
BŘEZEN / DUBEN
JARNÍ NABÍDKA OD 10. 3. DO 30. 4. 2018 

SE SPOUSTOU NOVINEK ZA AKČNÍ CENU 

V akci také: GS Condro® Forte 120 + 60 tablet 
729,- 825,- (ušetříte 96,-)

GS CONDRO® 
DIAMANT
120 tablet

Doplněk stravy.

 ཞ2 122 mg originálního glukosamin sulfátu v denní 
dávce s DIAMANT FORTESCINEM®

 ཞaescin pro správné krevní zásobení kloubního 
pouzdra, vazů a šlach
 ཞvitamin C pro tvorbu pevné kolagenní sítě 
chrupavek a menisků

Při koupi VOLTAREN EMULGEL 150 g obdržíte 
NAVÍC Voltaren Emulgel 50 g za 0,01 Kč vč. DPH. 
Léky k zevnímu použití s účinnou látkou diclofenacum 
diethylaminum. Čtěte pečlivě příbalový leták.

KLOUBY MULTIVITAMINY

BOLEST SVALŮ A KLOUBŮ BOLEST

RŮŽOVÝ IBALGIN® JE JEN JEDEN.
Účinné analgetikum:

 ཞpomáhá při bolesti hlavy, zubů, zad, svalů, kloubů 
a menstruační bolesti
 ཞsnižuje horečku, tlumí zánět
 ཞpro dospělé a dospívající od 12 let

IBALGIN® 
400 mg
48 tablet

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

V akci také: Espumisan® 40 mg, 100 měkkých tobolek 
159,- 179,- (ušetříte 20,-)

ESPUMISAN® 
40 mg
50 měkkých tobolek

* Na základě IMS dat za období leden–říjen 2017. 
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje simetikon. 
Čtěte pečlivě příbalový leták.

 ཞč. 1 v ČR v léčbě příznaků zažívacích obtíží 
způsobených plyny*
 ཞpro dospělé a děti od 6 let
 ཞ lze užívat v těhotenství

NADÝMÁNÍ

RAKYTNÍČEK
multivitaminové želatinky 70 ks + 
DÁREK svítící ventilky 2 ks

 ཞskvělá chuť díky obsahu ovocné šťávy
 ཞobsahuje 9 vitaminů a rakytník 
na podporu obranyschopnosti organismu
 ཞbez příměsí a konzervačních látek

Doplněk stravy.

V akci také vybrané druhy DEHINEL® tablety na odčervení 
pro psy od 59,- 79,- (ušetříte 20,-)

FYPRYST® 50 mg
roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro kočky

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

Volně prodejný veterinární léčivý přípravek.

 ཞproti oblým i plochým 
červům

VETERINÁRNÍ PŘÍPRAVKY

V akci také více variant za ceny od 89 Kč.

Vyhrazené veterinární léčivé přípravky. 
Obsahují fipronilum. Čtěte pečlivě příbalový leták.

 ཞproti blechám 
a klíšťatům
 ཞpro psy i kočky

SLEVA

30 %
NYNÍ V CENĚ
Voltaren Emulg

el 150 g

              i balení
 

          Voltaren E
mulgel 50 g!

VOLTAREN 
EMULGEL 150 g
+ Voltaren Emulgel 50 g

 ཞuleví od bolesti
 ཞtlumí zánět
 ཞzmenšuje 
otok

83
69

ušetříte
14 Kč

245
219

ušetříte
26 Kč

379
269

ušetříte
110 Kč

99
85

ušetříte
14 Kč

99
75

ušetříte
24 Kč

809
649

ušetříte
160 Kč



BŘEZEN / DUBEN
AKČNÍ NABÍDKA OD 10. 3. DO 30. 4. 2018

SINECOD 0,15%
sirup 200 ml

KAŠEL

 ཞproti suchému 
dráždivému 
kašli různého 
původu
 ཞvhodný 
pro dospělé 
a děti od 3 let
 ཞsirup 
s vanilkovou 
příchutí

Lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou butamirati citras. 
Čtěte pečlivě příbalový leták.

IBALGIN® GEL
100 g

BOLEST

 ཞpotlačuje bolest, tlumí zánět a snižuje otok
 ཞk léčbě poranění šlach, svalů a kloubů jako je 
podvrtnutí, natažení, zhmoždění
 ཞgel má zklidňující a chladivý účinek

V akci také: Ibalgin® krém 100 g 139,- 159,- 
(ušetříte 20,-)

Léky k vnějšímu užití. Obsahují ibuprofenum. 
Čtěte pečlivě příbalový leták.

NALGESIN® S
40 tablet

BOLEST

 ཞ lék na bolesti hlavy, zubů, zad, svalů, kloubů, 
menstruační bolesti, bolesti spojené s nachlazením
 ཞnyní nově i cenově výhodné balení 40 tablet

Lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou naproxenum 
natricum. Pečlivě si pročtěte příbalový leták.

PANADOL 
PRO DĚTI
24 mg/ml JAHODA sirup 100 ml

DĚTI

 ཞsnižuje 
horečku 
a mírnou 
až středně 
silnou bolest
 ཞvhodný 
pro děti 
od 3 měsíců
 ཞneobsahuje 
alkohol 
a barviva

Lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou paracetamol. 
Čtěte pečlivě příbalový leták.

ORTHO HELP COLLAGEN 
GUMMIES KIDS
90 ks + Ortho Help Emulgel 
Duo Effect 50 ml

DĚTI

 ཞovocené želatinové bonbóny pro podporu 
revitalizace pohybového aparátu a při zvýšené 
fyzické zátěži
 ཞpro děti a dospívající
 ཞbez umělých 
barviv, 
konzervantů, 
sladidel 
a lepku

Při zakoupení Ortho Help Collagen Gummies KIDS (doplněk 
stravy) získáte Ortho Help Emulgel Duo Effect 50 ml 
(kosmetický přípravek) za 0,01 Kč vč. DPH.

ANALERGIN
30 tablet

ALERGIE

 ཞke zmírnění nosních a očních příznaků sezónní 
a celoroční alergické rýmy
 ཞke zmírnění příznaků chronické kopřivky nejasného 
původu

Lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou cetirizin-dihydrochlorid. 
Čtěte pečlivě příbalový leták.

CEMIO KAMZÍK®

60 kapslí

KLOUBY

 ཞ jediný v ČR s nativním kolagenem NCI a NCII 
a vitaminem C
 ཞvitamin C je důležitý pro správnou tvorbu kolagenu 
v kloubních chrupavkách

Doplněk stravy.

SPREJ S CHLADIVOU SILOU 
MENTOLU A EUKALYPTU:

 ཞuvolní ucpaný 
nos do 2 minut 
a až na 12 hodin,
 ཞbez konzervantů,
 ཞspecificky 
navržená 
dávkovací 
pumpa zabrání 
mikrobiální 
kontaminaci.

RÝMA, NACHLAZENÍ

IBUPROFEN
400 mg Galmed, 30 tablet
ÚČINNÉ ANALGETIKUM IBUPROFENUM:

 ཞzmírňuje bolest, tlumí zánět a snižuje teplotu,
 ཞpři chřipkových a revmatických onemocněních,
 ཞpři migrénách.

BOLEST

Obsahuje ibuprofenum. Lék k vnitřnímu užití. 
Čtěte pečlivě příbalový leták.

OTRIVIN® MENTHOL
1 mg/ml nosní sprej 
s dávkovačem, roztok 10 ml

Obsahuje xylometazolin. Lék k podání do nosu. Čtěte pečlivě 
příbalový leták.

V akci také: NALGESIN® S, 20 tablet 119,- 135,- 
(ušetříte 16,-)

55
45

ušetříte
10 Kč

149
129

ušetříte
20 Kč

159
139

ušetříte
20 Kč

199
159

ušetříte
40 Kč

125
109

ušetříte
16 Kč

379
279

ušetříte
100 Kč

125
105

ušetříte
20 Kč

99
89

ušetříte
10 Kč

399
349

ušetříte
50 Kč
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HEDELIX® SIRUP
100 ml

KAŠEL

 ཞtradiční 
rostlinný 
léčivý 
přípravek
 ཞpodpůrná 
léčba při kašli 
provázejícím 
nachlazení
 ཞ 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.

BEPANTHEN® 
SENSIDERM
krém 20 g

EKZÉM

 ཞulevuje od svědění do 30 minut po aplikaci
 ཞobnovuje kožní bariéru, hydratuje a regeneruje
 ཞvhodný také k péči o pokožku po léčbě kortikoidy

V akci také: Bepanthen® Sensiderm krém 50 g 285,- 
329,- (ušetříte 44,-)

Zdravotnický prostředek. L.CZ.MKT.CC.12.2017.1254

CANESPOR®

1× denně krém 15 g

ANTIMYKOTIKUM

KONEC SVĚDĚNÍ I PÁLENÍ. KONEC PLÍSNĚ.
 ཞurčený k léčbě plísně kůže

Léky k vnějšímu použití s účinnou látkou bifonazol. 
Čtěte pečlivě příbalový leták. L.CZ.MKT.CC.07.2015.0414

CENTRUM A-Z
100 tablet

VITAMINY

 ཞkompletní multivitamin s minerály, stopovými prvky 
v mimořádné jarní nabídce

V akci také: CENTRUM SILVER 100 tablet 449,- 604,- 
(ušetříte 155,-)

Doplněk stravy.

GINGIO® TABLETY
100 potahovaných tablet

PAMĚŤ

 ཞrostlinný léčivý přípravek pro podporu mozkových 
funkcí u starších pacientů

Lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou suchý jinanový extrakt. 
Čtěte pečlivě příbalový leták.

COREGA ORIGINAL
extra silný DUOPACK 2 × 40 g

PÉČE O ZUBNÍ NÁHRADU

 ཞpevná fixace zubní náhrady po celý den
 ཞpomáhá předcházet ulpívání zbytků jídla 
 ཞneobsahuje zinek

V akci také: Corega bez příchuti Extra silný 
DUOPACK 2 ×40g 159,- 219,-  (ušetříte 60,-) a Corega 

Whitening tabs 30 ks 89,- 105,- (ušetříte 16,-)

Zdravotnický prostředek.

PROSTAMOL® UNO
60 tobolek

PROSTATA

 ཞna problémy s močením způsobené zbytnělou 
prostatou v I. a II. stadiu tohoto onemocnění
 ཞvíce informací naleznete na www.prostamoluno.cz

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

AMBROBENE
15 mg /5 ml, sirup 100 ml

 ཞna vlhký kašel
 ཞrozpouští hlen 
a usnadňuje 
vykašlávání
 ཞsirup vhodný 
i pro děti 
včetně 
kojenců

V akci také: Ambrobene 20 tablet 55,- 65,-  
(ušetříte 10,-)

KAŠEL

Léky k vnitřnímu užití s účinnou látkou ambroxol 
hydrochlorid. Čtěte pečlivě příbalový leták.

QUIXX®

nosní sprej 30 ml
 ཞúčinně a bezpečně 
pomáhá uvolnit 
ucpaný nos 
při nachlazení 
a chřipce
 ཞvhodný 
i pro těhotné a děti 
od 6 měsíců věku
 ཞhypertonický 
roztok mořské 
vody a čištěné 
vody

V akci také: QUIXX® ACUTE nosní sprej 100 ml 
195,- 229,- (ušetříte 34,-)

RÝMA, NACHLAZENÍ

Zdravotnické prostředky.

V akci také: CANESPOR® 1× denně roztok 15 ml 139,- 179,- 
(ušetříte 40,-)

165
129

ušetříte
36 Kč

159
135

ušetříte
24 Kč

89
79

ušetříte
10 Kč

139
115

ušetříte
24 Kč

179
139

ušetříte
40 Kč

575
429

ušetříte
146 Kč

279
259

ušetříte
20 Kč

219
159

ušetříte
60 Kč

469
399

ušetříte
70 Kč
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PERSEN® mono
30 tablet

SPÁNEK

 ཞrostlinný léčivý přípravek
 ཞke zmírnění poruch usínání, spánku a mírného 
nervového napětí

Lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou valerianae extractum siccum. 
Čtěte pozorně příbalovou informaci.

GS MERILIN 
HARMONY
60 + 30 tablet NAVÍC

KLIMAKTERIUM

 ཞpřírodní a nehormonální
 ཞklinicky ověřená účinnost kombinace extraktu 
ploštičníku hroznatého (návaly horka, pocení) 
a třezalky tečkované (pro zlepšení nálady)

V akci také: GS Merilin 60 + 30 tablet NAVÍC 
449,- 525,- (ušetříte 76,-)

Doplňky stravy.

3M™ SPOFAPLAST®

rychloobvazy

NÁPLASTI

V nabídce balení 6 a 8 cm × 1 m:
 ཞtextilní elastická náplast
 ཞextra jemná náplast z netkané textilie
 ཞtradiční pevná silně lepící náplast Klasik

Zdravotnické prostředky.

CEMIO RED3
60 kapslí

PROSTATA

NOVÁ GENERACE PÉČE O PROSTATU, POTENCI 
A VITALITU

 ཞtři účinky v jedné kapsli denně
 ཞslivoň africká k podpoře zdraví prostaty, maca 
k podpoře sexuálního zdraví a fyzické kondice 
a sibiřský ženšen k podpoře vitality

V akci také: Cemio RED3, 30 kapslí 279,- 319,- 
(ušetříte 40,-)

Doplňky stravy.

 ཞmetrové náplasti 3MTM Spofaplast® 
perfektně drží na pokožce 
a spolehlivě ošetří všechna drobná 
poranění

LIVOSTIN®

nosní sprej, suspenze, 10 ml

ALERGIE

 ཞpříznaky 
alergické rinitidy
 ཞokamžitá úleva
 ཞcílené působení 
v místě obtíží

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

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.

199
185

ušetříte
14 Kč

525
449

ušetříte
76 Kč

ZOVIRAX DUO
50 mg/g + 10 mg/g, krém 2 g

OPARY

 ཞkrém na léčbu oparů s dvojím složením: 
– zabraňuje množení viru 
– pomáhá léčit zánět
 ཞzkracuje dobu hojení

Lék k vnějšímu užití s účinnou látkou aciclovirum a hydrocortisonum. 
Čtěte pečlivě příbalový leták.

275
239

ušetříte
36 Kč

599
449

ušetříte
150 Kč

199
149

ušetříte
50 Kč

 ཞzhubněte snadno a rychle 1, 2

 ཞpřípravek pro rychlou a účinnou redukci hmotnosti 1, 2

 ཞsnižuje kalorický příjem z jídla 2, redukuje hlad 1 
a podporuje odbourávání tuků 2

HUBNUTÍ, DETOXIKACE

V akci také: Slimax Lady 50 +, 150 tobolek 599,- 689,- 
(ušetříte 90,-)

Doplněk stravy. 1 glukomannan, 2 opuncie

SLIMAX FORTE
150 tobolek

 ཞpro přirozenou obranyschopnost organismu
 ཞpročištění
 ཞpro normální trávení a funkci jater

Doplněk stravy.

NATURAL TAIWAN 
CHLORELLA
750 tablet

TEREZIA 
OSTROPESTŘEC + 
REISHI
60 kapslí

 ཞostropestřec pomáhá k detoxikaci a regeneraci jater
 ཞv kombinaci s reishi a černým bezem na podporu imunity
 ཞbez příměsí a konzervačních látek

Doplněk stravy.

689
599

ušetříte
90 Kč

349
329

ušetříte
20 Kč

269
229

ušetříte
40 Kč

od 

29



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.

K dostání v síti lékáren

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.

Lékárna ADA, Podkrušnohorská 1719, Litvínov
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 Na Zelené, Zelená 3062/30, Ostrava
Lékárna Hradec, Smetanova 684, Hradec nad Moravicí
Lékárna Na Poliklinice, Štefánikova 1301, Kopřivnice
Lékárna U Nádraží, Husova 2846/2, Přerov
Lékárna Diagnostické centrum, Sokolská tř. 1925/49, Ostrava

SEZNAM LÉKÁREN, KDE SI LZE ZMĚŘIT PAMĚŤ

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

Sešit pro trénování paměti  
a dalších kognitivních funkcí I

Obtížnost 1

Procvičování  
krátkodobé 

paměti

1_pamet-kratkodoba-1-Alz14.indd   1 24.11.16   16:28

Sešit pro trénování paměti  
a dalších kognitivních funkcí II

Obtížnost 2

12    365   40   24   7    13   99

Procvičování  
krátkodobé 

paměti

2_pamet-kratkodoba-2-Alz14.indd   1 24.11.16   16:30
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MARŤÁNCI ZÁŘÍCÍ 
GUMMIES 50 ks
+ NAVÍC Kouzelná zářící pinzeta

VITAMINY

 ཞvitaminy a minerály pro posílení imunity 
obohacené o betaglukany, bez umělých barviv, 
cukru, konzervantů, lepku a laktózy

Doplněk stravy.

KOENZYM Q10 
60 mg
30 + 30 tobolek

KOENZYM

 ཞkvalitní koenzym Q10 získaný přírodní cestou

Doplněk stravy.

OMEGA-3 
RYBÍ OLEJ FORTE

120 + 60 tobolek

SRDCE

 ཞvysoká dávka omega-3 prémiové kvality 
pro zdravé srdce
 ཞnavíc 50 % ZDARMA

Doplněk stravy.

IDELYN BELIEMA 
EFFECT
10 tablet + intimní ubrousky

VAGINÁLNÍ INFEKCE

 ཞvaginální tablety s laktobacily a kyselinou mléčnou
 ཞvhodné při kvasinkové i bakteriální infekci
 ཞDÁREK: intimní ubrousky

Zdravotnický prostředek.

PROENZI® 
INTENSIVE
120 tablet

KLOUBY

TO NEJLEPŠÍ PRO VÁŠ POHYB OD PROENZI®.
 ཞnové, unikátní 
složení
 ཞzesílená výživa 
díky rostlinným 
extraktům: vrbě 
bílé, kurkuminu 
a boswellii 
serratě 
pro zdravé, 
pružné 
a pohyblivé 
klouby

V akci také: Proenzi® krém 100 ml 159,- 179,- 
(ušetříte 20,-)

GINKOPRIM® MAX

60 tablet

PAMĚŤ

 ཞkvalitní extrakt ginkgo biloby pro podporu paměti, 
koncentrace a mozkové činnosti

Doplněk stravy.

MĚJTE ROVNOVÁHU ZAŽÍVÁNÍ POD KONTROLOU

BIOPRON® 
IB-SYMBIO 
+ VLÁKNINA
14 sáčků

BIOPRON® 
IB-SYMBIO 
+ S. BOULARDII
30 tobolek

BIOPRON® 
IB-SYMBIO 
+ ENZYMY
30 tobolek

 ཞspeciálně navržená kombinace 
komplexu živých bakterií 
(laktobacily, bifidobakterie) 
a trávicích enzymů (amyláza, 
lipáza, proteáza) doplněná 
o prebiotickou vlákninu (FOS)

Doplněk stravy.

 ཞspeciálně navržená kombinace 
komplexu živých bakterií (Lactobacillus 
acidophilus, Lactobacillus 
rhamnosus) a probiotických kvasinek 
Saccharomyces Boulardii) doplněná 
o prebiotickou vlákninu (FOS)

Doplněk stravy.

 ཞspeciálně navržená kombinace 
komplexu živých bakterií 
(laktobacily, bifidobakterie), 
rozpustné vlákniny (psyllium) 
a prebiotické vlákniny (inulín)

Doplněk stravy.

Kosmetický přípravek.

Doplněk stravy.

279
239

ušetříte
40 Kč

699
555

ušetříte
144 Kč

299
249

ušetříte
50 Kč

299
259

ušetříte
40 Kč

299
259

ušetříte
40 Kč

299
259

ušetříte
40 Kč

199
169

ušetříte
30 Kč

299
249

ušetříte
50 Kč
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BŘEZEN / DUBEN
AKČNÍ NABÍDKA OD 10. 3. DO 30. 4. 2018

PSYLLIUM
indická rozpustná vláknina 
Galmed 200 g

 ཞ indická 
vláknina 
na podporu 
správného 
vyprazdňování
 ཞzměkčuje 
stolici

SUNAR® COMPLEX 
2, 3, 4, 5
600 g s mléčným tukem

DĚTSKÁ VÝŽIVA

 ཞkomplexní péče pro spokojené bříško
 ཞvápník a vitamin D je potřebný 
pro normální růst a vývoj kostí dítěte

V akci také: Sunar® premium 2, 3, 4  600 g 299,- 314,- 
(ušetříte 15,-)

Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy.

B17 APRICARC
s meruňkovým olejem 
50 + 10 kapslí

IMUNITNÍ SYSTÉM

 ཞ4 účinné složky v 1 kapsli
 ཞobsahuje meruňková jádra s vitaminem B17
 ཞreishi a rakytník podporují obranyschopnost 
organismu

V akci také: B17 APRICARC s meruňkovým olejem 
150 + 30 kapslí 799,- 989,- (ušetříte 190,-)

Doplněk stravy.

TEREZIA HLÍVA 
ÚSTŘIČNÁ
s rakytníkovým olejem 
a reishi Forte, 60 kapslí

IMUNITNÍ SYSTÉM

 ཞhlíva od českého výrobce bez příměsí 
a konzervačních látek
 ཞnejsilnější hlíva na trhu dle deklarovaného obsahu 
betaglukanů (129,3 mg v 1 kapsli)
 ཞrakytník a reishi podporují imunitu

Doplněk stravy.

VLÁKNINA

Doplněk stravy.

NUTRIKAŠE
probiotic natural 3 × 60 g

VÝŽIVA

INSTANTNÍ KAŠE PRO PODPORU ORGANISMU
 ཞbez lepku 
a laktózy
 ཞobsahuje 
10 vitaminů 
a minerálů
 ཞ5 miliard 
probio kultur 
v 1 porci
 ཞvysoký 
obsah 
vlákniny
 ཞobsahuje 
3 porce

Potravina pro zvláštní výživu. Bezlaktózová potravina.

MOJE LÉKÁRNA
LACTOBACILKY
20 + 10 tablet NAVÍC

PROBIOTIKA

 ཞcucavé pastilky pro děti od 3 let
 ཞkombinace 5 probiotických kmenů s vysokým 
podílem aktivních bakterií (lactobacilů) 
je vhodná zejména pro děti

Doplněk stravy. V akci také: dalších 8 druhů Nutrikaší probiotic od 49,-

 ཞprobiotika 
a prebiotika pro děti 
již od narození
 ཞsnadné a přesné 
dávkování přímo 
do jídla
 ཞobsahují laktobacily 
i bifidobakterie 
přirozeně 
se vyskytující 
v trávicím traktu dětí

PROBIOTIKA

V akci také: Swiss LAKTOBACÍLKY BABY 60 kapslí 
279,- 319,- (ušetříte 40,-)

Doplňky stravy.

ZAPOMEŇTE NA PÁLENÍ ŽÁHY
 ཞulevuje od pálení žáhy již během 5 minut
 ཞžvýkací tablety není třeba zapíjet

PÁLENÍ ŽÁHY

V akci také: Rennie® 96 žvýkacích tablet 199,- 225,- 
(ušetříte 26,-)

Lék k vnitřnímu užití. Pečlivě si pročtěte 
příbalový leták. L.CZ.MKT.CC.01.2018.1290

RENNIE®

48 žvýkacích tablet
 ཞobsahuje vzácnou houbu hnojník a rostliny 
chebuli srdčitou, zázvor a skořici, které pomáhají 
udržet normální hladinu cukru v krvi
 ཞbez příměsí a konzervačních látek

REGULACE CUKRU V KRVI

Doplněk stravy.

DIAREGUL
60 kapslí

SWISS 
LAKTOBACÍLKY 
BABY
30 kapslí

269
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46 Kč



BŘEZEN / DUBEN
AKČNÍ NABÍDKA OD 10. 3. DO 30. 4. 2018

* Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč včetně DPH. Nabídka platí od 10. 3. do 30. 4. 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.mojelekarna.cz

 ཞna akutní 
i chronickou 
zácpu 
pro usnadnění 
vyprázdnění
 ཞ1 dávka večer 
před spaním

ZAŽÍVÁNÍ

V akci také: Gallax 30 ml 115,- 128,- (ušetříte 13,-)

Lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou natrii 
picosulfas monohydricus 7,5 mg/ml. Čtěte 
pečlivě příbalový leták.

GALLAX
15 ml

 ཞs obsahem aktivního černého uhlí, které přispívá 
ke snižování nadměrné plynatosti po jídle 
a kaolínu

Doplněk stravy.

CARBO MEDICINALIS 
OPTI GALMED
20 tablet

V akci také: Espigal 80 mg Galmed 100 kapslí 129,- 151,- 
(ušetříte 22,-)

Doplněk stravy.

ESPIGAL 80 mg 
GALMED
50 kapslí

 ཞobsahuje simethicon 80 mg, který podporuje 
regulaci střevních plynů

TRAUMAPET®

oto Ag ušní kapky 
s kapátkem 50 ml

VETERINÁRNÍ PŘÍPRAVKY

 ཞnapomáhá rozpouštění 
a uvolňování ušního 
mazu
 ཞantimikrobní 
a fungicidní účinky 
stříbra
 ཞna všechny druhy 
chovaných zvířat
 ཞpodporuje hojení 
zánětů zvukovodu

V akci také: TraumaPet ophtal Ag oční kapky 
s kapátkem 10 ml 149,- 183,- (ušetříte 34,-)

Veterinární přípravky s obsahem nanostříbra. 
Používejte biocidní přípravky bezpečně. 
Čtěte pečlivě příbalový leták.

FYTO PIPETA
pro psy do 10 kg a kočky 15 ml + NIXX hygienický gel na ruce 50 ml 
za 0,01 Kč vč. DPH při nákupu jakékoliv FYTO PIPETY

VETERINÁRNÍ PŘÍPRAVKY

 ཞrepelentní pipeta 
proti klíšťatům 
i blechám, 
vhodná pro psy 
i kočky
 ཞneobsahuje 
insekticidy 
ani hormony

V akci také FYTO OBOJEK pro psy a kočky + Péče o srst – jemný šampon 200 ml za 0,01 Kč vč. DPH 
379,- 559,- (ušetříte 180,-)

Veterinární přípravky. 
Složení Fyto pipety: 
9 g/kg Geraniol. 
Složení Fyto obojek: 
3,5 g/kg Geraniol. 
Používejte biocidní 
přípravky bezpečně. 
Čtěte pečlivě 
příbalový leták.

92
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ušetříte
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ušetříte
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159

ušetříte
90 Kč

ACYCLOSTAD
50 mg/g, krém 5 g

OPARY

ACICLOVIRUM:
 ཞk léčbě infekcí vyvolaných virem Herpes simplex, 
projevujících se opary na rtech a obličeji 

Lék k vnějšímu užití s účinnou látkou aciclovirum. 
Čtěte pečlivě příbalový leták.

HERBOFITKY
pastilky s jitrocelem, mateřídouškou 
a vitaminem C, 36 ks

KRK

 ཞ jitrocel má zklidňující a příjemný účinek na krk, hltan 
a hlasivky a ulevuje v případě šimrání v krku a hltanu
 ཞmateřídouška ulevuje v případě podráždění krku 
a hltanu, má zklidňující a příjemný účinek na krk, 
hltan a hlasivky

V akci také: Herbofitky s islandským lišejníkem 
a vitaminem C 12 ks 45,- 55,- (ušetříte 10,-)

Doplněk stravy.

PARAMEGAL 
500 mg
30 tablet

BOLEST

PARACETAMOL:
 ཞproti bolesti hlavy, kloubů, svalů, zubů a při chřipce
 ཞsnižuje teplotu

V akci také: Paramegal 500 mg 10 tablet, 15,- 19,- 
(ušetříte 4,-)

Lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou paracetamol. 
Čtěte pečlivě příbalový leták.

45
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ušetříte
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10 Kč


