Výhodná nabídka s platností
od 13. 9. do 31. 10. 2014.
Doplněk stravy
AloeLive IMUNITA 1000 ml

DÁREK
Physiogel
tělové
mléko
200 ml
• lék ve formě horkého nápoje, který účinně
uleví od příznaků chřipky
a nachlazení

Coldrex Max Grip Citron
10 sáčků, 176,–

176,–

AloeLive IMUNITA
• napomáhá
ke zvýšení imunity
a stejně jako
černý bez má
antioxidativní
vlastnosti
AloeLive DETOX
• podporuje trávení
a funkci jater,
ledvin
• podporuje
odstraňování
přebytečné vody
z těla a proces
hubnutí

Doplněk stravy
Hlíva ústřičná + laktobacily
1 + 1 ZDARMA

ta
DÁREK Cranvi
m ax brusinky
40 kapslí

AloeLive DETOX 1000 ml,
289,– 423,–

289,–

Doplněk stravy. K perorálnímu podání.

ZNÁTE Z TV
Doplněk stravy. K perorálnímu podání.

Lék s účinnou látkou Paracetamol, Phenylephrin
hydrochlorid, Acidum ascorbicum. K perorálnímu
podání.

Chřipka a nachlazení
Coldrex Max Grip Lesní ovoce
10 sáčků + DÁREK

Jediný
or ig in ál!
60 + 60
kapslí
ZDARM A!

Pomáhá posilovat obranyschopnost
organizmu a příznivě působí na zažívání díky
obsahu šípku.
• hlíva z kontrolovaných pěstíren v ČR
• nejdelší tradice – na trhu již
od roku 2004

329,–

423,– *

RYCHLÁ ÚLEVA OD RÝMY, KAŠLE A BOLESTI V KRKU
Olynth® HA 0,1% nosní sprej 10 ml

OlynMuco Menthol sirup 150 ml

OlynHexo 20 pastilek

Olynth 0,025% kapky pro děti od 2 let 10 ml,
59,– 67,–

108,– *

BOLEST

Lék k vniřnímu užití. Obsahuje paracetamol. Čtěte
pozorně příbalový leták.

Panadol Novum 500 mg 24 tablet
• uvolňuje
účinnou
látku již
za 5 minut!
• zajišťuje
rychlejší
vstřebávání
paracetamolu
• proti bolesti
hlavy, zubů,
zad, svalů
a kloubů
• snižuje
horečku

Panadol sirup pro děti Jahoda,
100 ml, 89,– 106,–

37,– *

• podporuje zmírnění průduškového kašle
• již po 15 minutách rozpouští hlen
nashromážděný
v průduškách

OlynMuco Med a Citron sirup
150 ml, 99,– 113,–

99,–

• čistý krystalický
kolagen na klouby,
vaziva a kůži
• kolagen je
přirozenou součástí
kloubní chrupavky,
vazivových tkání,
kloubních pouzder,
kostí, kůže, zubů
a nehtů
• vitamin C přispívá
k normální tvorbě
kolagenu
• vhodné pro všechny
skupiny obyvatel
(výrobek není určen
pro děti do 2 let)

ZNÁTE Z TV

• zmírnění bolesti během 30 sekund
• antibakteriální účinek v ústní dutině
• léčba zánětů ústní
dutiny a dásní

115,–

113,– *

Klouby
COLAFIT s vitaminem C
60 kostiček + 60 tablet

ZNÁTE Z TV

29,–

ZNÁTE Z TV

OlynHexo pastilky obsahují 5 mg/1,5 mg
chlorhexidini dihydrochloridum,
benzocainum. Orální podání. Pečlivě
pročtěte příbalovou informaci.

94,–

Sirup
ve dvou
př íchutích
MENTHOL
nebo MED
a CITRON

133,– *

Vitaminy – děti
Marťánci s Imunactivem MIX
90 tablet + Dárek Marťabrouk

Čistota
kolagenu
99,9 %

389,–
460,– *

Doplněk stravy. K perorálnímu podání.

Olynth® HA 0,05% nosní sprej 10 ml, 83,– 96,–

ZNÁTE Z TV

OlynMuco obsahuje 20 mg/ml guaifenesinum.
K perorálnímu podání. Před použitím si pečlivě
pročtěte příbalovou informaci.

Uvolnění
ucpaného
nosu.
Uvolnění
vedlejších
nosních dutin.
Zvlhčení
nosní sliznice.

Doplněk stravy. K perorálnímu podání.
Čistý krystalický lyofilizovaný kolagen
typu I (ATELOKOLAGEN), čistoty 99,9 %.

Lék s účinnou látkou Xylometazolin hydrochlorid.
K nosnímu podání.

Ke všem produktům dárek Vitamin C – 5 tablet

• komplex vitaminů
a minerálů, které
jsou důležité pro
fyziologický růst
a zdravý vývoj
organismu dětí
V akční nabídce
také Marťánci:
--s Imunactivem
Jahoda
--s Inulinem MIX
--s Inulinem Lesní
plody

NOVINK A
ZNÁTE Z TV

269,–
299,– *

* Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč včetně DPH. Nabídka platí od 13. 9. do 31. 10. 2014 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.

Výhodná nabídka s platností
od 13. 9. do 31. 10. 2014.
Bolest hlavy, Migrény

Bolest

Migralgin 20 tablet

75,– *

• místní
symptomatická
úleva od nasální
kongesce, např.
spojené s rýmou
nebo sinusitidou
• lék k aplikaci
do nosu
• přípravek mohou
používat dospělí
a děti od 6 let

89,–

VITAMINY – DĚTI
Vibovit Dino 50 želé bonbonů

• želé bonbóny s ovocnou příchutí s vitaminy
a minerálními látkami
• v akční nabídce za 149 Kč také: Vibovit®
Abeceda, Vibovit® Safari, Vibovit® Aqua,
Vibovit® ZOO, vše balení
50 želé bonbonů

149,–

• komplexní kombinace kvalitních látek
chondroitinu, glukosaminu, kolagenu typu II,
kyseliny hyaluronové a dále extraktu zázvoru
jako tradiční přírodní látky asijských, indických
a arabských kultur

576,–
720,– *

Biopron9® PREMIUM 30 tobolek

• komplexní probiotikum s prebiotiky
• 20 miliard a 9 kmenů bakterií v denní dávce
• při a po užívání antibiotik

224,–

175,– *

257,– *

Osteoporóza

Otrivin Menthol nosní sprej 10 ml

Caltrate Plus 90 tablet

®

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Otrivin® Menthol
1 mg/ml nosní sprej s dávkovačem obsahuje
xylometazolini hydrochloridum. Lék k podání do nosu.

Doplněk stravy. K perorálnímu podání.

GEL
ZDARM A
v hodnotě
145 Kč

249,–

Doplněk stravy

Rýma, Nachlazení

Ortho Help Complete 180 potahovaných
tablet + Ortho Help Emulgel 100 ml ZDARMA

• určený k léčbě infekcí dolních močových cest
a k prevenci opakovaného výskytu cystitidy
a jiných infekcí způsobených bakteriemi
a plísněmi (E. Coli,
Candida aj.).

269,– *

®

100,– *

KLOUBY, BOLESTI KLOUBŮ

NOVINK A

69,– *

Doplněk stravy. K perorálnímu podání.

Lék s účinnou látkou Oxymetazolini hydrochloridum.
K nosnímu podání.

Rýma, Nachlazení
Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus
nosní sprej 15 ml

Zdravotnický prostředek. K perorálnímu podání.

59,–

Doplněk stravy. K perorálnímu podání.

65,–

• rychlý a účinný proti bolesti hlavy, zubů,
svalů a menstruační bolesti
• nástup účinku již
za 15 minut

ZNÁTE Z TV

• okamžitý
pocit úlevy
s osvěžující
silou mentolu
a eukalyptu
• aplikace ráno
a večer
• zajistí úlevu
od ucpaného
nosu až
na 24 hodin
• bez konzervantů
• unikátní systém
dávkovací
pumpy

ZNÁTE Z TV

99,–
106,– *

Caltrate Plus potahované tablety je lék k vnitřnímu
užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Dlouhodobé
užívání konzultujte se svým lékařem.

• obsahuje tři účinné látky, které společně
působí silněji a rychleji proti bolesti hlavy
a migréně

Ortho Help Hot Drink 30 sáčků + Ortho
Help Emulgel 100ml ZDARMA,
336,– 420,–

Urinal Medical 10 tablet

®

Ibalgin® Rapid je lék k vnitřnímu užití. Obsahuje
ibuprofen lysinát. Pozorně čtěte příbalovou informaci
a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Migralgin® je lék k vnitřnímu užití. Pozorně čtěte
příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo
lékárníkem.

Zdravotnický prostředek

Ibalgin Rapid 400 mg 12 tablet

®

• kombinovaný
přípravek
s kalciem,
vitaminem D
a kostními
minerály
• používá se při
nedostatku
vápníku
a vitaminu D,
k prevenci
osteoporózy
a je vhodný
jako doplněk
k hormonální
substituci
v klimakteriu

V akční nabídce také Caltrate Plus
30 tablet.

ZNÁTE Z TV

NOVINK A

393,–
435,– *

* Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč včetně DPH. Nabídka platí od 13. 9. do 31. 10. 2014 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.

Výhodná nabídka s platností
od 13. 9. do 31. 10. 2014.

Spektrum®
Gummies
• multivitaminy
v chutné
želatinové formě
obohacené
o echinaceu pro
podporu imunity
nebo rakytník
pro zdraví srdce
ve variantě 50+
• mix příchutí pro
příjemné užívání
• bez umělých
barviv, sladidel
a konzervantů

Vitaminy – děti
Rakytníček multivitaminové želatinky
s rakytníkem 70 ks
ÍČEK
DÁREK RAKY TN
é 120 ks
ov
vk
pa stilky borů

Nové
vylepšené
složení

Spektrum® Gummies 50+
s rakytníkem 60 tablet, 249,– 268,–

249,–

Doplněk stravy. K perorálnímu podání.

Doplněk stravy. K perorálnímu podání.

Multivitaminy pro dospělé
Spektrum® Gummies Imunita
s echinaceou 60 tablet

• ovocné želatinky s obsahem rakytníku
s výbornou chutí, 20 % ovocné šťávy
a 9 vitaminy
• rakytník je bohatý přírodní zdroj vitaminu C.
Posiluje imunitu a snižuje únavu
• bez konzervačních látek
a barviv

Predator Parazit 2 × 100 ml +
hřeben ZDARMA
:
Dvojit ý zásah
sérum 100 ml
+
l
šampon 100 m
+
en
ZDARM A hřeb

• vhodný při
výskytu vší a hnid

209,–

268,– *

Doplněk stravy

Vši

Doplněk stravy
Cemio Kamzík 60 kapslí

HairClinic 120 kapslí

289,– *

Tampóny
Probiotické tampóny Ellen Normal
12 kusů + DÁREK

Pro silné
a krásné vlasy

HairClinic vlasový aktivátor 175 ml +
šampon ZDARMA, 345,– 400,–

Zdravotnický prostředek.

339,–

Brusinky
Swiss MEGA BRUSINKY
50 + 10 kapslí ZDARMA

ZNÁTE Z TV

379,–
439,– *

A
• pro obnovu
DÁREK ZDARM
RYOR 20 ml
da
vaginální
vo
í
rn
lá
ice
M
mikroflóry
a ochranu před
diskomfortem
• pravidelné
používání
pomáhá
předcházet
vaginálním
zánětům,
pocitům
svědění, pálení
a výtokům

Více na
www.ellen-tampony.cz

379,– *

Akční balení
3 za cenu 1

Paranit Sensitive 150 ml + hřeben +
šampon 100 ml pack, 339,– 389,–

Jediný v ČR s nativním kolagenem UCI® a UCII®
a vitaminem C pro klouby, vazy, šlachy
i chrupavky.
• špičkový kolagen nové generace
• pouze 1 tableta denně
• kúra na 2 měsíce

600,– *

vši
Paranit sprej 100 ml + hřeben + šampon
100 ml ZDARMA

• radikální
sprej
proti vším
a hnidám
• pro snadné
odstranění
mrtvých vší
a hnid
• šampon
po ošetření
a hřeben
ZDARMA

Doplněk stravy.

518,–

Doplněk stravy. K perorálnímu podání.

Doplněk stravy. K perorálnímu podání.

• intenzivní kúra na 2 měsíce
• inovativní kombinace aktivních látek – extrakt
ze zlatého prosa, olej z pšeničných klíčků
a biotin, který přispívá k udržení normálního
stavu vlasů a pokožky

Zdravotnický prostředek.

ZNÁTE Z TV

ZNÁTE Z TV

• brusinky ve své
nejsilnější
podobě
• jedinečná
účinnost celých
plodů
• nyní 20 %
ZDARMA
• unikátní složení
CranMax®
a BioShield®
• postupné
uvolňování
• pro dlouhodobé
užívání

Swiss MEGA Brusinky AKUT
15 kapslí, 169,– 196,–

Nyní
20 % ZDARM A

349,–
411,– *

231,–

235,–

Dermokosmetika
Vichy Neovadiol Magistral
balzám pro zralou pleť, 50 ml
• vyživující
balzám
obnovující
hutnost pleti
• nezanechává
pleť lesklou ani
mastnou
• hypoalergenní
složení
testované pod
dermatologickou
kontrolou
• se zklidňující
a posilující Termální
vodou z Vichy, bez parabenů
• při nákupu Neovadiol Magistral Elixír získáte navíc
miniprodukt Neovadiol Magistral 15 ml zdarma

Vichy Neovadiol Magistr Elixír,
30 ml, 799,– 914,–

699,–
822,– *

* Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč včetně DPH. Nabídka platí od 13. 9. do 31. 10. 2014 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.

Výhodná nabídka s platností
od 13. 9. do 31. 10. 2014.

32,–
Zrak, Klouby a Energie

• pastilky z hroznového cukru
s vitaminem C

10,–
13,– *

ODUK TŮ
CELOU ŘADU PR

140,–

178,–

286,–

362,–

188,–

288,–

+ Močové cesty (brusinky) a Trávení

• účinné
přípravky při
bolestech zad,
kloubů a svalů
• obsahují
patentově
chráněnou
recepturu
s léčivým
konopím
z Kanady
a extraktu jedle
sibiřské

Cannaderm Thermolka hřejivé
konopné mazání 200 ml, 177,– 201,–

• léčba
záchvatovitě
nastupující
rýmy
s vodnatou
sekrecí
• zmírnění
a odstranění
zduření
nosní
sliznice

69,–

66,– *

Kosmetika
Cannaderm Mentholka chladivé konopné
mazání 200 g

ForFit Galmed produkty celá řada

Doplněk stravy. K perorálnímu podání.

55,–

Doplněk stravy
Hroznový cukr 17 pastilek –
pomeranč, citron, jahoda

22,–

36,– *

SLEVA 20 % NA

Vitamin C 1000 pomeranč,
20 rozp. tablet, 55,– 66,–

Doplněk stravy. K perorálnímu podání.

• bolest svalů, zad a ramen
• obsahuje Kapsaicin, Olibanum
• použití: nalepení na postižené místo

Doplněk stravy
B-komplex
30 + 10 tablet ZDARMA

Doplněk stravy. K perorálnímu podání.

KOSMETICKÝ VÝROBEK
Kapsaicinová hřejivá náplast
12 × 18 cm, 1 kus

39,– *

Lék s účinnou látkou Xylometazolin hydrochlorid.
K nosnímu podání.

33,–

48,– *

• antioxidant,
pomáhá
podporovat
imunitní
systém,
udržuje
zdravé
kosti, kůži,
chrupavky
a dásně
• napomáhá
správné
funkci
nervové
soustavy

rýma
Rhino-stas Galmed
nosní sprej 10 ml

87,– *

Bolest kloubů a svalů

Diclofenac Galmed 1% gel
60 g
Lék s účinnou látkou Diclofenac. Ke kožnímu podání.

39,–

• tlumí bolest
a snižuje teplotu

Vitaminy
Vitamin C 1000 Galmed Limetka +
citron, 20 rozpustných tablet

Doplněk stravy. K perorálnímu podání.

• pro zmírnění bolesti a snížení
teploty
• při chřipkových a revmatických
onemocněních

Bolest
Paramegal 500 mg Galmed
30 tablet
Lék s účinnou látkou Paracetamol. K perorálnímu
podání.

Lék s účinnou látkou Ibuprofenum. K perorálnímu
podání.

Bolest
Ibuprofen 400 mg Galmed
30 tablet

• k lokální léčbě bolestí
pohybového systému
• při poranění pohybového ústrojí
(zhmožděniny, výrony, namožení
svalů)
• mírní příznaky zánětu

Diclofenac Galmed 1%
gel 120 g, 111,– 131,–

69,–
82,– *

P r o s to r
pro
r a z í t ko

165,–

lék árny

188,– *

* Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč včetně DPH. Nabídka platí od 13. 9. do 31. 10. 2014 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.

