

CALCIUM PANTOTHENICUM MAST
100 g
• kalciová mast ke zklidnění  

podrážděné pokožky
• 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.

-50 Kč

 209 

159
- Kč -

-14 Kč

 69 

55
- Kč -

NOVINKA VE FORMĚ  
ŠUMIVÉ TABLETY

-20 Kč

 199 

179
- Kč -



AKČNÍ NABÍDKA OD 12. 3. DO 30. 4. 2022

RENNIE®

96 žvýkacích tablet
• Pálí Vás žáha? Rennie přináší efektivní  

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

*IQVIA, prodeje z lékáren  
v ČR, trh 03G – Acid control.  
& Heartb. prod., kusy,  
hodnota, 2018, 2019, 2020.

PROENZI® 3 PLUS 
180 tablet
• špičková komplexní výživa s chondroitinem,  

glukosaminem a kolagenem typu II
• vitamin C podporuje tvorbu  

kolagenu pro normální  
funkci chrupavek

Doplněk stravy. 
(1 tableta/2,94 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 159 Kč 189 Kč (-30 Kč)
Zdravotnické prostředky.

PROSTENAL® CONTROL 
90 tablet
• 3 aktivní látky pro zdravou prostatu,  

normální proud moči a méně časté močení
Doplněk stravy s obsahem saw palmetto,  
které přispívá k udržení zdravé prostaty  
a kopřivy dvoudomé pro podporu  
správné funkce močového ústrojí. 
(1 tableta/6,77 Kč)

BIOPRON® 9 PREMIUM 
30 tablet
• 70 % imunitních buněk se nachází ve střevech,  

a proto je vhodné o střeva pečovat
• Biopron 9 Premium doplňuje střevní  

mikrobiotu probiotiky a prebiotiky
Doplněk stravy. (1 tableta/8,63 Kč)

TEREZIA OSTROPESTŘEC  
+ REISHI FORTE 
60 kapslí
•  ostropestřec pomáhá k ochraně a regeneraci jater   
• v kombinaci s reishi a černým  

bezem na podporu imunity    
• bez konzervačních látek
Doplněk stravy. 
(1 kapsle/4,32 Kč)

TEREZIA REISHI BIO
60 kapslí
• 100% houbový přípravek 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 679 Kč  
839 Kč (-160 Kč) (1 kapsle/5,66 Kč)

Doplňky stravy.  
(1 kapsle/6,98 Kč)

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

i pro kojence a děti do 6 let

V akci také: Espumisan® 100 mg/ml perorální kapky,  
emulze 30 ml za 129 Kč 163 Kč (-34 Kč)
Pečlivě si pročtěte příbalový leták.  
Lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou simetikon.

OMEPRAZOL  
GALMED 20 MG 
14 tobolek
• při pálení žáhy
• snižuje produkci žaludeční kyseliny
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Léčivý přípravek s účinnou látkou  
Omeprazolum k vnitřnímu užití.

ESPIGAL 80 MG
100 kapslí 
•  účinně reguluje tvorbu střevních plynů
• jeho užívání je vhodné zejména při nadýmání,  

pocit tlaku a plnosti v podbříšku apod. 
• Espigal je bezpečný pro dlouhodobé užívání.

V akci také: Espigal 80 mg Galmed 50 kapslí  
za 75 Kč 89 Kč (-14 Kč) (1 kapsle/1,50 Kč)

Doplňky stravy. (1 kapsle/1,29 Kč)

CHONDROFIT KOMPLEX 9
180 tablet  
+ veselé ponožky NAVÍC*
• prvotřídní výživa pro klouby: 

síla komplexu devíti  
osvědčených složek 

V akci také: Chondrofit komplex 9, 180 tablet  
za 509 Kč 599 Kč (-90 Kč) (1 tableta/2,83 Kč)

Doplněk stravy. 
(1 tableta/ 2,94 Kč) 
*Za 0,01 Kč

PSYLLIUM GALMED
rozpustná vláknina 200 g 
• přispívá ke zvýšení objemu stolice
• pro správné vyprazdňování

V akci také: Psyllium Galmed 500g 
za 229 Kč 259 Kč (-30 Kč)  
(1 g/0,46 Kč)
Doplněk stravy. (1 g/0,50 Kč)

-30 Kč

 159 

129
- Kč -

-20 Kč

 99 

79
- Kč -

-29 Kč

 188 

159
- Kč -

-80 Kč

 339 

259
- Kč -

-100 Kč

 629 

529
- Kč -

-100 Kč

 629 

529
- Kč -

-50 Kč

 309 

259
- Kč -

-50 Kč

 259 

209
- Kč -

-40 Kč

 199 

159
- Kč -

-30 Kč

 129 

99
- Kč -

-100 Kč

 709 

609
- Kč -

-90 Kč

 509 

419
- Kč -

*



VYZVEDNUTÍ LÉKŮ

S OBČANSKÝM
PRŮKAZEM

NEBO CESTOVNÍM
PASEM

V TELEFONU

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

NOVĚ
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LÉKAŘ VÁM VYSTAVIL1



CEMIO KAMZÍK
60 kapslí
• jedinečné kolageny v přirozené formě:   

kolagen typu I jako hlavní součást vazů,  
šlach a kůže. Kolagen typu II, obsažený  
v kloubní chrupavce

• vitamín C je důležitý pro správnou tvorbu  
kolagenu v kloubních chrupavkách

Doplněk stravy. 
(1 kapsle/6,32 Kč)

GS CONDRO®  
DIAMANT
100 + 50 tablet
Nyní v limitované edici! 
• mimořádná úleva pro všechny typy kloubů
• nejvyšší množství glukosamin sulfátu Clini-Q  

s aescinem a vitaminem C, který podporuje  
tvorbu vlastního kolagenu pro správnou  
funkci kloubních chrupavek

V akci také: GS Condro® DIAMANT, 120 tablet  
za 599 Kč 798 Kč (-199 Kč) (1 tableta/4,99 Kč)

Doplňky stravy. (1 tableta/4,33 Kč)

DEVENAL 500 MG 
60 tablet
• úleva od těžkých nohou, otoků a bolesti
• nejpoužívanější léčba žil (diosmin, hesperidin) 
Pozorně si přečtěte příbalovou informaci. 
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití, obsahuje  
mikronizované flavonoidy (diosmin a hesperidin). 

GS EXTRA STRONG  
MULTIVITAMIN 
60 + 60 tablet
• vyvážené složení  STRONG KOMPLEX – extra dávka  

vitaminu C, lutein, activin, echinacea
• extra silný, extra účinný

V akci také: GS Extra Strong  
Multivitamin 50+, 90 + 30 tablet  
za 459 Kč 551 Kč (-92 Kč) 
(1 tableta/3,83 Kč)

Doplňky stravy. 
(1 tableta/3,41 Kč)

CENTRUM SILVER 
100 + 30 tablet NAVÍC
• nyní v limitované jarní edici + měsíc užívání navíc
• kompletní multivitamín s vitamíny,  

minerály a stopovými prvky, speciálně  
pro osoby nad 50 let

V akci také: Centrum AZ 100+30 tablet NAVÍC 
za 619 Kč 699 Kč (-80 Kč) (1 tableta/4,76 Kč)

Doplňky stravy . (1 tableta/4,76 Kč) 

PROSTAMOL® UNO
měkké tobolky 60
• tradiční rostlinný lék na problémy  

s močením způsobené zbytnělou prostatou
• neovlivňuje sexuální funkce
• dávkování: 1 tobolka denně
Obsahuje extrat Serenoa repens. K vnitřnímu užití,  
po vyloučení závažných příčin obtíží lékařem.  
Pečlivě si pročtěte příbalový leták. Použití tohoto  
tradičního rostlinného léčivého přípravku  
je založeno výlučně na zkušenosti  
z dlouhodobého použití.

CETEBE®  
IMMUNITY FORTE 
60 kapslí
• komplex 3 látek: vitamin C s postupným  

uvolňováním, vitamin D a zinek
• vitamin C, vitamin D a zinek přispívají  

k normální funkci imunitního systému
Doplněk stravy. 
(1 kapsle/2,82 Kč)

NATUREVIA®  
MEGA BRUSINKY AKUT 
15 kapslí
• vysoce koncentrovaný extrakt z brusinek Cran-Max  

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

• prémiová kvalita - maximální síla v 1 kapsli

V akci také: NatureVia® UroPerfect Manóza  
Rapid 10 sáčků za 219 Kč 242 Kč (-23 Kč) 
(1 sáček/21,90 Kč)

Doplňky stravy. (1 kapsle/13 Kč)

MÖLLER‘S OMEGA-3 D+
250 ml
• rybí olej z tresčích jater z Norska s citrónovou příchutí
• zvýšený obsah vitaminu D
• bohatý zdroj omega-3 mastných kyselin EPA  

a DHA a vitaminů A, D a E
• vitamin D přispívá k normální funkci imunitního systému
• EPA a DHA přispívají k normální činnosti srdce*

V akci také: další druhy Möller‘s  
za 299 Kč 349 Kč (-50 Kč)
Doplňky stravy. 
*Příznivého účinku se dosáhne  
při přívodu 250 mg EPA a DHA denně.

*V kategorii multivitaminů.  
Zdroj: IQVIA consumption data  
- Česká republika, YTD 12/2019  
**Výroba multivitaminů Centrum je v souladu  
s certifikátem „Good Manufacturing Practice“
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ESSENTIALE®  
300 MG 
100 tvrdých tobolek
3 mechanizmy podpory funkce jater: 
• urychluje obnovu jaterních buněk 
•  zlepšuje jejich funkci 
• podporuje jejich regeneraci
Essentiale® je volně  
prodejný léčivý přípravek  
k vnitřnímu užití. 
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AKČNÍ NABÍDKA OD 12. 3. DO 30. 4. 2022

SUNAR® COMPLEX 2, 3, 4
600 g
• naše nejoblíbenější receptura
• s mléčným tukem
• bez palmového oleje
• z čerstvého mléka a smetany

V akci také: Sunar® Premium  
2, 3, 4, 700 g za 329 Kč 389 Kč  
(-60 Kč) (1 g/0,47 Kč)

Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy.  
Kojenecká výživa by měla být podávána pouze na základě doporučení lékaře.  
Akce se nevztahuje na počáteční a speciální kojenecká mléka. Potravina pro zvláštní výživu. 
Způsob přípravy, dávkování a další informace o výrobcích najdete na: www.sunar.cz.  (1 g/0,37 Kč) 

BIOGAIA PROTECTIS  
KAPKY S VIT. D
10 ml
PRO PODPORU IMUNITY
•  patentovaný kmen živých bakterií  

Lactobacillus reuteri Protectis®
• vhodné pro dlouhodobé užívání

V akci také: BioGaia ProTectis 30 tablet  
s vit. D za 319 Kč 359 Kč (-40 Kč)
Doplňky stravy.

BEPANTHEN®  
BABY MAST 
30 g
• spolehlivá ochrana pokožky celé rodiny
• hydratuje a přirozeně regeneruje suchou pokožku
• pomáhá chránit pokožku před vznikem opruzenin
• vhodné na suchá místa: např. paty, lokty, tváře, rty
• bez barviv a parfemace

V akci také: Bepanthen® Baby mast 100 g za 279 Kč 345 Kč (-66 Kč)
Kosmetický přípravek. CH-20220209-119

BEPANTHEN® SENSIDERM KRÉM 
20 g
Úleva od svědění do 30 minut
• ulevuje od příznaků ekzému
• rychle a účinně pomáhá při alergických  

kožních reakcích 
• ulevuje od podrážděné a zarudlé  

pokožky i po nošení roušky 
• zklidňuje pokožku
• vhodný pro děti od narození, těhotné i kojící ženy

V akci také: Bepanthen® Sensiderm krém, 50 g 
za 299 Kč 349 Kč (-50 Kč)
Pečlivě čtěte návod k použití.  
Bepanthen Sensiderm krém je zdravotnický prostředek na léčbu příznaků ekzému. LMR-CH-20210517-15

FEMIBION® 2 
TĚHOTENSTVÍ
4 týdenní balení (28 tablet a 28 tobolek)
• jedinečné složení s kys. listovou, Metafolinem®,  

vitaminem D3, luteinem a DHA
• obohacený o železo, zinek, selen a hořčík

V akci také: Femibion® 3 Kojení za 509 Kč 619 Kč (-110 Kč) 
(1 tableta/9,09 Kč), Femibion® 1 Plánování & první týdny  
těhotenství za 309 Kč 379 Kč (-70 Kč) (1 tableta/11,04 Kč)

Doplňky stravy. Od 13. týdne těhotenství  
do porodu. (1 tableta/9,09 Kč)

VIBOVIT® DÉČKO  
VITAMÍN D3 500 IU
10 ml
• NOVINKA pro podporu zdravé imunity dětí
• vitamín D přispívá ke správnému fungování imunitního systému
• rychlá a vysoká vstřebatelnost vitamínu D3 ve spreji
• dostupné také pro dospělé jako Vitamin D3 Teva 1000 IU

V akci také: Vitamín D3 1000 IU, 10 ml 
za 229 Kč 250 Kč (-21 Kč)
Doplňky stravy. Neslouží jako náhrada  
pestré a vyvážené stravy.

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

NIQUITIN CLEAR 21 MG 7 KS, 
NIQUITIN MINI 4 MG 3 X 20 KS
KOMBINOVANÁ TERAPIE ZVÝŠÍ  
ŠANCI PŘESTAT KOUŘIT
• pomoc při odvykání kouření. Uleví od náhlé chuti  

na cigaretu, zmírňují abstinenční příznaky
• náplasti přípravku NiQuitin Clear  

se mohou používat buď samostatně, nebo v kombi- 
naci s orálními formami nikotinu. Kombinovaná  
terapie náplastí a pastilek je účinnější  
než samotná náplast*.

V akci také: další druhy Niquitin od 209 Kč
Určeno pro zmírnění abstinenčních příznaků u silných kuřáků. Transdermální náplast - lék na vnější užití. Pastilky 
a žvýkačky – léky k užití v ústní dutině. Obsahují nikotin. Před použitím se poraďte se svým lékařem.  
Přečtěte si pečlivě příbalovou informaci.
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MOJE LÉKÁRNA 
VITAMÍN C 1000 MG 
CITRON
20 šumivých  
tablet 
• přispívá  

k normálnímu  
stavu imunitního systému, napomáhá v ochraně  
buněk před oxidativním poškozováním,  
přispívá ke snížení únavy a vyčerpání

V akci také: Moje lékárna Vitamín C  
1000 mg s šípky 100 + 20 tablet 
za 209 Kč 245 Kč 
(-36 Kč) (1 tableta/1,74 Kč)

Doplňky stravy. (1 tableta/3,45 Kč)

MOJE LÉKÁRNA 
MAGNESIUM B6 
FORTE
 100 + 20 tablet
• obsahuje  

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

V akci také: Moje lékárna Magnesium  
B6 Forte, 50 + 10 tablet za 169 Kč 
195 Kč (-26 Kč) (1 tableta/2,82 Kč)

Doplňky stravy. 
(1 tableta/2,24 Kč)

MOJE LÉKÁRNA 
B-KOMPLEX PREMIUM 
100 + 20 tablet
• obsahuje kompletní  

spektrum vitamínů B
• složení je doplněno  

pivovarskými  
kvasnicemi, jejichž přirozenou  
součástí jsou  
vitamíny skupiny B

V akci také: Moje lékárna  
B-komplex PREMIUM  
20 + 10 tablet za 59 Kč 79 Kč  
(-20 Kč) (1 tableta/1,97 Kč)

Doplňky stravy.  
(1 tableta/1,33 Kč)-56 Kč
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K doplňkům stravy 
Moje lékárna 
Forfitky bylinné 
bonbóny NAVÍC *
* Za 0,01 Kč.
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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 12. 3. do 30. 4. 2022 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 12. 3. DO 30. 4. 2022

COREGA FIXAČNÍ KRÉM ORIGINAL 
EXTRA SILNÝ
40 g + dóza na zubní náhrady NAVÍC*
• při koupi dvou produktů Corega,  

dóza na zubní náhrady navíc*
• pevná fixace až 12 hod,  

s jemnou mátovou příchutí
• pomáhá bránit ulpívání zbytků  

jídla pod náhradou
• bez zinku

V akci také: další druhy Corega od 89 Kč.
Corega fixační krémy a čistící tablety,  
jsou zdravotnické prostředky. 
*Za 0,01 Kč.

ALAVISTM 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.

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® ALLERGO oční  
kapky 15 ml za 139 Kč 160 Kč (-21 Kč) a další.
Zdravotnické prostředky.

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 COMPLETE 60 + 30 kapslí 
za 409 Kč 499 Kč (-90 Kč)
Zdravotnické prostředky.

PERSEN® FORTE 
40 tvrdých tobolek
• lék obsahující rostlinné extrakty  

se zklidňujícím a uvolňujícím účinkem
• navozuje vnitřní klid, zbavuje pocitů  

strachu, obnovuje psychickou rovnováhu
Persen Forte je léčivý přípravek k vniřnímu užití.  
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

CANNADERM  
CAPILLUS SEBOREA 
šampon, 150 ml
• STOP seborei, lupénce a atopii ve vlasech
• při svědění, začervenání a šupení vlasové pokožky

V akci také: šampony Capillus proti lupům 
za 259 Kč 309 Kč (-50 Kč) a Capillus  
s kofeinem proti vypadávání vlasů  
za 259 Kč 305 Kč (-46 Kč)
Kosmetika.

TEREZIA ČERNÝ ČESNEK 
60 kapslí
• česnek pomáhá regulovat hladinu  

cholesterolu a lipidů v krvi
• podporuje imunitu
• bez zápachu a palčivé chuti
• nedráždí sliznice zažívacího ústrojí
Doplněk stravy. 
(1 kapsle/6,15 Kč)

CENTRUM IMUNITA VITAMIN C MAX
14 sáčků
• rozpustná forma s osvěžující pomerančovou příchutí 
• obsahuje 1000 mg vitamínu C, vitamín D a zinek,  

které přispívají k normální funkci imunitního systému 
• obsahuje vitaminy B2, B6, B12 a niacin,  

které přispívají ke snížení míry únavy  
a vyčerpání

Doplněk stravy. 
(1 sáček/19,93 Kč)

-70 Kč

 349 

279
- Kč -

-110 Kč

 699 

589
- Kč -

-90 Kč

 499 

409
- Kč -

-20 Kč

 119 

99
- Kč -

MELATONIN PLUS 
120 tablet
•  Melatonin Plus s herbacomplexem  

představuje unikátní kombinaci  
melatoninu, osvědčených bylin  
(mučenka pletní a meduňka lékařská)  
a vitaminu B6

Doplněk stravy. 
(1 tableta/2,24 Kč)
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ENDWARTS® 
Extra kryoterapie fibromů 14,3 g
• ošetření kožních výrůstků
• Freeze: zmrazení bradavic
• Original a Pen: vysoušení bradavic
• Extra: odstranění měkkých fibromů

V akci také: EndWarts FREEZE 7.5 g kryoterapie bradavic  
za 479 Kč 599,00 Kč (-120 Kč), EndWarts PEN 3ml pero  
k odstranění bradavic 339 Kč 409,00 Kč (-70 Kč),  
EndWarts ORIGINAL 5 ml roztok k odstranění  
bradavic 249 Kč 299,00 Kč (-50 Kč)
EndWarts® ORIGINAL, EndWarts® PEN, EndWarts® FREEZE  
a EndWarts EXTRA jsou zdravotnické prostředky.  
Před jejich použitím si pečlivě pročtěte návod k použití.  
Číslo notifikované osoby: 0546 (ORIGINAL,  
PEN), 37708 (FREEZE), 0459 (Extra).

-120 Kč

 719 

599
- Kč -

-33 Kč

 192 

159
- Kč -

-30 Kč

 299 

269
- Kč -

-50 Kč

 339 

289
- Kč -

-70 Kč

 439 

369
- Kč -


