
LEDEN/ÚNOR
AKČNÍ NABÍDKA OD 14. 1. DO 28. 2. 2023

RAKYTNÍČEK MULTIVITAMINOVÉ 
ŽELATINKY S RAKYTNÍKEM 
ORIGINÁL
70 ks
•  skvělá chuť díky obsahu  

ovocné šťávy   
•  obsahují vitaminy  

a rakytník na podporu  
obranyschopnosti  
organizmu 

•  bez konzervačních látek

V akci také: více druhů  
Rakytníčků za 199 Kč.
Doplňky stravy. (1 ks/ 2,84 Kč)

199
- Kč -

MILGAMMA® N 
100 měkkých tobolek
•  vysoké dávky vitaminů  

Benfotiamin (B1), B6 a B12  
působí na poškozené nervy,  
čím pomáhají léčit  
příčinu bolesti zad

Milgamma® N cps  
je volně prodejný  
léčivý přípravek k vnitřnímu užití. 
Pečlivě čtěte příbalovou  
informaci a o správném použití 
 přípravku se poraďte  
s lékařem nebo lékárníkem.

579
- Kč -

VIROSTOP 
30 ml, ústní sprej
• ústní sprej a pastilky VIROSTOP  

zmírňují bolest v krku, 
chřipku, nachlazení, COVID-19

• používejte při prvních  
příznacích i preventivně

• vhodné pro dospělé  
a děti od 3 let

V akci také:  
Virostop pastilky  
50 ks za 289 Kč.
Čtěte pečlivě návod k použití.  
Zdravotnické prostředky. 

199
- Kč -

Máme Vás rádi! 
Máme Vás rádi! 

Podpořte  
Podpořte  své zdraví 

své zdraví v novém roce
v novém roce

* Urychluje hojení o 4 dny ve srovnání s 8 dny u gelu bez léčivé látky. Při používání 2× denně 
dle údajů uvedených v příbalovém letáku. 

V nabídce také Voltaren Rapid 25 mg měkké tobolky 20 ks za 135 Kč a Voltaren 140 mg 
léčivá náplast 5 ks za 329 Kč. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Voltaren Forte 20 mg/g 
gel obsahuje diclofenacum diethylaminum. Voltaren 140 mg léčivá náplast obsahuje 
diclofenacum natricum. Léčivé přípravky k vnějšímu použití. Voltaren Rapid 25 mg 
měkké tobolky obsahuje diclofenacum kalicum. Léčivý přípravek k vnitřnímu použití.

URYCHLUJE
HOJENÍ!*

VOLTAREN FORTE 
20 mg/g gel
100 g

299
- 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 69 Kč.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Brufen 400 mg potahované tablety je léčivý přípravek  
k vnitřnímu užití s léčivou látkou ibuprofen.

149
- Kč -

COLDREX®  
HORKÝ NÁPOJ  
CITRON S MEDEM
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 další druhy COLDREX od 149 Kč.
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě  
příbalovou informaci. O správném použití  
se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

179
- Kč -

STOPTUSSIN,  
PERORÁLNÍ KAPKY
50 ml 
•  správná volba proti kašli díky 2 účinným látkám  
•  tlumí suchý dráždivý kašel  

a usnadňuje vykašlávání
Před použitím si pozorně přečtěte  
příbalovou informaci. Stoptussin, perorální kapky,  
roztok, je léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

159
- Kč -

SINEX VICKS  
ALOE A EUKALYPTUS
0,5 mg/ml nosní sprej, roztok
• 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).
Přečtěte si pozorně příbalovou informaci!  
Léčivý přípravek k nosnímu podání,  
obsahuje léčivou látku  
oxymetazolin-hydrochlorid.

109
- Kč -

SOLEDUM® 200 MG 
ENTEROSOLVENTNÍ  
MĚKKÉ TOBOLKY
20 tobolek
•  léčí běžné nachlazení i zánět průdušek  

a vedlejších nosních dutin  
• rozpouští hustý hlen,  

a tím usnadňuje vykašlávání
• léčivá látka z eukalyptu s protizánětlivým  

a protivirovým účinkem

V akci také: Soledum® 100 mg, enterosolventní  
měkké tobolky, 20 tobolek za 149 Kč.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Soledum 100 mg  
a Soledum 200 mg enterosolventní měkké tobolky jsou  
léčivé přípravky s léčivou látkou cineolum k vnitřnímu užití.

ACC® LONG
600 mg šumivé tablety,  
10 tablet
• léčí vlhký kašel
• rychlý nástup  

účinku od 1. dne
• rozpouští hlen  

a usnadňuje  
vykašlávání

• má navíc  
antioxidační účinek

Čtěte pozorně příbalový leták.  
Volně prodejný léčivý přípravek k vnitřnímu  
užití s účinnou látkou acetylcystein.

135
- Kč -

NEO-ANGIN® BEZ CUKRU 
24 pastilek
•  ulevuje od bolesti a škrábání v krku,  

dezinfikuje ústní dutinu, potlačuje zánět  
• pro dospělé a děti od 6 let

V akci také:  
NEO-ANGIN ® třešeň  
24 pastilek za 159 Kč,  
NEO-ANGIN® šalvěj  
24 pastilek za 159 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.

159
- Kč -

179
- Kč -

OLYNTH® HA 1 MG/ML,  
NOSNÍ SPREJ
roztok, 10 ml
•  rychle uvolňuje ucpaný nos
•  zvlhčuje nosní sliznici
•  neobsahuje konzervační látky
•  účinek po dobu 10 hodin

V akci také:  
další přípravky OLYNTH® od 79 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. 

99
- Kč -



AKČNÍ NABÍDKA OD 14. 1. DO 28. 2. 2023

IBALGIN® 400 MG
100 potahovaných tablet
• pomáhá při bolesti hlavy, zubů, zad, svalů, 

kloubů a menstruační bolesti
• snižuje horečku při horečnatých stavech  

a zánětlivých onemocněních horních  
cest dýchacích

• protizánětlivý účinek
Pro dospělé a dospívající od 12 let. 
Ibalgin® 400 mg je léčivý přípravek  
k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofenum.  
Pozorně čtěte příbalovou  
informaci a poraďte se  
s lékařem nebo lékárníkem.

149
- 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.
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.

599
- Kč -

AMBROBENE, 15 MG/5 ML
sirup, 100 ml
•  osvědčené přípravky na vlhký kašel účinně  

rozpouští hlen a usnadňují vykašlávání   
• sirup vhodný i pro děti  
• tablety k užití u dětí od 5 let a dospělých

V akci také:  
Ambrobene, 30mg, 20 tablet za 65 Kč.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou  
informaci. Ambrobene, sirup; Ambrobene, tablety;  
jsou léčivé přípravky k vnitřnímu užití.  
Obsahují účinnou látku ambroxoli  
hydrochloridum.

99
- Kč -

SEPTABENE® CITRON  
A BEZOVÝ KVĚT  
3 MG/1 MG
24 pastilek
• trojí účinek proti bolesti v krku:  

protizánětlivý, analgetický a antiseptický
• snižuje lokální známky zánětu:  

bolest, zarudnutí, otok

V akci také:  
Septabene eukalyptus 3 mg/1 mg,  
24 pastilek za 159 Kč,  
Septabene 1,5 mg/ml + 5,0 mg/ml  
orální sprej 30 ml za 149 Kč.
Léčivé přípravky k orálnímu užití, čtěte pečlivě příbalové letáky.

159
- Kč -

STODAL® 
200 ml
• zklidní suchý kašel
• uleví od vlhkého kašle
• tradiční rostlinný léčivý přípravek
• rodinné balení 200 ml
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Stodal® je léčivý přípravek k vnitřnímu užití.  
Použití tohoto tradičního rostlinného  
léčivého přípravku je založeno  
výlučně na zkušenosti  
z dlouhodobého použití.

169
- Kč -

LEVOPRONT TABLETY 60 MG
10 tablet
• účinná 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 139 Kč,  
LEVOPRONT SIRUP 120 ml za 139 Kč.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
LEVOPRONT obsahuje levodropropizin.  
Léčivé přípravky k vnitřnímu užití. 

139
- Kč -

Ibalgin® Rapidcaps, 
30 měkkých tobolek
+ NAVÍC pouzdro na blistr

■  snadno rozpustné růžové 
      měkké tobolky
■  při bolesti hlavy, zad, svalů, 
      kloubů a menstruační bolesti
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Praktické pouzdro na blistr do vyčerpání zásob ve vybraných lékárnách. 
Ibalgin® Rapidcaps 400 mg měkké tobolky je léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofenum. 
Pozorně čtěte příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.                          *Za 0,01 Kč.

Praktické 
pouzdro na 

blistr 
NAVÍC*

139
- Kč -

o 37 % účinnější*o 37 % účinnější*o 37 % účinnější*o 37 % účinnější*o 37 % účinnější*o 37 % účinnější*o 37 % účinnější*o 37 % účinnější*o 37 % účinnější*o 37 % účinnější*
500 mg/65 potahované tablety, 24

o 37 % účinnější*o 37 % účinnější*o 37 % účinnější*o 37 % účinnější*o 37 % účinnější*o 37 % účinnější*o 37 % účinnější*o 37 % účinnější*
500 mg/65 potahované tablety, 24500 mg/65 potahované tablety, 24500 mg/65 potahované tablety, 24500 mg/65 potahované tablety, 24500 mg/65 potahované tablety, 24500 mg/65 potahované tablety, 24
PANADOL EXTRA NOVUM

*Obsahuje kofein pro posílení účinku paracetamolu
proti mírné až středně silné bolesti o 37 %

PANADOL EXTRA NOVUMPANADOL EXTRA NOVUMPANADOL EXTRA NOVUMPANADOL EXTRA NOVUMPANADOL EXTRA NOVUMPANADOL EXTRA NOVUMPANADOL EXTRA NOVUM
PARACETAMOL

KOFEIN

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Extra Novum
500 mg/65 mg potahované tablety a Panadol Novum
500 mg potahované tablety (paracetamol) jsou léčivé přípravky 
k vnitřnímu užití.

V nabídce také Panadol Novum 500 mg, 
24 potahovaných tablet za 45 Kč.

o 37 % účinnější*o 37 % účinnější*o 37 % účinnější*o 37 % účinnější*o 37 % účinnější*o 37 % účinnější*o 37 % účinnější*o 37 % účinnější*o 37 % účinnější*

95
- Kč -



ESSENTIALE®  
300 MG 
100 tvrdých tobolek
3 mechanizmy podpory funkce jater:
• urychluje obnovu jaterních buněk
• zlepšuje jejich funkci
• podporuje jejich regeneraci
• pro dospělé a dospívající od 12 let 

(o hmotnosti cca 43 kg)
Čtěte pozorně příbalovou informaci  
a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.  
Essentiale® je volně prodejný léčivý přípravek k vnitřnímu užití.  
 Obsahuje phospholipida sojae praeparata. 

329
- Kč -

GS SUPERKY  
PROBIOTIKA 
60 + 20 kaslí 
•  unikátní komplex 9 odolných kmenů bakterií
• 21 miliard životaschopných  

mikroorganismů v denní dávce (2 kapsle)   
• navíc selen pro podporu  

imunity a prebiotika

V akci také:  
GS Superky probiotika  
30 + 10 kapslí  
za 259 Kč (1 kapsle/6,48 Kč).
Doplňky stravy. 
(1 kapsle/5,24 Kč)

419
- Kč -

LINEX® FORTE
28 tobolek
Obsahuje PROBIOTIKA a PREBIOTIKA
• nejen při a po antibiotické léčbě,  

při změně stravy
• vhodný pro děti od 3 let,  

dospívající a dospělé

V akci také: LINEX® COMPLEX,  
14 tobolek za 189 Kč 
(1 tobolka/13,50 Kč).
Doplňky stravy. LINEX® FORTE obsahuje  
bakterie Lactobacillus acidophilus  
a Bifidobacterium animalis subsp. lactis. LINEX® COMPLEX obsahuje  
bakterie Lactobacillus rhamnosus GG + vitaminy B1, B2, B6 a zinek.  
Nejsou určeny k náhradě pestré stravy.  
(1 tobolka/8,54 Kč)

239
- Kč -

BIOPRON®  
9 PREMIUM 
30 tobolek
• 70 % imunitních buněk se  

nachází ve střevech,  
a proto je vhodné  
o ně pečovat

• Biopron 9 Premium doplňuje  
střevní mikrobiotu  
probiotiky a prebiotiky

Doplněk stravy. 
(1 toboka/8,97 Kč)

269
- Kč -

PROIBS® 
30 sáčků
•  PROIBS® je certifikovaný  

zdravotnický prostředek  
pro léčbu příznaků IBS  
(syndrom dráždivého tračníku)  
jako jsou bolesti břicha,  
nadýmání, průjem  
a/nebo zácpa

Čtěte pečlivě návod  
k použití a informace  
o bezpečném používání.  
Zdravotnický prostředek. 509

- Kč -

MAGNE B6®  
FORTE 
50 ks
•  osvědčená kombinace  

hořčíku a vitamínu B6
•  efektivní doplnění hořčíku  

na podporu psychiky,  
nervů a energie

Doplněk stravy. 
(1 tableta/3,78 Kč) 189

- Kč -

RENNIE® 
48 tablet
• Pálí Vás žáha? Rennie přináší  

rychlou a efektivní úlevu
• vhodné pro těhotné a kojící  

při dodržení doporučovaného  
dávkování 

V akci také: Rennie, 96 tablet  
za 229 Kč, Rennie Spearmint  
bez cukru, 36 tablet za 119 Kč.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Rennie 680 mg/80 mg žvýkací tablety  
je léčivý přípravek k vnitřnímu užití.  CH-20220726-43

139
- Kč -

LAGOSA®  
150 MG 
50 tablet 
Lagosa je lék s obsahem silymarinu
• zvyšuje schopnost regenerace jater
• obsahuje 150 mg silymarinu 
Vaše játra pod ochranou sil přírody
Lagosa® je léčivý přípravek  
k vnitřnímu užití s obsahem  
Silymarinu. Pečlivě čtěte příbalovou  
informaci a o správném použití  
přípravku se poraďte s lékařem  
nebo lékárníkem.  

189
- Kč -
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CELASKON® 250 MG
100 tablet
• v itamín C podporuje přirozenou  

obranyschopnost organismu  
nejen v zimním období

•  vyšší potřeba vitamínu C je  
např. během dospívání,  
v těhotenství, při kojení,  
namáhavé práci,  
sportu, infekčních  
onemocněních, po úrazech,  
ve stáří, u kuřáků

CELASKON® tablety 250 mg  
je léčivý přípravek k vnitřnímu užití.  
Obsahuje kyselinu askorbovou  
Čtěte pozorně příbalovou informaci.

PARALEN® GRIP HORKÝ NÁPOJ 
CITRÓN 650 MG/10 MG
12 sáčků
•  odstraňuje příznaky chřipky a nachlazení:  

horečka, ucpaný nos, bolest hlavy,  
bolest v krku

•  nezpůsobuje ospalost
•  bez umělých barviv

V akci také: PARALEN® GRIP horký nápoj šípek  
a echinacea 500 mg/10 mg prášek  
pro perorální roztok v sáčku 12 ks za 165 Kč,  
PARALEN® GRIP® horký nápoj pomeranč  
a zázvor 500 mg/10 mg prášek pro perorální  
roztok v sáčku 12 ks za 165 Kč.
Čtěte pozorně příbalovou informaci a poraďte se s lékařem  
nebo lékárníkem. Léčivé přípravky k vnitřnímu užití.

165
- Kč -

109
- Kč -

MUCONASAL®  
PLUS
10 ml
•  rychle, účinně a dlouhodobě  

uvolní nos při rýmě a nachlazení  
• osvěží vůní máty a eukalyptu
• pro dospělé a děti od 6 let
MUCONASAL® PLUS   
je volně prodejný léčivý  
přípravek k nosnímu použití.  
Obsahuje tramazolini hydrochloridum. 
Čtěte pozorně příbalovou informaci  
a poraďte se s lékařem  
nebo lékárníkem.

99
- Kč -

MUCOSOLVAN® PRO DOSPĚLÉ  
30 MG/5 ML 
sirup, 100 ml
• ulehčuje vykašlávání 
• uvolňuje zahlenění
• zmírňuje kašel
• bez cukru a alkoholu
• jahodová příchuť

V akci také: MUCOSOLVAN® JUNIOR sirup 15 mg/5 ml,  
100 ml za 119 Kč a další druhy Mucosolvanu od 95 Kč.
MUCOSOLVAN® pro dospělé je volně prodejný léčivý přípravek k vnitřnímu  
užití. Obsahuje ambroxoli hydrochloridum. Čtěte pozorně příbalovou  
informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

135
- Kč -

NUROFEN® RAPID 400 MG
30 měkkých tobolek
•  rychlá a učinná  

úleva od horečky  
a bolesti, včetně  
bolesti hlavy, zad,  
zubů, či při menstruaci

V akci také:  
NUROFEN® Rapid 400 mg x  
20 měkkých tobolek za 99 Kč.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.  
Léčivé přípravky k vnitřnímu užití.  
Obsahují ibuprofen. 

NUROFEN® STOPGRIP  
200 MG/30 MG 
24 tablet
• k léčbě příznaků  

chřipky a nachlazení,  
jako je rýma,  
ucpaný nos a dutiny,  
bolest v krku,  
bolest hlavy  
a celého těla,  
horečka

Pozorně čtěte příbalovou informaci.  
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. 

PROSPAN® 
sirup, 100 ml
• k léčbě akutních zánětů dýchacích  

cest provázených kašlem
• uvolňuje hleny v dýchacích cestách,  

usnadňuje vykašlávání a ulevuje od kašle
• lze používat od narození
• obsahuje výtažek z listů břečťanu

V akci také:  
Prospan Sirup na kašel  
200 ml za 229 Kč.
Léčivé přípravky k perorálnímu  
užití. Čtěte pečlivě  
příbalovou informaci. 

159
- Kč -

Přírodní úleva
pro ztuhlé 

a namožené svaly*

*VoltaNatura gel po vmasírování pomáhá uvolnit ztuhlé a namožené svaly.
Chladivý gel VoltaNatura je kosmetický přípravek.

50 ml 

189
- Kč -

199
- Kč -

119
- Kč -



NATUREVIA®  
LAKTOBACILY 5 IMUNITA 
33 kapslí
• BONUS 10 % ZDARMA 
• nejmodernější probiotikum nové generace  

pro péči o vyváženou střevní mikroflóru 
• s vitaminem C pro podporu imunity
•  doporučuje se při a po užívání antibiotik

V akci také:  
NatureVia® Laktobacílky  
třešňové 33 pastilek za 185 Kč 
(1 pastilka/5,61 Kč).

Doplňky stravy. 
(1 kapsle/6,94 Kč)

CEBION® KAPKY 
30 ml
• vitamin C ve formě kapek,  

s dávkováním pro různé věkové skupiny  
•  bez cukru, konzervantů,  

nadbytečných pomocných látek
• 1 kapka = 5 mg kys.  

askorbové
Doplněk stravy.

229
- Kč -

135
- Kč -

SUPRADYN® COQ10 ENERGY
60 + 30 tablet navíc
• měsíc užívání NAVÍC!
• komplexní multivitamin  

s koenzymem Q10 na podporu  
vaší imunity a energie*

V akci také: SUPRADYN Immune  
15 tablet za 139 Kč (1 tableta/9,27 Kč).

Supradyn CoQ10 energy je  
doplněk stravy. *Vitamin C  
přispívá k normální funkci  
imunitního systému a ke snížení 
 míry únavy a vyčerpání. 
LMR CH-20220708-74. 
(1 tableta/ 5,43 Kč)

489
- Kč -

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 

•  bez omezení věku, i pro těhotné i kojící  
ženy, pro dlouhodobé použití

•  bez konzervačných látek

V akci také:  
Stérimar Na ucpaný nos 50 ml za 219 Kč.
Zdravotnický prostředek, CE 0459.  
Pozorně si přečtěte návod k použití na obale přípravku.

209
- Kč -

CETEBE® VITAMIN C 500 MG 
s postupným uvolňováním
60 + 30 kapslí NAVÍC*
•  jedinečným způsobem zásobuje  

organismus vitaminem C po celý den  
díky unikátní TECHNOLOGII  
ČASOVÝCH PERLIČEK

•  téměř kompletní vstřebání
Doplňky stravy. Vitamin C přispívá  
k normální funkci imunitního  
systému. (1 kapsle/2,43 Kč) 
*Za 0‚01 Kč. 219

- Kč -

+

NATUREVIA® IMUNOHELP 
30 kapslí
• komplex vitaminů C a D3, rostlinných extraktů  

z echinacey, rakytníku, šípku a aceroly  
a organicky vázaného zinku  
k podpoře imunity a přirozené obranyschopnosti  

• Echinacea a šípek přispívají k normální funkci  
horních cest dýchacích

V akci také:  
NatureVia® ImunoHelp  
60 kapslí za 249 Kč (1 kapsle/4,15 Kč).

Doplňky stravy. 
(1 kapsle/5,30 Kč)

159
- Kč -

TEREZIA  
HLÍVA ÚSTŘIČNÁ  
+ LACTOBACILY 
60 + 60 kapslí
•  nejsilnější hlíva na trhu*  
• šípek podporuje  

imunitní systém   
• bez příměsí  

a konzervačních látek
Doplněk stravy.  
*Nejvyšší obsah  
deklarovaných betaglukanů.  
Dle průzkumu z lékáren,  
srpen 2022. 
(1 kapsle/3,49 Kč) 

419
- Kč -

NOVINKANOVINKA

Trojitá podpora* vaší imunity 
v 1 měkké kapsli. Každý den!

CENTRUM IMUNITA
S EXTRAKTEM Z PLODŮ ČERNÉHO BEZU

*Centrum Imunita obsahuje vitamíny C, D a A, minerály zinek a selen a extrakt z plodů 
černého bezu, které podporují normální funkci imunitního systému.
V nabídce také Centrum pro muže 60 tbl. za 489 Kč a Centrum pro ženy 60 tbl. za 489 Kč 
(1 tableta/8,15 Kč).
Doplňky stravy.  (1 kapsle/4,98 Kč)

60 kapslí299
- Kč -
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PHYSIOMER GENTLE JET&SPRAY 
135 ml
• čistí nosní sliznici a pomáhá tak  

odstraňovat viry a bakterie
•  zvlhčuje a regeneruje nosní sliznici
•  100% přírodní, bezpečný  

pro každodenní použití
•  navíc tryska na výplach

V akci také: více druhů  
přípravků Physiomer  
za 229 Kč.
Před použitím si přečtěte  
příbalovou informaci.  
Zdravotnické  
prostředky. 

SUPPOSITORIA  
GLYCERINI
2x 10 čípků
• při zácpě pro podporu  

vyprazdňování
Galmed Suppositoria Glycerini  
je zdravotnický prostředek. 

229
- Kč -

129
- Kč -

TEREZIA VITAMIN D3  
400 IU KAPKY 
10 ml
•  na podporu tvorby kostí a zubů  
• vitamin D3 reguluje metabolismus  

vápníku a udržuje normální funkci  
imunitního systému    

• vhodné pro děti od narození 
•  praktické kapátko  

pro snadné dávkování
Doplněk stravy.

189
- Kč -

INFADOLAN®  
1600 IU/G + 300 IU/G 
mast 100 g
• lék k urychlení hojení a obnovy pokožky na neinfikované drobné rány, oděrky, 

popáleniny I. stupně, na suchou popraskanou kůži, na trhliny v kožních rýhách
• na promazání suché pokožky u chronických ekzémů, u pacientů s atopickou 

dermatitídou a k prevenci opruzenin

Volně prodejný léčivý přípravek na vnější použití. Před použitím si přečtěte  
příbalovou informaci a poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem

WALMARK ZLATÁ OMEGA-3 
FORTE RYBÍ OLEJ 1500 MG
250 ml
• prémiový rybí olej pro podporu imunity, srdce, mozku a zraku *
• příchuť citronu a pomeranče přírodního původu
• s vitaminy A-D-E
Doplňek stravy.  
*EPA a DHA přispívají k normální funkci srdce.  
DHA přispívá k normální funkci mozku a zraku.  
Příznivého účinku je dosaženo při denním  
příjmu 250 mg EPA a DHA a 250 mg DHA.  
Vitaminy A a D přispívají k normální  
funkci imunitního systému.

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.

DICLOFENAC GALMED 10 MG/G
60 g gel
• tlumí bolest  

a zánět,  
zmírňuje  
otoky 

V akci také:  
Diclofenac Galmed 120 g za 149 Kč.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Tento léčivý přípravek je určený pro kožní podání obsahuje  
léčivou látku diclofenacum natricum 10mg/g.

249
- Kč -

159
- Kč -

79
- Kč -

89
- Kč -

RHINOSTAS  
+ NOSNÍ  
INHALÁTOR
10 ml + nosní  
inhalátor NAVÍC*
• nosní sprej pro okamžitou  

úlevu při rýmě
• zmírňuje a odstraňuje  

zduření nosní sliznice

V akci také:  
Rhinostas 1 mg/ml, 10 ml za 79 Kč.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Léčivý přípravek k nosnímu podání s účinnou  
látkou xylometazolin hydrochlorid. 
*Za 0,01 Kč.

85
- Kč -
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HERBADENT BYLINNÉ ZUBNÍ 
PASTY: JASMINE, FRESH HERBS, 
PASSIONFRUIT
75 g
• zubní pasty s exotickými příchutěmi jsou  

novinkou v řadě produktů HERBADENT
• jsou přírodní, lehce pění, mají zvýšenou 

čisticí schopnost a zubům tak navrací 
přirozenou barvu

V akci také: ostatní produkty  
HERBADENT od 59 Kč.
Čtěte pečlivě návod  
k použití a informace  
o bezpečném používání.  
Kosmetické přípravky.

ENZYCOL 
100 + 40 tobolek
• DNA* pod kontrolou
• při zvýšené hladině  

kyseliny močové1,2

Doplněk stravy. 
(1 tobolka/4,56 Kč) 
*Zinek přispívá  
k normální syntéze DNA. 
1kyselá višeň, 2extrakt z celeru

NICORETTE® MINT 4 MG, 
LISOVANÉ PASTILKY
4x 20 pastilek
ZBAVTE SE ZÁVISLOSTI NA KOUŘENÍ  
• zmírňuje chuť na cigaretu  
• umožňuje plynule reagovat na potřebu  

doplnění nikotinu v těle  
•  dovoluje postupné snižování  

dodávané dávky nikotinu  
• má osvěžující mátovou příchuť    
• neobsahuje cukr

V akci také:  
Nicorette® Mint 4 mg, lisované pastilky, 20 pastilek za 199 Kč, Nicorette® Spray 1 
mg/dávka, orální sprej, roztok, 13,2 ml za 439 Kč, Nicorette® Spray s příchutí lesního 
ovoce 1 mg/dávka, orální sprej, roztok, 13,2 ml za 439 Kč, Nicorette® Spray 1mg/
dávka, orální sprej, roztok, 2x 13,2 ml za 749 Kč .
Před použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci.  
Reklama na léčivý přípravek. Orální sprej, roztok Nicorette® Spray 1 mg/dávka a lisované pastilky 
Nicorette® Mint 4 mg obsahují nikotin a jsou k orálnímu podání.

B-KOMPLEX FORTE  
GALMED
100 + 10 kapslí
• kompletní spektrum vitamínů B  

v jedné kapslí a provedení forte

V akci také:  
B-komplex PREMIUM Galmed  
100 tablet za 129 Kč (1 tableta/1,29 Kč), 
Magnesium B-komplex fast eff  
20 tablet za 79 Kč (1 tableta/3,95 Kč).

Doplňky stravy. 
(1 kapsle/1,23 Kč)

VITAMIN D3 2000 IU  
GALMED 
90 kapslí
• vitamin D přispívá k normální funkci  

imunitního systému, svalů, kostí a zubů
•  umožňuje správné vstřebávání  

a ukládání vápníku a fosforu

V akci také:  
Vitamin D kapky pro děti  
10 ml Galmed za 135 Kč.
Doplňky stravy. 
(1 kapsle/1,77 Kč)

WOBECARE® ENZYM
90 tobolek
• vysoce aktivní enzymatické složení
• originální receptura  

od výrobce Wobenzymu*
• jednoduché užívání - pouze 3 tobolky denně

V akci také:  
Wobecare Enzym 45 tobolek  
za 1 349 Kč (1 tobolka/29,98 Kč)

Doplňky stravy. 
*Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Wobenzym je léčivý přípravek  
k vnitřnímu užití.  
(1 tobolka/24,99 Kč)

639
- Kč -

129
- Kč -

FORFIT LACTOFIT
40 + 20 tobolek
• prvotřídní probiotikum s prebiotiky
• až 36 miliard a 10 kmenů  

živých kultur v denní dávce 
• zinek, chrom a vitamin C

V akci také:  
ForFit Lactofit 30 + 10 tobolek  
za 239 Kč (1 tobolka/5,98 Kč),  
ForFit Lactofit 10 tobolek  
za 89 Kč (1 tobolka/8,90 Kč).

Doplňky stravy. (1 tobolka/5,48 Kč)

135
- Kč -

159
- Kč -

NOVINKA

SOMNOGAL
40 tablet
• komplexní rostlinný přípravek  

pro spánek a stres
• na přírodní bázi, šetrný  

k tělu, nenávykový

V akci také:  
Melatonin Herbal  
100 tablet 
za 299 Kč  
(1 tableta/ 2,99 Kč).

Doplněk stravy. 
(1 tableta/ 4,73 Kč)

189
- Kč -

NOVINKA

599
- Kč -

2249
- Kč -

329
- Kč -



REVITGAL MAST S VITAMINEM E
100 g
• urychluje revitalizaci buněk pokožky a navrací jí tak zdravý vzhled 
• vitamin E podporuje regeneraci kůže (oděrky, suchá pokožka poškozená mrazem,  

větrem, vodou)

V akci také: Revitgal mast s vitaminem E 30 g za 49 Kč.
Kosmetické přípravky.

PSYLLIUM  
GALMED
rozpustná vláknina 200 g 
• přispívá ke zvýšení  

objemu stolice
• pro správné  

vyprazdňování

V akci také:  
Psyllium Galmed 500 g 
za 229 Kč.
Doplňky stravy. 

METHIONIN COMPLEX 10 
60 + 10 kapslí + zrcátko NAVÍC*
• prémiový, desetisložkový produkt pro podporu vlasů,  

pokožky a pleti s hlavní složkou L-methionin
• neobsahuje geneticky modifikované suroviny  

ani oxid titaničitý  

V akci také:  
Selen-zinek-methionin  
100 + 20 kapslí za 299 Kč 
(1 kapsle/2,49 Kč).

Doplňky stravy.  
(1 kapsle/3,70 Kč) 
*Za 0,01 Kč.

IMUGAL GALMED 
60 kapslí
• to nejlepší pro imunitu
• komplex vitaminu C, D,  

zinku, selenu a betaglukanů
• vědecky ověřeno

V akci také:  
Imugal Galned  
80 kapslí za 329 Kč  
(1 kapsle/4,11 Kč).

Doplňky stravy. 
(1 kapsle/4,65 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. 

89
- Kč -

279
- Kč -

259
- Kč -

59
- Kč -

119
- Kč -

TEDDYFIT PRO DĚTI
50 + 10 pektinových bonbónů
• komplexní multivitamin s minerály pro děti od 3 let i dospěle
• probiotické bonbóny s pektinem
• vyráběno dle izraelské technologie výroby za studena

V akci také: Teddyfit 100 + 20 + labyrint NAVÍC* za 339 Kč 
(1 pektinový bonbón/2,83 Kč).

Doplňky stravy.  
(1 pektinový bonbón/2,48 Kč) 
* Za 0,01 Kč. 

149
- Kč -

NOVINKA

GALVERDE SPREJ 
30 ml
• sprej pro krk a dutinu ústní, od 3 let věku
• obsahuje probiotika, vytěsňuje patogenní  

mikroorganizmy ( bakterie, viry, kvasinky)
• při zánětech krku a dutiny ústní, zánětech dásní,  

prevence zubního kazu

V akci také: Galverde 3 mg Lemon  
24 pastilek za 149 Kč*.
Zdravotnický prostředek. 
*Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Volně prodejný léčivý přípravek s účinnou  
látkou benzydamin.

159
- Kč -

NOVINKA



PRODUKTY VLASTNÍ ZNAČKY

MOJE LÉKÁRNA  
VITAMIN C  
SE ŠÍPKY 1000 MG 
100 + 50 tablet
• extra dávka 1000 mg vitamínu C  

pro podporu imunity společně  
s citrusovými bioflavonoidy a šípky 

• limitovaná edice ve vánočním  
provedení s 50 tabletami  
navíc

Doplněk stravy. 
(1 tableta/1,73 Kč)

MOJE LÉKÁRNA  
KOENZYM Q10  
FORTE 60 MG
60 + 15  tobolek
• vítězství  

nad volnými  
radikály 

Doplněk stravy. 
(1 tobolka/ 3,32 Kč)

MOJE LÉKÁRNA LAKTOBACILKY 
20 + 10 tablet  
• cucavé pastilky  

pro děti od 3 let  
a dospělé 

• kombinace  
5 probiotických  
kmenů s vysokým  
podílem aktivních  
bakterií (lactobacilů) 

Doplněk stravy. 
(1 tableta/4,17 Kč)

MOJE LÉKÁRNA  
SILYMARIN  
140 MG 
60  kapslí
• zdravá játra
• podpora trávení 
• detoxikace 
Doplněk stravy. 
(1 kapsle/2,08 Kč)

MOJE LÉKÁRNA  
MULTIVITAMÍN 
+ MULTIMINERÁL 
60 + 60 + karty*
• jedinečný multivitamín + multiminerál se 41  

složkami a postupným uvolňováním 
• limitovaná edice 120 tablet  

+ navíc rodinný dárek - hrací karty

V akci také: ML Multivitamín +  
multiminerál 30 + 10 tablet  
za 159 Kč (1 tableta/3,98 Kč),  
ML Multivitamín + multiminerál  
60 + 60 tablet za 429 Kč (1 tableta/3,58 Kč).

Doplňky stravy. (1 tableta/3,74 Kč) *Za 0,01Kč.

MOJE LÉKÁRNA  
MAGNESIUM B6 FORTE 
100 + 35 tablet
• osvědčená organická forma hořčíku  

s vysokou vstřebatelností 
• limitovaná edice ve vánočním  

provedení a 35 tabletami navíc

V akci také: Moje lékárna  
Magnesium B6 100 + 20 tablet 
za 269 Kč (1 tableta/ 2,24 Kč),  
Moje lékárna Magnesium B6 Forte  
50 + 10 tablet za 169 Kč (1 tableta/2,82 Kč).

Doplňky stravy. (1 tableta/ 2,36 Kč)

319
- Kč -

MOJE LÉKÁRNA  
VENOCOR
90 tobolek 
• pro zdravé srdce a cévy 
• vysoké množství omega 3 
• navíc vitamin D3, K2 a vit. E
• stačí 1 tobolka denně
Doplněk stravy. 
(1 tobolka/2,99 Kč) 269

- Kč -

259
- Kč -

449
- Kč -

125
- Kč -

125
- Kč -

MOJE LÉKÁRNA  
LUTEIN 20 MG 
PREMIUM 
60 kapslí + Hyal-Vision  
oční kapky 10 ml NAVÍC*
• vitamíny  

a minerály pro oči
Čtěte pečlivě návod k použití.  
Doplněk stravy. 
Hyal-Vision je zdravotnický prostředek.  
(1 tobolka/4,65 Kč) 
*Za 0,01 Kč.

279
- Kč -

249
- 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 14. 1. do 28. 2. 2023 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

OILATUM  
EMOLLIENTTM

přísada do koupele 500 ml
•  léčba suché, svědící a podrážděné  

pokožky včetně ekzémů a dermatitid
• hydratuje a chrání
• pro všechny věkové kategorie
Čtěte pozorně příbalovou informaci.  
Oilatum Emollient 634mg/g přísada  
do koupele je volně prodejný  
léčivý přípravek k vnějšímu užití.  
Obsahuje účinnou látku  
lehký tekutý parafin. 

NEUROMEDIC 
60 tobolek
Mravenčí vám nervy?
• zregenerujte brnící,  

neklidné končetiny  
a podpořte činnost nervů vitaminy B  
s kyselinou lipoovou

V akci také: Neuromedic 30 tobolek  
za 249 Kč (1 tobolka/8,30 Kč).

Doplňky stravy.  
(1 tobolka/7,15 Kč)

AURISCLEAN UŠNÍ SPREJ
15 ml
•  účinně odstraňuje nadměrný ušní maz
• snižuje riziko zánětu ucha

V akci také: AurisClean ušní kapky  
15 ml za 155 Kč,  
AurisClean Sensitive  
ušní olejové sérum  
20 ml za 175 Kč.
Čtěte pečlivě návod  
k použití a informace  
o bezpečném používání.  
Zdravotnické prostředky.

NEOSPAN  
FORTE 
45 tobolek
•  pomáhá s usínáním,  

omezuje předčasné  
probouzení (extra silná  
dávka kozlíku lékařského  
a pomerančovníku hořkého)

V akci také:  
NEOSPAN melatonin 60 tobolek 
za 239 Kč (1 tobolka/3,98 Kč).

Doplňky stravy. (1 tobolka/5,09 Kč)

IMMUN44® 
300 ml sirup
• byl vyvinut speciálně pro potřeby  

imunitního systému, a proto slibuje  
okamžitý efekt – má vliv na růst  
a množení virů

• ve formě sirupu také  
s výbornou chutí pro děti

Doplněk stravy.

NIZORAL®

šampon 100 ml
•  bojuje proti příčině lupů   
•  zmírňuje svědění  

a zarudnutí pokožky hlavy 
•  prevence a léčba kožních infekcí  

způsobených kvasinkami nebo plísněmi

V akci také:  
NIZORAL® EXPERT šampon  
pro každodenní péči, 200 ml 
za 149 Kč.
Pečlivě čtěte příbalový leták a poraďte  
se s lékařem nebo lékárníkem.  
Nizoral je volně prodejný léčivý přípravek  
k vnějšímu užití. Obsahuje ketokonazol. 

175
- Kč -

429
- Kč -229

- Kč -

229
- Kč -

405
- Kč -

329
- Kč -

HERBOFIT  
ČAJ BYLINNÝ  
RESPIRAČNÍ 
20x 1,5 g
• květ bezu černého a lípy  

podporují funkci dýchacího systému

V akci také:  
další druhy čajů Herbofit 
od 39 Kč.
Doplňky stravy. 45

- Kč -

HERBOFITKY S ISLANDSKÝM 
LIŠEJNÍKEM BEZ CUKRU 
36 pastilek 
• chutné pastilky zklidňující krk  

a hlasivky
• přírodní složení, 3 druhy:  

s islandským lišejníkem, nebo  
jitrocelem a mateřídouškou  
nebo se šalvějí 

V akci také:  
další druhy od 45 Kč. 
Doplňky stravy.  
(1 pastilka/2,36 Kč)

85
- Kč -

NOVINKA

AKČNÍ NABÍDKA OD 14. 1. DO 28. 2. 2023


