
** více informací na www.ipcgroup.cz

1. 3. – 30. 4. 2021 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. 3. – 30. 4. 2021 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.

-20% sleva

314 Kč *

Doporučená cena: 
392 Kč

Flixonase 50 mikrogramů/dávka nosní sprej, suspenze

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. O správném použití se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Flixonase 50 mikrogramů/dávka nosní sprej, suspenze je lék k nosnímu užití.  
Obsahuje flutikason-propionát. 

   komplexní úleva od alergické rýmy 
po 24 hodin již v 1 dávce

   ulevuje od kýchání, svědění nosu, 
ucpaného nosu, svědění a slzení očí

VIGANTOLVIT® OSTEO, 30 tablet 

-22% sleva

159 Kč *

Doporučená cena: 
205 Kč

Doplňky stravy

   vitamin D3, K2 a vápník
   3 v 1 pro zdravé kosti a svaly

   pro aktivní lidi, sportovce i starší osoby
   nejvyšší obsah vitaminu D v kombinaci s vápníkem

V akci také 
VIGANTOLVIT®  D3 
2000 IU za 169 Kč

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. 3. – 30. 4. 2021 nebo do vyprodání zásob. *Konečná cena po slevě je vždy vypočtena z uvedené doporučené ceny. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

VÝHODNÉ BALENÍ
159 Kč 

Corega Original extra silný 2x 40 g
   fixační krémy pro komplexní péči o vaši zubní náhradu
   pevná fixace až 12 hodin
   pomáhají bránit ulpívání zbytků jídla pod náhradou
   bez zinku

Zdravotnické prostředky

Centrum Silver 100 tablet

V akci také 
Centrum A-Z  

100 tablet  
za 569 Kč

Centrum Silver  
je kompletní multivitamin 
se speciálně vyváženým 
složením pro podporu 
výživy osob  
starších 50 let.

AKCE
599 Kč *

Doplňky stravy

-18% sleva

279 Kč *

Doporučená 
cena: 339 Kč

Salus Floradix® Železo + 250 ml

   je dobře vstřebatelný 
   má komplexní složení  
s obsahem 
přírodních 
látek 

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

   obsahuje výtažky  
z bylin a ovocných  
šťáv přispívajících  
ke správnému trávení 

   bez konzervačních  
látek a barviv

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

V akci také
Corega Max Control 

výhodné balení 2x 40 g 
za 199 Kč

K nákupu Centrum Silver 100 tbl nyní navíc 
Centrum Silver 30 tbl za 0,01 Kč. Platí  
i pro Centrum A-Z 100 tbl, nyní  
30 tbl za 0,01 Kč navíc.

GS Extra Strong Multivitamin 60+60 tbl. GS Extra Strong Vitamin D3 2000 IU 90 cps.

-23% sleva

369 Kč *

Doporučená cena:  
480 Kč

NOVINKA

-20% sleva

76 Kč *

Doporučená cena: 95 Kč

-20% sleva

131 Kč *

Doporučená cena: 164 Kč

-20% sleva

165 Kč *

Doporučená cena: 205 Kč

C-KOMPLEX 30 cps.

IMUNO-KOMPLEX 30 cps. PROBIO-KOMPLEX 30 cps.
Doplněk stravy

Doplněk stravy Doplněk stravy

   mikronizováno, postupné uvolňování
   kyselina askorbová 400 mg
   rutin 25 mg
   šípkový extrakt 40 mg

   vyšší obsah beta-glukanů 300 mg
   selen (100 % DDD) 
   zinek (75 % DDD)

   vyšší obsah probiotických kmenů
   minimálně 10 miliard živých  
probiotických bakterií v jedné kapsli

   vitamin C – přispívá k normální funkci imunitního systému
   rutin – působí antioxidačně a zesiluje účinek vitamínu C 
   šípkový extrakt – zesiluje účinek vitamínu C

   beta-glukan kvasničný – přirozeně posiluje imunitní 
systém a nezatěžuje organismus 

   selen + zinek – základní stopové prvky působící na posílení 
přirozené obranyschopnosti, působí antioxidačně

Unikátní technologie mikroenkapsulace zaručí, že k uvolnění 
živých kultur dochází až ve střevě, kde probiotické bakterie 
přirozeně upravují trávení, působí preventivně proti průjmům 
a zlepšují stavy po průjmových onemocněních.

V akci také 
GS Extra Strong  

Multivitamin  
30+10 tbl. za 169 Kč

V akci také 
GS Vitamin D3 400 IU,  

kapky 10,8 ml

Doplňky stravy Doplňky stravy

   komplexní vyvážené složení 
vitaminů, minerálů a dalších 
aktivních látek

   STRONG KOMPLEX  
– extra dávka vitaminu C,  
lutein, activin, echinacea

   extra silný, extra účinný  
multivitamin  
ve výhodném balení

   extra silný vitamin D3 
pro podporu imunity  
a zdravé kosti a zuby

   2000 IU vitaminu D3  
v jediné kapsli

   navíc s olivovým  
olejem pro vysokou  
vstřebatelnost



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. 3. – 30. 4. 2021 nebo do vyprodání zásob. *Konečná cena po slevě je vždy vypočtena z uvedené doporučené ceny. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

Vše pro zdraví... www.ipcgroup.cz

Produkty s mikronizací
• zaručuje lepší vstřebávání

Produkty s postupným uvolňováním 
• vstřebávání substance pozvolně 

po celý den • lepší využití účinné látky

  VYROBENO V ČESKÉ REPUBLICE

Naši lékárníci doporucNaši lékárníci doporucují .. .ují .. .

Doplňky stravy



-22% sleva

149 Kč *

Doporučená  
cena: 191 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. 3. – 30. 4. 2021 nebo do vyprodání zásob. *Konečná cena po slevě je vždy vypočtena z uvedené doporučené ceny. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

Barny's HypnoX® Forte 20 tablet

-18% sleva

142 Kč *

Doporučená cena: 174 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

BepanGel® 50 g

-20% sleva

225 Kč *

Doporučená cena: 283 Kč

Hojí rány rychle a bez jizev. 
MODERNÍ HYDROGEL 4v1 

   urychluje hojení
   chrání před další infekcí
   chladí a nepálí
   zabraňuje tvorbě jizev

BepanGel®  
je zdravotnický prostředek. 
L.CZ.MKT.CC.03.2020.1854

Dexoket® 25 mg potahované tablety, 10 tablet

-19% sleva

72 Kč *

Doporučená cena: 
89 Kč

Ocutein SENSITIVE PLUS oční kapky 15 ml DaVinci Academia

-19% sleva

152 Kč *

Doporučená cena: 
187 Kč

Zdravotnické 
prostředky

V akci také
Ocutein ALLERGO 
oční kapky 15 ml

za 117 Kč

Ocutein ALLERGO oční kapky 
15 ml DaVinci Academia

   Ocutein Sensitive Plus  
poskytuje rychlou úlevu  
pro podrážděné  
a unavené oči

   Ocutein Allergo pomáhá 
při alergickém svědění 
a pálení v očích

   Ocutein Sensitive Plus  
i Allergo je možné  
aplikovat na kontaktní  
čočky

-12% sleva

79 Kč *

Doporučená cena: 
90 Kč

VALETOL®, 24 tablet Procto-Glyvenol®, rektální krém 30 g

Olfen, gel 100 gPhysiomer Hypertonický 135 ml

Valetol® 300 mg/150 mg/50 mg tablety. Volně prodejný lék k vnitřnímu užití.  
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Pouze pro krátkodobé použití.

Lék na bolesti:
    hlavy
    zad v křížové 
oblasti

    zubů
    při menstruaci

Procto-Glyvenol® 50 mg/g + 20 mg/g rektální krém.  
Volně prodejný léčivý přípravek k rektálnímu podání.  

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Lék pro místní léčbu 
vnějších a vnitřních 
hemoroidů

Volně prodejné léky Dexoket® obsahují  
dexketoprofen trometamol. Léky k vnitřnímu  
užití. Pečlivě si pročtěte příbalový leták.

V akci také 
Dexoket® 25 mg  

granule pro perorální roztok, 
10 sáčků za 79 KčRychlá a účinná  

pomoc, když vás zasáhne bolest
  svalů a kloubů   zubů 
   hlavy    při menstruaci

Dexoket® 25 mg granule pro perorální 
roztok, 10 sáčků

-10% sleva

170 Kč *

Doporučená  
cena: 190 Kč

-25% sleva

179 Kč *

Doporučená cena: 237 Kč

V akci také
Olfen, léčivá náplast, 
5x 140 mg za 225 Kč

   rychle a účinně ulevuje od bolesti zad, svalů a kloubů
   s příjemným chladivým efektem

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci. Olfen, gel a Olfen, léčivá náplast jsou léčivé přípravky 
k zevnímu použití. Obsahují účinnou látku diclofenacum natricum.

V akci také
Physiomer Baby 115 ml za 179 Kč

Physiomer Baby Hypertonic  
60 ml za 179 Kč

Physiomer Gentle Jet&Spray  
135 ml za 179 Kč

Physiomer Kids  
115 ml za 179 Kč

   čistí nosní sliznici a pomáhá tak  
odstraňovat viry a bakterie

   snižuje otok nosní  
sliznice při rýmě

   100% přírodní  
mořská voda  
bohatá na minerály

Zdravotnické prostředky



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. 3. – 30. 4. 2021 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. 3. – 30. 4. 2021 nebo do vyprodání zásob. *Konečná cena po slevě je vždy vypočtena z uvedené doporučené ceny. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

Preventan® Clasic 90 tbl.

Ibolex® 20 tbl. CELASKON® červený pomeranč 30 šumivých tablet

NOVINKA
109 Kč *

-18% sleva

139 Kč *

Doporučená cena:  170 Kč

-13% sleva

169 Kč *

junior-angin pastilky 24 ks

Zdravotnické prostředky

V akci také
junior-angin lízátka 

proti bolesti v krku  
8 ks za 149 Kč

junior-angin sirup pro  
děti 100 ml za 199 Kč

Doporučená cena:  
195 Kč

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, jahodových lízátek od 3 let 
nebo třešňového sirupu bez alkoholu, cukru,  
lepku, konzervantů a barviv od 1 roku

Nasivin® Sensitive 0,5 mg/ml nosní sprej, roztok

-18% sleva

95 Kč *

Doporučená cena: 
116 Kč

Ibolex® je volně prodejný lék 
k vnitřnímu užití. Obsahuje 

dexibuprofenum. Pozorně čtěte 
příbalovou informaci a poraďte 

se s lékařem nebo lékárníkem.

Celaskon červený  
pomeranč  je lék k vnitřnímu užití.  
Obsahuje acidum ascorbicum. Čtěte pozorně příbalovou  
informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Ibolex, čistě proti bolesti!
   nová generace léku proti bolesti – krystalicky čistý dexibuprofen
   účinná úleva od bolesti, nižší zátěž pro tělo
   pomáhá při bolesti svalů, kloubů, šlach a kostí, 
jako je například bolest zad

   zmírňuje a zkracuje příznaky chřipky  
a nachlazení

   podpořte svoji imunitu pravidelným 
užíváním

   zvýšená potřeba užívání např. také při 
sportu, namáhavé práci, kojení, v tě-
hotenství, po úrazech nebo u kuřáků

Nasivin® Sensitive 0,5 mg/ml  
nosní sprej, roztok je lék  
k nosnímu podání s léčivou látkou 
oxymetazolin-hydrochlorid.  
Čtěte pečlivě příbalovou informaci!

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

Voltaren Forte 20 mg/g gel 150 g

-8% sleva

389 Kč *

Doporučená  
cena: 424 Kč

PROSPAN 7 mg/ml Sirup, 100 ml

-19% sleva

145 Kč *

Doporučená cena: 179 Kč

Před použitím léčivého přípravku si pečlivě 
pročtete příbalovou informaci a o správném 

použití přípravku se poraďte s lékařem  
nebo lékárníkem. Prospan 7mg/ml Sirup  

je léčivý přípravek k perorálnímu užití.  
Obsahuje účinnou látku Hederae helicis  

folii extractum siccum.

   rostlinný léčivý  
přípravek

   uvolňuje hleny  
v dýchacích cestách

   usnadňuje vykašlávání  
a ulevuje od kašle

   přípravek je možné  
užívat od narození

-20% sleva

389 Kč *

Doporučená cena: 484 Kč
V akci také 

Preventan® Junior 90 tbl. za 389 Kč

Doplňky stravy

   aktivní podpora imunity přímo 
v dutině ústní (cucavé tablety)

   patentovaná látka ProteQuine® 
s vitaminem C pro normální 
funkci imunity

   balení na 3 měsíce

Ke každému 90-ti tbl. balení  kvalitní dezinfekční  
gel s obsahem 70% isopropylalkoholu NAVÍC.

Pozorně si přečtěte  
příbalovou informaci.  

Voltaren Forte 20 mg/g gel je lék  
na vnější použití. Obsahuje diclofenacum diethylaminum. 

K nákupu Voltaren Forte 150 g 
multifunkční šátek VoltaRUN navíc.
Analgetikum ve formě gelu s účinkem na 12 hodin.

   tlumí bolest zad, svalů a kloubů
   stačí aplikovat 2x denně
   snadno otevíratelný uzávěr

-21% sleva

179 Kč *

Doporučená cena: 226 Kč

Vividrin ectoin 10 ml

Zdravotnický prostředek

   potlačuje příznaky, předchází 
alergiím a intenzivně oči zvlhčuje

   použitelnost 6 měsíců po otevření
   bez konzervantů a omezení věku



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. 3. – 30. 4. 2021 nebo do vyprodání zásob. *Konečná cena po slevě je vždy vypočtena z uvedené doporučené ceny. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

-30% sleva

146 Kč *

Doporučená cena: 
210 Kč

-17% sleva

238 Kč *

Doporučená cena:  287 Kč

-17% sleva

114 Kč *

Doporučená cena: 
137 Kč

Livostin® 0,5 mg/ml oční kapky, suspenze, 4 ml

Urinal Akut 10 tbl.Clotrimazol AL 10 mg/g krém, 50 g

Příznaky alergické konjunktivitidy
   téměř okamžitá úleva
   cílené působení v místě obtíží

V akci také 
Livostin®, nosní sprej, 

suspenze, 10 ml
za 146 Kč

Reklama na léčivý přípravek. 
Oční kapky, suspenze k očnímu podání 
a nosní sprej, suspenze k nosímu podání 
obsahují levokabastin-hydrochlorid.  
Před použitím si pečlivě přečtěte celou 
příbalovou informaci.  
Držitel registrace: 
McNeil Healthcare (Ireland) Ltd.

   patentovaná kombinace  
kanadských brusinek  
a vitaminu D

   se zlatobýlem obecným  
pro podporu zdraví  
močových cest

   akutní péče

   k léčbě kožních a slizničních infekcí, které jsou způso-
beny kvasinkami, plísněmi a některými bakteriemi

   již od 2 let

Doplněk stravy

Volně prodejný léčivý přípravek  
k vnějšímu užití s obsahem clotrimazolu. 
Čtěte pozorně příbalový leták.

AKCE 
1+1

-8% sleva

399 Kč *

Doporučená cena:  
435 Kč

TEREZIA Hlíva ústřičná s rakytníkovým olejem 60+60 kapslí

Doplňky 
stravy

   nejsilnější hlíva na trhu*

   hlíva z českých pěstíren
   rakytník na podporu imunity
   bez příměsí a konzervačních 
látek

V akci také 
TEREZIA Hlíva ústřičná 
s rakytníkovým olejem 

100+100 kapslí za 599 Kč
* Nejvyšší obsah  

deklarovaných betaglukanů. 
Dle průzkumu z lékáren, leden 2020.

-17% sleva

249 Kč *

Doporučená cena: 301 Kč

-18% sleva

359 Kč *

Doporučená cena: 440 Kč

-17% sleva

189 Kč *

Doporučená cena: 228 Kč

TEREZIA Ostropestřec + Reishi 60 kapslí TEREZIA Černý česnek 60 kapslí

TEREZIA VITAMIN D3 400 IU kapky 10 ml
Doplněk stravy Doplněk stravy

Doplňky stravy

   ostropestřec pomáhá  
k ochraně a regeneraci jater

   v kombinaci s reishi a černým 
bezem na podporu imunity

   bez příměsí a konzervačních 
látek

   česnek pomáhá regulovat hladinu 
cholesterolu a lipidů v krvi

   podporuje imunitu
   bez zápachu a palčivé chuti
   nedráždí sliznice zažívacího ústrojí 

   na podporu tvorby  
kostí a zubů

   vitamin D3 reguluje  
metabolismus vápníku  
a udržuje normální funkci  
imunitního systému

DÁRKOVÉ BALENÍ
169 Kč

RAKYTNÍČEK+ multivitaminové želatinky 50 ks

Doplňky stravy

   9 vitaminů a rakytník na podporu imunity
   skvělá chuť díky obsahu 20 % ovocné šťávy
   bez konzervantů, barviv a sladidel
   nyní v limitované velikonoční edici v různých  

barvách (bílá, červená, tyrkysová, fialová a žlutá)

V akci také 
TEREZIA Vitamin D3 1000 IU  

30 tobolek za 99 Kč

TEREZIA Vitamin D3 1000 IU 30 tobolek



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. 3. – 30. 4. 2021 nebo do vyprodání zásob. *Konečná cena po slevě je vždy vypočtena z uvedené doporučené ceny. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

Alzheimerovou chorobou a dalšími demencemi je v Česku postiženo více než 150 000 lidí 
a odhaduje se, že během následujících dvaceti let stoupne jejich počet na dvojnásobek. 
Domovů se speciální péčí je nedostatek, ty stávající evidují tisíce odmítnutých žadatelů. 

Státu tak pomáhají v péči o nemocné soukromá zařízení. Společnost Alzheimercentrum má již 
14 zařízení po celé České republice i na Slovensku. 

Byla Vašemu blízkému diagnostikována demence?
• Potřebujete více informací jak dál?
• Jste pečující osoba o člověka s demencí a hledáte 

pomocnou ruku, radu, podporu?
• Hledáte místo, kde je individuální přístup, 

laskavost a pochopení základem?
• Líbilo by se Vám prostředí, ve kterém 

se klienti cítí jako doma?

Nabízíme 
• Bezplatné poradenství týkající se péče o člověka 

s demencí.
• Podporu a pomoc v péči o osoby s demencí.
• Řešení v případě zhoršení zdravotního stavu 

nemocného či změny možností pečujících.

 poradna @alzheimercentrum.cz  775 893 837
www.alzheimercentrum.cz
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Jak poznat Alzheimerovu chorobu? 
Včasné rozpoznání demence není vždy snadné. 
Pacient obvykle poruchu sám nepozná, nebo se 
stydí a příznaky maskuje. Mírné poruchy myšlení 
a zapomínání jsou často okolím mylně považová-
ny za přiměřené věku, a to i v případě závažněj-
ších výpadků pamě� . 

Narušených schopnos�  si můžete všimnout nej-
častěji při běžném rozhovoru. Indicií můžou být 
časté nepřesnos� , logické chyby v odpovědích, 
ob� žné hledání slov při komunikaci, nevybavo-
vání si některých událos�  a údajů. 
Pacienty přivádí k lékaři nejčastěji po� že s pamě-
�  a myšlením. Často ale upozorní na problémy 
lékaře spíše rodina nebo přátelé. Postupně může 
nemoc vést až ke změně celé osobnos� , přičemž 
primární poruchou bývá zhoršení poznávání, 
inteligence a pamě� , často dochází ke změnám 
emocí a chování.

Péče o pacienty s Alzheimerovou 
chorobou je náročná
V pokročilém stádiu demence se rodina obvykle 
neobejde bez kvali kované pomoci. Sama by to� ž 
péči nezvládla. U každého pacienta je projev i prů-
běh nemoci jiný, a tak je na pečujícím, aby zvážil 
nakolik a jak dlouho je nemocný člověk schopen 

být doma sám a kdy vyžaduje neustálou přítom-
nost druhé osoby. Někdy nezbývá nic jiného než 
24 hodinová péče, kterou nabízí ve všech svých 
zařízeních i společnost Alzheimercentrum. Kon-
cept péče staví na individualizovaném komplex-
ním přístupu, respektu, úctě a profesionálních 
dlouholetých zkušenostech. Klientům zde vytváří 
nový domov, a tomu odpovídá prostředí i přístup. 
Ve všech Alzheimercentrech kladou velký důraz 
na maximální možnou kvalitu péče a na zapojová-
ní klientů do ak� vizačních terapií. Rodinná atmo-
sféra, bezpečí a pohodlí klientů je stěžejní. 

Nevíte si rady, zda má Váš blízký 
Alzheimerovu chorobu či demenci?
• Obraťte se na nejbližší Alzheimercentrum 

(www.alzheimercentrum.cz), kde Vám 
poradí či doporučí kontaktní místo pro 
testování pamě� .

• Navš� vte prak� ckého lékaře, neurologa 
nebo psychiatra. Lékař provede vyšetření 
a na základě diagnózy předepíše léky, 
které dokáží zmírnit nebo zpomalit průběh 
nemoci.



Vše pro zdraví... www.ipcgroup.cz

Seznam lékáren naleznete na: ipcgroup.cz/nase-lekarny
Zasláním eReceptu souhlasíte s rezervací léku na Váš eRecept.

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

Až bude lék připraven, budeme Vás obratem informovat.

as@intec.cz
broumov@ipcnet.cz
decin@ipcnet.cz
kamilka@ipcnet.cz
niko@ipcnet.cz
svatojanska@ipcnet.cz
ugrandu@ipcnet.cz
vekose@ipcnet.cz
chocen@ipcnet.cz
vary@ipcnet.cz
urolavy@ipcnet.cz
krizanov@ipcnet.cz
katovna@ipcnet.cz
ml@ipcnet.cz
usoudu@ipcnet.cz
most@ipcnet.cz
opatovice@ipcnet.cz
karolina@ipcnet.cz
poruba@ipcnet.cz
dia@intec.cz
fontana@intec.cz
lipova@intec.cz
luna@intec.cz
modra@intec.cz
liliova@intec.cz
podebrady@ipcnet.cz
branik@ipcnet.cz
janskeho@ipcnet.cz
osadni@ipcnet.cz
palladium@ipcnet.cz
motol@intec.cz
slunecna@intec.cz
petrovice@ipcnet.cz
pampeliska@ipcnet.cz
havel@ipcnet.cz
sec@ipcnet.cz
slatinany@ipcnet.cz
tescosokolov@intec.cz
sokolov@ipcnet.cz
trebechovice@ipcnet.cz
vrchlabi@ipcnet.cz

354 594 078
607 036 321
605 438 824
607 036 324
735 751 447
605 480 517
607 036 323
605 121 405
605 487 354
607 036 328
734 573 940
605 476 608
731 464 198
605 178 184
607 036 325
601 579 227
605 451 782
607 036 320
606 039 183
604 254 232
735 172 244
739 099 404
737 194 827
739 049 091
739 099 383
602 667 921
721 570 603
606 035 864
607 036 327
777 775 127
737 197 906
730 132 131
739 354 972
605 171 522
725 835 691
605 160 632
605 459 001
604 271 706
603 265 395 
605 158 409
607 036 322

LÉKÁRNA ipc Travel Free
LÉKÁRNA ipc Broumov
LÉKÁRNA ipc Děčín
LÉKÁRNA ipc Kamilka
LÉKÁRNA ipc Niko
LÉKÁRNA ipc Svatojánská
LÉKÁRNA ipc U Grandu
LÉKÁRNA ipc Věkoše
LÉKÁRNA ipc Na Poliklinice
LÉKÁRNA ipc Na Růžovém vrchu
LÉKÁRNA ipc U Rolavy
LÉKÁRNA ipc Křižanov
LÉKÁRNA ipc U Katovny
LÉKÁRNA ipc TESCO Mariánské Lázně
LÉKÁRNA ipc U Soudu
LÉKÁRNA ipc TESCO Most
LÉKÁRNA ipc Opatovice
LÉKÁRNA ipc Karolina
LÉKÁRNA ipc Poruba
LÉKÁRNA ipc DIA
LÉKÁRNA ipc Fontána
LÉKÁRNA ipc Lipová
LÉKÁRNA ipc Luna
LÉKÁRNA ipc Modrá
LÉKÁRNA ipc Liliová
LÉKÁRNA ipc TESCO Poděbrady
LÉKÁRNA ipc Braník
LÉKÁRNA ipc Janského
LÉKÁRNA ipc Osadní
LÉKÁRNA ipc Palladium
LÉKÁRNA ipc Pod Motol. nemocnicí
LÉKÁRNA ipc Slunečná
LÉKÁRNA ipc Petrovice
LÉKÁRNA ipc Pampeliška
LÉKÁRNA ipc U Sv. Havla
LÉKÁRNA ipc Seč
LÉKÁRNA ipc Slatiňany
LÉKÁRNA ipc TESCO SOKOLOV
LÉKÁRNA ipc Zelená Hvězda 
LÉKÁRNA ipc Třebechovice
LÉKÁRNA ipc Poliklinika Vrchlabí

Selbská 2889, Aš
Masarykova 30, Broumov
Sofi jská 2/3, Děčín
Františka Halase 1050, Hradec Králové
E. Beneše 577, Hradec Králové
Pešinova 153, Hradec Králové
ČSA 287, Hradec Králové
K Sokolovně 309, Hradec Králové
Smetanova 830, Choceň
Sedlecká 761/5, Karlovy Vary
Čankovská 416/7, Karlovy Vary
Benešovo náměstí 257, Křižanov
U Katovny 2023/1, Litoměřice
Chebská 870/23, Mariánské Lázně
Nám. Republiky 760, Mladá Boleslav
Rudolická 1706/4, Most
Ke Hřišti 163, Opatovice nad Labem
Jantarová 3344/4, Ostrava
Hlavní třída 706, Ostrava-Poruba
Karlovarská 298/30, Plzeň
Klatovská 1202/123 (Dvořákova 1), Plzeň
Alej Svobody 882/60, Plzeň
Skupova 490/24, Plzeň
Klostermannova 1219/12, Plzeň
Slovanská 1238/69, Východní Předměstí, Plzeň
Bílkova 270, Poděbrady
Branická 210/79, Praha 4
Janského 2254/45, Praha 5 - Stodůlky
Osadní 35, Praha 7
Náměstí Republiky 1, Praha 1
Kudrnova 95/22, Praha 5
Slunečná 2101/2, Praha 10
Ohmova 271, Praha 10 - Petrovice
Dukelských hrdinů 2173, Rakovník
Svatohavelská 105, Rychnov nad Kněžnou
Náměstí Prof. Čeňka Strouhala 25, Seč
T.G.Masaryka 138, Slatiňany
Marie Majerové 2241, Sokolov
J.K.Tyla 1568, Sokolov 
Pitrova 1319, Třebechovice p. Orebem
Jihoslovanská 465, Vrchlabí


