
GS DORMIAN 
RAPID
20 kapslí
  pro rychlé usínání a klidný  
spánek po celou noc

  účinná kombinace 4 bylinných 
extraktů (kozlík, meduňka, 
mučenka, chmel)

V akci také: 
GS DORMIAN RAPID 40 kapslí  
199 Kč 229 Kč (-30 Kč)
Doplněk stravy.

Sp
án

ek

-24 Kč

149
125
- Kč -

Červenec / Srpen
AKČNÍ NABÍDKA OD 21. 7. DO 31. 8. 2018

Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč včetně DPH. Nabídka platí od 21. 7. do 31. 8. 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

SYNCARE SUN PROTECT
SPF 30  
+ MOJE LÉKÁRNA 
PANTHENOL SPREJ 10%
  dle doporučení EU řazený ve druhé nejvyšší  
kategorii ochranných přípravků při opalování

  hlavní anorganický UV filtr oxid  
titaničitý je doplněný o moderní  
hybridní filtr Tinosorb, který  
zvyšuje účinek přípravku  
v UVA oblasti slunečního záření

  vhodný pro děti od 1 roku

V akci také: 
SynCare ZINCI SUN SPF 50+,  
75 ml + ML Panthenol sprej 10% 
419 Kč 518 Kč (-99 Kč)

Při koupi SynCare SUN PROTECT a SynCare 
ZINCI SUN získáte NAVÍC ML Panthenol  
sprej 10%, 150 ml za 0,01 Kč. 
Kosmetický přípravek.

Och
ra

na
 pokožky

IBALGIN® GEL
100 g
  potlačuje bolest, 
tlumí zánět a snižuje 
otok

  k léčbě poranění šlach, 
svalů a kloubů, jako je 
podvrtnutí, natažení, 
zhmoždění

  má zklidňující a chladivý účinek

V akci také: 
Ibalgin® Duo Effect krém, 100 g 
225 Kč 249 Kč (-24 Kč)
Ibalgin® gel je volně prodejný lék k vnějšímu použití. Obsahuje ibuprofenum. Ibalgin® Duo Effect 
je volně prodejný lék k vnějšímu použití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Boles
t 

kl
ou

bů, svalů

-20 Kč

159
139
- Kč -

GS MERILIN HARMONY
60 + 30 tablet 
  přírodní a nehormonální

  klinicky ověřená účinnost kombinace  
extraktu ploštičníku hroznatého  
a třezalky tečkované

  ploštičník na všechny fyziologické  
projevy klimakteria (návaly horka,  
pocení), třezalka pro zlepšení nálady

V akci také: 
GS Merilin 60 + 30 tablet 
449 Kč 525 Kč (-76 Kč)
Doplněk stravy.

Kl
im

ak

terium

-76 Kč

525
449

- Kč -

-99 Kč

528
429

- Kč -
AKCE

TENA LADY SLIM NORMAL
24 ks + 50 % NAVÍC
  dámské  
inkontinenční  
vložky pro lehký  
únik moči

  poskytují trojí  
ochranu proti  
protečení, vlhkosti 
a zápachu

Zdravotnický prostředek.

In
ko

nt

inence

-50 Kč

199
149
- Kč -

KLOSTERFRAU 
MELISANA
koncentrát 155 ml
Tradiční rostlinný lék na nervové  
potíže se zklidňujícím účinkem:

 uklidňuje při stresu

  zmírňuje nervozitu, úzkost,  
bolesti hlavy z rozčilení

  zklidňuje vnitřní napětí  
v klimakteriu, při menstruaci

  ulehčuje ztížené usínání  
z nervozity i při změnách  
atmosférického tlaku

 obsahuje 13 léčivých bylin

V akci také: 
Klosterfrau MELISANA koncentrát 95 ml  
119 Kč 139 Kč (-20 Kč)
Lék k vnitřnímu užití nebo kožnímu podání.  
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Použití tohoto tradičního rostlinného  
léčivého přípravku je založeno výlučně  
na zkušenosti z dlouhodobého použití. 

Stre

s,
 n

er
vo

vé potíže

-26 Kč

195
169
- Kč -

Znáte
z TV

Znáte
z TV



VOLTAREN EMULGEL
120 g
Voltaren Emulgel s aplikátorem  
k nanášení gelu působí přímo  
v místě bolesti trojím účinkem:

  uleví od bolesti

  tlumí zánět

 zmenšuje otok
Lék na vnější použití. Obsahuje  
diclofenacum diethylaminum.  
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

B
ol

est

-30 Kč

279
249

- Kč -
NOVINKA

LIOTON® 100 000 GEL
100 g
  úleva pro těžké,  
bolavé, oteklé nohy 

  pro léčbu křečových  
žil a jejich příznaků,  
pohmožděnin,  
modřin a otoků

  vysoká koncentrace účinné 
látky ve formě gelu v tubě

Lék ke kožnímu podání s účinnou látkou heparinum 
natricum. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Kř
eč

ov
é žíly

-40 Kč

309
269

- Kč -

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.

-14 Kč

83
69
- Kč -

-40 Kč

199
159
- Kč -

NALGESIN® S
40 tablet
  lék na bolesti hlavy, zubů,  
zad, svalů, kloubů, menstruační  
bolesti, bolesti spojené  
s nachlazením

V akci také: 
NALGESIN® S 20 tablet 
119 Kč 139 Kč (-20 Kč)
Lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou naproxenum 
natricum. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

B
ol

est

PARAMEGAL 500 mg
10 tablet
Paracetamol:

  proti bolesti hlavy, kloubů,  
svalů, zubů a při chřipce

  snižuje teplotu

V akci také: 
Paramegal 500 mg 30 tablet 
35 Kč 41 Kč (-6 Kč)
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje paracetamolum.  
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

B
ol

est

-2 Kč

17
15
- Kč -

IBUPROFEN 400 mg
30 tablet
Účinné analgetikum ibuprofenum:

  zmírňuje bolest, tlumí  
zánět a snižuje teplotu

  při chřipkových  
a revmatických 
onemocněních

  při migrénách

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

B
ol

est

-10 Kč

55
45
- Kč -

DICLOFENAC GALMED
 gel 60 g
Lokální symptomatická úleva od bolesti, zánětu a otoku při:

  zánětu šlach, vazů, svalů a kloubů

  podvrtnutí  
a pohmoždění

  bolesti zad

  revmatismu

V akci také: 
Diclofenac Galmed gel 120 g 
129 Kč 155 Kč (-26 Kč)
Lék k vnějšímu užití. Obsahuje diclofenacum  
natricum. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Boles
t p

oh

yb. aparátu

-14 Kč

93
79
- Kč -

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 Kč 105 Kč  (-10 Kč) 
Imodium® Rapid 2 mg, 6 tbl. 95 Kč 105 Kč  (-10 Kč)
Lék k perorálnímu podání. Obsahují loperamid-hydrochlorid. 
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. 

Pr
ůj

em

-30 Kč

179
149
- Kč -



AKČNÍ NABÍDKA OD 21. 7. DO 31. 8. 2018

KINEDRYL®

10 tablet
  k předcházení a léčbě 
nevolnosti a zvracení  
při cestování 
dopravními prostředky

Lék k vnitřnímu užití.  
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

N
ev

ol
nost

-20 Kč

99
79
- Kč -

SEPTOFORT 
2 mg
24 pastilek
  léčí příčinu bolesti v krku

  ničí široké spektrum  
bakterií i viry

  s příjemnou mátovou chutí

Bo
le

st

 v krku

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

-20 Kč

139
119
- Kč -

LOPERON® 2 mg tvrdé tobolky
20 tvrdých tobolek
  volně prodejný  
léčivý přípravek  
k symptomatické  
léčbě akutního  
a chronického průjmu

  pro děti od 6 let a dospělé  
Lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou  
loperamidi hydrochloridum 2 mg.  
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Pr
ůj

em

-16 Kč

145
129
- Kč -

HYLAK® FORTE + PAMPERS 
WIPES SENSITIVE
100 ml + 56 ks
Rychlá a účinná obnova střevní  
mikroflóry při:

  průjmu   zácpě

  nadýmání   křečích

  vhodný pro dospělé, děti i kojence
Při koupi Hylak® forte 100 ml získáte NAVÍC  
Pampers Wipes Sensitive 56 ks za 0,01 Kč.
Hylak® forte je lék k vnitřnímu užití.  
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Za
ží

vání

-45 Kč

214
169
- Kč -

FLIXONASE
50 µg/dávka nosní sprej, suspenze 60 dávek
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

-30 Kč

329
299

- Kč -

PRUBEVEN 750 mg
120 potahovaných tablet
  zmírňuje příznaky mírné až středně těžké  
osteoartrózy kolene jako je bolest a ztuhlost

  obsahuje účinnou látku  
glukosamin sulfát

  kúra na 2 měsíce

V akci také: 
PRUBEVEN 750 mg 
60 potahovaných tablet 
369 Kč 399 Kč (-30 Kč)
Lék k vnitřnímu užití.  
Obsahuje glukosamin sulfát.  
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Vý
živ

a

-100 Kč

699
599

- Kč -

PROENZI® INTENSIVE
120 tablet
To nejlepší pro Váš pohyb od Proenzi®

  nové složení

  zesílená výživa díky rostlinným  
extraktům: vrbě bílé, kurkuminu  
a boswellii serratě pro zdravé,  
pružné a pohyblivé klouby

V akci také: 
kosmetický přípravek  
Proenzi® krém 100 ml 
159 Kč 179 Kč (-20 Kč)
Doplněk stravy.

Po

hy
b

-100 Kč

699
599

- Kč -

ETRIXENAL 250 mg
20 tablet
  úleva od akutní bolesti  
kloubů, svalů a šlach

  s protizánětlivým účinkem 
– zmírňuje bolest, zánět,  
zarudnutí a otok

  snížené riziko  
kardiovaskulárních komplikací

V akci také: 
Etrixenal 100 mg/g gel 100 g  
179 Kč 199 Kč (-20 Kč)

B
ol

est

Etrixenal 250 mg je lék k vnitřnímu užití. Etrixenal 100 mg/g gel je lék k vnějšímu použití.  
Obsahují naproxen. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

-20 Kč

119
99
- Kč -

NOVINKA

NUTRIDRINK BALÍČEK 5 + 1
  nutričně kompletní tekutá výživa pro  
pacienty trpící nedostatečným příjmem  
energie a živin nebo nechutenstvím  
z různých příčin

  zvlášť vhodný pro pacienty trpící  
nedostatečnou výživou (senioři),  
před operací i po ní a pro pacienty  
s nádorovým onemocněním

Potravina pro zvláštní lékařské účely.  
O užívání se poraďte s lékařem nebo  
lékárníkem. (100 ml = 16,58 Kč)

Výž
iv

a 
v n

emoci

-30 Kč

229
199
- Kč -

AKCE



AKČNÍ NABÍDKA  
OD 21. 7. DO 31. 8. 2018

MOJE LÉKÁRNA TĚHOTENSKÁ  
TYČINKA COMFORT PLUS 10
  vysoká citlivost < 10 mIU/ml,  
test se může použít ode  
dne očekávané menstruace

  jistota již do 3 minut

Zdravotnický prostředek.

Tě
ho

te
nství

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

  zvýšený obsah účinných 
látek

  doba účinnosti 4-6 hodin

  vhodné pro děti od 2 let

  aplikace na pokožku i oděv

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

Re
pe

lent

-34 Kč

159
125
- Kč -

LADIVAL® GEL OF 30 
ALERGICKÁ KŮŽE
200 ml
  účinný ochranný komplex UVA-UVB + ochrana  
před infračerveným zářením typu A

  voděodolný

  vhodný při sklonu ke sluneční alergii  
a Mallorca akné
Kosmetický přípravek.

Och
ra

na
 pokožky

-110 Kč

409
299

- Kč -
AKCE

PANTHENOL OMEGA TĚLOVÉ 
MLÉKO ALOE VERA 9% 
250 ml
  přináší úlevu sluncem podrážděné pokožce 

  pomáhá regenerovat a hydratovat 

  pomáhá obnovit elasticitu  
pokožky po opalování

V akci také: 
Panthenol Omega tělové mléko  
Rakytník 9% 250 ml 149 Kč 175 Kč (-26 Kč)
Kosmetický přípravek.

Péč
e 

o 
po

kožku

-26 Kč

175
149
- Kč -

BELIEMA EFFECT
10 tablet + intimní ubrousky
  vaginální tablety s laktobacily a kyselinou  
mléčnou

  vhodné při kvasinkové i bakteriální infekci

  DÁREK INTIMNÍ UBROUSKY

V akci také: 
Beliema Expert Intim krém 50 ml 
219 Kč 259 Kč (-40 Kč)
Beliema effect 10 tablet je zdravotnický  
prostředek. Beliema Expert Intim krém 50 ml  
je kosmetický přípravek.

Vag
in

ál
ní

 infekce

-30 Kč

279
249

- Kč -

BĚLÍCÍ PASTY  
PARODONTAX A SENSODYNE
V akci také: 
vybrané druhy  
zubních past  
Parodontax 
a Sensodyne.
Zdravotnické prostředky.

Pé
če

 o

 zuby

-10 Kč

99
89
- Kč -

TENA MYCÍ PĚNA  
3-v-1
400 ml
  vhodná na pravidelné čištění a ochranu  
citlivé pokožky v perineální oblasti

  udržuje přirozené pH pokožky, neutralizuje zápach

  bez nutnosti oplachovat vodou
Kosmetický přípravek.

H
yg

iena

-16 Kč

165
149
- Kč -

COREGA ORIGINAL EXTRA 
SILNÝ + COREGA ANTIBAK-
TERIÁLNÍ TABLETY NAVÍC
40 g + 6 tablet
  pevná fixace zubní 
náhrady po celý den

Při koupi vybraných 
druhů fixačních krémů  
Corega získáte NAVÍC Corega  
Antibakteriální tablety 6tbl. 
za 0,01 Kč.
Zdravotnický prostředek.

Péče
 o

 z
ub

ní náhradu

-24 Kč

119
95
- Kč -

PRIESSNITZ  
MAZÁNÍ
z řady Žíly a cévy  
De Luxe 125 ml
  péče o nohy bez křečových žil,  
metličkových žilek a otoků

  obsahuje escin a flavonoidy

Kosmetický přípravek.

Pé
če

 o

 nohy

-26 Kč

225
199
- Kč -

-10 Kč

69
59
- Kč -



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.

MOJE LÉKÁRNA TĚHOTENSKÁ  
TYČINKA COMFORT PLUS 10
  vysoká citlivost < 10 mIU/ml,  
test se může použít ode  
dne očekávané menstruace

  jistota již do 3 minut

BĚLÍCÍ PASTY  
PARODONTAX A SENSODYNE
V akci také: 
vybrané druhy  
zubních past  
Parodontax 
a Sensodyne.



AKČNÍ NABÍDKA  
OD 21. 7. DO 31. 8. 2018

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

  určeno ke krátkodobému 
užívání

Ak
ti

vn
í uhlí

Doplněk stravy.

-5 Kč

60
55
- Kč -

MÖLLER‘S OMEGA 3 50+ 
250 ml rybí olej
  díky obsahu omega-3 mastných kyselin  
EPA a DHA v denní dávce 5 ml přispívá  
k normální činnosti srdce a mozku 

  vysoký obsah vitaminu D (15 µg v 5 ml) 
přispívá k udržení normálního stavu kostí  
a zubů 

  příjemná citronová příchuť

V akci také: 
rybí olej Möller’s ve formě snadno polykatelných 
tobolek, pro děti rybí olej s oblíbenou ovocnou  
příchutí nebo bez příchutě  
249 Kč 279 Kč (-30 Kč)
Doplněk stravy.

Sr
dc

e,
 m

ozek

-30 Kč

279
249

- Kč -

GASTROCID GALMED
24 tablet
  neutralizuje kyselé prostředí

  vápník přispívá k normální  
funkci trávicích enzymů

Doplněk stravy.

Za
ží

vání 

-8 Kč

67
59
- Kč -

GS LAKTOBACILY FORTE21
30 + 10 kapslí
  komplex 9 odolných kmenů bakterií

  21 miliard životaschopných  
mikroorganismů v denní dávce  
(2 kapsle) 

  navíc selen pro podporu imunity 

V akci také: 
GS Laktobacily Forte21  
60 + 20 kapslí 
339 Kč 395 Kč (-56 Kč)

Doplněk stravy.

Za
ží

vání 

-26 Kč

225
199
- Kč -

RENNIE®

48 žvýkacích tablet
Zapomeňte na pálení žáhy

  ulevuje od pálení žáhy již  
během 5 minut!

  efektivní a rychlé působení

  žvýkací tablety není  
třeba zapíjet

V akci také: 
Rennie® 96 žvýkacích tablet 
199 Kč 229 Kč (-30 Kč)
Lék k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.L.CZ.MKT.CC.01.2018.1290

Za
ží

vání 

-26 Kč

145
119
- Kč -

MOJE LÉKÁRNA LACTOBACILKY
20 + 10 tablet
  cucavé pastilky pro děti  
od 3 let a dospělé

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

Doplněk stravy.

Za
ží

vání 

-10 Kč

149
139
- Kč -

HEMAGEL
5 g
  k urychlení hojení  
akutních ran: 
odřeniny, řezné  
rány, popáleniny  
I. stupně a drobná  
poranění v domácnosti  
a při sportu

  zabraňuje tvorbě strupů a vzniku jizvy

H
oj

en
í ran

Zdravotnický prostředek.
-40 Kč

189
149
- Kč -

STREPTOKILL®

25 ml kapky s ústním aplikátorem
  100% přírodní

  účinná kombinace  
bylinných extraktů z dubu,  
šalvěje, řepíku, jitrocele,  
heřmánku a dalších  
šesti bylin

  extrakt z dubu přispívá  
k normální funkci horních 
cest dýchacích

Kr
k

Doplněk stravy.

-40 Kč

299
259

- Kč -

ESPUMISAN® 40 mg
50 měkkých tobolek
  č. 1 v ČR v léčbě příznaků  
zažívacích obtíží  
způsobených plyny*

  pro dospělé a děti od 6 let

  lze užívat v těhotenství  

V akci také: 
Espumisan® 40 mg, 100 měkkých tobolek  
159 Kč 179 Kč  (-20 Kč)
*Na základě IMS dat za období leden - květen 2018. 
Lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou simetikon 40 mg. 
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

N
ad

ým
ání

-10 Kč

99
89
- Kč -



DEHINEL® 230 mg / 20 mg
potahované tablety pro kočky, 2 tablety
  proti oblým i plochým červům

V akci také: 
Dehinel plus XL tablety na odčervení  
pro psy 2 tbl. 139 Kč 169 Kč (-30 Kč) 
Dehinel plus Flavour tablety  
na odčervení pro psy 2 tbl.  
59 Kč 75 Kč (-16 Kč)

Vete
rin

ár
ní

 přípravek

Volně prodejné veterinární léčivé  
přípravky. Čtěte pečlivě  
příbalovou informaci.

-18 Kč

93
75
- Kč -

FYPRYST® 67 mg
roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy
  proti blechám a klíšťatům

  pro psy i kočky

V akci také: 
více variant pro psy  
i kočky se slevou od 30 %.

Vete
rin

ár
ní

 přípravek

Vyhrazené veterinární léčivé  
přípravky. Obsahují fipronilum.  
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

-46 Kč

145
99
- Kč -

TRAUMAPET® OTO AG
ušní kapky s kapátkem 50 ml
  napomáhá rozpouštění a uvolňování  
ušního mazu

  antimikrobní a fungicidní účinky  
stříbra

  na všechny druhy chovaných zvířat

  podporuje hojení zánětů zvukovodu

V akci také: 
TraumaPet® Ophtal Ag oční  
kapky s kapátkem 10 ml  
149 Kč 199 Kč (-50 Kč)
Veterinární přípravky s obsahem nanostříbra.  
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Veter
in

ár
ní

 přípravek

-50 Kč

199
149
- Kč -

pro mojemazlíčky

FYTO OBOJEK PRO PSY A KOČKY 
+ PARAZYX pro psy do 15 kg  
a kočky NAVÍC
22 tablet
  repelentní obojek proti  
klíšťatům i blechám, vhodný  
pro psy i kočky

Vete
rin

ár
ní

 přípravek

Při koupi Fyto obojku získáte NAVÍC PARAZYX  
pro psy do 15 kg a kočky za 0,01 Kč. Veterinární přípravek.
Složení FYTO OBOJKU: Geraniol 3,5 g/kg. Používejte biocidní  
přípravky bezpečně. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. -269 Kč

668
399

- Kč -
AKCE

KUP 2 RŮZNÉ PRODUKTY  
A ZÍSKÁŠ CESTOVNÍ TAŠTIČKU  
NAVÍC ZA 0,01 Kč

LETNÍ CESTY

Zovirax Duo 50 mg/g + 10 mg/g krém je lék k vnějšímu užití. Voltaren Emulgel 50 g je lék na vnější použití. Obsahuje diclofenacum diethylaminum. Otrivin Menthol 1 mg/ml nosní sprej s dávkovačem, roztok je lék  
k podání do nosu. Obsahuje xylometazolini hydrochloridum. Panadol Extra Novum potahované tablety je lék na vnitřní užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

-16 Kč

105
89
- Kč -

-46 Kč

285
239

- Kč -

-16 Kč

125
109
- Kč -

-14 Kč

129
115
- Kč -



K

C

mojevitaminy

B6

C
D K

K
B12

RIBOFLAVIN GALMED
30 tablet
  používá se při nedostatku  
vitaminu B2

  přispívá k normální činnosti  
nervové soustavy, pokožky  
a zraku a ke snížení míry  
únavy a vyčerpání

V
it

am
iny

Doplněk stravy.

3 za cenu 2

při  
koupi 2 ks

26/ks
- Kč -

B-KOMPLEX FORTE OPTI 
GALMED
20 tablet
  pečlivě vybrané vitaminy  
skupiny B

  přispívá k normální funkci  
imunitního systému a stavu  
kůže a pokožky

V
it

am
iny

Doplněk stravy.

3 za cenu 2

při  
koupi 2 ks

29/ks
- Kč -

MOJE LÉKÁRNA CERUTIN
50 tablet
  obsahuje aktivní látky  
vitamin C a rutin

  vitamin C přispívá  
k normální tvorbě  
kolagenu pro normální  
funkci krevních cév

Cé

vy

Doplněk stravy.

-10 Kč

49
39
- Kč -

MOJE LÉKÁRNA  
VARILEX
60 tablet
  obsahuje diosmin 450 mg  
a hesperidin 50 mg

Cé

vy

Doplněk stravy.

-46 Kč

215
169
- Kč -

KYSELINA LISTOVÁ GALMED
60 tablet
  přispívá k normální krvetvorbě  
a k normální funkci imunitního  
systému

  důležitá zejména v těhotenství,  
podílí se na zdravém růstu  
a vývoji plodu

V
it

am
iny

Doplněk stravy.

3 za cenu 2

při  
koupi 2 ks

30/ks
- Kč -

PYRIDOXIN GALMED
30 tablet
  přispívá k normální  
činnosti nervové soustavy,  
normální funkci imunitního  
systému a snížení míry  
únavy a vyčerpání

V
it

am
iny

Doplněk stravy.

3 za cenu 2

při  
koupi 2 ks

22/ks
- Kč -

THIAMIN GALMED
20 tablet                              
  přispívá k normální činnosti  
nervové soustavy, psychické  
činnosti a činnosti srdce

V akci také: 
Thiamin Galmed 30 tablet                                 
23 Kč/ks (při koupi 2 ks)   

V
it

am
iny

Doplněk stravy.

3 za cenu 2

při  
koupi 2 ks

20/ks
- Kč -

Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč včetně DPH. Nabídka platí od 21. 7. do 31. 8. 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

MOJE LÉKÁRNA HROZNOVÝ 
CUKR JAHODA 
17 pastilek
  pastilky z hroznového 
cukru s vitaminem C

V akci také: 
ML Hroznový cukr citron,  
pomeranč 17 pastilek 
12 Kč 15 Kč (-3 Kč)
Doplněk stravy.

V
it

am
iny

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

119
99
- Kč -

-3 Kč

15
12
- Kč -

na vybrané vitaminy  
značky GALMED*                                                                                                                                      

 *Kup si 2 stejné vitaminy GALMED  
a třetí stejný dostaneš za 0,01 Kč.
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D


