Léčivé přípravky užívejte jen v případě, že pociťujete odpovídající příznaky a po konzultaci s lékařem nebo lékárníkem.
Léčivé přípravky omezené při výdeji na lékařský předpis užívejte výhradně dle doporučení lékaře. Účelem tohoto
letáku není zvýšení spotřeby, výdeje ani předepisování léčivých přípravků. Vyvarujte se nepřiměřeného, nevhodného
a neopodstatněného užívání léků. Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták. Účinky, použití a dávkování léků
konzultujte s lékařem nebo lékárníkem. Cenová akce platí od 1. 1. do 28. 2. 2018 nebo do vyprodání zásob.
Chyby v tisku vyhrazeny. Vyhrazujeme si právo na změny v balení a variantě zboží.
Akce platí do vyprodání zásob.

-15%

-10%

-19%

128 Kč

135 Kč

234 Kč

109 Kč
Revital Vitamin C + zinek

SILNÁ VZPRUHA PRO VÁŠ IMUNITNÍ SYSTÉM
• Účinná dvojí kombinace vitaminu C
a zinku pro podporu imunity
• Skvělá zimní příchuť
• Vhodný při nemoci, stresu, sportu
• 30 tablet rozpustných v ústech
+ 20 šumivých tablet

QUIXX®,
nosní sprej, 30 ml

122 Kč

• Účinně a bezpečně uvolňuje ucpaný nos
• Snižuje riziko komplikací
(zánět středního ucha, zánět dutin)
• Nezpůsobuje závislost
• Mohou ho používat i těhotné a kojící ženy
a děti od 6 měsíců
Hypertonický roztok mořské vody, obsahuje vodu z oceánu
a čištěnou vodu. Zdravotnický prostředek k aplikaci do nosu.
Pečlivě si pročtěte návod k použití.

Doplněk stravy.

189 Kč
REVITAL KOENZYM Q10
+ VITAMIN E + SELEN 30 mg
(30 + 30 kapslí ZDARMA)

VITALITA A ENERGIE ORGANIZMU
• Vhodný při fyzické i psychické zátěži
• Vitamin E a selen pro ochranu buněk
před oxidativním stresem
Také nabízíme:
Revital Koenzym Q10 + Vitamin E + Selen
(30 + 30 kapslí zdarma) 60 mg – 269 Kč (dříve 317 Kč)
Doplněk stravy.

-21%

-18%

-21%

188 Kč

158 Kč

114 Kč

129 Kč

149 Kč
Strepfen pomeranč
bez cukru 8,75 mg

(24 pastilek)
Rychle a dlouhodobě uleví od zánětu a otoku
v krku. Tlumí bolest v krku až na 6 hodin.
Vhodný pro diabetiky.
Obsahuje ﬂurbiprofen. Lék k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte
příbalovou informaci.

Cenová akce platí od 1. 1. do 28. 2. 2018

Guarana 800 mg

(100 tablet + 7 zdarma)
Rostlinný výtažek Guarana přispívá ke snížení
míry únavy a vyčerpání.
Doplněk stravy.

89,90 Kč
Olynth®
HA 0,1 %, nosní sprej, roztok

• Rychle uvolňuje ucpaný nos
• Zvlhčuje nosní sliznici díky obsahu kyseliny
hyaluronové ve formě sodné soli
Také nabízíme:
Olynth® HA 0,05 % nosní sprej – 89,90 Kč (dříve 114 Kč)

Reklama na léčivý přípravek. Nosní sprej, roztok obsahuje
xylometazolin-hydrochlorid a je k nosnímu podání. Pečlivě
si přečtěte příbalovou informaci. Držitel registrace: McNeil
Products Ltd., UK

Occusept 2 x 20 ml

-11%

-12%

134 Kč

680 Kč

119 Kč

Oční kapky i k výplachům. Komplexní péče
s Euphrasia ofﬁcinalis, hypromelózou a lipidickou
složkou.
• Při neinfekčním akutním nebo chronickém
zánětu spojivek
• Pro substituci slz
• Pro ošetření akutních stavů
• Pro výplach očí
Zdravotnický prostředek.

549 Kč
OSCILLOCOCCINUM® 30 dávek
• Preventivně a od prvních příznaků
• Léčba pro celou rodinu nebo léčba
pro celou rodinu i jednotlivce (u 6D)
• Bez věkového omezení
Oscillococcinum, homeopatický léčivý přípravek
k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

-21%

-20%

-34%

-20%

-19%

-16%

196 Kč

212 Kč

88 Kč

113 Kč

96 Kč

238 Kč

154 Kč

169 Kč

Jablečný ocet
+ vitamin C + vláknina + chrom
(100 tablet + 7 zdarma)
Energetický metabolizmus. Jablečný ocet
obsahuje přírodní barviva, pektin, vitaminy
a minerály.
Doplněk stravy.

NUROFEN pro děti jahoda
perorální suspenze 200 ml

Suspenze pro děti již od 3 měsíců.
Rychlá a účinná úleva od horečky
a bolesti. Obsahuje dávkovací trubičku
pro snadné a přesné dávkování. Výhodné
rodinné balení.
Obsahuje ibuprofen. Lék k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte
příbalovou informaci.

-7%

-17%

315 Kč

143 Kč

269 Kč
Kolostrum Synermune 30 kapslí

První mateřské mléko a imunita jsou spojené
nádoby.
• Barny´s Kolostrum je první mateřské mléko
z nejkvalitnějších chovů kanadských krav
• Barny´s Kolostrum Synermune™ je certiﬁkováno na 30% obsah imunoglobulinů IgG
z celkového obsahu kapsle

119 Kč
Robitussin Antitussicum
na suchý dráždivý kašel

STOP suchému kašli
• Efektivní úleva od suchého dráždivého kašle
• Bez alkoholu a bez cukru
• Pro děti od 6 let a dospělé
Také nabízíme:
Robitussin Junior na suchý dráždivý kašel
– 98,90 Kč (dříve 118 Kč)
Robitussin Antitussicum na suchý dráždivý kašel a Robitussin
Junior na suchý dráždivý kašel (dextromethorphani hydrobromidum monohydricum) jsou léky k vnitřnímu užití.

57,90 Kč

Revital
šumivý Vitamin C 500 mg, 1000 mg
• Vitamin C pro posílení imunity
• Snadná příprava chutného nápoje
• Skvělé příchutě: pomeranč, lesní jahoda,
citron, limetka a grep
• Vyberte si vaši oblíbenou příchuť

77,90 Kč

89,90 Kč

Echinacea/Vitamin C 1000/Zinc

Nasivin® Sensitive 0,05%

Skoncujte s rýmičkou o dva dny dříve!
• Zkracuje dobu rýmy až o 2 dny
• Rychle účinkující – už do 25 sekund
• Pro děti od 6 let a dospělé
Lék k nosnímu podání s léčivou
látkou oxymetazolin – hydrochlorid.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci!

(20 tablet)
Šumivé tablety s příchutí tropického ovoce.
Kombinace všech složek přispívá ke
správnému fungování imunitního systému
a působí zklidňujícím účinkem pro hrdlo,
hltan a hlasivky.
Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

-10%
99 Kč

89,90 Kč
Nosní sprej Sinex Vicks s aloe a eukalyptem
pro účinnou úlevu od rýmy a ucpaného
nosu. Přípravek mohou používat dospělí
a děti od 6 let.
Lék k aplikaci do nosu s účinnou látkou
oxymetazolin hydrochlorid 0,5mg/ml.
Pečlivě čtěte příbalový leták.

(280g)
• Skvělá chuť díky obsahu ovocné šťávy
• Obsahuje 9 vitaminů a rakytník na
podporu obranyschopnosti organizmu
• Bez příměsí a konzervačních látek
Také nabízíme:
MOŘSKÝ SVĚT 140 ks (280g) – 199 Kč (dříve 238 Kč)
DŽUNGLE 70 ks (280g) – 199 Kč (dříve 238 Kč)
HRUŠKA 70 ks (280g) – 199 Kč (dříve 238 Kč)
VIŠEŇ 70 ks (280g) – 199 Kč (dříve 238 Kč)

-11%

-20%

189 Kč

373 Kč

429 Kč

Vitamin C 1000 mg s šípky

(100 tablet + 7 zdarma)
Vitamin C přispívá k normální funkci
imunitního systému, ke snížení míry únavy
a vyčerpání a k normální tvorbě kolagenu.
Doplněk stravy.

RAKYTNÍČEK
multivitaminové želatinky 70 ks

-20%
152 Kč

SINEX VICKS 15 ml

199 Kč

344 Kč

329 Kč
TEREZIA
Hlíva ústřičná + lactobacily

TEREZIA REISHI BIO

*Nejvyšší obsah deklarovaných betaglukanů. Dle
průzkumu z lékáren, prosinec 2017.

Také nabízíme:
TEREZIA REISHI BIO 120 ks (280g) – 599 Kč (dříve 725 Kč)

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

(60 + 60 kapslí)
Nejsilnější hlíva na trhu*. Šípek podporuje imunitu
a zažívání. Obsahuje 10 miliard probiotik v denní
dávce, celkem 3 probiotické kmeny. Bez příměsí a konzervačních látek.

(60 kapslí)
100% houbový přípravek bez příměsí. Obsahuje
všechny aktivní látky celé reishi, které působí
ve vzájemné harmonii. Reishi podporuje obranyschopnost organizmu a příznivě působí na
oběhový systém.

