
ENDITRIL® 
10 tvrdých tobolek 
• rychlá pomoc  

při akutním průjmu 
• působí již během 30 minut 
• 8 hodin trvající účinek 
• nezpůsobuje zácpu
Enditril® je léčivý přípravek k vnitřnímu užití.  
Obsahuje racekadotril.  
Pozorně čtěte příbalovou informaci  
a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

KINEDRYL®

10 tablet 
• k předcházení a léčbě  

nevolnosti a zvracení  
při cestování dopravními  
prostředky

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. 
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. 

MOJE LÉKÁRNA  
PANTHENOL SPREJ 10 %
150 ml
• s vysokým obsahem Panthenolu 10 %
• ochlazuje a zklidňuje pokožku po slunění
• snadno se vstřebává
• spolehlivá pomoc a ochrana Vaší pokožky
Kosmetický přípravek.

ALFASILVER 
sprej 50 ml
• na odřeniny, popáleniny a další druhy ran  

s ionizovaným stříbrem
• chrání před infekcí
• pomáhá hojení rány
• nepálí a neštípe
Alfasilver je zdravotnický prostředek určený k ošetření ran,  
odřenin, popálenin menšího rozsahu, kožních poranění.  
Pečlivě prostudujte návod k použití, účinky  
a způsob použití konzultujte s lékařem  
nebo lékárníkem.

ČERVENEC/SRPEN
AKČNÍ NABÍDKA OD 9. 7. DO 31. 8. 2022

V akci také: Voltaren Forte 20 mg/g gel, 100 g za 299 Kč 389 Kč (-90 Kč)  
Panadol Novum 500 mg, 24 potahovaných tablet za 39 Kč 49 Kč (-10 Kč) 
Fenistil 1 mg/g gel, 50 g za 279 Kč 339 Kč (-60 Kč)

Bud’te pripravení na letní sezónuˇ

*Při koupi 2 různých vyobrazených produktů cestovní taštička za 0,01 Kč. Akce platí do vydání zásob dárku.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. O správném použití a možném kombinování těchto léčivých přípravků se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Panadol Extra Novum 
500 mg/65 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití. Voltaren Forte 20 mg/g gel je lék k vnějšímu použití. Obsahuje diclofenacum diethylaminum. Zovirax Duo 50 mg/g + 10 mg/g krém 
je lék k vnějšímu použití. Fenistil 1 mg/g gel je lék k použití na kůži. Obsahuje dimetindeni maleas. V případě otázek kontaktujte prosím: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech 
Republic s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, e-mail: cz.info@gsk.com. Případné nežádoucí účinky prosím hlaste na: cz.safety@gsk.com. Ochranné známky jsou vlastněné nebo 
licencované skupinou společností GSK. ©2022 skupina společností GSK nebo poskytovatel příslušné licence. Datum vypracování materiálu: 05/2022

Termín trvání akce: 9. 7. – 31. 8. 2022.
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pri nákupu 2 ruzných* produktu

cestovní tašticka NAVÍC

NOVÝ OBAL



ANALERGIN NEO 5 MG
20 tablet
• k léčbě příznaků  

alergické rýmy a kopřivky
•  působí 24 hodin
Před použitím si pozorně  
přečtěte příbalovou informaci.  
Analergin Neo je léčivý  
přípravek k vnitřnímu užití.  
Obsahuje účinnou látku  
levocetirizini  dihydrochloridum. 
10 a 20 tabletové balení  
Analergin Neo je volně  
prodejný léčivý přípravek.

GALVERDE 3 MG LEMON 
24 pastilek
• STOP bolesti v ústech a krku  
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití 
s účinnou látkou Benzydamini  
hydrochloridum 3 mg v 1 pastilce.

IBALGIN® GEL
100 g
•  potlačuje bolest, tlumí zánět a snižuje otok
•  k léčbě poranění šlach, svalů a kloubů, jako je podvrtnutí, natažení, zhmoždění
•  gel má zklidňující a chladivý účinek
•  bez parfemace
•  pro dospělé a mladistvé od 12 let

IBALGIN® KRÉM
100 g
• potlačuje bolest svalů a kloubů, tlumí zánět a snižuje otok
• k léčbě bolestivých poranění, jako jsou podvrtnutí, natažení, zhmoždění
• dobře se vstřebává
• bez parfemace
• pro dospělé a mladistvé od 12 let

Čtěte pečlivě příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. Ibalgin® krém, Ibalgin® gel a Ibalgin® Duo Effect jsou volně prodejné léčivé přípravky k vnějšímu použití. Obsahují ibuprofenum. 

CANESTEN® GYN COMBI PACK 
1 vaginální tableta + 20 g krém
Kombinovaná léčba vaginální  
kvasinkové infekce
• jednorázová aplikace vaginální  

tablety pomocí aplikátoru
• krém k úlevě od nepříjemných  

vnějších příznaků infekce

V akci také:  
Canesten® GYN 1 den,  
vaginální tableta za 229 Kč 279 Kč (-50 Kč)
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Léčivý přípravek Canesten GYN Combi Pack  
obsahuje tabletu k vaginálnímu použití a krém  
k vnějšímu použití. Obsahují léčivou látku clotrimazolum.  
CH-20220218-59

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

měkkých tobolek s protizánětlivým  
účinkem

Čtěte pečlivě 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. 
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RHINOSTAS
10 ml nosní sprej 
Nosní sprej s okamžitým účinkem  
na zmírnění a odstranění zduření nosní sliznice
• při akutní rýmě
• při alergické rýmě
• při záchvatovité rýmě
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Léčivý přípravek k nosnímu podání s účinnou  
látkou xylometazolin hydrochlorid. -16 Kč

 95 

79
- Kč -

ZODAC® 10 MG
100 tablet
• léčba sezónní  

i celoroční alergie 
• ke zmírnění nosních  

a očních příznaků  
alergické rýmy  
a chronické kopřivky

Čtěte pečlivě  
příbalovou informaci.  
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.  
Obsahuje cetirizin.
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V akci také: Ibalgin® Duo effect 100 g za 229 Kč 295 Kč (-66 Kč)



AKČNÍ NABÍDKA OD 9. 7. DO 31. 8. 2022

CANDIBENE 200 MG  
VAGINÁLNÍ TABLETY
3 tablety
• Candibene - antimykotikum  

na léčbu vaginálních mykóz

V akci také:  
Candibene 100 mg,  
vaginální tablety, 6 tablet  
za 115 Kč 179 Kč (-64 Kč)
Před použitím si pozorně přečtěte  
příbalovou informaci. Candibene, vaginální tablety  
je léčivý přípravek na vaginální použití.  
Obsahuje účinnou látku klotrimazol.

LADIVAL®  
PRO DĚTI OF 30  
MLÉKO NA OCHRANU  
PROTI SLUNCI 
200 ml 
• spolehlivě chrání citlivou pokožku dětí před spálením  

a následným poškozením pokožky  
• vhodné i při atopickém ekzému

V akci také: Ladival Sport OF 30  
Sprej na ochranu proti slunci, 150 ml 
za 259 Kč 350 Kč (-91 Kč)
Kosmetické přípravky.

CRANBEFIT  
MANÓZA PLUS
30 sáčků
• přírodní pomoc pro zdraví  

močových cest
• účinné dávky manózy i brusinek, 

k tomu šípky, artyčok a vit. D
• pro intenzivní i dlouhodobý  

režim užívání

V akci také:  
Cranbefit 50 + 10 kapslí za 229 Kč  
249 Kč (-20 Kč) (1 kapsle/3,82 Kč),  
CranbeAkutfit 10 + 10 kapslí za 179 Kč  
205 Kč (-26 Kč) (1 kapsle/8,95 Kč)

Doplňky stravy. (1 sáček/13,30 Kč)

IMODIUM® 2 MG TVRDÉ TOBOLKY
20 tvrdých tobolek
RYCHLÁ A ÚČINNÁ LÉČBA PRŮJMU 
• k léčbě akutního a chronického průjmu
• účinkuje do 1 hodiny* 
• vhodné k léčbě akutního průjmu  

souvisejícího se syndromem dráždivého střeva

V akci také:  
IMODIUM® 2 mg, 8 tvrdých tobolek  
za 99 Kč 111 Kč (-12 Kč),  
IMODIUM® RAPID 2 mg, tablety,  
6 tablet dispergovatelných v ústech za 95 Kč 106 Kč (-11 Kč),  
IMODIUM® RAPID 2 mg, 12 tablet dispergovatelných v ústech za 159 Kč 185 Kč (-26 Kč)
Před užitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci.  
Reklama na léčivý přípravek. Tvrdé tobolky IMODIUM® 2 mg a tablety dispergovatelné v ústech  
IMODIUM® RAPID 2 mg obsahují loperamid-hydrochlorid a jsou k perorálnímu podání.  
*při užití jednorázové dávky 4 mg

PANTHENOL OMEGA  
TĚLOVÉ MLÉKO  
RAKYTNÍK 9 %
250 ml
• přináší úlevu sluncem podrážděné pokožce  
• účinně zklidňuje a napomáhá regeneraci  

a hydrataci pokožky 
• s vysokým obsahem D-panthenolu

V akci také:  
Panthenol Omega tělové mléko  
Aloe Vera 9 %, 250 ml za 189 Kč  
205 Kč (-16 Kč)
Kosmetické přípravky.

NOVINKA 
MOČOVÉ CESTY

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 65 Kč 79 Kč (-14 Kč)
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Léčivé přípravky k vnitřnímu užití  
s léčivou látkou ibuprofen.

IBALGIN® 400
48 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
Růžový Ibalgin® je jen jeden.
Ibalgin® 400 je léčivý přípravek k vnitřnímu užití.  
Obsahuje ibuprofenum. Pozorně čtěte příbalovou  
informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.
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AKČNÍ NABÍDKA OD 9. 7. DO 31. 8. 2022

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 79 Kč 89 Kč (-10 Kč) 
(1 kapsle/1,58 Kč)

Doplňky stravy. (1 kapsle/1,29 Kč)

BIOPRON®FORTE 
30 tobolek
• probiotický komplex se Saccharomyces  

boulardii, laktobacily a prebiotiky. 
• trojí doplnění střevní mikrobioty  

nejen na cestách.
Doplněk stravy. 
(1 tobolka/8,30 Kč)

DEGASIN® 280 MG 
32 tobolek
• Degasin® přináší úlevu u osob s gastrointestinálními problémy  

způsobenými tvorbou plynu:  
nadýmání, plynatost a tlak v břiše

Zdravotnický prostředek.  
Čtěte pečlivě návod na použití.

UROVAL® MANOSA AKUT
10 tablet
• kombinace extraktu  

kanadských brusinek  
a D - manosy

•  vhodné také pro těhotné  
a kojící ženy

Doplněk stravy. 
(1 tableta/21, 90 Kč)

ZINEK 
CHELÁT
100 tablet
• vysoká vstřebatelnost a biodostupnost
• nereaguje se složkami potravy
• výborná snášenlivost

V akci také: Železo chelát + vit. B9 + vit. B12  
+ vit. C 60 kapslí za 229 Kč 249 Kč (-20 Kč), 
(1 kapsle/3,82 Kč), Magnesium chelát  
50 + 20 kapslí za 179 Kč 199 Kč (-20 Kč) 
(1 kapsle/2,56 Kč)

Doplňky stravy. 
(1 tableta/1,19 Kč)

-26 Kč

 155 

129
- Kč -

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.
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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 199 Kč (-40 Kč)
Zdravotnické prostředky,  
pečlivě čtěte návod na použití.
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NOLPAZA® 20 MG 
ENTEROSOLVENTNÍ TABLETY
14 tablet
• dlouhodobá úleva  

od pálení žáhy
• k léčbě kyselé regurgitace  

(kyselý pocit v ústech)
• stačí jen 1 tableta denně
Obsahuje účinnou látku  
pantoprazolum.  
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití,  
čtěte pečlivě příbalový leták.
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NOVINKA





GS CONDRO® DIAMANT 
PROFI PACK 
100 tablet + 50 kapslí 
• mimořádná síla a účinnost  

GS Condro® DIAMANT na klouby
• navíc kolagenová kúra  

GS Fit & Beauty Collagen na 50 dní
• Glukosamin sulfát, aescin a vitamin C,  

který podporuje 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 ks/4,33 Kč) 

GS SUPERKY PROBIOTIKA
60 + 20 kapslí  
• unikátní komplex 9 odolných kmenů  

bakterií
• 21 mld. životaschopných mikroorganismů*  

v denní dávce (2 kapsle).
• Selen pro podporu imunity
*Uvedené množství odpovídá  
okamžiku výroby.

V akci také: GS Superky probiotika  
30 + 10 kapslí za 229 Kč  
274 Kč (-45 Kč) (1 kapsle/5,73 Kč)

Doplňky stravy. 
(1 kapsle/4,86 Kč)

CEMIO KAMZÍK
60 kapslí
• nový, 2x SILNĚJŠÍ Cemio Kamzík® na klouby,  

vazy a šlachy
• 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 správou tvorbu  
kolagenu v kloubních chrupavkách

• staré balení nahrazuje NOVINKA
Doplněk stravy. 
(1 kapsle/6,65 Kč)

DICLOFENAC GALMED  
120 g gel
• volně prodejný lék ve formě gelu
• úleva při bolesti, zánětu a otoku při podvrtnutí  

či pohmoždění
• při bolesti zad a kloubů

V akci také:  
Diclofenac Galmed  
60 g gel 
za 89 Kč  
110 Kč (-21 Kč)
Čtěte pečlivě  
příbalový leták.  
Tento léčivý přípravek je určený 
pro kožní podání obsahuje léčivou látku diclofenacum natricum 10mg/g.

CANNADERM®  
MENTHOLKA  
KONOPNÉ MAZÁNÍ
200 ml
• chladivá úleva od bolesti  

zad, svalů i kloubů
• originální mazání  

s konopným olejem,  
jedlí sibiřskou a směsí bylin

V akci také:  
další produkty Mentholka  
a Thermolka od 135 Kč
Konopná péče.

DEVENAL 500 MG
60 tablet
•  úleva od těžkých nohou, otoků a bolesti  
• nejpoužívanější léčba žil (diosmin, hesperidin) 

nyní i jako volně prodejný léčivý přípravek
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Léčivý přípravek k vnitřínímu užití  
obsahuje mikronizované  
flavonoidy (diosmin a hesperidin).

NOVINKA 2022
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SUNAR® COMPLEX 
2, 3, 4, 5
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 389 Kč 449 Kč (-60 Kč) (1 g/0,56 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/0,45 Kč)

-30 Kč
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OMEGA-3 LEMON 
180 + 60 tobolek NAVÍC*
• pro zdravé srdce, mozek, zrak
• bez pachutě rybiny
• omega 3 - mastné kyseliny  

v přírodní formě triglycerid

V akci také:  
Omega-3 rybí olej forte  
180 + 60 tobolek NAVÍC* 
za 279 Kč 378 Kč  
(-99 Kč) (1 tobolka/1,16 Kč).

Doplňky stravy. 
*Za 0,01 Kč 
(1 tobolka/1,16 Kč)
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AKČNÍ NABÍDKA OD 9. 7. DO 31. 8. 2022

MAGNESIUM 400 MG  
+ B-KOMPLEX  
+ VIT. C GALMED 
2 x 30 sáčků
• okamžité doplnění hořčíku 
• k nasypání do úst, bez nutnosti zapíjet
• navíc obsahuje B komplex a vitamin C
• výborná chuť s příchutí citrónu a limetky

V akci také: Magnesium B-komplex  
FAST 20 šumivých tablet  
za 79 Kč 89 Kč (-10 Kč) 
(1 tableta/3,95 Kč)

Doplňky stravy. 
(1 sáček/ 4,32 Kč)

REVITGAL MAST S VIT. E
30 g
• urychluje revitalizaci buněk pokožky a navrací jí tak zdravý vzhled
• vitamin E podporuje regenerací kůže (oděrky, suchá pokožka)

V akci také: RevitGal mast s vit. E, 100 g za 99 Kč 119 Kč (-20 Kč)
Kosmetické  
přípravky.

MOJE LÉKÁRNA FORTE 
MAGNESIUM B6
120 tablet  
+ Magnesium FAST  
eff 20 NAVÍC*
• obsahuje citrát hořčíku  

a biologicky aktivní formu  
vitaminu B6

• hořčík a vitamín B6  
přispívají ke snížení míry  
únavy a vyčerpání  
a k normální psychické  
činnosti

Doplňky stravy. (1 tableta/2,21 Kč)  
*Za 0,01 Kč

MOJE LÉKÁRNA 
LUTEIN PREMIUM
60 tobolek +  
Hyal-Vision  
oční kapky 10 ml  
NAVÍC*
• komplex 9 minerálů  

a vitamínů pro oči 
• obsahuje 20 mg  

luteinu v 1 kapsli
• pouze jedna tobolka denně
Doplněk stravy. (1 tobolka/4,32 Kč).  
Hyal-Vision je zdravotnický prostředek.  
Čtěte pečlivě návod k použití. *Za 0,01 Kč. 

MOJE LÉKÁRNA VITAMÍN  
C 1000 MG S ŠÍPKY 
100 + 20 tablet
• silná dávka vitamínu C
• postupné uvolňování 
• šípky, bioflavonoidy

V akci také:  
Moje lékárna Vitamín C 500 mg s šípky  
100 + 20 tablet za 129 Kč  
145 Kč (-16 Kč) (1 tableta/1,08 Kč)

Doplňky stravy. 
(1 tableta/1,74 Kč)

MOJE LÉKÁRNA 
B-KOMPLEX PREMIUM 
100 + 20 tablet
• komplexní spektrum  

vitamínů B s jejich  
přirozeným zdrojem  
pivovarskými kvasnicemi

V akci také: Moje lékárna  
B-KOMPLEX PREMIUM 20 + 10 tablet 
za 59 Kč 65 Kč (-6 Kč) 
(1 tableta/1,97 Kč)

Doplňky stravy. 
(1 tableta/1,33 Kč)
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+

+

při nákupu 1 ks výrobku Corega*

ČISTÍCÍ TABLETY  
NA ZUBNÍ NÁHRADY

NAVÍC

*Akce platí při koupi 1 ks výrobku Corega, za 0,01 Kč. 
Corega Bio Tabs čistící tablety určené na každodenní čištění zubních náhrad a Corega Max Control, Corega Original 
extra silný, Corega Bez příchuti extra silný fixační krémy na fixaci zubních náhrad jsou zdravotnické prostředky. Čtěte 
pečlivě návod k použití. PM-CZ-PLD-22-00035

V akci také f ixační krémy Corega Bez příchuti extra silný 40 g za 95 Kč 119 Kč (-24 Kč), Corega Max Control 40 g 
za 109 Kč 139 Kč (-30 Kč) a čistící tablety Corega Bio Tabs antibakteriální tablety 30 ks za 89 Kč 109 Kč (-20 Kč).

Potěšte
Vaše blízké úsměvem
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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 9. 7. do 31. 8. 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 9. 7. DO 31. 8. 2022

ENDWARTS® ORIGINAL 
5 ml roztok k odstranění bradavic
• 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 499 Kč 625 Kč (-126 Kč) 
EndWarts® PEN 3 ml pero k odstranění bradavic za 349 Kč 429 Kč (-80 Kč) 
EndWarts® Extra kryoterapie fibromů 14,3 g za 589 Kč 725 Kč (-136 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),  
0459 (Freeze, Extra)

COMAREX® REPELENT  
FORTE SPRAY 
120 ml
• pro efektivní ochranu před komáry a klíšťaty  

- velmi vysoký obsah účinné látky (DEET 28%) 
• lze aplikovat na pokožku i oděv

V akci také: ComarEX® repelent Junior  
spray 120 ml za 149 Kč 175 Kč (-26 Kč)
Před použitím si vždy přečtěte označení  
a informace o přípravku.  
Používejte biocidy bezpečným způsobem.

REPELENT  
PREDATOR FORTE
150 ml sprej
• repelentní spray proti komárům a klíšťatům
• aplikace na pokožku i oděv
• zvýšený obsah účinných látek,  

doba účinnosti 4-6 hodin 

V akci také: Repelent PREDATOR MAXX plus 
za 209 Kč 259 Kč (-50 Kč)
Repelenty. 
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

OCTENISEPT® 
KOŽNÍ SPREJ
50 ml
• chytrá volba pro dezinfekci a hojení ran
• moderní antiseptikum, které nebarví, neštípe ani nepálí
• pro všechny věkové kategorie včetně novorozenců

V akci také:  
Octenisept hojivý gel 20 ml za 239 Kč 250 Kč (-11 Kč)

Octenisept® sprej je léčivý příprávek k vnějšímu použití.  
Čtěte pozorně příbalovou informaci a poraďte se  
s lékařem nebo lékárníkem. Octenisept® wound gel  
je zdravotnický prostředek, jehož výdej není vázaný  
na lékařský předpis a není hrazený zdravotní  
pojišťovnou. Před použitím si pozorně přečtěte návod k použití.

MELATONIN PLUS
120 tablet  
+ Magnesium 250 mg  
por tbl eff 20 galmed NAVÍC*
• unikátní kombinace melatoninu,  

léčivých rostlin (mučenka, meduňka)  
a vit. B6

• redukuje čas k navození spánku
• ulevuje při přeletech se změnou  

časového pásma
Doplněk stravy. 
(1 tableta /2,14 Kč) 
* Za 0,01 Kč.
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ASEPT
sprej 100 ml
• účinná dezinfekce pro celou rodinu 
• určená k dezinfekci: 

- drobných ran a poranění kůže 
- bodnutí hmyzem 
- popálení od slunce

• neštípe, nepálí a nešpiní oblečení 
• vhodné i pro novorozence
Čtěte pečlivě návod k použití.  
Zdravotnický prostředek.

-22 Kč

 141 

119
- Kč -

-20 Kč

 229 

209
- Kč -

-30 Kč

 179 

149
- Kč -

-16 Kč

 115 

99
- Kč -

SELEN-ZINEK 
-METHIONIN  
FORTE GALMED 
50 + 10 kapslí
• pro krásné vlasy, pleť, nehty      
• podporuje imunitu, plodnost  

a funkci štítné žlázy     
• methionin je důležitý  

pro utváření struktury vlasů
Doplněk stravy. 
(1 kapsle/2,48 Kč)
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