Výhodná nabídka s platností
od 10. 5. do 30. 6. 2014.
ALERGIE

3M Nexcare Comfort 360°
barevné náplasti, 20 kusů
™

Sleva 10% na celou řadu
náplastí 3M Nexcare™!
OPALOVACÍ KOSMETIKA

148,–

Obsah účinné látky DEET 249 g/kg (24,9 %).

Panthenol ML 10% ZDARMA také k produktům:
Ladival mléko pro děti OF 30, 200 ml
a Ladival gel pro alergickou pokožku OF 50+, 200 ml

LÉČBA PRŮJMU
Imodium® 2 mg, 20 tobolek

• rychlá a účinná léčba průjmu, úleva často
už po 1. dávce
• k léčbě akutního i chronického průjmu
• neovlivňuje přirozenou střevní flóru
• pro dospělé a děti
od 6 let

163,–
194,– *

• používá se k léčbě příznaků spojených
s alergickými stavy, jako jsou: senná
rýma, přetrvávající alergická rýma
a chronická kopřivka
• přípravek je volně prodejný v 10 a 20
tabletovém balení

135,–
150,– *

DOPLNĚK STRAVY
Beta karoten Galmed 12 000IU
100 + 20 tobolek ZDARMA

Repelent Predator Forte sprej 150 ml
V akční
nabídce také
Repelent
X
Predator MAX
nt
le
a Repe
Predator sprej
16%
• Vysoce efektivní repelent pro delší pobyt
v přírodě a při zvýšené fyzické zátěži
• Doba účinnosti minimálně 6 hodin
• Odpuzuje klíšťata, komáry a další létající
a lezoucí hmyz
• Dermatologicky testováno

Repelent Predator Junior sprej
150 ml, 150,– 167,–

99,–
119,– *

• zdroj vitaminu A
• přispívá k udržení normální funkce
imunitního systému
a kůže

85,–
106,– *

DOPLNĚK STRAVY

VETERINÁRNÍ PROSTŘEDKY

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

FIPRON spot on – antiparazitární
přípravek pro psy a kočky

Doplněk stravy. K perorálnímu podání.

Dermatologická
ochrana kůže
• s koenzymem Q10,
dexpanthenolem
a esenciálními
oleji
• bez parfémů,
barviv
a konzervantů

Analergin Neo 5 mg s účinnou látkou levocetirizini
dihydrochloridum. Lék k vnitřnímu užití. Před
použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.

Spolehlivá úleva od svědění kůže.
Dvojitý účinek:
• okamžitě zchladí postižené místo
a účinná látka zastaví svědění
• obsahuje
dimetindeni maleas

NOVINK A

170,– *

0 ml
nol ML 10% 15
DÁREK Panthe
A
M
AR
ZD
Kč
v hodnotě 133

Lék s účinnou látkou loperamid hydrochlorid.
K perorálnímu podání.

ZNÁTE Z TV

REPELENTY

Ladival mléko pro norm. až citlivou kůži
OF 20, 200 ml

Imodium® 2 mg, 8 tobolek,
91,– 108,–

Analergin Neo 20 tablet

Doplněk stravy. K perorálnímu podání.

NOVINK A

Fenistil® gel 30 g
Fenistil® gel je lék k zevnímu použití. Před
použitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci
a o nejvhodnějším použití léku se poraďte s lékařem
či lékárníkem.

Ochrana rány před
bakteriemi ze všech
stran
• elastické, prodyšné
a velmi příjemné
náplasti z hebkého
netkaného materiálu
• hypoalergenní
a sterilní
• kombinace 4 hravých
barev

ALERGIE

1 + 1 ZDARMA
a navíc DÁREK
Cranvita
brusinky
v prášku
do 30. 6. 2014

ZNÁTE Z TV

• nejvyšší kvalita šťávy
• podporuje běžnou funkci imunitního
systému, podporuje normální funkci střev
• jemná přírodní chuť

399,–

Veterinární přípravek s účinnou látkou fipronilum.
Roztok k nakapání na kůži.

NÁPLASTI

Antiparazitární přípravky pro psy a kočky
proti blechám, klíšťatům a všenkám.
• jediná dávka zajistí ochranu proti
napadení blechami po dobu 8 týdnů
• přípravek účinkuje 4 týdny proti klíšťatům
• v akční nabídce více druhů pro psy velikosti
S, M, L, a XL dle hmotnosti psa a pro kočky

Sleva 25%
na celou řadu!

* Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč včetně DPH. Nabídka platí od 10. 5. do 30. 6. 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 10. 5. do 30. 6. 2014.
PANTHENOL

69,– *

BOLEST

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

• kosmetický
přípravek
s vysokým
obsahem
D-panthenolu 10%,
vitaminy A, D, E a F
a Aloe vera
• přináší rychlou
úlevu sluncem
podrážděné
pokožce

Panthenol 10% Swiss PREMIUM
gel 100 + 25 ml ZDARMA, 99,– 113,–

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

215,–

Druhé
balení
90 tablet
ZDARMA

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

375,–

BOLEST

KLOUBY, BOLESTI KLOUBŮ
Proenzi Prubeven 750 mg,
60 potahovaných tablet

379,–
412,– *

399,–

DOPLNĚK STRAVY
Omega 3 rybí olej FORTE
60 + 60 tobolek

• EPA a DHA pro zdravé srdce a cévy
• DHA přispívá k normální činnosti mozku,
podporuje zrakové funkce

Omega 3 rybí olej FORTE
120 + 120 tablet, 239,– 273,–

129,–
149,– *

DOPLNĚK STRAVY
Olfen gel 50 g

Olfen gel obsahuje léčivou látku diklofenak.
K zevnímu užití.

• první lék od Proenzi, který ulevuje
od příznaků osteoartrózy jako ztuhlost
nebo bolest kloubů

• 100% olej bez dalších příměsí
• s obsahem OMEGA kyselin
• podporuje přirozenou obranyschopnost
organizmu a příznivě působí na pokožku díky
rakytníku
• na vnitřní a vnější použití
Český výrobek

156,– *

Ortho Help Complete
90 potahovaných tablet 1 + 1 ZDARMA

240,– *

Volně prodejný lék. Léčivou látkou je glucosamini
sulfas. Čtěte pozorně příbalovou informaci.

139,–

KLOUBY, BOLESTI KLOUBŮ

Ibalgin Duo Effect krém 100 g

Proenzi Prubeven 750 mg,
120 potahovaných tablet,
669,– 698,–

ej
Rakytníkový ol
MA
AR
ZD
l
m
10
kapky
Doplněk stravy. K perorálnímu podání.

55,–

Rakytníkový olej 60 tobolek + DÁREK
Rakytníkový olej kapky 10 ml

Doplněk stravy. K perorálnímu podání.

• působí rychle a účinně proti bolesti
hlavy, zubů, svalů a menstruační bolesti
• nástup účinku již
za 15 minut

DOPLNĚK STRAVY

Panthenol 10% Swiss PREMIUM
tělové mléko 200+ 50 ml ZDARMA

Doplněk stravy. K perorálnímu podání.

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

Ibalgin® RAPID 400 mg,
12 potahovaných tablet

Biopron® Forte 30 tobolek

• Olfen gel je možné použít bez porady
s lékařem k mírnění místních projevů
bolestí zad a k léčbě poúrazových zánětů
šlach, vazů, svalů a kloubů (zhmoždění,
podvrtnutí, vymknutí)
• přípravek mohou používat dospělí
a mladiství od 14 let

89,–
100,– *

Doplněk stravy. K perorálnímu podání.

BOLEST

• unikátní kombinace probiotických bakterií
a probiotických kvasinek doplněná
o prebiotika
• obsahuje Saccharomyces boulardii
• vhodný pro dospělé a děti
od 6. měsíce věku

207,–
237,– *

* Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč včetně DPH. Nabídka platí od 10. 5. do 30. 6. 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 10. 5. do 30. 6. 2014.
VAGINÁLNÍ MYKÓZY

KOSMETIKA – ANTIPERSPIRANT

ZNÁTE Z TV

• kombinace poševní a vnější léčby vaginálních
mykóz
• 1 vaginální tableta určena pro ženu
s vnitřními projevy vaginální infekce (výtok)
• krém vhodný na vaginální infekce s vnějšími
projevy (zarudnutí a pálení genitálií)
• krém je vhodný i pro léčbu sexuálního
partnera

235,–

Canesten GYN 1 den, vaginální
tableta s aplikátorem, 189,– 210,–

189,–

• přípravky určené pro každodenní intimní hygienu
• obsahují kyselinu mléčnou
• pomáhají obnovovat přirozené pH
• klinicky testováno
V akční nabídce za 92 Kč také:
Lactacyd Girl 200 ml, Lactacyd Ocean 200 ml,
Lactacyd Femina + 200 ml,
Lactacyd Femina pěna 150 ml

92,–

226,– *

ČAJE

Swiss LAKTOBACILY “5” 66 kapslí

Studené čaje Megafyt Pharma

proti
Rodinné balení
průjmům
cestovatelským

• co nejblíže mateřskému mléku
• vitaminy A, C a D pro normální vývoj
imunitního systému
• železo pro normální vývoj mozku
• jako jediný obsahuje unikátní recepturu
s mléčným tukem

Sunar premium 3, 600 g, 314,–

314,–

KOSMETIKA – ZUBNÍ PASTA

Swiss LAKTOBACÍLKY cucavé
pastilky, 60 pastilek, 274,– 316,–

81,– *

• svěží ovocná chuť
• čaj se připravuje zalitím studenou vodou
V akční nabídce 4 druhy: Grapefruit & pomeranč,
Brusinka & citrón, Jablko, Limetka

SLEVA 15 % NA CELOU ŘADU
STUDENÝCH ČAJŮ – 4 DRUHY

388,– *

DOPLNĚK STRAVY

DÁREK
koloidní
stříbro
500 ml
ZDARMA

Doplněk stravy.

69,–

Ovocné
osvěžení
se slevou
15 %!

Koloidní minerály 300 ml +
koloidní stříbro 500 ml ZDARMA

ZNÁTE Z TV

Parodontax Whitening 75 ml
a Parodontax Extra Fresh 75 ml,
69,– 91,–

334,–

DOPLNĚK STRAVY

Parodontax Fluorid 75 ml

• pomáhá zastavit krvácení dásní
• pomáhá předcházet zánětu dásní
• přináší dlouhodobě pocit svěžesti
(Parodontax Extra Fresh)
• pro každodenní použití

• Total protection –
komplexní ochrana bakterií
od výroby až po trávicí trakt
pro maximální účinnost!
• laktobacily a bifidobakterie
jsou nezbytnou součástí
střevní mikroflóry
• stabilní bez ledničky –
ideální na cesty
• kvalita ověřena –
min. 6 miliard aktivních
bakterií na konci
trvanlivosti
Bonusové balení –
10 % NAVÍC

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

347,–

GERIFIT 150 + 50 tablet ZDARMA

Doplněk stravy. K perorálnímu podání.

NOVINK A

Doplněk stravy. K perorálnímu podání.

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

• účinná pomoc při nadměrném pocení
• vhodný na podpaží, ruce a chodidla
• výrazně nižší pocení již
za týden

DOPLNĚK STRAVY

Sunar premium 2, 600 g

Lactacyd Femina 200 ml

ZNÁTE Z TV

261,– *

DĚTSKÁ VÝŽIVA

KOSMETIKA

Driclor antiperspirační roztok 20 ml
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. O správném
použití se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Canesten GYN Combi pack je lék k vaginálnímu
použití. Krém přípravku Canesten GYN Combi Pack
je lék k vnějšímu použití. Obsahují účinnou látku
clotrimazolum.

Canesten GYN Combi Pack,
1 vaginální tableta + 20 g krému

• kvalitní produkt z Dánska spojující extrakt
ŽENŠENU společně s extraktem ZELENÉHO
ČAJE a multivitaminem obsahujícím
vyvážené množství 12 druhů vitaminů
a 9 minerálů
• více na www.forfit.cz

Chondrofit 90 tablet,
299,– 358,–

379,–
452,– *

* Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč včetně DPH. Nabídka platí od 10. 5. do 30. 6. 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 10. 5. do 30. 6. 2014.

OKUFIT 60 + 15 kapslí ZDARMA

Doplněk stravy. K perorálnímu podání.

Doplněk stravy se zinkem pro udržení
normálního stavu ZRAKU
• LUTEIN +
ZEAXANTIN
• OMEGA 3 rybí
olej 12/18
• TROXERUTIN
• Vitaminy C, E +
B – komplex
(B1, B2, B3, B6,
B9 a B12)
• Minerály
Mangan, Selen
a Měď

NOVINK A

LACTOFIT 30 + 10 tobolek
ZDARMA, 189,– 235,–

299,–

BOLEST

Ibuprofen 400 mg Galmed 30 tablet

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

BOLEST

Lék s účinnou látkou Ibuprofenum. K perorálnímu
podání.

DOPLNĚK STRAVY

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

40,–

360,– *

33,–

48,– *

CENA

PRODUKT

• tlumí bolest a snižuje teplotu

39,– *

CENA

PRODUKT

B-Komplex forte tbl 100 + 20 ZDARMA

103 Kč

Zinek 15 mg 100 tbl

96 Kč

B-Komplex forte tbl 20 + 10 ZDARMA

35 Kč

Koňská mast hřejivá 250 ml

130 Kč

Koňská mast chladivá 250 ml

130 Kč

Hlíva ústřičná s rakytníkovým olejem cps 50 + 10 ZDARMA

229 Kč

Carbo Medicinalis tbl 20 × 300 mg

50 Kč

B-Komplex tbl 30 + 10 ZDARMA

AKCE!

29 Kč

C-Vitamin 100 mg tbl 40 + 10 ZDARMA

30 Kč

C-Vitamin 250 mg tbl 100 + 20 ZDARMA

93 Kč

C-Vitamin 250 mg tbl 30 + 10 ZDARMA

36 Kč

C-Vitamin retard 500 mg tbl 30 + 10 ZDARMA

61 Kč

Lactobacilky tbl 20 + 10 ZDARMA

147 Kč

Pyridoxin tbl 30 + 10 ZDARMA

20 Kč

Konopné mazání hřejivé 250 ml

195 Kč

Sirup jitrocelový EXTRA 325 g

69 Kč

Konopné mazání chladivé 250 ml

195 Kč

Těhotenský test Comfort 10 2 kusy

41 Kč

TONOGAL dig. pažní tonometr – NOVINKA

999 Kč

C-Vitamin 1000 mg citron a limetka 20 tbl

79 Kč

C-Vitamin 500 mg pomeranč 20 tbl

59 Kč

Koenzym Q10 30 mg 30 tbl

134 Kč

Hroznový cukr pomeranč 17 pastilek

AKCE!

10 Kč

Konopné mazání dvojbalení 250 ml + 250 ml ZDARMA – NOVINKA

339 Kč

Koňská mast dvojbalení 250 ml + 250 ml ZDARMA – NOVINKA

245 Kč

Silymarin 140 mg 60 tob – NOVINKA

139 Kč
43 Kč
133 Kč

Hroznový cukr citron 17 pastilek

AKCE!

10 Kč

Cerutin 50 tbl – NOVINKA

Hroznový cukr jahoda 17 pastilek

AKCE!

10 Kč

Panthenol 10% 150 ml – NOVINKA

RÝMA

NÁPLASTI

Lék s účinnou látkou Xylometazolin hydrochlorid.
K nosnímu podání.

Rhino - stas Galmed 0,1%
nosní sprej 10 ml

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

70,–
87,– *

Spofaplast 3M 154, 6 cm × 1 m
• elastická
textilní náplast
na rány
s vysoce
absorpčním
polštářkem
• velmi pevná,
odolná, silně
lepící, vhodná
pro normálně
citlivou
pokožku
• v případě
potřeby
se přizpůsobí
délka náplasti
velikosti rány
Spofaplast 3M 154, 8 cm × 1 m,
30,– 40,–

P R O S TO R
P R O R A Z Í T KO
LÉK ÁRNY
23,–
31,– *

* Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč včetně DPH. Nabídka platí od 10. 5. do 30. 6. 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.

