
-19%
124 Kč

ANTIMETIL, 30 tbl.
• pro klidný žaludek nejen na cestách
• těhotenská nevolnost
• rozbouřený žaludek
• pro děti od 3 let
• snadné dávkování
Obsahuje standartizovaný extrakt zázvoru.

99,90 Kč

-18%
109 Kč

88,90 Kč

-14%
785 Kč

Nicorette® Spray 
1 mg/dávka, orální sprej, roztok, 
(2 x 13,2 ml)
ZBAVTE SE ZÁVISLOSTI NA KOUŘENÍ.  
Účinkuje rychle a potlačí touhu po cigaretě 
již po 60 sekundách. Rychlá úleva od chuti 
na cigaretu a nutkání kouřit. Umožňuje ply-
nule reagovat na potřebu doplnění nikotinu 
v těle. Dovoluje postupné snižování dodáva-
né dávky nikotinu. Neobsahuje cukr.
Léčivý přípravek. Orální sprej, roztok obsahuje nikotin a je k 
podání do úst. Před použitím si pečlivě přečtěte příbalovou 
informaci.

679 Kč

-20%
273 Kč

Opalovací mléko SPF 30, 
200 ml + 30 ml 
S aloe vera, panthenolem a vitaminem E. 
Vysoká ochrana, voděodolné, hypoalergenní.
Také nabízíme:
Opalovací mléko SPF 50, 
200 ml + 30 ml – 297 Kč (dříve 369 Kč)
Velmi vysoký ochranný faktor, 
voděodolné, hypoalergenní.

219 Kč

-16%
52 Kč

3M™ Nexcare™ 
Dezinfekční gel na ruce 25 ml
Rychleschnoucí dezinfekční gel na ruce v malém 
cestovním obale. Odstraňuje nečistoty bez použití 
vody nebo mýdla. Ničí 99,9% bakterií a virů. 
Malé praktické balení do kapsy 
Účinný během 30 sekund
 Také nabízíme:
Dezinfekční gel na ruce 75 ml – 74,90 Kč (dříve 91,00 Kč)
Dezinfekční gel na ruce 500 ml – 292 Kč (dříve 366 Kč)

43,90 Kč

-21%
267 Kč

Barny´s Effective 60 ml
Efektivní péče o vlasy při výskytu vší. 
Effective je efektivní, šetrný, přírodní, 
nepoškozuje vlasy, má vysokou účinnost  
a nízkou cenu. Součást balení je také 
speciální, profesionální hřebínek 
a ochranný čepec.

212 Kč

-15%
47 Kč

3M™ Spofaplast® 
601 Rodinná mix náplasti 24 ks
Hypoalergenní náplasti MIX, vhodné pro 
celou rodinu. 
Obsahuje celkem 20 kusů omyvatelných náplastí 
několika rozměrů, dále 2 ks náplasti pro citlivou 
pokožku z netkané textilie a 2 ks náplastí pevných.

Jedná se o praktickou sadu náplastí pro celou 
rodinu, prodyšný materiál, který je šetrný k pokožce 
a spolehlivě přilne.

39,90 Kč

-23%
258 Kč

Biofreeze Gel 118 ml
přípravek na bázi kryoterapie
• obsahuje přírodní menthol
• bez analgetik
• ve 3 formách aplikace 
• účinek až 3 hodiny 
Také nabízíme:
Biofreeze Roll-ON 89 ml – 182 Kč (dříve 228 Kč)

Biofreeze Gel 118 ml

-23

199 Kč Novinka

DETTOL 0,2 % antiseptický sprej
(100 ml)
K čištění čerstvých drobných ran a k likvidaci 
běžných bakterií, které infi kují drobné rány. 
V účinné formě ve spreji. Neštípe, nebarví, 
nezapáchá, bez jodu.
Lék k vnějšímu použití. Kožní podání. Obsahuje benzalconii 
chloridum. Čtěte pozorně příbalovou informaci a poraďte se 
s lékařem nebo lékárníkem.



-20%
142 Kč

Panthenol 10 % Sensitive
tělové mléko, 200 ml + 30 ml 
S vysokým obsahem panthenolu, aloe vera, 
přírodních olejů a vitaminů pro maximální 
zklidnění, intenzivní hydrataci a podporu 
regenerace pokožky podrážděné slunečním 
zářením, koupáním, suchem, větrem 
či mrazem.

114 Kč

-19%
139 Kč

Nalgesin S, potahované tablety
(20 tablet)
• lék proti bolesti hlavy, zubů, zad, svalů, 
kloubů, menstruační bolesti, bolesti spojené 
s nachlazením
• mírní bolest, horečku a zánět
• velmi rychlý nástup analgetického účinku
• znáte z TV reklamy
 Také nabízíme:
Nalgesin S (30 tablet) – 144 Kč (dříve 180 Kč)
Obsahuje sodnou sůl naproxenu. Lék k vnitřnímu užití, čtěte 
pečlivě příbalový leták.

-20%
180 Kč

Vlasy, kůže, nehty
(60 tablet + 7 zdarma)
• Přípravek obsahuje vitaminy, minerály, 
stopové prvky a přírodní výtažky. 
• Zinek s biotinem přispívají k udržení 
normálního stavu vlasů a pokožky. 
• Selen přispívá k udržení normálního 
stavu nehtů.
Doplněk stravy.

144 Kč

-19%
190 Kč

Ostropestřec – silymarin 100 mg
(60 tablet + 7 zdarma)
• Přípravek je kombinací bylin, cholinu a 
inositolu. Semena ostropestřce obsahují 
účinnou látku silymarin. 
• Ostropestřec příznivě působí na činnost 
jater a podporuje jejich pročištění. 
Podporuje normální trávení 
a činnost žlučníku.
Doplněk stravy.

154 Kč

-16%
547 Kč

-20%
125 Kč

Beta karoten 10 000 m.j. 
+ panthenol + PABA
(100 tobolek + 7 zdarma)
Zrak, pokožka. 
Ve vyvážené kombinaci s panthenolem 
a kyselinou paraaminobenzoovou (PABA).
 
Doplněk stravy

155 Kč

Revital Super beta-karoten
s měsíčkem a sedmikráskou
(60 tablet)
• beta-karoten, měsíček lékařský 
(lutein + zeaxantin), sedmikráska obecná, biotin 
(příznivě ovlivňuje stav pokožky), vitaminy E + C
• pro krásné opálení s dlouhotrvajícím 
efektem
Doplněk stravy

99,90 Kč

-11%
178 Kč

CAMILIA® perorální roztok
(10 jednodávkových obalů,10 x 1 ml)
• zmírní potíže při růstu zoubků
• působí na více příznaků
• snadno použitelné jednorázové obaly
• homeopatie vhodná pro kojence 
a batolata
Lék k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalový leták.

-10%
247 Kč

Revital Rodinná Omega 3
(60 kapslí)
ZDRAVÉ SRDCE, MOZEK, ZRAK 
… nejbližší přírodě*
• extra silná dávka EPA (330 mg) a DHA
   (220 mg) v 1 kapsli
• dobře vstřebatelná triglyceridová forma
   EPA a DHA*
• pravidelně testovaná kvalita
Doplněk stravy

-20%
215 Kč

-26%
67 Kč

Brufen 400
(30 tablet)
• Poskytuje úlevu od bolesti hlavy, zad, 
kloubů i zubů. Pomáhá při podvtrtnutí, 
natažení svalů a působí protizánětlivě.
 Také nabízíme:
Brufen 400, 100 tablet 
– 129 Kč (dříve 148 Kč)

Brufen 400, potahované tablety 
je léčivý přípravek k vnitřnímu 
užití s léčivou látkou ibuprofen.
Pečlivě čtěte příbalovou 
informaci.

49,90 Kč

-15%

-19

Nalgesin S, potahované tablety

-19

112 Kč

49,9049,90
Brufen 400

-14%
159 Kč

Repelent PREDATOR® FORTE 150 ml
• repelentní spray proti komárům a klíšťatům
• aplikace na pokožku i oděv
• vyšší obsah účinných látek, účinnost 4 - 6 hod. 
• vhodné pro děti od 2 let
Také nabízíme:
Repelent PREDATOR® JUNIOR 150 ml 
Repelent pro děti od 3 měsíců a osoby s citlivou 
pokožkou – 177 Kč (dříve 206 Kč)
Repelent.

172 Kč

137 Kč 159 Kč 459 Kč

132 Kč 222 Kč

SCHOLL 
Kúra na nehtovou mykózu 3,8 ml
Scholl Kúra na nehtovou mykózu 
je jedinečně navržený systém, jehož 
účinky na nehtovou mykózu jsou vědecky 
prokázány. Pronikne do nehtu a zničí 
nehtovou mykózu přímo ve zdroji. Pomáhá 
předcházet šíření jiných mykóz a chrání před 
opětovnou infekcí. 

Nurofen pro děti 
20 mg/ml suspenze 200 ml
Nurofen pro děti má protizánětlivý 
a analgetický účinek. Ulevuje od mírné 
až středně silné bolesti, jako je bolest 
v krku, bolest zubů, hlavy nebo uší, bolest 
při zhmoždění nebo podvrknutí. Přípravek 
také snižuje horečku (včetně horečky vzniklé 
po očkování). Perorální suspenze Nurofen 
pro děti je vzhledem k lékové formě určena 
především pro děti 
a kojence od 3 měsíců.


