
** více informací na www.ipcgroup.cz

1. 9. – 31. 10. 2022 z Vaší lékárny

SLEDUJTE NÁS 

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. 9. – 31. 10. 2022 nebo do vyprodání zásob. *Konečná cena po slevě je vždy vypočtena z uvedené doporučené ceny. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

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

Pro celou rodinu! 
SLEVY AŽ 100 %
z doplatků na léky pro všechny 
držitele PHARMACARD.
Více informací na www.ipcgroup.cz/cz/pharmacard.

ACC® LONG 600 mg šumivé tablety, 10 tbl.

-22% sleva

115 Kč *

Doporučená cena:  
147 Kč

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití s účinnou  
látkou acetylcystein. Čtěte pozorně příbalový leták.

Léčí vlhký kašel
   má rychlý nástup účinku 

od 1. dne
   rozpouští hlen a usnadňuje  

vykašlávání
   má navíc antioxidační účinek

OLYNTH® 1 mg/ml nosní sprej, roztok, 10 ml

-18% sleva

79 Kč *

Doporučená cena: 96 Kč

Reklama na léčivý přípravek. Nosní sprej, roztok OLYNTH® 0,5 mg/ml, OLYNTH® 1 mg/ml, OLYNTH® HA 0,5 mg/ml, 
OLYNTH® HA 1 mg/ml obsahuje xylometazolin-hydrochlorid a je určen k podání do nosu. Nosní sprej, roztok 
OLYNTH® PLUS 1 mg/ml + 50 mg/ml, OLYNTH® PLUS 0,5 mg/ml + 50 mg/ml, obsahuje xylometazolin-hydro-
chlorid a dexpanthenol je určen k podání do nosu. Před použitím si pečlivě 
přečtěte celou příbalovou informaci.

V akci také
OLYNTH® 0,5 mg/ml nosní sprej, roztok, 10 ml za 79 Kč

OLYNTH® HA 0,5 mg/ml, nosní sprej, roztok, 10 ml za 99 Kč 
OLYNTH® HA 1 mg/ml, nosní sprej, roztok, 10 ml za 99 Kč

OLYNTH® PLUS 0,5 mg/ml + 50 mg/ml nosní sprej, roztok, 10 ml 
a OLYNTH® PLUS 1 mg/ml + 50 mg/ml nosní sprej, roztok, 10 ml  

za 99 Kč

Rychlá úleva od rýmy
   uvolnění ucpaného  
nosu

   uvolnění vedlejších  
nosních dutin

   nástup účinku  
již od 5 minut

   účinkuje 10 hodin

SPOLEHLIVÁ OCHRANA POKOŽKY CELÉ RODINY

Bepanthen Baby je kosmetický přípravek. 
CH-20220715-22

•  Hydratuje a přirozeně 
regeneruje suchou 
pokožku

•  Pomáhá chránit 
pokožku před 
vznikem opruzenin

•  Vhodné na suchá místa: 
např. paty, lokty, tváře, 
rty

BEPANTHEN BABY 100 g

pokožku před 
•  Vhodné na suchá místa: 

např. paty, lokty, tváře, 

BEPANTHEN BABY 100 g

BEPANTHEN BABY 30 g

•  Hydratuje a přirozeně •  Pomáhá chránit   Pomáhá chránit 

BEPANTHEN BABY 30 BEPANTHEN BABY 30 g
SNÍŽENÁ

CENA

https://www.facebook.com/IPCCzechRepublic/
https://www.instagram.com/lekarnyipc/
https://rezervace.ipcgroup.cz/


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. 9. – 31. 10. 2022 nebo do vyprodání zásob. *Konečná cena po slevě je vždy vypočtena z uvedené doporučené ceny. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

Lomexin 600 mg, 1 měkká vaginální tobolka

Lomexin 600 mg, 1 měkká vaginální tobolka – volně prodejný lék k vaginálnímu podání (do pochvy).  
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci a poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

   k léčbě kvasinkového zánětu  
pochvy a zevních rodidel  
(vaginální kandidózy)  
u dospívajících dívek  
od 16 let a dospělých žen

V akci také 
Revitalon Kofeinový šampon 250 ml za 129 Kč

Revitalon Vlasové sérum 50 ml za 189 Kč
Kosmetika

Revitalon Forte 90 + 30 cps. ZDARMA

-17% sleva

519 Kč *

Doporučená cena: 629 Kč

Doplněk 
stravy

Pro podporu růstu silných a krásných vlasů
   kapsle s obsahem 18 účinných látek        pro podporu růstu vlasů a výživu od kořínků

-24% sleva

35 Kč *

Doporučená cena: 46 Kč

-23% sleva

119 Kč *

Doporučená  
cena: 155 Kč

-18% sleva

149 Kč *

Doporučená  
cena: 182 Kč

-10% sleva

333 Kč *

Doporučená  
cena: 372 Kč

ACYLPYRIN® 10 tablet

Rybilka NEO® 100 ml

VERAL® 10 mg/g gel, 100 g
Kosmetický přípravek

Dětská mast k péči o pokožku  
se sklonem k opruzeninám

    komplexní složení pěti pečujících látek
    zklidňuje podrážděnou pokožku
    bez konzervantů a parfemace

-17% sleva

229 Kč *

Doporučená cena: 277 Kč

Salus Floradix® Železo + 250 ml

Barny's HypnoX® Forte 20 tablet

-21% sleva

165 Kč *

Doporučená cena: 209 Kč

Pro váš zdravý a posilující 
spánek s extra silnou  
směsí extraktů z bylin  
a s vitaminem B6

Doplněk 
stravy

Užívání produktu HypnoX® forte doporučujeme:
   pro snadnější usínání – meduňka
   pro nerušený, zdravý spánek – kozlík
   pro uklidňující účinek při usínání – chmel

   pro klidný spánek – mučenka
   pro podporu normální činnosti 

nervové soustavy – vitamin B6

   obsahuje výtažky  
z bylin a ovocných  
šťáv přispívajících  
ke správnému trávení 

   bez konzervačních  
látek a barviv

Oscillococcinum® 30 dávek

-18% sleva

599 Kč *

Doporučená cena: 732 Kč

   prevence a léčba chřipkových stavů, např. 
horečka, zimnice, únava a bolesti svalů

   bez věkového omezení
   může se užívat během těhotenství a kojení

V akci také Oscillococcinum®  
6 dávek za 189 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.

V akci také
ACYLPYRIN®  500 mg šumivé tablety 15 tbl. za 79 Kč

ACYLPYRIN® + C 320 mg/200 mg šumivé tablety, 12 tbl. za 99 Kč

ACYLPYRIN® 500 mg tablety, ACYLPYRIN® 500 mg šumivé tablety.  
Jedna tableta obsahuje 500 mg kyseliny acetylsalicylové.  

ACYLPYRIN® +C 320mg/200 mg šumivé tablety.  
Volně prodejné léky k vnitřnímu užití. Před použitím si přečtěte  

příbalovou informaci a poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

    lék při chřipce a nachlazení
    snižuje horečku
    uleví od bolesti hlavy, kloubů 
a svalů provázející chřipková  
onemocnění

Volně prodejný lék na vnější použití. 1 g gelu obsahuje  
10 mg diklofenaku sodného. Před použitím si přečtěte  

příbalovou informaci a poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

    tlumí bolest
    působí protizánětlivě
    zmírňuje otoky při bolestivých a poúrazových  

stavech svalů, kloubů a šlach

   je dobře vstřebatelný 
   má komplexní složení  
s obsahem 
přírodních 
látek 

   představuje 
zdroj vitamínů 
B1, B2, B6, B12 a C

Tekutý doplněk stravy s obsahem železa a dalších 
tělu prospěšných látek, které přispívají ke snížení  
pocitu únavy a vyčerpání
www.floradix-zelezo.cz



-19% sleva

119 Kč *

Doporučená cena:  
147 Kč

-14% sleva

139 Kč *

Doporučená cena: 161 Kč

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. 9. – 31. 10. 2022 nebo do vyprodání zásob. *Konečná cena po slevě je vždy vypočtena z uvedené doporučené ceny. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

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. 9. – 31. 10. 2022 nebo do vyprodání zásob. *Konečná cena po slevě je vždy vypočtena z uvedené doporučené ceny. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

Sudocrem Multi-Expert 125 g

Sudocrem MULTI-EXPERT je zdravotnický prostředek. Certifikát vydala notifikovaná  
osoba č. 0482. Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití a informace o jeho bezpečném použití.

Ochranný krém pro podporu léčby a prevence: 
   plenkové dermatitidy
   odřenin a podrážděné pokožky
   dermatitidy při inkontinenci u dospělých
   pro ochranu pokožky v okolí poranění.

Olfen NEO FORTE, 20 mg/g gel, 150 g

-8% sleva

325 Kč *

Doporučená cena: 354 Kč

Olfen Neo Forte ulevuje od intenzivní,  
náhle vzniklé bolesti zad, svalů a kloubů.

Před použitím si pozorně  
přečtěte příbalovou informaci.  
Olfen Neo Forte je léčivý přípravek k zevnímu  
použití. Obsahuje účinnou látku diclofenacum  
diethylaminum. Olfen, gel je léčivý přípravek 
 k zevnímu použití, obsahuje účinnou látku  
diclofenacum natricum.

QUIXX®, nosní sprej, 30 ml

Septabene eukalyptus 3 mg/1 mg, 24 pastilek

-15% sleva

169 Kč *

Doporučená cena: 199 Kč

Léky k orálnímu užití,  
čtěte pečlivě příbalové letáky.

Trojí účinek: protizánětlivý, analgetický a antiseptický
   snižuje bolest, zarudnutí a otok v krku
   příchuť eukalyptu nebo citronu a bezového květu

V akci také
Septabene citron a bezový květ 

3 mg/1 mg, 24 pastilek za 169 Kč
Septabene 1,5 mg/ml + 5,0 mg/ml 

orální sprej 30 ml za 155 Kč

V akci také
Trioderm Care  

Ušní sprej 50 ml za 109 Kč
Trioderm Care  

Nosní sprej 50 ml za 109 Kč

Trioderm Care Pěna na velmi suchou pokožku 150 ml 

-18% sleva

155 Kč *

Doporučená cena:  
188 Kč

   ošetření i velmi suchých míst,  
zhrublé i strupovité pokožky  
na těle

   doplňková péče při lupénce  
nebo atopické dermatitidě 

   vhodná aplikace i na lokty,  
kolena, chodidla či paty 

   přináší úlevu, zklidní  
a zmírní postižení

   pokožka se stává jemnější,  
vláčnější 

   vhodné pro děti od 3 let
Zdravotnický prostředek tř. IIa. Čtěte  
pozorně příbalovou informaci. ČNO 1023

Doplňky 
stravy

RAKYTNÍČEK multivitaminové želatinky s rakytníkem ORIGINÁL 70 ks

-20% sleva

209 Kč *

Doporučená cena: 260 Kč

   obsahují vitaminy a rakytník na podporu 
obranyschopnosti organizmu

   skvělá chuť díky obsahu ovocné šťávy
   bez konzervačních látek

V akci také
HRUŠKA 70 ks, VIŠEŇ 70 ks, 

DŽUNGLE 70 ks, MOŘSKÝ SVĚT 140 ks, 
RAKYTNÍČEK+ zimolez 50 ks 

a veganské želé DIVOKÉ OVOCE 90 ks  
a MARACUJA 90 ks akční cena 209 Kč

GS Extra Strong Multivitamin 60+60 tbl.

-18% sleva

419 Kč *

Doporučená cena:  
511 Kč

V akci také 
GS Extra Strong  

Multivitamin 50+  
90+30 tbl. za 469 Kč

Doplňky stravy

   vyvážené složení   
STRONG KOMPLEX

   extra dávka vitaminu C,  
lutein, activin, echinacea

   extra silný, extra účinný

GS Vápník, Hořčík, Zinek PREMIUM 100+30 tbl.

-18% sleva

209 Kč *

Doporučená cena:  
256 Kč

V akci také 
GS Vápník, Hořčík  

Zinek PREMIUM  
30 tbl. za 85 Kč

Doplňky stravy

   zesílené složení 
minerálů

   navíc s vitaminem D3 
pro podporu imunity

   vápník pro zdravé  
zuby, mangan  
pro silné kosti

V akci také
Olfen, gel 100 g za 180 Kč

   účinně pomáhá uvolnit ucpaný nos  
při nachlazení, chřipce a alergii

   obnovou funkcí nosu snižuje riziko  
komplikací (zánět středního ucha,  
zánět dutin)

   nevyvolává závislost, bezpečný  
při dlouhodobém používání

   obsahuje pouze přírodní složky
   mohou ho používat i těhotné  
a kojící ženy a děti od 6 měsíců  
věku

Pečlivě si pročtěte návod k použití. Hypertonický roztok mořské vody, obsahuje vodu z oceánu a čištěnou 
vodu. Zdravotnický prostředek k aplikaci do nosu, k úlevě od ucpaného nosu.



V akci také 
NatureVia® UroPerfect 

Manóza Rapid 10 sáčků 
za 205 Kč

V akci také 
Ocuvite COMPLETE 

60+30 cps. ZDARMA
 za 439 Kč

NatureVia® Mega brusinky cps. 60

-18% sleva

389 Kč *

Doporučená  
cena: 473 Kč

Doplňky stravy

   brusinkový extrakt  
Cran-Max se zlatobýlem,  
který podporuje zdraví  
a správnou funkci měchýře  
a dolních močových cest

   postupné uvolňování,  
pro dlouhodobé  
i AKUTní užívání

   prémiová kvalita  
– maximální síla v 1 kapsli

Junior-angin pastilky 24 ks

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, 
lízátek od 3 let nebo třešňového sirupu od 1 roku

Zdravotnické prostředky

V akci také
Junior-angin lízátka 8 ks za 155 Kč

Junior-angin sirup 100 ml za 195 Kč

-15% sleva

179 Kč *

Doporučená cena: 211 Kč

NEO-ANGIN® BEZ CUKRU 24 pastilek

-22% sleva

155 Kč *

Doporučená cena: 
199 Kč

NEO-ANGIN® BEZ CUKRU 1,2 mg/0,6 mg/5,72 mg pastilky,  
NEO-ANGIN® TŘEŠEŇ 1,2 mg/0,6 mg/5,9 mg pastilky  

a NEO-ANGIN® ŠALVĚJ 1,2 mg/0,6 mg/5,9 mg pastilky jsou léky  
k místnímu užití v ústech a krku. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

V akci také Neo-angin®
třešeň 24 pastilek za 155 Kč
šalvěj 24 pastilek za 155 Kč   ulevuje od bolesti a škrábání v krku

   dezinfikuje ústní dutinu
   potlačuje zánět
   pro dospělé a děti od 6 let

Coldrex Horký nápoj CITRON, 10 sáčků

-16% sleva

179 Kč *

Doporučená cena: 212 Kč

-14% sleva

439 Kč *

Doporučená cena: 509 Kč

VÝHODNÉ BALENÍ
478 Kč

Ocuvite LUTEIN forte 60+30 tbl. ZDARMA Supradyn CoQ10 Energy 60+30 tbl. ZDARMA

Doplňky stravy
Supradyn CoQ10 energy je doplněk stravy. *Vitamin C  

přispívá k normální funkci imunitního systému a ke snížení míry únavy a vyčerpání. LMR CH-20220708-74.
   pro Váš ostrý zrak s unikátní formou luteinu s postupným uvolňováním
   složení potvrzené vědeckými poznatky

   měsíc užívání NAVÍC!
   komplexní multivitamin s koenzymem Q10 
na podporu vaší imunity a energie*

   v nabídce také ve formě šumivých tablet

SPOLEHLIVÁ OCHRANA POKOŽKY CELÉ RODINY

Bepanthen Baby je kosmetický přípravek. 
CH-20220715-22

•  Hydratuje a přirozeně 
regeneruje suchou 
pokožku

•  Pomáhá chránit 
pokožku před 
vznikem opruzenin

•  Vhodné na suchá místa: 
např. paty, lokty, tváře, 
rty

BEPANTHEN BABY 100 g

pokožku před 
•  Vhodné na suchá místa: 

např. paty, lokty, tváře, 

BEPANTHEN BABY 100 g

BEPANTHEN BABY 30 g

•  Hydratuje a přirozeně •  Pomáhá chránit   Pomáhá chránit 

BEPANTHEN BABY 30 BEPANTHEN BABY 30 g
SNÍŽENÁ

CENA

V akci také
Coldrex tablety, 24 tbl. za 149 Kč

Coldrex Junior citron, 10 sáčků za 139 Kč
Coldrex MAXGrip Citron, 10 sáčků za 179 Kč
Coldrex MaxGrip Citron, 14 sáčků za 199 Kč

Coldrex MAXGrip Lesní ovoce, 10 sáčků za 179 Kč
Coldrex MAXGrip Lesní ovoce, 14 sáčků za 199 Kč

Coldrex Horký nápoj Citron, 14 sáčků za 199 Kč
Coldrex Horký nápoj citron med, 10 sáčků za 179 Kč

   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

Lék k vnitřnímu užití.  
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
O správném použití se poraďte  
se svým lékařem nebo lékárníkem.

99 Kč *

279 Kč *
Doporučená cena: 125 Kč

Doporučená cena: 358 Kč


