
TEREZIA  
HLÍVA ÚSTŘIČNÁ + LACTOBACILY
60 + 60 kapslí
• nejsilnější hlíva na trhu* od českého výrobce 
• šípek na podporu imunity  
• bez příměsí a konzervačních látek
Doplňek stravy. 
* Nejvyšší obsah deklarovaných  
betaglukanů. Dle průzkumu  
z lékáren, leden 2020. 
(1 kapsle/3,24 Kč)

OTRIVIN  
MENTHOL 1 MG/ML 
10 ml, nosní sprej
Nosní sprej s chladivým mentolem a eukalyptolem:
• ucpaný nos začíná uvolňovat již do 2 minut 
• aplikace ráno a večer zajistí úlevu  

od ucpaného nosu až na 24 hodin
• uvolňuje tlak v dutinách 

V akci také: Otrivin Rhinostop sprej 
za 139 Kč 165 Kč (-26 Kč), 
Otrivin sprej 10 ml  
za 95 Kč 115 Kč (-20 Kč)
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
O správném použití se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.  
Otrivin a Otrivin Menthol 1 mg/ml nosní spreje, roztoky obsahují xylometazolin.  
Otrivin Rhinostop 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml nosní sprej, roztok. Léčivé přípravky k podání do nosu.

-30 Kč

 129 

99
- Kč -

IBALGIN® 400
100 potahovaných tablet
Účinné analgetikum:
• pomáhá při bolesti hlavy, zubů, zad, svalů,  

kloubů a menstruační bolesti
• snižuje horečku
• tlumí zánět
• pro dospělé  

a dospívající od 12 let 
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. 
Ibalgin® 400 je léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofenum.

-30 Kč

 169 

139
- Kč -

RAKYTNÍČEK  
MULTIVITAMINOVÉ ŽELATINKY  
S RAKYTNÍKEM - ČTYŘLÍSTEK
70 ks
• skvělá chuť díky obsahu 20 % ovocné šťávy 
• obsahuje 9 vitaminů a rakytník  

na podporu obranyschopnosti organizmu 
• bez příměsí a konzervačních látek 

V akci také: více druhů  
Rakytníčku za 195 Kč
Doplňky stravy. 
(1 ks/2,79 Kč)

-44 Kč

 239 

195
- Kč - -40 Kč

 429 

389
- Kč -

MUCONASAL® PLUS 
10 ml, nosní sprej
• rychle, účinně a dlouhodobě uvolní nos  

při rýmě a nachlazení 
• navíc osvěží vůní máty a eukalyptu,  

které umocní zážitek z volného dýchání 
• vhodný pro dospělé a děti od 6 let
Muconasal® Plus je volně prodejný léčivý přípravek  
k nosnímu použití.  
Obsahuje tramazolini hydrochloridum.  
Čtěte pozorně příbalovou informaci  
a poraďte se s lékařem  
nebo lékárníkem.

-20 Kč

 119 

99
- Kč -

ZINKOROT 25 MG
50 tablet
Zinkorot® - zinek, který léčí.

• oslabená imunita vede ke zvýšené  
náchylnosti k respiračním infekcím,  
jakými jsou stavy nachlazení

• zinek sehrává důležitou úlohu  
v imunitním systému

Zinkorot® je volně prodejný léčivý přípravek s obsahem  
zinkumorotátu, určený k vnitřnímu užití.  
Před použitím přípravku se poraďte se svým lékařem nebo  
lékárníkem a pozorně si přečtěte, prosím, příbalovou informaci.

-53 Kč

 242 

189
- Kč -

LEDEN/ÚNOR
AKČNÍ NABÍDKA OD 16. 1. 2021 DO 28. 2. 2021

-30 Kč

 209 

179
- Kč -

FYTOFONTANA VIROSTOP
30 ml, ústní sprej
• přírodní štít proti virům a bakteriím
• in vitro studie účinnosti  proti SARS-CoV-2
• vhodný pro dospělé a děti od 3 let

V akci také: Virostop nosní sprej, 20 ml za 165 Kč 197 Kč (-32 Kč)
Zdravotnické prostředky.



COLDREX® MAXGRIP  
CITRON, LESNÍ OVOCE 
10 sáčků
• odstraňuje příznaky chřipky a nachlazení  
• díky paracetamolu snižuje horečku,  

odstraňuje bolest hlavy, bolest v krku  
• s přídavkem léčivé látky na uvolnění ucpaného  

nosu a s vitaminem C

V akci také: další druhy Coldrex ® od 119 Kč
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Léčivé přípravky k vnitřnímu užití. O správném použití  
se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

-26 Kč

 185 

159
- Kč -

ACC® LONG 600 MG 
10 šumivých tablet
• léčí vlhký kašel
• stačí 1 tableta 1 x denně
• rozpouští hustý hlen
• usnadňuje vykašlávání
Čtěte pozorně příbalovou  
informaci.  Volně prodejný léčivý  
přípravek k vnitřnímu užití  
s účinnou látkou acetylcystein. 

-22 Kč

 147 

125
- Kč -

STOPTUSSIN®

kapky, 50 ml 
Správná volba proti kašli díky 2 účinným látkám:
• tiší dráždivý kašel
• napomáhá vykašlávání

V akci také: Stoptussin® sirup 180 ml  
za 129 Kč  165 Kč (-36 Kč)
Před použitím si pozorně přečtěte  
příbalovou informaci.  
Stoptussin, perorální kapky, roztok;  
Stoptussin sirup jsou léčivé  
přípravky k vnitřnímu užití. -36 Kč

 165 

129
- Kč -

PARALEN® GRIP  
CHŘIPKA A BOLEST
24 tablet
• odstraňuje příznaky chřipky a nachlazení,  

jako jsou: horečka, ucpaný nos,  
bolest hlavy, bolest v krku

• díky kofeinu působí také proti únavě a ospalosti

V akci také: Paralen® Grip chřipka  
a kašel 24 tablet za 129 Kč 157 Kč (-28 Kč)
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. 
Volně prodejné léčivé přípravky k vnitřnímu užití. 

-28 Kč

 157 

129
- Kč -

CETALGEN 
20 tablet
• léčba krátkodobé středně silné bolesti a horečky
• tlumí bolest hlavy, zad, zubů i menstruační bolesti
• rychlá úleva, silný účinek po dobu až 9 hodin
• kombinace 500 mg paracetamolu  

a 200 mg ibuprofenu
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.  
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. -27 Kč

 156 

129
- Kč -

ASPIRIN® C
20 šumivých tablet
• při zánětlivých onemocněních horních  

cest dýchacích a chřipce
• ulevuje od bolesti v krku, bolesti  

svalů, kloubů a zad
• ulevuje od horečky a od bolestí během nachlazení
• obsahuje i vitamín C - pro vaší imunitu

V akci také: Aspirin® C, 10 šumivých tablet za 129 Kč 145 Kč (-16 Kč)
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.  
Aspirin C je volně prodejný léčivý přípravek  
k vnitřnímu užití. L.CZ.MKT.CC.08.2020.2040 -48 Kč

 237 

189
- Kč -

NOVINKA

-26 Kč

 185 

159
- Kč -

JUNIOR-ANGIN 
24 pastilek
Expert na bolest v krku u dětí!
• ulevuje od bolesti v krku
• zklidňuje podrážděné sliznice
• ve formě jemných jahodových  

pastilek pro děti od 4 let

V akci také:  
Junior-angin sirup pro děti 100 ml za 189 Kč  
215 Kč (-26 Kč), Junior-angin lízátka proti bolesti  
krku 8 ks za 145 Kč 167 Kč (-22 Kč)
Zdravotnické prostředky. 

RHINOSTAS NOSNÍ SPREJ
roztok 10 ml + Forfitky bylinné  
bonbóny NAVÍC*
Nosní sprej s okamžitým účinkem na zmírnění  
a odstranění zdručení nosní sliznice!
• při záchvatovitě nastupující rýmě s vodnatou sekrecí
• při akutní rýmě
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Léčivý přípravek k nosnímu podání  
s účinnou látkou xylometazolin hydrochlorid.  
* Za 0,01 Kč.

-14 Kč

 93 

79
- Kč -

GALVERDE 3 MG
24 pastilek  
+ Forfitky bylinné bonbóny NAVÍC*
STOP bolesti v ústech a krku
• ke zmírnění bolesti  

a podráždění v ústní  
dutině a krku (bolest,  
zarudnutí, otok)

• již pro děti od 6 let
Čtěte pečlivě příbalovou  
informaci. Léčivý přípravek  
k vnitřímu užití s účinnou látkou  
Benzyamini hydrochloridum 3 mg  
v 1 pastilce. * Za 0,01 Kč.

+

+

-20 Kč

 149 

129
- Kč -



AKČNÍ NABÍDKA OD 16. 1. 2021 DO 28. 2. 2021

OLYNTH® HA 1 MG/ML,  
NOSNÍ SPREJ 
roztok, 10 ml
• rychle uvolňuje ucpaný nos
• zvlhčuje nosní sliznici
• neobsahuje konzervační látky
• účinek po dobu 10 hodin

V akci také: další druhy Olynth® od 75 Kč
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Reklama na léčivý přípravek.  
Nosní sprej, roztok obsahuje xylometazolin-hydrochlorid a je určen k podání do nosu. 

-28 Kč

 117 

89
- Kč -

PARALEN® GRIP HORKÝ NÁPOJ 
POMERANČ A ZÁZVOR
500 mg/10 mg, 12 sáčků 
• odstraňuje příznaky chřipky a nachlazení, jako jsou:  

horečka, ucpaný nos, bolest hlavy, bolest v krku
• nezpůsobuje ospalost
• bez umělých barviv

V akci také: i jiné příchutě  
za 145 Kč 170 Kč (-25 Kč)
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Volně prodejné léčivé přípravky k vnitřnímu užití. 

-25 Kč

 170 

145
- Kč -

PHYSIOMER® HYPERTONIC
135 ml
• přírodní nosní sprej s obsahem 100 % mořské vody 
• uvolní ucpaný nos při rýmě a nachlazení 
• urychluje úlevu od symptomů rýmy 
• čistí a zvlhčuje nosní sliznici, přirozeně regeneruje 
• bezpečný pro každodenní použití

V akci také: více druhů nosní sprejů  
Physiomer® za 195 Kč
Zdravotnické prostředky. -26 Kč

 221 

195
- Kč -

SEPTANAZAL® PRO DOSPĚLÉ  
1 MG/ML + 50 MG/ML
roztok, 10 ml
• nosní sprej ke snížení otoku nosní sliznice při rýmě
• uvolňuje nos a hojí nosní sliznici
• nástup účinku za 5-10 minut

V akci také: Septanazal® pro děti 0,5 mg/ml  
+ 50 mg/ml nosní sprej 10 ml  
za 79 Kč 99 Kč (-20 Kč)
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Léčivé přípravky k nosnímu podání. -20 Kč

 99 

79
- Kč -

MAGNE B6® FORTE
50 tablet
• tablety obsahují citrát hořčíku  

pro účinné doplnění hořčíku
• hořčík a vitamin B6 přispívají ke snížení  

míry únavy a vyčerpání a k normální  
psychické činnosti

Doplněk stravy. (1 tableta/3,30 Kč) -34 Kč

 199 

165
- Kč -

ROBITUSSIN™ EXPECTORANS  
NA ODKAŠLÁVÁNÍ 100 MG/5 ML
100 ml sirup
• napomáhá odkašlávání
• uvolňuje a ředí hlen 
• bez cukru
• pro dospělé a děti již od 2 let

V akci také: Robitussin™ Antitussicum 
na suchý dráždivý kašel 7,50 mg/5 ml, sirup 
za 135 Kč 159 Kč (-24 Kč)
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. O správném použití  
se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.  
Robitussin™ Antitussicum na suchý dráždivý kašel  
7,50 mg/5 ml, sirup. Obsahuje dextromethorphan.  
Robitussin™ Expectorans na odkašlávání 100 mg/5ml, sirup.  
Obsahuje guaifenesinum. Léčivé přípravky k vnitřnímu užití.

-24 Kč

 159 

135
- Kč -

OSCILLOCOCCINUM® 
30 dávek 
• prevence a léčba chřipkových stavů, jako jsou např.  

horečka, zimnice, bolest hlavy, únava a bolesti svalů
• bez věkového omezení
• může se užívat během těhotenství a kojení

V akci také: balení Oscillococcinum® 6 dávek 
za 189 Kč 225 Kč (-36 Kč)
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Oscillococcinum®  
je homeopatický léčivý přípravek k vnitřnímu užití, užívaný  
tradičně v homeopatii k prevenci a léčbě chřipkových stavů.  
Obsahuje Anas barbariae, hepatis et cordis extractum 200 K.

Prevence na 
30 týdnů

-100 Kč

 699 

599
- Kč -

TANTUM VERDE® SPRAY FORTE
orální sprej 15 ml
• lék na bolest a zánět v krku i dutině ústní
• s antimikrobiálním účinkem
• vhodný i při léčbě aft a zánětu dásní

V akci také: Tantum Verde® spray 30 ml za 139 Kč 
179 Kč (-40 Kč) a Tantum Verde® roztok 120 ml  
za 139 Kč 179 Kč (-40 Kč)
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Léčivé přípravky s účinnou látkou  
benzydamin hydrochlorid.  
K místnímu užití v ústech a v krku. 

STOPKAŠEL® MEDICAL 
SIRUP DR. WEISS
200 + 100 ml
• ulevuje při kašli a škrábání v krku
• zklidňuje podrážděný krk, snižuje bolest v krku
• vhodný pro těhotné a kojící ženy

V akci také: více druhů doplňků stravy  
a zdravotnických prostředků  
Stopkašel® a Stopbacil 
za ceny od 119 Kč
Zdravotnický prostředek. -32 Kč

 201 

169
- Kč -

-16 Kč

 145 

129
- Kč -

HERBOFIT HELIXNEO EXTRAKT
310 g + Forfitky bylinné bonbóny NAVÍC*
• síla břečťanu a mateřídoušky pro komfort dýchacích cest
• sirup na přírodní bázi
• vhodný pro dospělé i děti od 3 let
• příjemná chuť
Doplněk stravy. 
(1 g/0,42 Kč) 
* Za 0,01 Kč.

+

-40 Kč

 179 

139
- Kč -



AKČNÍ NABÍDKA OD 16. 1. 2021 DO 28. 2. 2021

SEPTABENE® 3 MG/1 MG
16 pastilek
• trojí účinek: protizánětlivý,  

analgetický a antiseptický
• snižuje lokální známky zánětu:  

bolest, zarudnutí, otok
• příchuť eukalyptu nebo  

citronu a bezového květu
• balení 16 pastilek nebo 30 ml orálního spreje

V akci také:  Septabene® 1,5 mg/ml + 5,0 mg/ml orální sprej 30 ml  
za 149 Kč 179 Kč (-30 Kč), Septabene® citron a bezový květ  
3 mg/1 mg pastilky, 16 pastilek za 129 Kč 159 Kč (-30 Kč)
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Léčivé přípravky k vnitřnímu užití.

-30 Kč

 159 

129
- Kč -

VICKS SYMPTOMED  
COMPLETE 
10 sáčků, citrón
• horký nápoj uleví od příznaků chřipky a nachlazení
• tři účinné složky pro léčbu bolesti hlavy, svalů, bolesti v krku,  

horečky, průduškového kašle a pro uvolnění ucpaného nosu

V akci také: Vicks Symptomed Forte, citrón, 10 sáčků  
za 155 Kč 199 Kč (-44 Kč)
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Léčivé přípravky k vnitřnímu užití. 

-44 Kč

 199 

155
- Kč -

NASIVIN® SENSITIVE
0,5 mg/ ml nosní sprej, roztok 10 ml
Skoncujte s rýmičkou o dva dny dříve!
• zkracuje trvání rýmy v průměru o 2 dny 
• zabere mimořádně rychle – už do 25 sekund
• sprej proti rýmě pro děti od 6 let a dospělé

V akci také: Nasivin® Sensitive pro děti (0,25 mg/ml  
nosní sprej, roztok) za 95 Kč 119 Kč (-24 Kč)
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Léčivé přípravky k vnitřnímu užití. -24 Kč

 119 

95
- Kč -

SINECOD
sirup 200 ml
• proti suchému dráždivému kašli různého původu
• vhodný pro dospělé a děti od 3 let
• sirup s vanilkovou příchutí

V akci také: Sinecod kapky, 20 ml za 125 Kč 149 Kč (-24 Kč),  
Sinecod 50 mg, 10 tablet, s prodlouženým uvolňováním 
za 159 Kč 185 Kč (-26 Kč)
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Léčivé přípravky k vnitřímu užití.  
Obsahují butamirati citras. 

-30 Kč

 169 

139
- Kč -

THERAFLU FORTE HORKÝ NÁPOJ
10 sáčků
Účinná úleva od příznaků chřipky a nachlazení,  
ve formě horkého nápoje. Pomáhá při:
• mírné nebo středně silné bolesti
• horečce
• ucpaném nosu
• při vlhkém a produktivním kašli

V akci také: Theraflu, 16 tvrdých tobolek za 119 Kč 149 Kč (-30 Kč)
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Léčivé přípravky k vnitřímu použití. 

-34 Kč

 209 

175
- Kč -

VOLTAREN FORTE 20 MG/G
gel 100 g
Voltaren Forte 20 mg/g gel proti bolesti až na 24 hodin,  
při aplikaci dvakrát denně ráno a večer: 
• ulevuje od bolesti zad, svalů a kloubů 
• má protizánětlivý účinek
• stačí aplikovat pouze 2 x denně
• snadno otevíratelný uzávěr 

V akci také:  
Voltaren Rapid 20 měkkých tobolek, 25 mg 
za 119 Kč 139 Kč (-20 Kč), Voltaren léčivá  
náplast 5  ks, 140 mg za 299 Kč 349 Kč (-50 Kč)
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Voltaren Forte 20 mg/g gel je léčivý přípravek k vnějšímu použití. Obsahuje diclofenacum diethylaminum. 
Voltaren Rapid 25 mg měkké tobolky je léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Obsahuje diclofenacum kalicum. 
Voltaren 140 mg léčivá náplast k vnějšímu použití. Obsahuje diclofenacum natricum.

NOVÝ UZÁVĚR
jednoduché otevření

-54 Kč

 329 

275
- Kč -

IBOLEX® 200 MG
20 potahovaných tablet
Nová generace léku proti bolesti 
• obsahuje krystalický čistý dexibuprofen
• účinná úleva od bolesti, nižší zátěž pro tělo
• pomáhá při bolesti svalů, kloubů, šlach  

a kostí, jako např. bolest zad
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Léčivý přípravek  
s účinnou látkou dexibuprofen k vnitřnímu užití. -21 Kč

 120 

99
- Kč -

NEO-ANGIN® BEZ CUKRU 
24 pastilek + Hygienický gel na ruce 50 ml NAVÍC*
Na bolest v krku jednoduše Neo-geniální!

• léčí bolest v krku
• dezinfikuje ústní dutinu
• potlačuje zánět

V akci také:  
Neo-angin® třešeň  
24 pastilek za 159 Kč 177 Kč (-18 Kč) 
Neo-angin® šalvěj  
24 pastilek za 159 Kč 177 Kč (-18 Kč)
Neo-angin® bez cukru, Neo-angin® třešeň a Neo-angin® šalvěj je lék  
k místnímu užití v ústech a v krku. Čtěte pečlivě příbalový leták.  
Hygienický gel Ace Trade s.r.o. je kosmetický přípravek.  
*Za 0,01 Kč ke každému přípravku.

+

-18 Kč

 177 

159
- Kč -

MOJE LÉKÁRNA  
LACTOBACILKY
20 + 10 tablet  
+ Vitamin C 10 tablet NAVÍC* 
• cucavé pastilky pro děti od 3 let a dospělé
• kombinace 5 probiotických kmenů  

s vysokým podílem aktivních  
bakterií (lactobacilů) 

• komplex živých probiotik
Doplňky stravy.  
(1 tableta/3,48 Kč) 
*Za 0,01 Kč.

-25 Kč

 164 

139
- Kč -

+

MUCOSOLVAN® PRO DOSPĚLÉ 
100 ml + Muconatural sirup NAVÍC*
• léčí vlhký kašel
• rozpouští hlen
• usnadňuje vykašlávání
• jahodová příchuť

V akci také: Mucosolvan® long effect, 20 tobolek  
+ Muconatural sirup NAVÍC* za 129 Kč 150 Kč (-21 Kč),  
Mucosolvan® junior 3 MG/ML, sirup 100 ml  
+ Muconatural sirup NAVÍC* za 109 Kč 150 Kč (-41 Kč)
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Mucosolvan® pro dospělé,  
Mucosolvan® long effect, Mucosolvan® junior jsou volně prodejné  
léčivé přípravky k vnitřnímu užití. Obsahuje ambroxoli hydrochloridum.  
*Za 0,01 Kč.

-20 Kč

 135 

115
- Kč -



VYZVEDNUTÍ LÉKŮ
Z E-RECEPTU

S OBČANSKÝM
PRŮKAZEM

NEBO CESTOVNÍM
PASEM

SMS, E-MAILEM
V TELEFONU

Nabízíme také službu
rezervace léků na předpis
přes www.mojelekarna.cz

NOVĚ

2

LÉKAŘ VÁM VYSTAVIL
E-RECEPT

1



HERBA-C RAPID 
30 tablet
• akutní podpora imunitního systému  

a dýchacích cest
• extrakty z echinacey, černého  

bezu, pelargonie a kurkumy
Doplněk stravy. (1 tableta/4,30 Kč)

-30 Kč

 159 

129
- Kč -

SEPTOFORT 2 MG
24 pastilek
• léčí příčinu bolesti v krku
• ničí široké spektrum bakterií i viry
• lokální léčba infekcí v dutině ústní a horních  

cest dýchacích
• vhodná prevence a léčba aft
• mátová příchuť
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Septofort 2mg je léčivý  
přípravek k vnitřnímu užití.  Obsahuje chlorhexidin. -30 Kč

 139 

109
- Kč -

ZOVIRAX DUO  
50MG/G + 10 MG/G
2 g krém
krém na léčbu oparů s dvojím složením:
• zabraňuje množení viru
• pomáhá léčit zánět
• prokazatelně pomáhá zastavit vznik puchýřků
• zkracuje dobu hojení

V akci také: Zovirax 50mg/g, 2 g krém 
za 209 Kč 239 Kč (-30 Kč)
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Léčivé přípravky k vnějšímu užití. 

-44 Kč

 299 

255
- Kč -

NICORETTE® SPRAY, 1MG/DÁVKA, 
ORÁLNÍ SPREJ, ROZTOK
2 x 13,2 ml
ZBAVTE SE ZÁVISLOSTI NA KOUŘENÍ
• účinkuje rychle a potlačí touhu po cigaretě již  

po 30 sekundách* 
• rychlá úleva od chuti na cigaretu a nutkání kouřit
• umožňuje plynule reagovat na potřebu doplnění  

nikotinu v těle
• dovoluje postupné snižování dodávané dávky nikotinu
• neobsahuje cukr
* Při užití dvou dávek.

V akci také: Nicorette® Spray s příchutí lesního ovoce  
1 mg/dávka, orální sprej, roztok, 13,2 ml za 429 Kč 495 Kč (-66 Kč) 
Nicorette® Spray 1 mg/dávka, orální sprej, roztok, 13,2 ml 
za 429 Kč 495 Kč (-66 Kč)
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Reklama na léčivý  
přípravek. Orální sprej, roztok Nicorette® Spray 1mg/ dávka  
obsahuje nikotin a je k podání do úst. 

-42 Kč

 792 

750
- Kč -

URINAL AKUT®

20 tablet
• patentovaná kombinace kanadských  

brusinek a vitaminu D 
• se zlatobýlem obecným  

pro podporu zdraví  
močových cest 

• akutní péče
Doplněk stravy. 
(1 tableta/16,45 Kč)

-90 Kč

 419 

329
- Kč -

MAGNETRANS®  
375 MG DIRECT - GRANULÁT
50 tyčinek
• 1 tyčinka zajistí optimální pokrytí denní potřeby hořčíku 
• hořčík přispívá ke správnému fungování svalstva  

a vyrovnané psychice
• granulát bez zapíjení s osvěžující  

příchutí citron-grapefruit,  
ideální na cesty

Doplněk stravy. 
(1 tyčinka/2,98 Kč) -30 Kč

 179 

149
- Kč -

GS SUPERKY PROBIOTIKA
60 + 20 kapslí 
• unikátní komplex 9 odolných kmenů bakterií.  

21 mld. životaschopných mikroorganismů 
v denní dávce (2 kapsle)* 

• selen pro podporu imunity 
*uvedené množství odpovídá okamžiku výroby

V akci také: GS Superky probiotika,  
30 + 10 kapslí za 219 Kč  
258 Kč (-39 Kč) (1 kapsle/5,48 Kč)

Doplňky stravy. (1 kapsle/4,49 Kč)

-87 Kč

 446 

359
- Kč -

ENZYCOL® DNA*
100 + 40 tobolek
• DNA* pod kontrolou
• napomáhá k normální funkci dolních  

cest močových**
*Zinek přispívá k normální  
syntéze DNA.
**Kyselá višeň, extrakt z celeru.
Doplňky stravy.  
(1 tobolka/4,04 Kč)

GS VITAMIN C 1000 + ŠÍPKY
100 + 20 tablet 
• podporuje imunitu a přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání 
• navíc obohacen o přírodní sílu šípků
• unikatní tableta TIME-RELEASE zajišťující  

postupné uvolňování

V akci také: GS Vitamin C 500 + šípky;  
100 + 20 tablet za 169 Kč  
189 Kč (-20 Kč) (1 tableta/1,41 Kč)

Doplňky stravy. (1 tableta/1,99 Kč) -40 Kč

 279 

239
- Kč -

CENTRUM® PRO ŽENY 
nyní ve speciální edici,  
60 + 30 tablet NAVÍC* 
• Centrum pro ženy je kompletní  

multivitamin s vitaminy,  
minerály a stopovými prvky,  
speciálně pro potřeby  
moderních žen

V akci také: Centrum® pro  
muže 60 + 30 tablet NAVÍC* 
za 479 Kč 799 Kč (-320 Kč) (1 tableta/5,32 Kč)

Doplňky stravy. 
* Při koupi Centrum® pro ženy nebo Centrum® pro muže,  
60 tablet, získáte Centrum® pro ženy nebo Centrum® pro muže,  
30 tablet NAVÍC*. Platí do vyprodání zásob. (1 tableta/5,32 Kč) 
* Za 0,01 Kč.

-320 Kč

 799 

479
- Kč -

-100 Kč

 665 

565
- Kč -



AKČNÍ NABÍDKA OD 16. 1. 2021 DO 28. 2. 2021

HYLAK® FORTE,  
PERORÁLNÍ ROZTOK
100 ml
• jedinečný lék na obnovu střevní mikroflóry 
• vhodný pro dospělé, děti i kojence 
Před použitím si pozorně přečtěte  
příbalovou informaci.  
Hylak forte je léčivý přípravek  
k vnitřnímu užití.

-41 Kč

 200 

159
- Kč -

LINEX®  
COMPLEX
14 tobolek
• probiotikum pro doplnění bakterií  

střevní mikroflóry
• vitamin B6 a zinek přispívají  

k normální funkci imunitního systému
• vitaminy B2 a B6 přispívají ke snížení  

míry únavy a vyčerpání

V akci také: Linex® Forte 28 tobolek 
za 219 Kč 249 Kč (-30 Kč) (1 tobolka/7,82 Kč)

Doplňky stravy.  
Linex Complex obsahuje bakterie  
Lactobacillus rhamnosus GG.  
Linex Forte obsahuje bakterie Lactobacillus acidophilus  
a Bifidobacterium animalis subsp.lactis.  
Nejsou určeny k náhradě pestré stravy. (1 tobolka/12,78 Kč)

-33 Kč

 212 

179
- Kč -

PSYLLIUM  
GALMED
rozpustná vláknina 200 g  
+ Forfitky bylinné  
bonbóny NAVÍC*
• přispívá ke zvýšení objemu stolice
• pro správné vyprazdňování
Doplněk stravy.  
(1 g/0,55 Kč) 
* Za 0,01 Kč.

SWISS NATUREVIA®  
LAKTOBACILY 5  
IMUNITA  
S VITAMINEM C
33 kapslí
• nejmodernější probiotikum nové generace pro péči  

o vyváženou střevní mikroflóru
• s vitaminem C pro podporu imunity
• doporučuje se při a po užívání antibiotik

V akci také: Swiss NatureVia®  
Laktobacílky třešňové 33 pastilek 
za 169 Kč 191 Kč (-22 Kč)  
(1 pastilka/5,12 Kč)

Doplňky stravy. (1 kapsle/6,63 Kč)
-22 Kč

 241 

219
- Kč -

HELICID® 20 ZENTIVA
enterosolventní tvrdé tobolky 14
• účinná pomoc při pálení žáhy 
• snižují množství kyseliny,  

která se tvoří ve Vašem žaludku
• stačí jedna tableta denně
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.  
Obsahuje omeprazol. 

-30 Kč

 149 

119
- Kč -

GALLAX
30 ml + Forfitky bylinné bonbóny NAVÍC*
• na akutní a chornickou zácpu
• 1 dávka večer před spaním

V akci také: Gallax 15 ml + Forfitky  
bylinné bonbóny NAVÍC* za  
85 Kč 102 Kč (-17 Kč)
Čtěte pečlivě příbalovou  
informaci. Léčivý přípravek  
k vnitřímu užití s účinnou  
látkou natrii picosulfas monohydricus 7,5 mg/ml.  
* Za 0,01 Kč.

IBEROGAST®

20 ml
Pocit plnosti? Bolest břicha nebo nadýmání?  
Vyzkoušejte bylinný lék Iberogast.  
Iberogast. Expert na Vaše zažívací potíže!

V akci také: Iberogast® 50 ml za 339 Kč  
405 Kč (-66 Kč)
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Iberogast je léčivý přípravek k vnitřnímu užití.  
Léčivý přípravek je složený z tekutých  
extraktů různých částí bylin.  
L.CZ.MKT.CC.09.2020.2046 -35 Kč

 204 

169
- Kč -

+

ESPIGAL 80 MG GALMED 
100 kapslí + Forfitky bylinné  
bonbóny NAVÍC*
• obsahuje simethicon 80 mg, který  

podporuje regulaci střevních plynů

V akci také: Espigal 80 mg 50 kapslí 
za 75 Kč 87 Kč (-12 Kč)  
(1 kapsle/1,50 Kč)

Doplňky stravy. 
(1 kapsle/1,29 Kč) 
* Za 0,01 Kč. +-25 Kč

 154 

129
- Kč -

TEREZIA ČAGA  
+ REISHI  
A RAKYTNÍK 
60 kapslí 
• vzácná houba ze Sibiře, obohacená o reishi  

a rakytník pro podporu obranyschopnosti  
a vitamin E pro ochranu buněk před oxidativním stresem

• obsahuje deklarované množství  
významného enzymu superoxiddismutázy,  
betaglukanů a vitaminu E

Doplněk stravy. (1 kapsle/6,65Kč)

+

-7 Kč

 116 

109
- Kč -

-90 Kč

 489 

399
- Kč -

-31 Kč

 150 

119
- Kč -



Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč včetně DPH. Nabídka platí od 16. 1. do 28. 2. 2021 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

AKČNÍ NABÍDKA OD 16. 1. 2021 DO 28. 2. 2021

EXALLER
75 ml
• ulevuje od příznaků alergie na roztoče  

domácího prachu
• eliminuje 99 % roztočů
• 100 % přírodní složení
Zdravotnický prostředek. -40 Kč

 399 

359
- Kč -

MOJE LÉKÁRNA LUTEIN  
PREMIUM 20MG
60 tobolek
• komplex 9 minerálů a vitamínů pro oči
• Extrakt z rostliny Tagetes erecta  

(aksamitník vzpřímený) obsahuje lutein  
a zeaxantin- spolu se zinkem  
a vitamínem A přispívá  
k normálnímu stavu zraku

V akci také: Moje lékárna Lutein Premium  
20 mg, 60 + 60 tobolek za 499 Kč  
513 Kč (-14 Kč) (1 tobolka/4,16 Kč)

Doplňky stravy. (1 tobolka/4,32 Kč)

TEREZIA VITAMIN D3  
400 IU 
kapky 10 ml
• pro podporu tvorby kostí a zubů
• vitamin D3 reguluje metabolismus vápníku  

a udržuje normální funkci  
imunitního systému

• vhodné pro děti již od narození
Doplněk stravy. (1 ml/17,90 Kč)

-40 Kč

 219 

179
- Kč -

NEOSPAN FORTE  
45 tobolek
• pomáhá s usínáním 1

• omezuje předčasné probouzení 1 
1 extra silná dávka kozlíku lékařského  
a pomerančovníku hořkého

V akci také: Neospan forte 15 tobolek  
za 115 Kč 134 Kč (-19 Kč) (1 tobolka/7,66 Kč)

Doplňky stravy. (1 tobolka/4,64 Kč) -39 Kč

 248 

209
- Kč -

STREPTOKILL® KAPKY  
S ÚSTNÍM APLIKÁTOREM 
25 ml
• 100 % přírodní účinná kombinace  

bylinných extraktů z dubu, šalvěje,  
řepíku, jitrocele, heřmánku  
a dalších šesti bylin

• extrakt z dubu přispívá k normální  
funkci horních cest dýchacích

Doplněk stravy. (1 ml/10,76 Kč)
MAREGAL  
NOSNÍ SPREJ GALMED
30 ml + Forfitky bylinné bonbóny NAVÍC*
Hypertonický nosní sprej s vodou z atlantského oceánu:
• k uvolnění ucpaného nosu a dutin
• ke zlepšení dýchání
• napomáhá regeneraci podrážděných sliznic
• snižuje otok nosní sliznice
• není návykový, může se používat  

dlouhodobě
Zdravotnický prostředek.  
* Za 0,01 Kč. -11 Kč

 120 

109
- Kč -

+MAGNESII LACTICI  
0,5 GALMED
50 tablet + Forfitky bylinné  
bonbóny NAVÍC*
• obsahuje 500 mg laktátu hořčíku  

pro lepší vstřebávání
• čistý hořčík vhodný pro těhotné a kojící
• ověřená organická forma hořčíku

V akci také: Magnesii lactici 0,5 Galmed,  
100 tablet + Forfitky NAVÍC* za 89 Kč 
 109 Kč (-20 Kč) (1 tableta/0,89 Kč)

Doplňky stravy. (1 tableta/1,18 Kč)
-5 Kč

 64 

59
- Kč -

+

MOJE LÉKÁRNA  
VITAMIN C 500 MG
20 šumivých tablet, pomeranč
• přípravek se užívá při nedostatku vitaminu C  

v organismu (infekční onemocnění, těhotenství)
• vitamin C napomáhá udržet normální funkci  

imunitního systému

V akci také: Moje lékárna  
Vitamin C 1000 mg citrón 20 tablet 
za 69 Kč 82 Kč (-13 Kč) (1 tableta/3,45 Kč)

Doplňky stravy.  
(1 tableta/2,95 Kč)

-11 Kč

 70 

59
- Kč -

NOVINKA

ELMEX® GELÉE
dentální gel, 25 g
• prevence zubního kazu
• léčba počínajícího zubního kazu
• ošetření citlivých zubů
Čtěte pečlivě příbalový leták.  
Elmex® Gelée, dentální gel je léčivý přípravek k použití v dutině ústní.  
Obsahuje léčivé látky: směs aminfluoridů a fluorid sodný. 
Pro dospělé a děti od 6 let.

-5 Kč

 264 

259
- Kč -

-36 Kč

 255 

219
- Kč -

-47 Kč

 316 

269
- Kč -

V akci také: Leros Imunita Max, echinacea a sedmikráska, 20. n.s za 59 Kč 69 Kč  (-10 Kč), 
Leros Imunita prohřátí, zázvor a lípa, 20. n.s za 59 Kč 69 Kč  (-10 Kč),  
Leros Sirup, zázvor 250 ml za 89 Kč 100 Kč  (-11 Kč)                                                                                                                               

Leros Imunita vitamín C 
šípek a rakytník, 20 n.s., 
• bylinná směs s šípkem 

a rakytníkem, přirozený 
zdroj vitamínů na 
podporu vaší imunity

Leros 100 % Šťáva,  
zázvor a citrón, 250 ml, 
• šťáva vylisovaná za 

studena přímo ze zázvoru 
s přídavkem citrónu

Leros Imnnunity SHOT, 
zázvor + Vitamín C, 150 ml, 
• zázvor a vitamín C 

podporují přirozenou 
imunitu organizmu

LEROS IMUNITA

-10 Kč

 69 

59
- Kč - -5 Kč

 40 

35
- Kč -

-21 Kč  160 

139
- Kč -

Doplňky stravy.
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