
Květen / Červen
AKČNÍ NABÍDKA OD 12. 5. DO 30. 6. 2018

Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč včetně DPH. Nabídka platí od 12. 5. do 30. 6. 2018 
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.mojelekar
na.cz

FLIXONASE
50 mg/dávka nosní sprej, suspenze 60 ml
Komplexní úleva od alergické rýmy  
po 24 hodin již v 1 dávce:                                                                                                        

  ulevuje od kýchání,  
svědění nosu a očí,  
slzení očí a ucpaného 
nosu

Lék k nosnímu užití. Obsahuje  
flutikason-propionát. 
Čtěte pečlivě příbalovou  
informaci.

A
le

rgie

VOLTAREN® FORTE 2,32%
gel 100 g

  analgetikum ve formě gelu  
s účinkem na 12 hodin

  ulevuje od bolesti zad, svalů a kloubů 

V akci také: 
Voltaren® Forte 2,32% gel 150 g 379,- 459,- (-80,-) 
Voltaren® 140 mg Léčivá náplast 5 náplastí 299,- 345,- (-46,-)

B
ol

est

Léky na vnější použití. VOLTAREN FORTE® 2,32% obsahuje diclofenacum diethylaminum. 
Voltaren® 140 mg léčivá náplast obsahuje diclofenacum natricum. Čtěte pečlivě 
příbalovou informaci. Při koupi Voltaren® Forte 2,32% gel 100 g a 150 g obdržíte navíc 
zubní kartáček za 0,01 Kč vč. DPH.

TEREZIA RAKYTNÍKOVÝ 
OLEJ 100 %
30 tobolek
  rakytník podporuje obrany- 
schopnost organizmu,  
činnost srdce a působí  
příznivě na pokožku

V akci také: 
TEREZIA Rakytníkový  
olej 100% 60 tobolek  
379,- 459,- (-80,-)

Sr
dc

e,
 p

okožka

Doplněk stravy.

SARAPIS SOJA
60 kapslí
  díky obsahu vitaminu B6, červeného 
jetele, včelího pylu s mateří kašičkou  
a dalších látek příznivě působí na  
hormonální rovnováhu ženy nejen  
v období klimakteria  

  vitamin D3 na normální  
stav kostí

Doplněk stravy.

Kl
im

ak

terium

-110 Kč

549
439

- Kč -
balení na
2 měsíce

MOJE LÉKÁRNA
PANTHENOL
sprej 10%, 150 ml
  s vysokým obsahem 
Panthenolu 10 %

  ochlazuje a zklidňuje 
pokožku po slunění

  snadno se vstřebává
Kosmetický přípravek.

Och
ra

na
 pokožky

-20 Kč

129
109
- Kč -

-50 Kč

249
199
- Kč -

-20 Kč

PANCREOLAN® FORTE
60 enterosolventních tablet
Pankreatické enzymy k podpoře trávení:

  zlepšuje trávení  
tučných a těžko  
stravitelných jídel

  snižuje obtíže 
jako nadýmání,  
plynatost  
a pocit plnosti

Tr
áv

en

í

Lék k vnitřnímu užití.  
Obsahuje pancreatinum.  
Čtěte pečlivě příbalovou  
informaci.

-30 Kč

199
169
- Kč -

329
309

- Kč -

-60 Kč

339
279
- Kč -

AKCE



PANTHENOL 
10% SWISS 
PREMIUM
 tělové mléko  
200 + 50 ml ZDARMA
  rychlá úleva a hydratace  
podrážděné pokožky po opalování

  vysoký obsah D-panthenolu 10 %, 
Aloe vera a vitaminů A, D, E, F

   zklidňuje, regeneruje a zabraňuje 
předčasnému stárnutí pokožky

Och
ra

na
 pokožky

Kosmetický přípravek.

BRUFEN® 400
100 tablet
  poskytuje úlevu od bolesti hlavy,  
zad, kloubů i zubů

  pomáhá při podvtrtnutí,  
natažení svalů  
a působí protizánětlivě

V akci také: 
Brufen® 400, 30 tablet 
55,- 67,- (-12,-)
Lék k vnitřnímu užití s účinnou  
látkou ibuprofen. Čtěte pečlivě  
příbalovou informaci.

B
ol

est

ACYGAL 500 mg
 10 tablet
Kyselina 
acetylsalicylová:

  snižuje horečku

  tiší bolest

B
ol

est

Obsahuje acidum acetylsalicylicum.  
Lék k vnitřnímu užití. Pečlivě si pročtěte příbalový leták.

ANTIMETIL®

30 tablet
Standardizovaný extrakt zázvoru  
pro klidný žaludek:

  cestovní nevolnost

  těhotenská nevolnost

  pro dospělé a děti již od 3 let                                                     „
 Doplněk stravy.

N
ev

ol
nost

PET HEALTH CARE 
FYTO SPRAY
200 ml
  repelentní spray proti klíšťatům  
i blechám pro psy i kočky

  klíště odpudí nebo vysuší

  neobsahuje insekticidy ani hormony
Složení FYTO SPRAY: 0,3 g/kg Geraniol. Používejte 
biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy 
přečtěte údaje na obalu a připojené informace  
o přípravku. Při koupi PET HEALTH CARE FYTO SPRAY 
obdržíte Péče o srst – jemný šampon 200 ml
za 0,01 Kč vč. DPH.

Veter
in

ár
ní

 přípravky

OLFEN, GEL
100 g
  ulevuje od bolesti 
zad, svalů a kloubů

  přípravek mohou  
užívat dospělí a mladiství od 14 let

V akci také: 
Olfen 140 mg léčivé náplasti 10 309,- 349,- (-40,-) 
Olfen 140 mg léčivé náplasti 5 205,- 229,- (-24,-)
Lék k vnějšímu užití s účinnou  látkou diclofenacum natricum. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

B
ol

est

ELGYDIUM KIDS
gelová zubní pasta  
pro děti 2–6 let  
50 ml banán
  díky Fluorinolu rychleji  
a efektivněji chrání  
první zoubky

V akci také: 
příchutě jahoda, lesní ovoce 89,- 109,- (-20,-)

Den
tá

ln
í h

ygiena

Kosmetický přípravek.

FENISTIL® GEL
50 g
ÚLEVA OD SVĚDIVÉ 
PODRÁŽDĚNÉ POKOŽKY:

 svědivá vyrážka, kopřivka

 poštípání hmyzem

 spálení od slunce

 povrchové popáleniny

V akci také: Fenistil® gel 30 g 169,- 189,- (-20,-)
Léky k zevnímu použití. Obsahují dimetindeni maleas. 
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Al
er

gie

IBEROGAST®

20 ml
Síla bylin proti zažívacím potížím

  ulevuje od 1 i více zažívacích  
potíží najednou

  pomáhá při nevolnosti,  
při nadýmání, pocitu plnosti,  
bolestech a křečích

V akci také: 
Iberogast® 50ml 345,- 405,-(-60,-)
Lék k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou  
informaci. L.CZ.MKT. CC.01.2018.1285
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EXODERIL®

kožní roztok 20 ml
  léčí nehtové a kožní plísně po celém těle

  ulevuje od svědění

  vhodný pro dospělé i děti

V akci také: 
EXODERIL® krém 30 g 
185,- 195,- (-10,-)
Lék k zevnímu použití s účinnou  
látkou naftifini hydrochloridum. 
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. 

Kožní
, n

eh
to

vé mykózy

IDELYN® URINAL AKUT®

 10 tbl. + Urinal® Express pH 6 sáčků
  Urinal® Express pH pro rychlou 
úlevu od nepříjemných pocitů  
při močení

  Urinal Akut® se zlatobýlem pro  
zdraví močových cest

  kompletní akutní péče 2v1  
za výhodnou cenu   

Doplňky stravy.

M
oč

ov

é cesty

COLAFIT
60 kostiček
  čistý krystalický kolagen ve formě měkkých, 
snadno polykatelných kostiček

 stačí pouze 1 kostička denně

  bez barviv a přídavných látek
Doplněk stravy.

Ko
la

gen

Kosmetický přípravek. 

Int
im

ní
 hygiena

GS MAMAVIT
100+10 tablet
  800 µg kyseliny listové  
v přirozené formě  
s vyváženou kombinací 
22 vitaminů a minerálů 

  vyvinuto ve spolupráci  
s odborníky z ÚPMD  
v Praze–Podolí

  pro plánování těhotenství  
a kojení

V akci také: 
GS Mamavit Prefolin + DHA 
+ EPA, 30 + 30 kapslí + tablet 
389,- 499,- (-110,-)
Doplněk stravy.

Tě
ho

te
nství

AKČNÍ NABÍDKA OD 12. 5. DO 30. 6. 2018

CALTRATE  
PLUS
30 tablet
  k prevenci osteoporózy

  kombinovaný přípravek  
s vápníkem, vitaminem D  
a 5 důležitými kostními  
minerály

  pro dospělé a děti od 12 let
Lék k vnitřnímu užití. 
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. 

Ko

sti

MAGNESIUM B6 FORTE
50 + 10 tablet 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

Doplněk stravy.

M
in

erá
ly

PROSTENAL® FORTE
90 tablet
  Saw palmetto a Kopřiva  
dvoudomá pomáhají udržet  
správnou funkci močového 
ústrojí a zdravou prostatu

Doplněk stravy.

M

uži

-24 Kč

-26 Kč

-110 Kč

169
145
- Kč -

LACTACYD PHARMA
zklidňující 250 ml
  mírně kyselé pH 3,5 pomáhá 
obnovovat rovnováhu intimních  
partií a předcházet tak vzniku  
infekcí

  neobsahují mýdlo, ani alkohol

  hypoalergenní

  gynekologicky a dermatologicky  
testované 

V akci také: 
Hydratující 250 ml 145,- 169,- (-24,-) 
Senzitivní 250 ml 145,- 169,- (-24,-) 
Antibakteriální 250 ml 145,- 169,- (-24,-)

265
239

- Kč -

499
389

- Kč -

-44 Kč

179
135
- Kč -

AKCE

PREDATOR PARAZIT 
sérum 100 ml + šampon 100 ml  
+ hřeben
Pomáhá odstranit vši a hnidy

  vhodný pro děti od 3 let

  zabraňuje nadměrnému svědění  
a vysychání pokožky 

  až na 6 použití

V akci také: 
Predator parazit sérum 100 ml 
169,- 199,- (-30,-)
Kosmetický přípravek. Při nákupu PREDATOR Parazit  
sérum 100 ml + šampon 100 ml + hřeben NAVÍC REPELENT  
PREDATOR Preventivní sprej na vši 150 ml za 0,01 Kč vč. DPH.

Vš
i a
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-30 Kč

-110 Kč

-90 Kč

-30 Kč
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NOVINKA
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- Kč -
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- Kč -
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AKCE



GS KOENZYM Q10
60 mg, 30 + 30 kapslí
  dodá organismu optimální  
dávku koenzymu Q10 s vysokou 
vstřebatelností

  navíc obohacen o biotin, který 
podporuje získávání energie  
a psychickou činnost

V akci také: 
GS Koenzym Q10 30 mg 
30 + 30 kapslí 
159,- 199,- (-40,-)
Doplněk stravy.

En
er

gie

MAGNE B6® FORTE TABLETY
50 tablet
  obsahují citrát hořčíku pro 
účinné doplnění hořčíku

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

V akci také: 
MAGNE B6® Relax 30 tablet 
129,- 145,- (-16,-)
Doplněk stravy.

M
in

erá
ly

HELICID 10 ZENTIVA
enterosolventní tvrdé  
tobolky 14 x 10 mg
  při návratu spolknuté potravy  
do hltanu a úst 

  při pálení žáhy

  po poradě s lékařem mohou  
užívat i těhotné či kojící ženy

V akci také: 
HELICID 10 ZENTIVA enterosolventní tvrdé 
tobolky 28 x 10 mg 189,- 239,- (-50,-)

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje omeprazol.  
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. 

Tr
áv

ení

SPEKTRUM® VITALITY 50+
90 tablet
  komplexní multivitamin s minerály 
a s ženšenem pro aktivní život 
po padesátce

  100% denní dávky vitamínů v 1 tabletě

V akci také: 
Spektrum® Energy 90 tablet 
Spektrum® Imunactiv 90 tablet 
349,- 399,- (-50,-)
Doplněk stravy.

M
ul

ti
vi

tamíny

GS OMEGA 3 
CITRUS
100 + 50 kapslí
  3000 mg rybího oleje s DHA a EPA  
v přirozené formě s vysokou 
vstřebatelností

  alespoň 250 mg DHA denně přispívá 
ke zdravému zraku a mozku

V akci také: 
GS Omega 3 Citrus 60 + 30 kapslí  
139,- 165,- (-26,-)
Doplněk stravy.

Srd
ce

, m
oz

ek, zrak

VÁPNÍK-HOŘČÍK 
-ZINEK OSTEO 

 100 + 30 tablet
  multiminerál pro silné kosti  
a zuby díky vápníku a hořčíku

  pro podporu imunity díky zinku,  
mědi a vitaminům D3 a B6

Doplněk stravy.

ko
st

i a

 krása

TEREZIA RAKYTNÍKOVÝ 
OLEJ 100% KAPKY BIO
10 ml
  100% rakytníkový olej bez dalších příměsí

  rakytník podporuje obranyschopnost organizmu, 
činnost srdce a působí příznivě na pokožku

V akci také: 
TEREZIA Rakytníkový olej 100% 
kapky BIO 30 ml  239,- 289,- (-50,-)
Doplněk stravy.

Sr
dc

e,
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okožka

IBALGIN® RAPIDCAPS  
400 mg
20 měkkých tobolek
Účinné analgetikum ve formě  
měkkých tobolek s tekutou  
účinnou látkou:

  ulevuje od bolesti hlavy, 
migrény, bolesti zubů, zad, 
svalů a menstruační bolesti

  snižuje horečku

  tlumí zánět

B
ol

est

Lék k vnitřnímu užití  s účinnou látkou ibuprofenum. 
Čtěte pečlivě příbalový leták.
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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
Lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou ibuprofen.  
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

B
ol
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JAKÁ VYŠETŘENÍ VÁM UDĚLAJÍ
V LÉKÁRNĚ ZCELA ZDARMA?

V LÉKÁRNĚ DNES MŮŽETE ZAČÍT ZDRAVĚ  
HUBNOUT, BOJOVAT PROTI ZLOZVYKU KOUŘENÍ  
NEBO NAJÍT POMOC PŘI LÉČBĚ CUKROVKY.
TO VŠE POD DOHLEDEM SKUTEČNÝCH ODBORNÍKŮ.

Odlišit zapomínání, které je jedním z příznaků počínající Alzheimerovy choroby, od „normálního“ zhoršování paměti nově dokážou 
speciálně proškolení lékárníci ve vybraných pobočkách sítě lékáren Moje lékárna.

V mnoha případech bývá problém s pamětí bagatelizován. Ojedinělé nejsou ani případy, kdy praktický lékař nerozpoznal pokročilé 
stadium demence. Lidé si tak mohou ověřit, zda jsou jejich potíže s pamětí v normě, či nikoli. Demenci sice nelze vyléčit, ale včasná 
diagnóza má zásadní vliv na kvalitu života nemocných.

V síti Moje lékárna jsou k zakoupení i pomůcky na procvičování mozku, tzv. sada pro kognitivní trénink pro domácí použití nebo 
jednoduché sešity pro trénování, které byly vyvinuty ve spolupráci s Českou alzheimerovskou společností. Za vděk těmito pomůckami 
berou lidé pečující o blízké s Alzheimerovou chorobou, ale i pracovníci v pobytových službách pro seniory.

Soustavným vzděláváním lékárníků se lékárny sdružení Moje lékárna stávají významným poradenským centrem pro seniory.

SEZNAM LÉKÁREN,  
KDE SI LZE ZMĚŘIT PAMĚŤ

Název Adresa

Lékárna Pod Cvilínem Opavská 296/48, Krnov

Lékárna Pod Klajdovkou Horníkova 2485/34, Brno

Lékárna Na Poliklinice Bratří Mrštíků 38, Břeclav

Lékárna Jižní Svahy Okružní 4699, Zlín

Lékárna Dubňany Zdravotnické středisko 1541, Dubňany

Lékárna Avion Nám. Míru 3/216, Rýmařov

Lékárna Magnus Jesenická 633, Vrbno pod Pradědem

Lékárna Na Vršku Nádražní 40, Bruntál

Lékárna Na Národní Národní 12, Havířov

Lékárna U Hradeb Mírové náměstí 1, Hlučín

Lékárna Poliklinika Slezského odboje 3, Opava

Lékárna Sagena 8. pěšího pluku 2450, Frýdek-Místek

Lékárna Farmaka Puchmajerova 7, Ostrava

Lékárna Hradec Smetanova 684, Hradec nad Moravicí

Lékárna Na Poliklinice Štefánikova 1301, Kopřivnice

Lékárna  
Diagnostické centrum Sokolská tř. 1925/49, Ostrava

Kontaktní osobu, která provádí vyšetření, naleznete na www.alzheimer.cz.
Vyšetření paměti probíhá na základě telefonické objednávky v konkrétním kontaktním místě.



TENA LADY 
SLIM MINI 
20 ks + 50 % NAVÍC
  poskytují trojí ochranu proti  
protečení, vlhkosti a zápachu

  díky technologii microProtex™  
jsou o 20 % tenčí

Zdravotnický prostředek.

Inkon
tin

en
čn

í pomůcky

DEXOKET® 25 TABLETY
10 tablet
  rychlá a účinná pomoc, když 
Vás zasáhne bolest pohybového 
aparátu, bolest zubů nebo 
menstruační bolesti

V akci také: 
Dexoket® 25 mg granule pro  
perorální roztok, 10 sáčků 85,- 95,- (-10,-)
Lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou dexketoprofenum 
trometamoli. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

B
ol

est

POMÁDA NA RTY
s meduňkou 5 ml
  předchází vzniku oparů

  hydratuje, vyživuje a chrání rty

  bez barviv, parafinů a konzervantů

Kosmetický přípravek.

O
pa

ry

DEZINOX SPREJ
20 ml
  přírodní sprej s kyselinou boritou 
určený k prevenci plísní a tvorby 
prasklin pokožky na chodidlech 

  zabraňuje vzniku nepříjemného 
zápachu, osvěžuje

Zdravotnický prostředek.

Pé
če

 o

 nohy

REPARIL® - DRAGÉES  
ENTEROSOLVENTNÍ TABLETY
100 tablet
  při chronické žilní nedostatečnosti

  redukují otok, bolest, pocit tíhy,  
napětí a křeče v lýtkách

V akci také: 
Reparil® - Dragées 40 tablet 
119,- 144,- (-25,-)
Lék k vnitřnímu užití obsahující léčivou látku escin. 
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Žiln

í n
ed

os
tatečnost

CANESBALANCE®

vaginální gel 7 x 5 ml
Na bakteriální (vaginální) infekci  
vyzkoušejte novinku Canesbalance®!

  účinně zmírňuje nepříjemný výtok a zápach

  obnovuje přirozené vaginální prostředí

V akci také: 
Canestest® test pro samodiagnostiku 
vaginálních infekcí 139,- 159,- (-20,-)

Int
im

ní
 hygiena

LIVOSTIN®

oční kapky, suspenze, 4ml
  příznaky klasické a sezónní alergie

  téměř okamžitá úleva

  cílené působení v místě obtíží

V akci také: 
Livostin® nosní sprej,  
suspenze, 10 ml 149,- 199,- (-50,-)

A
le

rgie

Reklama na léčivý přípravek. Nosní sprej, suspenze  
Livostin® k nosnímu podání a oční kapky, suspenze Livostin® 
k očnímu podání obsahují levokabastin-hydrochlorid. Před 
použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci.  
Držitel registrace: McNeil Products Ltd., UK.

BEPANTHEN® PLUS 
hojivý krém 30 g
  na drobná poranění pro celou rodinu

  podporuje hojení řezných ran

  na odřeniny, škrábance,  
trhlinky a praskliny kůže

  brání vzniku a šíření  
infekce v ráně

V akci také: 
Bepanthen® Plus hojivý krém 100 g  
349,- 389,- (-40,-)
Léky k vnějšímu užití s účinnou látkou dexpanthenolum  
a chlorhexidini dihydrochloridum. Čtěte pečlivě 
příbalovou informaci. L.CZ.MKT.CC.03.2017.0974

H
oj

en
í ran

Zdravotnický prostředek. L.CZ.MKT.CC.01.2018.1292

OCUTEIN® BRILLANT  
LUTEIN 25 mg
60 tobolek + zvlhčující oční 
kapky Ocutein Sensitive 
ZDARMA
  extra velké množství luteinu 25 mg

  přispívá k udržení kvalitního zraku1

  vyživuje unavené oči2

V akci také: 
Ocutein® Brillant Lutein 25 mg 
90 + 30 tob. + dárek 
659,- 759,- (-100,-)
Doplněk stravy.
1 – vitamin A, 2 – zinek
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FORFEMINA
přípravek na odvodnění 
těla, 30 kapslí
  s extraktem z klikvy  
velkoplodé, kopřivy 
a se zinkem

  extrakt z kopřivy 
podporuje vylučovací 
funkci ledvin  
a napomáhá vylučování 
vody z organismu

  pouze 1 kapsle denně
Doplněk stravy.

Dop
ln

ěk
 stravy

-60 Kč

259
199
- Kč -

AKCE

SWISS 
LAKTOBACILY“5„
66 kapslí
  ideální na cesty  
- stabilní bez ledničky

  total protection  
- ochrana bakterií pro maximální efekt

  složení vhodné pro všechny věkové 
kategorie

V akci také: 
Swiss LAKTOBACÍLKY dětské 
třešňové pastilky 66 kapslí 
289,- 329,- (-40,-)
Doplňky stravy.

Pr
ob

iotika

-50 Kč

399
349

- Kč -
10 %

ZDARMA

AKČNÍ NABÍDKA OD 12. 5. DO 30. 6. 2018

MOJE LÉKÁRNA CARBO 
MEDICINALIS
20 tablet
  aktivní uhlí snižuje 
nadměrnou střevní 
plynatost

  určeno ke krátkodobému 
užívání

Ak
ti

vn
í uhlí

Doplněk stravy.

PANGROL® 20 000
20 tablet
Máte těžký žaludek po jídle? 
Pangrol® 20 000
  obsahuje 3 trávicí enzymy, 
které pomáhají zlepšit 
trávení při nedostatečné 
tvorbě nebo funkci 
trávicích enzymů slinivky břišní

Lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou 
pancreatinum. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Tr
áv

ení

-14 Kč

129
115
- Kč -

LEROS BABY 
ČAJE
  kvalitní bylinné a ovocné 
čaje pro děti a maminky

  více info na www.leros.cz

V akci také: 
všech 15 druhů čajů 
LEROS BABY

Ča

je

10 %
SLEVA

BIOPRON® FORTE
30 tablet
  kombinace probiotické 
kvasinky Saccharomyces 
Boulardii a laktobacilů

  vhodný nejen na cesty

  pro dospělé a děti již  
od ukončeného 6. měsíce 
života

Doplněk stravy.

Pr
ob

iotika

-30 Kč

289
259

- Kč -

SUNAR COMPLEX
2, 3, 4, 5
600 g s mléčným tukem
  komplexní péče pro spokojené 
bříško

  vápník a vitamin D je 
potřebný pro normální 
růst a vývoj kostí dítěte

V akci také: 
Sunar premium 2, 3, 4 
600 g 299,- 308,- (-9,-) 
Kojení je pro kojence nejlepší 
způsob výživy.

Dě
ts

ká

 výživa

-43 Kč
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-5 Kč
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IMODIUM®

20 tvrdých tobolek
Rychlá a účinná léčba průjmu:

  úleva často již po 1. dávce

  k léčbě akutního  
a chronického průjmu

  neovlivňuje přirozenou 
střevní mikroflóru

V akci také: 
Imodium® 8 tvrdých tobolek 95,- 105,- (-10,-) 
Imodium® Rapid 2 mg, 6 tbl. 95,- 105,- (-10,-)
Lék k perorálnímu podání. Obsahují loperamid-hydrochlorid. 
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. 

Pr
ůj

em

-30 Kč

179
149
- Kč -

HYLAK® FORTE
perorální roztok 100 ml
  obnovuje přirozené prostředí 
ve střevě, čímž přispívá k rychlé 
úpravě narušené mikrobiální 
rovnováhy

Lék k vnitřnímu užití. 
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Za
ží

vání

-36 Kč

195
159
- Kč -



Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč včetně DPH. Nabídka platí od 12. 5. do 30. 6. 2018 
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.mojelekar
na.cz

BIOSIL PLUS
60 tablet
  unikátní kombinace vitamínů a minerálů1  
k udržení normálního stavu nehtů, vlasů  
a pokožky

Doplněk stravy.
1 - Biotin a Zinek.

Vlas
y,

 n
eh

ty,
 pokožka

LADIVAL OF50
ochrana proti slunci 

sprej pro děti 200 ml
 pro citlivou pokožku dětí a batolat

 trojnásobná ochrana UVA-UVB+IRA

 voděodolné
Kosmetický přípravek. Při koupi Ladival OF50 získáte  
NAVÍC CHLADIVÝ GEL PO OPALOVÁNÍ pro lergickou

pokožku 200 ml za 0,01 Kč vč. DPH.

Oc
hrana pokožky

REPELENT PREDATOR FORTE
sprej 150 ml
Repelentní sprej proti komárům a klíšťatům:

  zvýšený obsah účinných látek

  doba účinnosti 6 hodin

  vhodné pro děti od 2 let

  aplikace na pokožku i oděv

V akci také: 
Predator gel po bodnutí hmyzem 25 ml 29,- 35,- (-6,-) 
Repelent PREDATOR JUNIOR 150 ml 179,- 209,- (-30,-) 
Repelent PREDATOR MAXX Plus 80 ml 209,- 245,- (-36,-) 
Repelent PREDATOR OUTDOOR Impregnace 200 ml 219,- 259,- (-40,-)
Repelent. Používejte biocidy bezpečným 
způsobem. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Re
pe

lent

MĚSÍČKOVÁ MAST
50 ml
  na suchou a rozpraskanou  
pokožku a rty

  regenerační a výživné účinky

  vhodná pro péči o kůži  
u křečových žil, po poranění, 
operaci či zhojenou kůži

Kosmetický přípravek.

Och
ra

na
 pokožky REVITGAL MAST S VITAMINEM E

30 g
  urychluje revitalizaci buněk 
pokožky a navrací jí 
zdravý vzhled

  vitamin E podporuje  
regeneraci kůže poškozené 
mrazem, větrem a vodou

Kosmetický přípravek.

Och
ra

na
 pokožky

BETAKAROTEN 
GALMED 
12 000 I.U. 
100 + 20 tobolek 
ZDARMA
Betakaroten je provitamin,  
který je v lidském těle  
přetvářen na vitamin A,  
který přispívá k:

  udržení normálního stavu  
pokožky, zraku

  normální funkci 
imunitního 
systému

Doplněk stravy.

Och
ra

na
 pokožky

CALCIUM 
PANTOTHENICUM
30 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 100 g 
85,- 90,- (-5,-)
Kosmetický přípravek.

Och
ra

na
 pokožky

Zdravotnický prostředek.

3M™ SPOFAPLAST®

kusové náplasti do  
domácnosti i na dovolenou

 Rodinná, Mix 24 ks

 Voděodolné náplasti, 10 ks

 Dětské náplasti Zvířátka, 20 ks
Kup dvě náplasti Spofaplast  
V LÉKÁRNÁCH                    , 
zbav se bolesti a vyhraj  
wellness pobyt! 

Více informací žádejte v síti lékáren Moje lékárna 
nebo na www.3m.cz/spofaplast_soutez, kde se 

dozvíte více i o podrobných pravidlech soutěže.
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TEKUTÝ 
PUDR
s mentholem 
100 ml
  působí chladivě

  zklidňuje a mírně 
vysušuje pokožku

Kosmetický přípravek.
Och

ra
na

 pokožky
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AKCE

SLEVA
15 %
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