Výhodná nabídka s platností
od 15. 11. do 31. 12. 2014.

To nejpevnější zdraví
v předvánočním shonu
i o vánočních svátcích
vám přeje

Klouby

O

DN

EK

DÁREK
Proenzi
Lady
30 tablet

R

Kloubní výživa
nové generace
ve formě
ochucených tablet
• obsahuje lépe
využitelnou formu
glukosaminu,
kolagen typu II
a vitamin C

VH

Doplněk stravy. K perorálnímu
podání.

Proenzi Comfort 120 + 60 tablet + DÁREK

Ý DÁ

639,–
Bolest

Vitaminy a minerály pro děti
Marťánci Imuno MIX GIRL 100 + 30 tablet ZDARMA + DÁREK

Ibalgin® 400 je lék k vnitřnímu
užití. Obsahuje ibuprofen.
Pozorně čtěte příbalovou
informaci.

Účinné analgetikum
s protizánětlivým
účinkem
• snižuje horečku
• proti bolesti hlavy,
zubů, zad a kloubů,
menstruční bolesti

ZNÁTE Z TV

69,–

Doplněk stravy. K perorálnímu
podání.

Ibalgin 400, 48 tablet
®

Marťánci s Imunactivem GIRL
a BOYS
• pro podporu imunity
• obsahují komplex Imunactiv (beta
glukan, vitamin C a zinek)
V Akční nabídce také Marťánci
s Inulinem GIRL a BOYS
• pro zdravý růst a vývoj organismu
• obsahují Inulin pro podporu
zdravé střevní mikroflóry

DÁREK
M ARŤABROUK!

369,–

79,– *

Chřipka a nachlazení

Dermokosmetika

Platí do vyprodání zásob.

O

DN

EK

VH

• Novinka Liftactiv
Supreme denní péče +
Micelární voda
• Idealia denní péče +
Idealia oční péče

ZNÁTE Z TV

R

V atraktivním boxu
za zvýhodněnou cenu.
Hypoalergenní.
Testováno na citlivé pleti.

Coldrex horký nápoj Citron 14 sáčků + DÁREK

Ý DÁ

od 899,–

Lék k vnitřnímu užití. Čtěte
pečlivě příbalovou informaci.
O správném použití se poraďte se
svým lékařem nebo lékárníkem.

Vánoční dárkové sady péče o pleť od Vichy

• lék ve formě
horkého nápoje,
který účinně uleví
od příznaků chřipky
a nachlazení,
jako jsou horečka,
bolest hlavy, bolest
krku, ucpaný nos
a ucpané dutiny,
bolest svalů

ZNÁTE Z TV

Teploměr
ZDARM A

Coldrex 24 tablet, 119,– 139,–
Coldrex horký nápoj Citron s medem 10 sáčků + DÁREK, 168,–

179,–

* Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč včetně DPH. Nabídka platí od 15. 11. do 31. 12. 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 15. 11. do 31. 12. 2014.
Bolest

Rýma

Originální forma
ibuprofenu
• potlačuje bolesti
hlavy, zad,
kloubů a zubů
• snižuje horečku
a poskytuje
úlevu při
chřipkových
onemocněních

Brufen 400, 100 tablet, 119,– 148,–

Olynth® HA 0,1% nosní sprej 10 ml
ORIGINÁL

54,–
67,– *

Vitamin C

Léčivý přípravek Olynth HA
0,05 %, Olynth HA 0,1% obsahuje
xylometazolini hydrochloridum.
Nosní sprej. Nosní podání. Pečlivě
pročtěte příbalovou informaci.

Lék s účinnou látkou ibuprofen.
K vnitřnímu užití.

Brufen 400, 30 tablet

Uvolnění ucpaného nosu.
Uvolnění vedlejších nosních
dutin.
Zvlhčení nosní sliznice.
• rychlá a účinná úleva
od ucpaného nosu
• vhodný při akutní i alergické rýmě
• nástup účinku za 5 minut
• působí rychle a dlouhodobě
(až 8 hodin)

95,–

Olynth® HA 0,05% nosní sprej 10 ml, 85,– 98,–

111,– *

Zažívání
PANCREOLAN® forte 60 tablet

• vitamin C přispívá
k normální funkci
imunitního systému
• příchuť citronu
a pomeranče
• rychle rozpustný
v ústech bez zapíjení

NOVINK A

99,–

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

Celaskon EASY 300 mg 20 sáčků
Doplněk stravy. K perorálnímu
podání.

ZNÁTE Z TV

• obsahuje
trávicí enzymy
na přírodní bázi,
které obnovují
a zlepšují trávení
• odstraňuje potíže,
jako je pocit
plnosti, nadýmání
a plynatost
po jídle

60 tablet –
cenově
výhodné
větší
balení

115,– *

Doplněk stravy

199,– *

Kašel

1+1
ZDARM A

Sinecod sirup 200 ml

Čtěte pečlivě příbalovou
informaci. K vnitřnímu
užití. Obsahuje butamirati
dihydrogenocitras.

Doplněk stravy. K perorálnímu
podání.

HLÍVA ÚSTŘIČNÁ s rakytníkovým olejem (60 + 60 tablet)
Hlíva obohacená
o rakytníkový olej.
• rakytník podporuje
přirozenou
obranyschopnost
• hlíva z kontrolovaných
českých pěstíren
• bez příměsí a konzervačních
látek s využitím aktivních
látek celé hlívy

Proti suchému
dráždivému kašli.
• tlumí kašel
po celou noc
• vhodný pro
dospělé a děti
od 3 let
• sirup
s vanilkovou
příchutí

329,–
Bolest

119,–
138,– *

Bolest
Paramegal 500 mg Galmed 30 tablet

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

39,–
55,– *

Lék s účinnou látkou Paracetamol.
K perorálnímu podání.

Ibuprofen 400 mg Galmed 30 tablet
Lék s účinnou látkou Ibuprofenum.
K perorálnímu podání.

175,–

• tlumí bolest
a snižuje teplotu

33,–
39,– *

* Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč včetně DPH. Nabídka platí od 15. 11. do 31. 12. 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 15. 11. do 31. 12. 2014.
Zažívání

Chřipka a nachlazení
Rennie 48 tablet

Vicks Symptomed Complete Citron 10 sáčků

Rennie je lék k vnitřnímu
užití. Čtěte pečlivě příbalovou
informaci.

• rychlá
a bezpečná úleva
od pálení žáhy
• používá se při
pálení žáhy,
při překyselení
žaludku a pocitu
plnosti
• působí již
po 5 minutách

ZNÁTE Z TV

109,–

V akční nabídce také Rennie 96 tablet.

133,– *

Odvykání kouření

Léky k vnitřnímu užití. Léčivé
přípravky. Vicks SymptoMed
Complete k užití od 12 let. Vicks
SymptoMed Forte k užití od 15 let.

®

170,– *

ZNÁTE Z TV

T
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NOVINK A
v odvykání
kouření

PŘE

375,–

Ibalgin® Duo Effect je lék
k vnějšímu užití. Pozorně čtěte
příbalovou informaci a poraďte se
s lékařem nebo lékárníkem.

• zmírňuje chuť
na cigaretu
a abstinenční
příznaky spojené
s odvykáním kouření
• účinkuje rychle
a potlačí touhu
po cigaretě
a nutkání kouřit již
po 60 sekundách

Ibalgin® DUO EFFECT 100 g

OV

Léčivý přípravek Nicorette® Spray
1mg/dávka, orální sprej. Obsahuje
nicotinum resinas. Orální podání.
Pečlivě přečtěte příbalovou
informaci.

129,–

Bolest

V akční nabídce také Nicorette® Icemint
a Nicorette® gum, 749,– 838,–

Ibalgin® Duo
Effect – kombinace
dvou účinných látek
ve formě krému:
• potlačuje bolest
• zmírňuje zánět
• snižuje otok
• urychluje
vstřebávání modřin

215,–

440,– *

240,– *

Doplněk stravy

Vitamin C

Swiss LAKTOBACILY “5”, 30 kapslí

Přírodní vitamin C
ze 3 zdrojů – acerola,
rakytník, šípek
• vitamin C přispívá
k normální funkci imunitního
a nervového systému
• dobrá vstřebatelnost díky
bioflavonoidům
• bez příměsí a konzervačních
látek

NOVINK A

185,–
225,– *

Dětská výživa

• vyvážená kombinace
laktobacilů
a bifidobakterií
• složení vhodné pro
všechny věkové kategorie
• Total protection –
ochrana bakterií
od výroby až po trávicí
trakt pro maximální
efekt

Doporučeno
př i užívání
antibiotik

Swiss LAKTOBACÍLKY dětské třešňové pastilky, 30 kusů,
155,– 178,–

189,–
218,– *

konopná kosmetika
Cannaderm Capillus šampon na vlasy s kofeinem 150 ml

Sunar complex 2, 3 a 4, 600 g
• přirozeně mléčná
chuť
• obsahuje
prebiotika
a beta-palmitát,
přirozeně přítomné
v mateřském mléku
• vápník a vitamin D
pro normální růst
kostí

Doplněk stravy. K perorálnímu
podání.

ACEROHIP TRIO VITAMIN C 500 mg, 60 kapslí
Doplněk stravy. K perorálnímu
podání.

ZNÁTE Z TV

Vicks Symptomed Forte Citron 10 sáčků, 129,– 170,–

Nicorette® Spray 150 dávek

Potravina pro zvláštní výživu.
Kojení je pro kojence nejlepší
způsob výživy.

• přináší úlevu
od projevů
nachlazení
a chřipky
• v podobě horkého
citronového nápoje

Kč
Akční cena 219

V nabídce více druhů!

od 1 ku su!
• šampon s kofeinem, obsahuje
konopný olej, kopřivu a zázvor
• pomáhá při problémech
s nadměrným padáním vlasů
Pro větší efekt doporučujeme
kombinovat s Capillus sérem na vlasy
s kofeinem.

219,–
267,– *

Pro zdravé
vlasy

Cannaderm Capillus sérum na vlasy s kofeinem 8×5 ml,
314,– 358,–

234,–
266,– *

* Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč včetně DPH. Nabídka platí od 15. 11. do 31. 12. 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 15. 11. do 31. 12. 2014.
INKONTINENCE

Zubní péče

TENA Lady Normal 24 ks + 50 % ZDARMA
• vložky pro lehký až
střední únik moči
• vysoká a rychlá
absorpce
• systém kontroly
zápachu pro
maximální diskrétnost
• vyrobeny z jemného
prodyšného materiálu
šetrného k pokožce

Parodontax Fluorid Duopack 2×75 ml zubní pasta

155,–

Hodnot a
balíčku
je 172 Kč.

105,–

Parodontax Extra Fresh Duopack 2×75 ml, 105,–

Rýma

Opary
Acyclostad Galmed 5 g
Lék s účinnou látkou Acyclovir.
Ke kožnímu podání.

Rhino - stas Galmed 0,1% sprej 10 ml

Lék s účinnou látkou
Xylometazolin hydrochlorid.
K nosnímu podání.

Nyní
výhodné
dvojbalení
za akční
cenu!

• proti krvácení
dásní a při
parodontóze
• obsahuje 70 %
aktivních látek,
které pomohou
s péčí o zánětlivé
dásně
• pro každodenní
použití

Akce
12 vložek
ZDARM A

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

69,–

• ulevuje od bolesti
a svědění při často
se opakujících
oparech rtů

108,–

90,– *

140,– *

Recept y zdraví z přírody

NOVÁ zelená bylinná řada, která využívá RECEPTŮ, které nám v průběhu tisíciletí poskytla naše příroda a naši předkové

99 Kč

BRONHOSIL sirup
100 ml

PROPOSIL spray
20 ml

SINUSTRONG spray
20 ml

Dýchání
Anýz, borovice a lékořice
mají příznivý vliv
na dýchací systém.

Zánět dutiny ústní
a sliznice hltanu.
Péče o poškozenou
pokožku u ran
a popálenin.

U potíží s dýcháním nosem.
Prevence rýmy a infekcí
horních cest dýchacích.

Doplněk stravy

89 Kč
Zdravotnický prostředek

GASTROMIX sirup
100 ml
Trávení
Heřmánek a Máta obsažené
pomáhají s normální
funkcí trávicího traktu a při
nadýmání, říhání a drobných
křečích v nadbřišku.

99 Kč
Doplněk stravy

99 Kč

Doplněk stravy

Cévy
Koňský kaštan snižuje
pocit těžkých nohou.
Podporuje žilní návrat.

189 Kč
Doplněk stravy

Zdravotnický prostředek

VISAN COMPLEX
30 kapslí

169 Kč

FORTE VENOLUX
60 kapslí

Zrak
Světlík lékařský přispívá
k lepší funkci zraku
a sítnice.
Lutein a zeaxantin.

105 Kč

89 Kč

RELUSTEN sirup 100 ml,
RELUSTEN kapsle 30 kapslí
Duševní rovnováha
Meduňka, hloh a kozlík lékařský snižují
podráždění, napětí a stres.
Chmel a meduňka podporují dobrý
spánek a dobrou náladu.

Doplňky stravy

Více informací na WWW.HERBOFIT.CZ
* Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč včetně DPH. Nabídka platí od 15. 11. do 31. 12. 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 15. 11. do 31. 12. 2014.

Nyní výhodný nákup!
vitamin c

Hlíva ústřičná

1000 mg
20 šumivých tablet
v příchuti Citron
a limetka. Doplňujte si
vitamin C a odolávejte
chřipce a nachlazení.

s rakytníkovým olejem
50 + 10 kapslí

NYNÍ 1 + 1
ZDARMA

akčn
cena í

229K
č

koenzym q10

pastilky

30 tablet

NYNÍ 1 + 1
ZDARMA

16 kusů s příchutí
Citron s medem
nebo Menthol.
Uvolněte vašemu
krku od bolesti
pastilkami.

akčn
cena í

134K
č

akčn
cena í

55K
č

akčn
cena í

49K
č

FORFIT – prvotřídní řada doplňků stravy
287,–

362,–

CHONDROFIT (KLOUBY)
Unikátní spojení
GLUKOSAMINU,
CHONDROITINU
společně s vit. C a D,
Vápníkem a Manganem.

DN

452,– *

EK

O

GERIFIT (VITALITA)
Kvalitní produkt
z Dánska spojující
extrakt ŽENŠENU
a ZELENÉHO ČAJE
s multivitaminem.

R

VH

358,– *

Ý DÁ

Doplňky stravy. K perorálnímu podání.

Dárkové balení obsahuje 100korunový slevový kupón + 2 balení bylinných bonbonů FORFITKY!

178,–
222,– *

CRANBEFIT (MOČOVÉ CESTY)
NORMÁLNÍ BRUSINKY (extrakt
odpovídá 8500 mg čerstvých
brusinek) s vit. C, Rutin.

140,–
175,– *

CRANBEakutFIT (MOČOVÉ CESTY)
AKUTNÍ BRUSINKY (extrakt odpovídá
18 500 mg čerstvých brusinek)
s vit. C, Rutin.

288,–
360,– *

OKUFIT (OČI)
LUTEIN + ZEAXANTIN, OMEGA 3 rybí
olej 12/18, TROXERUTIN, vit. C, E +
B-komplex, Mangan, Selen, Měď.

189,–
235,– *

LACTOFIT (TRÁVENÍ)
Lactobacily s 10 kmeny, 12 miliardami
živých kultur, vlákninou, vit. C, Zinkem
v acidorezistentní kapsli.

* Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč včetně DPH. Nabídka platí od 15. 11. do 31. 12. 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.
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Proenzi® 3 plus

Prostenal® FORTE

GinkoPrim®MAX

Spektrum 50+

Spektrum Imunactiv®

Komplexní kloubní
výživa od Proenzi

Se Saw palmettem
pro péči o prostatu

S ginkgo bilobou pro
lepší paměť

S ženšenem pro aktivní
život po padesátce

S vitaminem c a zinkem
pro podporu imunity

• komplexní složení s vysokým
obsahem látek
• unikátní přípravek pro péči o
klouby
s dlouhodobým účinkem
Balení: 180+90 tablet ZDARMA

• pomáhá zachovat správn ou
funkci močového ústrojí a zdravou
prostatu
• vhodný pro muže po čtyřicítce
Balení: 90+30 tablet NAVÍC

• pomáhá udržet dobrou paměť
i s přibývajícím věkem
• příznivě ovlivňuje krevní oběh
a prokrvení končetin
Balení: 90+30 tobolek NAVÍC

• pomáhá zachovat optimální

• obsahuje široké spektrum

Navíc 1 měSíc
užíváNí ZDaRma

KvaliTNí Nůž
S DvojiTým oSTřím

životní sílu

vitaminů a minerálů

• dodává energii a vitalitu,

• obohaceno komplexem Imunactiv

fyzickou a duševní pohodu

s beta glukanem a bioflavonoidy

Balení: 100 tablet + 30 gummies

Balení: 100 tablet + 30 gummies

zdarma

zdarma

želaTiNové mulTiviTamiNy
SPeKTRum gummieS

TeRmohRNeK
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Omega 3 rybí olej FORTE*

Vápník-hořčík-zinek PREMIUM*

Lutein FORTE 20 mg*

S ePa a Dha pro zdravé srdce

multiminerál s vitaminy

• 3 000 mg v denní dávce pro zdravé srdce
Balení: 160+80 tobolek ZDARMA

• kombinace tří důležitých minerálů obohacená
o mangan, měď a vitaminy B6 a D3
Balení: 150+50 tablet ZDARMA

S vitaminem a a zinkem k udržení
normálního zraku

oRigiNálNí Nůž
Na ZeleNiNu

oRigiNálNí Nůž
Na ZeleNiNu

299,Kč

269,Kč

Mega Lecithin FORTE 1325 mg*
Čistý lecithin v nejsilnější formě
• obsahuje kyselinu linolovou pro zachování
správné hladiny cholesterolu v krvi
Balení: 100+100 tobolek ZDARMA

• vysoká dávka Luteinu - 20 mg v 1 tabletě
Balení: 80+40 tobolek ZDARMA

Kč

Laktobacily FORTE*
s fruktooligosacharidy

15,6 miliard bakterií v maximální
denní dávce
• vhodný doplněk při užívání antibiotik
Balení: 60+60 tobolek ZDARMA

oRigiNálNí Nůž
Na ZeleNiNu

exkluzivní nabídka
mojí lékárny

*PŘI KOUPI 2 VÝROBKŮ

DáReK ZDaRma
HLÍVA + LAKTOBACILY 30+30 tbl.
Pouze do vyčerpání zásob.

Všechny uvedené produkty jsou doplňky stravy.
www.walmark.cz

Kč

oRigiNálNí Nůž
Na ZeleNiNu

VÝHODNÁ VÁNOČNÍ NABÍDKA
Platnost nabídky 15. 11. – 31. 12. 2014.

Doplněk stravy

Klouby

Ý DÁ

EK
Ý DÁ

395,–

Ocutein Brillant Lutein 25 mg DaVinci 90 + 30 tobolek
ZDARMA + DÁREK ubrousek na brýle, 620,– 706,–

Doplněk stravy. K perorálnímu
podání.

– vitamin A, – zinek

DN

R

EK

379,–
451,– *

Zdravotnický prostředek
Koňská mast chladivá / hřejivá 2 × 250 ml

ML TONOGAL digitální pažní tonometr

Nyní výhodné
dvojbalení
Koňských
m astí
a Konopného
m azání

• digitálně plně
automatický pažní
tlakoměr
• Obsahuje adapter +
2 manžety ZDARMA

999,–

Konopné mazání chladivé / hřejivé 2 × 250 ml, 339 Kč

245,–

Doplněk stravy
Koloidní minerály 300 ml +
Koloidní stříbro 10ppm 300 ml ZDARMA

MALTOFERROCHIN® železité víno 0,75 l

R

DN

Ý DÁ

249,–

Koloidní minerály přispívají:
• k udržení normálního
stavu nehtů a vlasů
• k normální funkci
imunitního systému
a štítné žlázy
• k udržení normálního
stavu kostí, pokožky,
zraku

ém balení
Nyní v dárkov
říbrem
st
m
ní
id
lo
ko
s
ARM A
ZD
l
m
0
10ppm 30

VH

VH

O

EK

Dárkové
balení

O

DN

EK

Krvetvorba

Doplněk stravy. K perorálnímu
podání.

Zdravotnická technika

Vánoční balení
s 33 % NAVÍC

450,– *

Zdravotnická technika

• obsahuje železo a extrakt z kůry
tropického stromu Chinovníku
lékařského
Železo přispívá:
• k tvorbě červených krvinek
(hemoglobinu, k optimálnímu přenosu
kyslíku v těle)
• k lepší funkci imunitního systému
• ke snížení míry únavy a vyčerpání

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

R

Doplněk stravy. K perorálnímu
podání.

O

2

468,– *

Biopron9® PREMIUM 60 + 20 tobolek ZDARMA

ZNÁTE Z TV

VH

1

Ý DÁ

Doplněk stravy

Doplněk stravy
Ocutein Brillant Lutein 25 mg DaVinci 60 tobolek +
oční kapky ZDARMA
Oční
kapky
ZDARM A

DN

359,–

679,–

GS Condro® Vánoční 60 tablet, 399,–

• přispívá k udržení
kvalitního zraku1
• vyživuje unavené
oči2
• extra velké
množství luteinu
25 mg

O

R

DN

EK

O

R

VH

Doplněk stravy. K perorálnímu
podání.

ZNÁTE Z TV

+
Vánoční balení
ive
ns
te
In
ta
vi
an
Cr
MA
14 sáčků ZDAR

• aloe šťáva
v koncentraci
99,7 %, surovina
AloeCorp Mexico
• podpora trávení,
zažívání,
imunity

VH

První a jediný přípravek
v ČR, který díky
revolučnímu komplexu
FORTESCIN® pečuje nejen
o klouby, ale také jejich
okolí: kloubní pouzdra,
vazy a šlachy.
Luxusní vánoční balení
se soutěží o GS Vánoční
hvězdy splněných přání.
Vyhrává každý!

Doplněk stravy. K perorálnímu
podání.

AloeLive šťáva z aloe 99,7 % 1000 ml 1 + 1 ZDARMA + DÁREK

GS Condro® Vánoční 120 tablet

Ý DÁ

347,–

* Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč včetně DPH. Nabídka platí od 15. 11. do 31. 12. 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 VÁNOČNÍ NABÍDKA
Platnost nabídky 15. 11. – 31. 12. 2014.

Prostata

Klouby

Vánoční soutěž o Kamzíkův švýcarský poklad
z ryzího zlata! Vyhrává každý!

339,–

Ý DÁ

Doplněk stravy. K perorálnímu
podání.

ZDARM A Dino
lampička
Brontosaurus
měnící barvu
světla

Vánoční balení v praktickém
kufříku obsahuje:
• nové želé Vibovit Dino a cucavé
tablety Vibovit Junior 4+ nebo
Vibovit School 8+ a ZDARMA
Dino lampičku v podobě
Brontosaura, Triceratopse,
Tyranosaura nebo Stegosaura,
která mění barvu světla

CZ/FSUP/14/0059

559,–
Bolest zad a kloubů

Doplněk stravy
DonnaHAIR® FORTE tříměsíční kúra 90 tobolek +
luxusní šperky

Ý DÁ

565,–

Balení 2 × 100 g
nu
za výhodnou ce

ZNÁTE Z TV

O

DN

EK

EK
R

DN

Radost z pohybu
• dvojnásobná
koncentrace účinné látky
• dlouhotrvající úleva
od silné bolesti zad,
svalů a kloubů až
na 12 hodin
• stačí aplikovat pouze
2krát denně

VH

O

Lék s účinnou látkou
Diklofenak. K zevnímu užití.

Voltaren Forte gel Duo pack (2 × 100 g)

ZNÁTE Z TV

VH

Tř íměsíční
kúra pro
krásné vlasy
s or ig in álními
náušnicemi
m
nebo př ívěske

249,–

R

DN

R

O

EK

ZNÁTE Z TV

VH

Doplněk stravy. K perorálnímu
podání.

Vibovity vánoční balení s hračkou

Vánoční
balení
s 30 tabletami
navíc!

V akční nabídce také Centrum® A-Z 100 + 30 tablet
NAVÍC, 529,–

Doplněk stravy. K perorálnímu
podání.

Ý DÁ

899,–

Akce platí do vyprodání zásob.

Centrum® SILVER 100 + 30 tablet NAVÍC

DonnaHAIR® FORTE
• extra účinné složení s extraktem
z kopřivy
• obsahuje zvýšenou dávku
aminokyselin a dalších účinných látek
• rychlejší nástup účinku,
dlouhodobější působení, viditelně
lepší kvalita vlasů
Limitovaná edice s luxusními šperky
s krystaly Swarovski®.

DN

Doplněk stravy

Vitaminy

• kompletní
multivitamin
s minerály,
stopovými
prvky
a luteinem pro
aktivní život
i po padesátce

O

EK

Ý DÁ

ZNÁTE Z TV

R

DN

R

O

EK

ZNÁTE Z TV

• volně prodejný lék na problémy
s močením způsobené
zbytnělou prostatou v 1.
a 2. stádiu tohoto onemocnění.
Stačí 1 tobolka denně.
Nyní speciální nabídka!
2× balení Prostamolu UNO
60 tob. + 1× balení Prostamolu
UNO 30 tob. za zvýhodněnou
cenu.

VH

Darujte špičkový
kolagen nové
generace.
• jediný v ČR
s nativním
kolagenem
UCI® a UCII®
a vitaminem C
• kúra na 2 měsíce

Prostamol uno obsahuje
extrakt Serenoa repens. Lék
k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě
příbalovou informaci.

Prostamol UNO 2 balení tobolky 60 a 1 balení tobolky 30

VH

Doplněk stravy. K perorálnímu
podání.

Cemio KAMZÍK® VÁNOČNÍ 60 kapslí

Ý DÁ

499,–

643,– *

Čaje

P r o s to r
O

DN

R

VH

Potěšte své blízké
lahodným čajem
v dárkovém balení
s hrníčkem. Dětem
udělá radost
plyšová hračka.

EK

Kolekce dárkových balíčků čajů MEGAFYT

Ý DÁ

sleva až 15 %

p r o r a z í t ko
lék árny

* Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč včetně DPH. Nabídka platí od 15. 11. do 31. 12. 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.

