
Březen-Duben

Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč včetně DPH. Nabídka platí od 9. 3. do 30. 4. 2019 
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

AKČNÍ NABÍDKA OD 9. 3. DO 30. 4. 2019

Svůj kalendářní věk znáte...
A znáte i stáří svých cév?
Přijďte si je změřit do lékáren
Více informací na www.mojelekarna.cz

Sledujte nás na:

TEREZIA HLÍVA ÚSTŘIČNÁ
s rakytníkovým olejem 60 + 60 kapslí
  nejsilnější hlíva na trhu 
z českých pěstíren*

  rakytník podporuje přirozenou 
obranyschopnost organizmu

  bez příměsí a konzervačních látek

V akci také:
TEREZIA Hlíva ústřičná s rakytníkovým 
olejem 100 + 100 kapslí 
529 Kč 579 Kč (-50 Kč) (1 kapsle/2,65 Kč)

Doplněk stravy. (1 kapsle/2,91 Kč)
*Nejvyšší obsah deklarovaných betaglukanů.
Dle průzkumu z lékáren, květen 2018

Im
un

ita

-30 Kč

379
349

- Kč -

Lék k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou 
informaci. *Za 0,01 Kč. Do vydání zásob.

Chřip
ka

, n

achlazení

THERAFLU FORTE 
1 000 mg/200 mg/12,2 mg 
prášek pro perorální roztok 
v sáčku 10 ks 
+ Termohrníček Navíc*
Pomáhá při: 

  mírné nebo středně silné bolesti

  horečce

  ucpaném nosu

  a při vlhkém, produktivním kašli

THERAFLU FORTE 

  mírné nebo středně silné bolesti

  a při vlhkém, produktivním kašli

-36 Kč-36 Kč

205
169
- Kč -

FYPRYST®

roztok pro nakapání na kůži 
– spot-on pro psy 
1 pipeta, 67 mg
  proti blechám a klíšťatům

V akci také: 
více variant Fypryst® 
roztok pro nakapání 
na kůži pro psy i kočky
Vyhrazené veterinární léčivé přípravky. 
Obsahují � pronilum. Čtěte pečlivě 
příbalovou informaci.

Veter
in

ár
ní

 přípravky

-40 Kč

139
99
- Kč -

30%
sleva
30%

MOJE LÉKÁRNA 
CHLORELLA
750 tablet
  pro přirozenou 
obranyschopnost 
organismu

  napomáhá pročištění 
organismu

  pro normální trávení 
a funkci jater

Doplněk stravy. (1 tableta/0,40 Kč) 

D
et

ox

ikace

MOJE LÉKÁRNA 

-30 Kč-30 Kč

329
299

- Kč -

LINEX® FORTE
28 tobolek
  při a po antibiotické léčbě

  při cestování a při změně stravy

 obsahuje bakterie Lactobacillus 
acidophilus a Bi� dobacterium 
animalis subsp.lactis – minimálně 
2 miliardy v každé tobolce

Doplněk stravy. Není určen k náhradě 
pestré stravy. (1 tobolka/7,11 Kč)

Im
un

ita

-50 Kč

249
199
- Kč -

TASECTAN® 500 mg 
15 tobolek
RYCHLÉ ŘEŠENÍ PRŮJMU

  účinný již během 12 hodin

  na všechnu druhy průjmu 
vč. cestovatelského

  obnovuje přirozenou 
funkci střev

V akci také pro děti 
od narození:
Tasectan® 250 mg 10 sáčků
105 Kč 119 Kč (-14 Kč)
(1 sáček/10,50 Kč)

Pr
ůj

em

Zdravotnický prostředek. (1 tobolka/8,60 Kč)Zdravotnický prostředek. (1 tobolka/8,60 Kč) -20 Kč

149
129
- Kč -



MUCOSOLVAN®

JUNIOR 
100 ml 
 ulehčuje vykašlávání 

  zmírňuje kašel

 vhodný pro děti od narození 

 bez cukru, alkoholu a umělých barviv
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ambroxoli 
hydrochloridum. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Ka

šel

MUCOSOLVAN®

 bez cukru, alkoholu a umělých barviv

-20 Kč-20 Kč

119
99
- 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

99
85
- Kč -

OROFAR 
1 mg/1 mg pastilky 24 ks
 tlumí bolest a léčí infekci

  působí proti virům i proti bakteriím 
a kvasinkám

  pastilky s pomerančovou příchutí

V akci také:
Orofar orální sprej, roztok 30 ml
155 Kč 185 Kč (-30 Kč)
Orofar pastilky je lék k rozpuštění v ústech. Orofar orální 
sprej je lék k aplikaci do ústní dutiny. Obsahují benzoxonium 
a lidokain. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Orofar pastilky je lék k rozpuštění v ústech. Orofar orální 

Bo
le

st

 v k
rku

-20 Kč

159
139
- Kč -

COLDREX® MAXGRIP
LESNÍ OVOCE
10 sáčků
  horký nápoj s kombinací 3 účinných
látek, který uleví od příznaků chřipky 
a silného nachlazení

  snižuje horečku, tlumí bolesti hlavy, 
bolesti v krku, uvolňuje ucpaný nos

V akci také:
Coldrex® MAXGRIP Citron
10 sáčků 149 Kč 189 Kč (-40 Kč)
Lék k vnitřnímu užití. 
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Chřip
ka

 a
 n

achlazení

-40 Kč

189
149
- Kč -

MUCODUAL
sirup 100 ml
  ulevuje od suchého kašle 
a bolesti v krku

  zklidňuje podráždění v krku

  obsahuje výtažek z proskurníku 
lékařského a med

Zdravotnický prostředek. (1 ml/1,39 Kč)

K
aš

el
, krk

-20 Kč

159
139
- Kč -

NOVINKANOVINKA

PANADOL EXTRA NOVUM
500 mg/65 mg 30 tablet
Při mírné až středně silné bolesti:

  hlavy včetně migrény, 
zubů

 při menstruačních bolestech

 bolesti svalů, kloubů a v krku

V akci také:
Panadol Novum 500 mg 24 tablet
35 Kč 39 Kč (-4 Kč)

B
ol

est 

Léky k vnitřnímu užití. Panadol Extra Novum 
obsahuje paracetamol a kofein. Panadol Novum 
obsahuje paracetamol. Čtěte pečlivě příbalovou 
informaci.

-14 Kč

109
95
- 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.

IBUPROFEN 400 mg

zánět a snižuje teplotu

B
ol

est

-10 Kč

55
45
- Kč -

LIOTON® 100 000 GEL 
100 g
Pro léčbu:

  křečových žil a jejich 
příznaků

  poúrazových poškození 
svalů, šlach, vazů, 
pohmožděnin, modřin 
a otoků

Lék ke kožnímu podání s účinnou látkou heparinum 
natricum. Čtěte pečlivě příbalový leták.

Kř
eč

ov
é žíly

 100 000 GEL  100 000 GEL 

  křečových žil a jejich 

  poúrazových poškození 

pohmožděnin, modřin 

Lék ke kožnímu podání s účinnou látkou heparinum 
natricum. Čtěte pečlivě příbalový leták.

-40 Kč

309
269

- Kč -

VOLTAREN FORTE 2,32% 
GEL
100 g
Pomáhá při:

  analgetikum ve formě 
gelu s účinkem na 
12 hodin

  ulevuje od bolesti zad, svalů 
a kloubů

  stačí aplikovat pouze 2 × denně

V akci také: 
VoltaTherm hřejivá náplast 5 ks
215 Kč 279 Kč (-64 Kč)
Voltaren Forte 2,32% gel je lék na vnější použití. Obsahuje diclofenacum diethylaminum. 
VoltaTherm hřejivá náplast 5 ks je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

B
ol

est

VOLTAREN FORTE 2,32% VOLTAREN FORTE 2,32% 

  analgetikum ve formě   analgetikum ve formě 

  ulevuje od bolesti zad, svalů   ulevuje od bolesti zad, svalů 

  stačí aplikovat pouze 2 × denně  stačí aplikovat pouze 2 × denně
-70 Kč-70 Kč

329
259
- Kč -



AKČNÍ NABÍDKA od 9. 3. do 30. 4. 2019

HEDELIX® SIRUP
100 ml
  tradiční rostlinný léčivý přípravek

  podpůrná léčba při kašli provázejícím 
nachlazení

  lze užívat již od narození
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje hustý extrakt z břečťanového 
listu. Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Použití tohoto 
tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně 
na zkušenosti z dlouhodobého použití.

Ka

šel

-36 Kč

165
129
- Kč -

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

  rozpouští hustý hlen 
v dýchacích cestách 
a usnadňuje jeho 
vykašlávání

Lék k vnitřnímu užití s účinnou 
látkou acetylcystein. 
Čtěte pozorně příbalový leták.

Ka

šel

-20 Kč

139
119
- Kč -

POUZE 
1 tableta

denně

POUZE 
1 tableta1 tableta

Bo
les

t

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 příbalový leták.

-40 Kč

199
159
- Kč -

LIVOSTIN® 
nosní sprej, suspenze 10 ml
 okamžitá úleva

  cílené působení v místě obtíží

V akci také:
Livostin® oční kapky, suspenze 4 ml 
149 Kč 199 Kč  (-50 Kč)

 
Reklama na léčivé přípravky. Obsahují levokabastin-
hydrochlorid. Nosní sprej k aplikaci do nosu. Oční kapky 
k aplikaci do očí. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. 

Al
er

gie

-40 Kč

nosní sprej, suspenze 10 ml

 oční kapky, suspenze 4 ml 

Reklama na léčivé přípravky. Obsahují levokabastin-
hydrochlorid. Nosní sprej k aplikaci do nosu. Oční kapky 
k aplikaci do očí. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. 

-50 Kč

199
149
- Kč -

SINEX VICKS
Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml
15 ml
  s aloe a eukalyptem pro účinnou 
úlevu od rýmy a ucpaného nosu

  přípravek mohou používat dospělí 
a děti od 6 let

Lék k aplikaci do nosu s účinnou 
látkou oxymetazolin hydrochlorid. 
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Rým
a,

 n
ac

hlazení

-20 Kč-20 Kč

99
79
- Kč -

QUIXX® SOFT
nosní sprej 30 ml
  přispívá k prevenci příznaků 
alergické rýmy

  díky Aloe vera ulevuje 
podrážděné a bolavé 
nosní sliznici

  pro dospělé a děti 
od 6 měsíců

V akci také:
Quixx® daily nosní sprej 100 ml
189 Kč 219 Kč (-30 Kč) (1 ml/1,89 Kč)

Isotonický roztok mořské vody ve spreji. 
Zdravotnický prostředek k aplikaci do nosu. (1 ml/3,83 Kč)

Ale
rg

ic

ká
 rýma

od 9. 3. do 30. 4. 2019

 SOFT

 daily nosní sprej 100 ml
(1 ml/1,89 Kč)

-24 Kč

139
115
- Kč -

STOPTUSSIN 
KAPKY
50 ml
  díky kombinaci 2 účinných 
látek zastaví dráždivý kašel 
a zároveň napomáhá odkašlávání

  k užití u dětí od 6 měsíců věku

V akci také: 
Stoptussin sirup 180 ml 
129 Kč 149 Kč (-20 Kč)
Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalovou 
informaci.

Ka

šel

Zdravotnický prostředek k aplikaci do nosu. (1 ml/3,83 Kč) -24 Kč

a zároveň napomáhá odkašlávání

-26 Kč

155
129
- Kč -

PHYSIOMER BABY 
115 ml
  přírodní nosní sprej s obsahem 100 % 
mořské vody, bohaté na minerály 
a stopové prvky

  pomáhá volně dýchat nosem

  zabraňuje vzniku sekundárních 
ušních, nosních a krčních infekcí

  bezpečný pro každodenní použití

V akci také
více druhů nosních sprejů
199 Kč 219 Kč  (-20 Kč)
Zdravotnický prostředek. (1 ml/1,73 Kč)

PHYSIOMER BABY 
  přírodní nosní sprej s obsahem 100 % 

Rým
a,

 n
ac

hlazení

-20 Kč-20 Kč

219
199
- Kč -

MOJE LÉKÁRNA 
HYPERMAR
nosní sprej 30 ml
  k uvolnění a vyčištění nosu 
a nosních dutin, ke kterému 
dochází při nachlazení

  vhodné pro dospělé 
a děti od 3 let

M
oř

sk

á v
oda

Zdravotnický prostředek. (1 ml/3,30 Kč)

-20 Kč-20 Kč

119
99
- Kč -



CEMIO KAMZÍK®

60 kapslí
  obsahuje ne 1, ale 2 kolageny, 
navíc v nativní podobě

  vitamin C pro tvorbu 
kolagenní sítě kloubních 
chrupavek a menisků

Doplňek stravy.
(1 kapsle/6,15 Kč)

K
lo

uby

CEMIO KAMZÍK®

-60 Kč-60 Kč

429
369

- Kč -

TENA LADY SLIM 
ULTRA MINI
28 ks + 50 % navíc
  slipové vložky pro ženy s lehkým 
únikem moči

  poskytují trojí ochranu proti protečení, 
vlhkosti a zápachu

V akci také:
Tena Lady Slim Normal 24 ks + 50 % navíc
149 Kč 224 Kč (-75 Kč)
Zdravotnické prostředky.

In
ko

nt

inence

-55 Kč

166
111
- Kč -

EXODERIL®

10 mg/ml kožní roztok, 10 ml
 léčí nehtové a kožní plísně

  rychle ulevuje od příznaků zánětu, 
zejména svědění

  vhodný pro dospělé i děti

V akci také:
EXODERIL® 10 mg/ml kožní roztok, 20 ml
229 Kč 269 Kč (-40 Kč)
Léky k vnějšímu použití s účinnou látkou nafti� ni 
hydrochloridum. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Ko
žn

í m
ykózy

10 mg/ml kožní roztok, 10 ml

 10 mg/ml kožní roztok, 20 ml

-30 Kč

169
139
- Kč -

GS CONDRO® DIAMANT
120 tablet
  s glukosamin sulfátem 
a unikátním DIAMANT 
FORTESCINEM® 

  obsahuje aescin pro správné 
krevní zásobení kloubního 
pouzdra, vazů a šlach 
a vitamín C pro tvorbu 
kolagenní sítě kloubních 
chrupavek a menisků

Doplněk stravy. (1 tableta/5,41 Kč)
*Lékárníky nejvíce doporučovaný volně 
prodejný přípravek na klouby.
(výzkum agentury Marketing Insight, 1/2019)

K
lo

uby

® DIAMANT DIAMANT

-160 Kč-160 Kč

809
649

- Kč -

TĚHOTENSKÝ TEST GALMED 
COMFORT PLUS 10 TYČINKA
  komfortní těhotenský test 
pro zjištění velmi rané fáze 
těhotenství ze vzorku moči

  vysoká citlivost a rychlost

V akci také:
Těhotenský test Galmed Comfort 
10, 2 ks stripů 39 Kč 49 Kč (-10 Kč)
Zdravotnický prostředek.

Tě
ho

te
nství

COMFORT PLUS 10 TYČINKACOMFORT PLUS 10 TYČINKA

(-10 Kč)

-14 Kč

79
65
- Kč -

CANESPOR® 1 ×DENNĚ
krém 15 g
KONEC SVĚDĚNÍ I PÁLENÍ. 
KONEC PLÍSNĚ. 

  určený k léčbě plísně kůže

  aplikace pouze 1 × denně

V akci také:
CANESPOR® 1 × denně roztok 
15 ml 139 Kč 189 Kč (-50 Kč)
Léky k vnějšímu použití. Obsahují léčivou 
látku bifonazol. 
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. 
L.CZ.MKT.CC.01.2017.0856

Ko
žn

í m
ykózy

-50 Kč

189
139
- Kč -

3M™ SPOFAPLAST®

textilní elastická náplast,
rychloobvaz, 1 m × 6 cm
   hypoalergenní, perfektně drží

V akci také:
Textilní elastická náplast 1 m × 8 cm 
40 Kč 45 Kč (-5 Kč)

Extra jemná náplast z netkané textilie 
1 m × 6 cm 36 Kč 40 Kč (-4 Kč) nebo 
1 m × 8 cm 47 Kč 53 Kč (-6 Kč)
Zdravotnický prostředek.

N
áp

lasti

3M™ SPOFAPLAST®3M™ SPOFAPLAST®3M™ SPOFAPLAST

-4 Kč

35
31
- Kč -

MAGNE B6® CONTROL 
STRESS
30 potahovaných tablet
  obsahuje extrakt z Rhodiola 
rosea, která přispívá k odolnosti 
vůči stresu

  obsahuje také hořčík, vitamin 
B6 a vitamin B9, které přispívají 
ke snížení únavy a vyčerpání

V akci také:
Magne B6® Forte 50 tablet 
165 Kč 189 Kč (-24 Kč) (1 tableta/3,30 Kč)

Doplněk stravy. (1 tableta/5,50 Kč)

Str
es

, v

yče
rpání

 CONTROL  CONTROL 

30 potahovaných tablet

rosea, která přispívá k odolnosti 

B6 a vitamin B9, které přispívají 

-24 Kč

189
165
- Kč -

NOVINKANOVINKA

BEPANTHEN® SENSIDERM 
KRÉM
20 g
  ulevuje od svědění 
do 30 minut, obnovuje 
kožní bariéru, hydratuje 
a regeneruje

  vhodný i po léčbě
kortikoidy, i pro nejmenší
děti a těhotné či kojící ženy

V akci také:
Bepanthen® Sensidaily krém 150 ml
299 Kč 349 Kč (-50 Kč)
Bepanthen® Sensiderm krém 20 g je zdravotnický prostředek. 
L.CZ.MKT.CC.12.2017.1254. (1 g/6,95 Kč)
Bepanthen® Sensidaily krém 150 ml je kosmetický přípravek. 
L.CZ.MKT.CC.01.2019.1543. (1 ml/1,99 Kč)

Ek
zé

m

děti a těhotné či kojící ženyděti a těhotné či kojící ženy

-20 Kč

159
139
- Kč -



DARUJTE
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    ZDRAVÍ
DARUJTE

ZAKOUPENÍM DÁRKOVÉHO POUKAZU

www.mojelekar
na.cz



TEREZIA OSTROPESTŘEC 
+ REISHI
60 kapslí
  ostropestřec přispívá 
k ochraně a regeneraci jater 

  bez příměsí 
a konzervantů

Doplněk stravy.
(1 kapsle/3,82 Kč)

D
et

ox

ikace

TEREZIA OSTROPESTŘEC TEREZIA OSTROPESTŘEC 

-50 Kč

279
229

- Kč -

TEREZIA ČAGA + REISHI 
A RAKYTNÍK
60 kapslí
  vzácná houba ze Sibiře, obohacená 
o reishi a rakytník pro podporu 
obranyschopnosti a vitamin E pro 
ochranu buněk před oxidativním 
stresem

  obsahuje významný enzym 
superoxiddismutázy a betaglukany

Doplněk stravy. (1 kapsle/5,98 Kč)

An
ti

ox
idant

TEREZIA ČAGA + REISHI TEREZIA ČAGA + REISHI 

  vzácná houba ze Sibiře, obohacená 

obranyschopnosti a vitamin E pro 

superoxiddismutázy a betaglukany

-80 Kč-80 Kč

439
359
- Kč -

NOVINKANOVINKANOVINKANOVINKA

TEREZIA DIAREGUL
60 kapslí
 přírodní přípravek (bez příměsí 
a konzervačních látek)

  obsahuje vzácnou houbu hnojník 
a rostliny chebuli srdčitou, zázvor 
a skořici, které pomáhají udržet 
normální hladinu cukru 
v krvi

Doplněk stravy. (1 kapsle/4,15 Kč)

Cu
kr

 v 
krvi

TEREZIA DIAREGUL

  obsahuje vzácnou houbu hnojník 
a rostliny chebuli srdčitou, zázvor 

-50 Kč

299
249

- Kč -

CENTRUM SILVER
100 + 30 tablet navíc
  kompletní multivitamin 
s minerály a stopovými prvky

  speciálně pro osoby nad 50 let

  měsíc užívání navíc

V akci také
CENTRUM A-Z 100 + 30 tablet
539 Kč 589 Kč (-50 Kč)
(1 tableta/4,15 Kč)

Doplněk stravy. (1 tableta/4,38 Kč)

CENTRUM SILVER

-50 Kč-50 Kč

619
569

- Kč -

M
ul

ti
vi

taminy

limitovaná 
EDICE

limitovaná

RENNIE®

48 žvýkacích tablet
ZAPOMEŇTE NA PÁLENÍ ŽÁHY 

  ulevuje již během 5 minut

  efektivní a rychlé působení

  žvýkací tablety není třeba zapíjet

  osvěžující příchuť

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

Tr
áv

ic

í tr
akt

  žvýkací tablety není třeba zapíjet

199 Kč 229 Kč (-30 Kč)

-20 Kč

139
119
- Kč -

COREGA
Original extra silný 
DUOPACK 2 × 40 g
 pevná � xace zubní 
náhrady po celý den

 pomáhá předcházet 
ulpívání zbytků jídla

 neobsahuje zinek

V akci také
Corega bez příchuti extra 
silný DUOPACK 2 × 40 g 169 Kč 229 Kč (-60 Kč)
(1 g/2,11 Kč)

Zdravotnické prostředky. (1 g/2,11 Kč)

Zu
bn

í n

áhrady

Original extra silný 

169 Kč 229 Kč (-60 Kč)

-60 Kč

229
169
- Kč -

RAKYTNÍČEK+
multivitaminové želatinky 
50 ks
  skvělá chuť díky obsahu 
ovocné šťávy 

  obsahuje 9 vitaminů 
a rakytník na podporu 
obranyschopnosti 
organismu 

  bez příměsí 
a konzervačních látek

Doplněk stravy. (1 ks/3,18 Kč)

Im
un

ita
 dětí

RAKYTNÍČEK+RAKYTNÍČEK+
multivitaminové želatinky multivitaminové želatinky 

  skvělá chuť díky obsahu 

-16 Kč

175
159
- Kč -

limitovaná 
EDICE

limitovaná

LEROS® NATUR DETOX 
ČISTÍCÍ ČAJ 
S VILCACOROU
bylinný čaj 20 sáčků
  více informací na www.leros.cz

V akci také:
12 bylinných čajů Leros 
v nálevových sáčcích 
se slevou 10 %.
Doplněk stravy. (1 g/1,43 Kč)

Ča
j

 NATUR DETOX 

S VILCACOROU

-7 Kč

50
43
- 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
469 Kč 539 Kč (-70 Kč)
(1 tableta/5,21 Kč)

Doplněk stravy. (1 tableta/5,32 Kč)

Kl
im

ak

terium

hroznatého a třezalky tečkované

  ploštičník na všechny fyziologické 
projevy klimakteria (návaly horka, 

-70 Kč-70 Kč

549
479
- Kč -



AKČNÍ NABÍDKA od 9. 3. do 30. 4. 2019

PROSTAMOL® UNO
60 měkkých tobolek
  na problémy s močením 
způsobené zbytnělou 
prostatou v I. a II. stadiu 
tohoto onemocnění

  více informací naleznete 
na www.prostamoluno.cz

Lék k vnitřnímu užití. 
Obsahuje extrakt Serenoa repens. 
Čtěte pečlivě příbalový leták.

In
ti

m
ní

 zdraví

-70 Kč

529
459

- Kč -

kúra na
2 měsíceměsíce

PROENZI® 
INTENSIVE
120 tablet
  zesílená výživa díky 
rostlinným extraktům

V akci také:
Proenzi® 3+ 180 tablet
509 Kč 599 Kč  (-90 Kč)
(1 tableta/2,83 Kč)
Doplněk stravy.
(1 tableta/4,58 Kč)

Kl
ou

by

-150 Kč-150 Kč

699
549

- Kč -

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

V akci také:
Etrixenal 100 mg/g gel 100 g
169 Kč 199 Kč  (-30 Kč)
Etrixenal 250 mg, 20 tablet je lék 
k vnitřnímu užití. Etrixenal 100 mg/g 
gel je lék pro vnější použití. Obsahují 
naproxen. Čtěte pečlivě příbalovou 
informaci.

Bo
lest

ETRIXENAL 250 mg

Etrixenal 100 mg/g gel 100 g

-20 Kč

119
99
- Kč -

MÖLLER‘S 
OMEGA 3
Můj první rybí olej
  vhodný pro děti od 1 roku

 rybí olej z Norska bohatý 
na omega3 EPA a DHA

 obsahuje také vitamin D

V akci také:
Möller‘s Omega 3 Citron, Ovocná 
příchuť, 50+, Natur a Double
255 Kč 299 Kč  (-44 Kč)
(1 kapsle/2,28 Kč)

Doplněk stravy. (1 ml/1,02 Kč)

O
m

eg
a 3 AKČNÍ NABÍDKA 

Möller‘s Omega 3 Citron, Ovocná 

NOVINKANOVINKA

-44 Kč

299
255

- Kč -

CEMIO RED3
90 kapslí
  slivoň africká k podpoře zdraví 
prostaty, maca k podpoře 
sexuálního zdraví a sibiřský 
ženšen k podpoře vitality

V akci také:
Cemio Red3 60 kapslí
469 Kč 549 Kč  (-80 Kč)
(1 kapsle/7,82 Kč)

Doplňek stravy. (1 kapsle/6,88 Kč)

Prosta
ta

, p
ote

nce, vitalita

 UNO

-110 Kč-110 Kč

729
619
- Kč -

SWISS NatureVia 
MEGA BRUSINKY
50 + 10 kapslí
  brusinky ve své nejsilnější podobě

  nyní 20 % ZDARMA

  unikátní složení CranMax® a BioShield® 

  pro dlouhodobé i akutní užívání

V akci také:
SWISS NatureVia MEGA BRUSINKY 
AKUT 15 kapslí 179 Kč 209 Kč  (-30 Kč)
(1 kapsle/11,93 Kč)

Doplněk stravy. (1 kapsle/6,15 Kč)

B
ru

sin
ky

-50 Kč

419
369

- Kč -

MEGA BRUSINKY

®

 URINAL® NEFRO
20 tablet
  podporuje vyplavování toxinů 
a odpadních látek

V akci také:
Urinal Akut® 10 tablet 
235 Kč 269 Kč  (-34 Kč) (1 tableta/23,50 Kč)

a Urinal® Express 
pH 6 sáčků 149 Kč 199 Kč  (-50 Kč)
(1 sáček/24,83 Kč)
Doplněk stravy. (1 tableta/9,95 Kč)

Vy
luč

ování

-40 Kč

239
199
- Kč -

BIOPRON9 PREMIUM
30 tobolek
 prémiová volba při a po užívání 
antibiotik

V akci také:
Biopron9 Premium 60 tob. 
399 Kč 499 Kč  (-100 Kč)
(1 tobolka/6,65 Kč)

Biopron® MÉĎA 20 ks 
probio. medvídků 
149 Kč 179 Kč  (-30 Kč)

Doplněk stravy. (1 tobolka/6,63 Kč)

Im
un

ita

-100 Kč-100 Kč

299
199
- 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,- 314,- (-15,-) (1 g = 0,50 Kč)

*Akce se vztahuje pouze na Sunar Complex 2 a 3 
a na Sunar Premium 2 a 3 zakoupené na území ČR 
v období 1. 3. – 30. 4. 2019.
Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy.
(1 g/0,33 Kč)

Dě
ts

ká

 výživa

od 9. 3. do 30. 4. 2019

-50 Kč

249
199
- Kč -

*

MARŤÁNCI GUMMY  
S ECHINACEOU 2 + 1 NAVÍC*
50 tablet
  s vitamínem C a zinkem, které podporují 
funkci imunitního systému

V akci také:
Marťánci Gummy s Černým bezem 
2 + 1 navíc* 50 tablet
338 Kč 507 Kč  (-169 Kč)
(1 tableta/1,13 Kč)

M
ul

tiv
itam

iny

Doplněk stravy. *Za 0,01 Kč.
(1 tableta/1,13 Kč)

  s vitamínem C a zinkem, které podporují 

S ECHINACEOU 2 + 1 NAVÍC*S ECHINACEOU 2 + 1 NAVÍC*

-169 Kč-169 Kč

507
338

- Kč -

2 + 1



Sledujte nás na:

Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč včetně DPH. Nabídka platí od 9. 3. do 30. 4. 2019 
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

BIOGAIA®

Protectis probiotické kapky 10 ml
  ověřený patentovaný kmen bakterie 
L. reuteri Protectis

  napomáhá utvářet a obnovit 
rovnováhu v zažívacím traktu

V akci také: 
BioGaia® ProTectis 20 tablet 
179 Kč 199 Kč (-20 Kč)
(1 tableta/8,95 Kč)

Im
un

ita
 dětí

Doplněk stravy. (1 ml/49,90 Kč)

Protectis probiotické kapky 10 ml

-100 Kč-100 Kč

599
499

- Kč -

PSYLLIUM GALMED
rozpustná vláknina 200 g
  přispívá ke zvýšení objemu stolice

  pro správné vyprazdňování

  změkčuje stolici

Tr
áv

ic

í tr
akt

PSYLLIUM GALMED

Doplněk stravy. (1 g/0,50 Kč) -20 Kč

119
99
- Kč -

Veterinární léčivé přípravky.

Veter
in

ár
ní

 přípravky

DEHINEL® 230 mg/20 mg
potahované tablety pro kočky, 2 tbl.
  odčervovací tablety pro kočky

  účinné proti oblým i plochým červům

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

-14  Kč

89
75
- Kč -

ESPUMISAN® 40 mg 
100 měkkých tobolek
  pro úlevu od nadýmání

  tobolky jsou vhodné 
pro dospělé a děti od 6 let

 kapky pro kojence, děti i dospělé

 lze užívat v těhotenství

V akci také: 
Espumisan® 40 mg, 50 měkkých tobolek 89 Kč 99 Kč (-10 Kč)
Espumisan® kapky 100 mg/ml, 30 ml 139 Kč 155 Kč (-16 Kč)
Léky k vnitřnímu užití s účinnou látkou simetikon. 
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

N
ad

ým
ání

® 40 mg

 kapky pro kojence, děti i dospělé

 40 mg, 50 měkkých tobolek 89 Kč 99 Kč (-10 Kč)(-10 Kč)
 kapky 100 mg/ml, 30 ml 139 Kč 155 Kč (-16 Kč)(-16 Kč)

-20 Kč

179
159
- Kč -

TRAUMAPET® OTO Ag
ušní kapky s kapátkem 50 ml
  k čištění vnějšího zvukovodu rozpouštěním 
a uvolňováním ušního mazu

  podporuje hojení zánětlivých onemocnění vnějšího 
zvukovodu bakteriálního a kvasinkového původu

V akci také:
TraumaPet® ophtal Ag oční kapky s kapátkem 
10 ml 159 Kč 199 Kč (-40 Kč)
Veterinární přípravky. Obsahují účinnou látku 
NanoComplex® s obsahem stříbra. Používejte biocidní 
přípravky bezpečně. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Veter
in

ár
ní

 přípravky

-40 Kč

199
159
- Kč -

ESPIGAL 80 mg
Galmed 50 kapslí
  obsahuje simethicon 80 mg, 
který podporuje regulaci 
střevních plynů

V akci také: 
Espigal 80 mg Galmed 100 kapslí
129 Kč 155 Kč (-26 Kč)
(1 kapsle/1,29 Kč)

Tr
áv

ic

í tr
akt

Doplněk stravy.
(1 kapsle/1,50 Kč)

mg

Espigal 80 mg Galmed 100 kapslí

-10 Kč-10 Kč

85
75
- Kč -

GALLAX 15 ml
  na akutní i chronickou zácpu 
pro usnadnění vyprázdnění

  1 dávka večer před spaním

V akci také: 
Gallax 30 ml 109 Kč 128 Kč (-19 Kč)
Lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou natrii 
picosulfas monohydricus 7,5 mg/ml. Čtěte 
pečlivě příbalovou informaci.

Tr
áv

ic

í tra
kt

-13 Kč

92
79
- Kč -

CARBO MEDICINALIS 
OPTI GALMED 
20 tablet
 s obsahem aktivního 
černého uhlí 300 mg 
a 100 mg kaolínu

  přispívá k normální
funkci trávicího
ústrojí

Doplněk stravy.
(1 tableta/2,45 Kč)

Tr
áv

ic

í tr
akt

OPTI GALMED 

-10 Kč

59
49
- Kč -

GALVERDE 3 mg
24 pastilek
STOP BOLESTI V ÚSTECH A KRKU

  ke zmírnění bolesti 
a podráždění v ústní dutině 
a krku (bolest, zarudnutí, otok)

  již pro děti od 6 let

Lék k vnitřnímu užití 
s účinnou látkou Benzydamini 
hydrochloridum 3 mg v 1 pastilce. 
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

 mg

Bo
le

st

 v krku

-30 Kč

149
119
- Kč -

FYTO OBOJEK FORTE
PRO PSY A KOČKY 
+ Péče o srst – jemný šampon 
200 ml Navíc*
  repelentní obojek pro psy a kočky 
proti klíšťatům a blechám

  neobsahuje insekticidy ani hormony

Veter
in

ár
ní

 přípravky

Veterinární přípravek. Fyto obojek Forte obsahuje 
geraniol 5 g/kg. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. 
Používejte biocidní přípravky bezpečně. *Za 0,01 Kč. 
Do vydání zásob.

+ Péče o srst – jemný šampon 

  neobsahuje insekticidy ani hormony

-189 Kč-189 Kč

638
449

- Kč -


