Největší sdružení lékáren v ČR | Kvalifikované poradenství

Výhodná nabídka s platností
od 10. 7. do 31. 8. 2013.

Dezinfekce a hojení

Kosmetika
altermed SUN Baby SPF 30 (200 ml)
a altermed SUN Family SPF 25 (400 ml)

Lék s účinnou látkou
Dexpanthenol, Chlorhexidin.
Ke kožnímu podání.

Bepanthen Plus Krém 30 g + dárek dětské náplasti
• napomáhá hojení
povrchových poranění kůže
(odřeniny, drobné řezné rány,
oděrky, škrábnutí a praskliny
pokožky)
• ošetřuje kůži po epilaci,
depilaci, tetování a laserových
kosmetických zákrocích
• vhodné i pro děti

ZNÁTE Z TV

Dětské nápla sti
v  hodnotě 20 kč
zdarma!

DÁ
ZDA REK
RM
A

• Při zakoupení altermed
SUN BABY sprej SPF 30
(200 ml) nebo SUN Family
sprej SPF 25 (400 ml)
ZDARMA Panthenol Forte
10% sprej (150 ml)

+

153 Kč *

135 Kč
Průjem

Zažívání

• 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

ZNÁTE Z TV

vlhčené ubrous
ky
Carefree v hodn
otě
54 kč zdarma!

185 Kč
Navštivte www.

Rennie 96 tablet
Lék s účinnou látkou Calcii
carbonas a Magnesii
subcarbonas ponderosus.
K perorálnímu podání.

Lék s účinnou látkou Loperamid
hydrochlorid. K perorálnímu
podání.

Imodium 2 mg 20 tobolek + dárek vlhčené ubrousky Carefree

• rychlá a bezpečná
úleva při zažívacích
potížích, pálení
žáhy, pocitu plnosti
a překyselení žaludku
• úleva již po 5 minutách

192 Kč *

Rennie 48 tablet, 97 Kč 108 Kč

Navštivte www.

173 Kč
Navštivte www.

Alergie

Analgetika

• potahované tablety proti
mírně až středně silné bolesti
hlavy včetně migrény, zubů,
menstruačním bolestem,
neuralgiím, bolestem zad,
svalů, kloubů a bolesti v krku
• snižují horečku

Analergin 10 mg 10 tablet

ZNÁTE Z TV

Lék s účinnou látkou Cetirizin.
K perorálnímu podání.

Panadol Extra 30 potahovaných tablet

Lék s účinnou látkou
Paracetamol, Kofein.
K perorálnímu podání.

ZNÁTE Z TV

• přípravek proti alergiím,
ke zmírnění nosních
a očních příznaků sezónní
a celoroční alergické rýmy
• ke zmírnění příznaků
chronické kopřivky
nejasného původu

90 Kč *

80 Kč *

69 Kč
Mykózy

71 Kč
Repelenty

• trojí účinek – proti
plísni, bakteriální
infekci, zánětu při
postižení nehtů
a kůže
• léčivý přípravek
k vnějšímu použití
• dávkování dle
příbalové informace

Exoderil krém 15 g, 93 Kč 109 Kč

Repelent Predator Forte sprej 150 ml
Obsah účinné látky DEET 249 g/
kg (24,9 %)

Lék s účinnou látkou Naftifin
hydrochlorid. Ke kožnímu podání.

Exoderil kožní roztok 10 ml

ZNÁTE Z TV

129 Kč *

103 Kč

• aerosolový repelent proti
komárům, klíšťatům, muchničkám
• aplikace na pokožku i oděv
• zvýšený obsah účinných látek
(DEET 24,9 %)
• vhodné pro děti od 2 let
• doba účinnosti 6 hodin
• dermatologicky testováno SZÚ
Praha

Repelent Predátor Junior sprej 150 ml, 113 Kč 127 Kč

* Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Nabídka platí od 10. 7. 2013 do 31. 8. 2013 nebo do vyprodání zásob.

V nabídce
také
Repelent
Predator
MA X
a Repelent
Predator
sprej 16%

99 Kč *

88 Kč

Výhodná nabídka s platností
od 10. 7. do 31. 8. 2013.

Bolest

Lék s účinnou látkou
Ibuprofenum. K perorálnímu
podání.

Brufen 400 mg 100 tablet

originál

• potlačuje bolest, snižuje
horečku, poskytuje
úlevu při chřipkových
onemocněních

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

Bolest
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142 Kč *

Brufen 400 mg 30 tablet, 43 Kč 55 Kč

48 Kč *

109 Kč

opary

40 Kč
Doplněk stravy
Rakytníkový olej 100% Galmed 60 tobolek
Doplněk stravy. K perorálnímu
podání.

Zovirax krém 2 g
Lék s účinnou látkou Aciclovirum.

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

• zasahuje účinně ve všech
stádiích oparu, od prvního
příznaku až po puchýřek
• zkracuje dobu hojení
• rychle proniká do kůže
(díky patentované
formulaci)

• rakytníkový olej je cenným
zdrojem polynenasycených
omega 3, omega 6 a vzácných
omega 7 mastných kyselin
• obsahuje vitaminy A, B1, B2,
B3, C, D, E, K, kyselinu listovou,
beta karoten, flavonoidy,
organické kyseliny, třísloviny
a minerální soli

212 Kč *

323 Kč *

172 Kč
Navštivte www.

250 Kč

Navštivte www.

Rýma

Navštivte www.
Zažívání
Hylak forte 100 ml
Lék s účinnou látkou Escherichiae
coli metabolita, Streptococci
faecalis metabolita, Lactobacilli
acidophili metabolita,
Lactobacilli helvetici metabolita.
K perorálnímu podání.

Lék s účinnou látkou
Xylometazolin hydrochlorid.
K nosnímu podání.

Rhino - stas Galmed 0,1% sprej 10 ml

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

• při nadýmání, průjmu nebo
zácpě
• při poruchách trávení,
trávicích obtížích spojených
s užíváním antibiotik
• při obtížích spojených se
změnou podnebí a stravy

87 Kč *

150 Kč *

70 Kč

• probiotikum pro obnovu
zdravého trávení i při cestování
• obsahuje Saccharomyces
boulardii
• vhodný pro dospělé a děti již
od 6. měsíce věku
• nyní akce: rehydratační roztok
navíc!

Doplněk stravy
Prostenal Perfect 60 tobolek + dárek balení 30 tobolek ZDARMA
Doplněk stravy. K perorálnímu
podání.

Doplněk stravy.

Doplněk stravy
Biopron Forte 60 tobolek + 5 sáčků rehydratačního roztoku
ZDARMA

135 Kč

391 Kč *

343 Kč

• Saw palmetto
pomáhá zachovat
zdravou prostatu
• Kopřiva dvoudomá
pomáhá zachovat
normální funkci
močového ústrojí
• Saw palmetto přispívá k zachování
reprodukční funkce

30 tobolek
ZDARM A!

Výhodné dvojbalení do vyprodání zásob.

* Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Nabídka platí od 10. 7. 2013 do 31. 8. 2013 nebo do vyprodání zásob.

488 Kč
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CENA

Produkt

Výhodná nabídka s platností
od 10. 7. do 31. 8. 2013.
CENA

Produkt

B-Komplex forte tbl 100 + 20 ZDARMA

103 Kč

C-Vitamin 500 mg pomeranč 20 tbl

59 Kč

B-Komplex forte tbl 20 + 10 ZDARMA

35 Kč

Koenzym Q10 30 mg 30 tbl

134 Kč

B-Komplex tbl 30 + 10 ZDARMA

34 Kč

Hroznový cukr pomeranč 17 pastilek

13 Kč

C-Vitamin 100 mg tbl 40 + 10 ZDARMA

30 Kč

Hroznový cukr citron 17 pastilek

13 Kč

C-Vitamin 250 mg tbl 100 + 20 ZDARMA

93 Kč

Hroznový cukr jahoda 17 pastilek

13 Kč

C-Vitamin 250 mg tbl 30 + 10 ZDARMA

36 Kč

Zinek 15 mg 100 tbl

96 Kč

C-Vitamin retard 500 mg tbl 30 + 10 ZDARMA

61 Kč

Koňská mast hřejivá 250 ml

130 Kč

Pyridoxin tbl 30 + 10 ZDARMA

20 Kč

Koňská mast chladivá 250 ml

130 Kč

Sirup jitrocelový EXTRA 325 g

69 Kč

Hlíva ústřičná s rakytníkovým olejem cps 50 + 10

229 Kč

Těhotenský test 2 kusy

43 Kč

Carbo Medicinalis tbl 20 × 300 mg

50 Kč

Těhotenský test Comfort 10 2 kusy

41 Kč

C-Vitamin 1000 mg citron a limetka 20 tbl

79 Kč

Lactobacilky tbl 20 + 10 ZDARMA – NOVINKA

Bolest kloubů a svalů

Doplněk stravy

Diclofenac Galmed emulgel 120 g

• komplex
laktobacilů
a bifidobakterií
pro děti
• 5 kmenů /
1 miliarda
mikroorganismů
• určen pro děti již
od 3 let

Lék s účinnou látkou Diclofenac.
Ke kožnímu podání.

Doplněk stravy.

Lactobacilky 20 + 10 tablet ZDARMA

n ov i n k a!!!
Navštivte www.

147 Kč

131 Kč *

Diclofenac 60 g, 60 Kč 71 Kč

111 Kč
Navštivte www.

zácpa
Laktulosa Sandoz 500 ml
Lék s účinnou látkou Lactulosa
670 mg/ml. K vnitřnímu užití.

Omeprazol 20 Galmed 14 tobolek
Lék s účinnou látkou
Omeprazolum. K perorálnímu
podání.

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

Navštivte www.

Zažívání

• snižuje obsah kyseliny,
která se tvoří v žaludku
• používá se při pálení žáhy

103 Kč *

89 Kč
Doplněk stravy

• volně prodejný lék pro léčbu
příznaků zácpy
• dávkování: dospělí a dospívající
nad 14 let věku 1–3krát denně
15–45 ml

Laktulosa Sandoz 200 ml, 76 Kč 85 Kč

159 Kč *

143 Kč

Doplněk stravy
Urinal Akut New 10 tablet
Doplněk stravy. K perorálnímu
podání.

Espigal Galmed 80 mg 50 tobolek
Doplněk stravy s účinnou látkou
Simethicon. K perorálnímu
podání.

147 Kč

• účinná regulace
tvorby střevních plynů
• jedna kapsle pro
optimální účinek

84 Kč *

70 Kč

• TIP pro vaši cestovní
lékárničku
• 423 000 mg brusinek
v 1 tabletě
• účinný od prvního dne užívání

Urinal Akut New 20 tablet, 361 Kč 391 Kč

222 Kč *

199 Kč

Prostudujte pečlivě příbalový leták. Účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. Cílem této nabídky není podpora zvýšeného užívání léčiv.
Uvedené ceny jsou doporučené. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

Výhodná nabídka s platností
od 10. 7. do 31. 8. 2013.
Opary
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Doplněk stravy
Carbo OPTI Galmed 300 mg 20 tablet

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

Doplněk stravy.

Lék s účinnou látkou Acyclovir.
Ke kožnímu podání.

Acyclostad Galmed 5 g

• podpůrný prostředek
s obsahem aktivního
uhlí, který napomáhá
odstranění škodlivin
z trávicího traktu

134 Kč *

60 Kč *

108 Kč
Ústní hygiena

50 Kč
Sunar

• pomáhá zastavit
krvácení dásní
• pomáhá předcházet
zánětu dásní
• přináší dlouhodobý pocit
svěžesti
• pro každodenní použití

Sunar complex 2, 3 a 4 600 g

novinka!

ZNÁTE Z TV

91 Kč *

Parodontax Fluorid 75 ml, 69 Kč 95 Kč

Navštivte www.

69 Kč

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

Parodontax Extra Fresh 75 ml

• sušená mléčná výživa
pro kojence a malé děti
• přirozeně mléčná chuť
• obsahuje prebiotika
a beta-palmitát, přirozeně
přítomné v mateřském mléku
• vápník a vitamin D pro zdravý
růst kostí

V nabídce více druhů!

Navštivte www.

Péče o nohy

248 Kč *

216 Kč

Navštivte www.
Dětské čaje

Compeed a Neutrogena – řada Péče o nohy

LEROS BABY Dětský čaj Citrónek 20 × 2 g

DÁREK
Pemza
ZDAR MA!

Při zakoupení jakéhokoliv výrobku Compeed nebo Neutrogena z řady
péče o nohy, pemza zdarma.

Péče o tělo

• kvalitní čaje
pro děti od
ukončeného
9. měsíce
• bez chemických
přísad, bez
přidaného
cukru

LEROS BABY Dětský čaj Jahůdka 20 × 2 g, 39 Kč 43 Kč
LEROS BABY Dětský čaj Malinka 20 × 2 g, 39 Kč 43 Kč

43 Kč *

39 Kč

Intimní krém a tampóny
Wartner tužka na bradavice 1,5 ml

• jednoduchá a snadná
aplikace
• účinný již během 1. týdne
• klinicky ověřená účinnost
• pro děti od 4 let

Wartner tužka na kuří oka 4 ml, 269 Kč 310 Kč
Wartner Bradavičník 2. generace 50 ml, 449 Kč 510 Kč

Ellen Probiotický intimní krém 15 ml

ZNÁTE Z TV

310 Kč *

269 Kč

• obnova rovnováhy vaginální
mikroflory a ochrana před
vaginálním diskomfortem
a infekcí močových cest
• obsahuje směs probiotických
kmenů Lacto Naturel
Ellen probiotické tampony: Mini 14 ks, 243 Kč 273 Kč
Normál 12 ks, 210 Kč 236 Kč
ECO Normál 22 ks, 299 Kč 337 Kč
Super 8 ks, 189 Kč 210 Kč

* Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Nabídka platí od 10. 7. 2013 do 31. 8. 2013 nebo do vyprodání zásob.

304 Kč *

270 Kč

