
** více informací na www.ipcgroup.cz

1. 5. – 30. 6. 2020 z Vaší lékárny

SLEDUJTE NÁS 

Rezervujte
si léky z eReceptu

Jděte pro léky jen jednou a na jistotu.

AKCEPTUJEME 

21 typů poukazů**

Cílem tohoto informačního letáku není podpora zvýšeného užívání léků. Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták. Účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. Vyobrazení v tomto letáku jsou pouze ilustrativní. 
Nabídka platí 1. 5. – 30. 6. 2020 nebo do vyprodání zásob. *Konečná cena po slevě je vždy vypočtena z uvedené doporučené ceny. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

Kosmetika

   vhodný při projevech kožní přecitlivosti,  
intolerance, alergie nebo při atopické pokožce

   trojnásobná ochrana před UVA-UVB-IRA  
(infračervené záření A)

   dermatologicky testované, voděodolné  
až mimořádně voděodolné

   neobsahuje parabeny, parfémy, barviva  
ani chemické emulgátory (tzv. PEG)

Naše lékárny naleznete na www.ipcgroup.czPřijďte si pro svou Pharmacard

Pro celou rodinu! 
SLEVY AŽ 60 %
z doplatků na léky pro všechny 
držitele PHARMACARD.
Více informací na www.ipcgroup.cz/cz/pharmacard.

na celý  
sortiment Ladival-25%-25%Pošlete

svůj eRecept
na telefonní číslo nebo e-mail 
do Vaší nejbližší 

seznam lékáren naleznete na: 
ipcgroup.cz/nase-lekarny

Až bude lék připraven,
budeme Vás obratem informovat.

Zasláním eReceptu souhlasíte s rezervací léku na Váš eRecept.

https://www.facebook.com/IPCCzechRepublic/
https://www.instagram.com/lekarnyipc/


Cílem tohoto informačního letáku není podpora zvýšeného užívání léků. Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták. Účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. Vyobrazení v tomto letáku jsou pouze ilustrativní. 
Nabídka platí 1. 5. – 30. 6. 2020 nebo do vyprodání zásob. *Konečná cena po slevě je vždy vypočtena z uvedené doporučené ceny. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

Femibion® 3 Kojení

-21% sleva

499 Kč *

Doporučená cena: 
628 Kč

Doplňky stravy

Femibion® 1, Femibion® 2

V akci také
Femibion® 1 

akční cena 299 Kč
Femibion® 2 

akční cena 499 Kč

4 týdenní balení 
(28 tablet a 28 tobolek) 

   novinka vyvinutá  
speciálně pro  
specifické potřeby  
Vás i Vašeho miminka  
v období kojení 

   obsahuje kyselinu  
listovou a aktivní folát  
Metafolin®, vitamín D3,  
lutein a DHA 

   obohacený o cholin, železo, 
 vápník, zinek, selen a vitamín A

-20% sleva

203 Kč *

Doporučená cena: 253 Kč

Priessnitz Žíly a cévy MEDICAL 125 ml

Zdravotnický  
prostředek

   pro nohy bez křečových žil, 
metličkových žilek a bolesti 

   účinná pomoc při otocích a pocitu 
těžkých a unavených nohou

   originální složení – kombinace 
aescinu a flavonoidů

GS Betakaroten Forte s měsíčkem 80+40 cps.
Doplněk 
stravy -22% sleva

205 Kč *

Doporučená cena: 264 Kč

GS Betakaroten s měsíčkem cps. 90+45 
akční cena 164 Kč

   silná dávka beta-karotenu  pro krásné opálení
   jedinečná kombinace beta-karotenu, měsíčku 

lékařského, biotinu a zinku
   měsíček lékařský blahodárně působí na pokožku 

a napomáhá k jejímu zklidnění po opalování

-19% sleva

145 Kč *

Doporučená cena: 
179 Kč

Bepanthen Plus 30 g

V akci také: 
Bepanthen Plus 100 g 

akční cena 326 Kč

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Bepanthen Plus 
je léčivý přípravek k vnějšímu použití. L.CZ.MKT.CC.02.2019.1595

Na drobná poranění pro celou rodinu
   na odřeniny, škrábance, trhlinky a praskliny kůže
   podporuje hojení řezných ran
   brání vzniku a šíření infekce v ráně
   díky dexpanthenolu hydratuje a ránu hojí

-19% sleva

159 Kč *

Canespor® 1x denně  krém 15 g 

Doporučená cena: 196 Kč
V akci také: 

Canespor® 1x denně roztok 15 ml  
akční cena 159 Kč

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. 
Canespor 1x denně krém a Canespor 

1x denně roztok jsou léčivé přípravky 
k vnějšímu použití. Obsahují léčivou látku 

bifonazol. L.CZ.MKT.CC.01.2020.1818

KONEC SVĚDĚNÍ 
I PÁLENÍ.

KONEC PLÍSNĚ.

   určený k léčbě plísně kůže

   komfortní aplikace 
– jen 1 x denně

Canespor® 1x denně roztok 15 ml

Doplněk stravy

-20% sleva

415 Kč *

Doporučená cena: 516 Kč

AVILUT® Ginkgo Recordati 90 kapslí

   doplněk stravy pro péči o Váš zrak
   díky obsahu zinku přispívá k udržení 

normálního stavu zraku

Bioaktivní Selen+Zinek FORTE 60 tbl.

-21% sleva

299 Kč *

Doplněk stravy

   přispívá k udržení normální 
funkce imunitního systému

   pomáhá při ochraně buněk 
před oxidačním stresem

   přispívá k dobré kvalitě 
vlasů, nehtů a pokožky

Claritine 30 tbl.

Čtěte pečlivě příbalovou informaci! Claritine 
je léčivý přípravek s léčivou látkou loratadin 

k vnitřnímu užití. L.CZ.MKT.CC.03.2019.1601

-23% sleva

199 Kč *

Doporučená cena: 257 Kč

V akci také: 
Claritine 10 tbl. akční cena 93 Kč 

Claritine 60 tbl. akční cena 299 Kč

   uleví od příznaků alergie až na 24 hodin
   řeší projevy interiérových i venkovních alergií
   neovlivňuje běžné denní aktivity

Doporučená cena: 380 Kč
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V akci také: 
Preventan® Clasic 30 tablet

akční cena 177 Kč

V akci také: 
MaxiCor® forte 30 tobolek

akční cena 257 Kč

Imodium® Rapid 2 mg, 12 tablet dispergovatelných v ústech

Hylak forte, perorální roztok, 100 ml

TEREZIA Černý česnek, 60 kapslí

Analergin, 10 mg, 50 potahovaných tablet

-22% sleva

149 Kč *

Doporučená cena: 191 Kč

-20% sleva

116 Kč *

Doporučená cena: 
145 Kč

Před použitím si pozorně přečtěte 
příbalovou informaci. Hylak forte  

je léčivý přípravek k vnitřnímu užití.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci. Analergin je léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Obsahuje účin-
nou látku cetirizini dihydrochloridum. 10, 30, 50 a 90 tabletové balení Analergin je volně prodejný léčivý přípravek.

   jedinečný lék na obnovu střevní mikroflóry
   vhodný pro dospělé, děti i kojence

   pro zmírnění příznaků 
alergické rýmy  
a chronické kopřivky

-20% sleva

235 Kč *

Doporučená  
cena: 295 Kč

-21% sleva

369 Kč *

Doporučená cena: 469 Kč

-21% sleva

449 Kč *

Doporučená cena: 571 Kč

-21% sleva

219 Kč *

Doporučená  
cena: 279 Kč

Voltaren Emulgel 10 mg/g gel 120 g

Preventan® Clasic 90 tablet MaxiCor® forte 70+20 tobolek

URGO FILMOGEL Afty 6 ml NOVÝ

Reklama na léčivý přípravek. Tablety roz-
pustné v ústech a tvrdé tobolky obsahují 
loperamid-hydrochlorid a jsou k perorál-
nímu podání. Před užitím si pečlivě pře-
čtěte celou příbalovou informaci. Držitel 
registrace: McNeil Healthcare (Ireland) 
Limited, Irsko

V akci také: Imodium®, tvrdé tobolky, 
20 tbl. akční cena 149 Kč

-20% sleva

149 Kč *

Doporučená cena: 187 Kč

OKAMŽITÁ POMOC PŘI PRŮJMU
   okamžitě se rozpouští na jazyku a přináší rychlou úlevu
   není nutné zapíjet vodou
   má příjemné mátové aroma
   k léčbě akutního a chronického průjmu
   neovlivňuje přirozenou střevní mikroflóru

Pozorně si přečtěte 
příbalovou informaci. 
Voltaren Emulgel, gel 

je lék na vnější použití. 
Obsahuje diclofenacum 

diethylaminum.

Doplněk stravy Doplněk stravy

V akci také Voltaren Emulgel 10 mg/g gel 
150 g za 235 Kč

Voltaren Emulgel s aplikátorem ke snadnému nanášení 
gelu působí přímo v místě bolesti trojím účinkem: 

   uleví od bolesti            tlumí zánět            zmenšuje otok

Doplněk stravy

   fermentovaný česnek kuchyňský  
s vysokou koncentrací účinných 
látek

   pomáhá regulovat hladinu  
cholesterolu a lipidů v krvi

   bez zápachu a palčivé chuti
   nedráždí sliznice zažívacího ústrojí

-12% sleva

329 Kč *

Doporučená cena: 374 Kč

   účinná úleva od bolesti 
a zlepšení hojení aft  
a drobných poranění  
v dutině ústní

   snižuje bolestivost,  
účinný i během jídla

   zamezuje kontaktu 
afty s okolním 
prostředím

Medvědí síla k dlouhodobému posílení imunity.
   originální patentovaná látka ProteQuine® a vitamin C, 

 který přispívá k normální funkci imunitního systému

   na trhu více než 20 let
   vítěz První volba lékárníka 2020 

v kategorii Imunita

Vsaďte na kvalitu, síla jedné koncentrované kapsle!
   90 % čistých omega-3, stačí 1 tobolka denně
   vítěz První volba lékárníka 2020 v kategorii  

Prevence kardiovaskulárních chorob

Zdravotnické 
prostředky

V akci také URGO Afty 
a drobná poranění 

dutiny ústní sprej  
pro děti od 3 let  
15 ml za 219 Kč



WOBENZYM® 800

Wobenzym je lék k vnitřnímu užití. 
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

-12% sleva

2 727 Kč *

Doporučená cena: 3 089 Kč

   posiluje oslabenou imunitu
   urychluje hojení po úrazech a operacích 
včetně stomatologických zákroků

   brání opakování vaginálních mykóz

Exoderil® 10 mg/g krém, 30 g

-15% sleva

175 Kč *

Doporučená  
cena: 207 Kč

* při postižení nehtů 2x denně

Lioton® 100 g Repelent PREDATOR FORTE spray 150 ml

-26% sleva

129 Kč *

Doporučená cena: 175 Kč

Repelent

    repelentní spreje proti 
komárům a klíšťatům

    aplikace na pokožku i oděv
    100% dávkování ve svislé 

i vodorovné poloze

PREDATOR FORTE spray 150 ml
   obsah účinné látky: DEET 24,9 %
    doba účinnosti 4-6 hodin 
    vhodné pro děti od 2 let

PREDATOR JUNIOR spray 150 ml
    obsah účinné látky: IR 3535, 15 %
    vhodné pro děti od 3 měsíců 
a osoby s citlivou pokožkou

    doba účinnosti 4 hodiny

V akci také: 
Repelent PREDATOR JUNIOR 
spray 150 ml akční cena 168 Kč

Volně prodejný lék  
s účinnou látkou sodná  

sůl heparinu. Ke kožnímu podání. 
Pečlivě si pročtěte příbalový leták.

   pro léčbu křečových žil a jejich komplikací
   úleva pro těžké, bolavé, oteklé nohy
   pro léčbu poúrazových poškození svalů, šlach a vazů
   pro léčbu pohmožděnin, modřin, otoků
   heparinum natricum 100 000 IU / 100 g

-20% sleva

289 Kč *

Doporučená cena: 360 Kč

Pošlete
svůj eRecept
na telefonní číslo nebo e-mail 
do Vaší nejbližší 

seznam lékáren naleznete na: 
ipcgroup.cz/nase-lekarny

Až bude lék připraven,
budeme Vás obratem informovat.

Zasláním eReceptu souhlasíte s rezervací léku na Váš eRecept.

Volně prodejný lék  
k vnějšímu použití  

s účinnou látkou  
naftifin hydrochlorid.  

Čtěte pozorně příbalový leták.

Léčí kožní a nehtové plísně
   rychle ulevuje od svědění

   odstraňuje zarudnutí
   aplikace na kůži pouze 1x denně *

http://www.ipcgroup.cz/nase-lekarny

