
** více informací na www.ipcgroup.cz

1. 5. – 30. 6. 2022 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. 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. 5. – 30. 6. 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.

-26% sleva

159 Kč *

Doporučená cena:  
215 Kč

   komplexní péče  
o vaše zažívání

   vhodný pro dospělé,  
děti i kojence

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci. 
Hylak forte je léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

Hylak forte, perorální roztok, 100 ml

-26% sleva

129 Kč *

Doporučená cena:  
174 Kč

Brufen® 400 mg, 100 tablet

V akci také  
Brufen® 400 mg,  

30 tablet za 59 Kč

   úleva od bolesti hlavy, migrény, zubů i zad
   pomáhá při podvrtnutí a natažení svalů
   působí protizánětlivě

Brufen® 400 mg potahované tablety je léčivý  
přípravek k vnitřnímu užití s léčivou látkou  

ibuprofen. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

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

Devenal 500 mg 60 tbl. Femibion® 2 Těhotenství 28 tablet a 28 tobolek

-21% sleva

225 Kč *

Doporučená cena:  
284 Kč

GS Betakaroten Forte s měsíčkem 80+40 cps.

NOVINKA
275 Kč 

Lék k vnitřnímu užití, obsahuje mikronizované  
flavonoidy (diosmin a hesperidin).  

Pozorně si přečtěte příbalovou informaci.

   úleva od těžkých nohou, otoků a bolesti
   nejpoužívanější léčba žil (diosmin, hesperidin) 
nyní i jako volně prodejný lék

-11% sleva

199 Kč *

Doporučená cena:  
222 Kč

Allergodil® oční kapky, roztok 6 ml

V akci také 
GS Betakaroten s měsíčkem  

90+45 cps. za 185 Kč

Doplňky stravy

   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

519 Kč *

Doporučená cena: 642 Kč

4 týdenní balení (28 tablet a 28 tobolek) 
   jedinečné složení pro specifické potřeby Vašeho  
miminka i Vás ve 2. a 3. trimestru těhotenství

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

   obohacený o železo, zinek, selen a hořčík 
   od 13. týdne těhotenství do porodu

V akci také 
 Femibion® 1 Plánování & první  

týdny těhotenství za 299 Kč 
Femibion® 3 Kojení za 519 Kč

Doplněk 
stravy

Repelent PREDATOR FORTE spray 150 ml

-18% sleva

155 Kč *

Doporučená cena:  
188 Kč

Repelenty

    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 249 g/kg (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 za 185 Kč

-16% sleva

289 Kč *

Doporučená cena: 
342 Kč

-24% sleva

499 Kč *

Doporučená cena: 654 Kč

BIOPRON® forte 30 tobolek Proenzi® 3+ 180 tablet

Doplněk stravy Doplněk stravy

   probiotický komplex se Saccharomyces boulardii,  
laktobacily a prebiotiky

   trojí doplnění střevní mikrobioty nejen na cestách

    špičková komplexní výživa  
s chondroitinem, glukosaminem 
a kolagenem typu II

    vitamin C podporuje tvorbu kolagenu 
pro normální funkci chrupavek

-18% sleva

249 Kč *

Doporučená cena: 302 Kč

Priessnitz Žíly a cévy Medical 125 ml

Zdravotnický  
prostředek

   proti křečovým žilám
   proti otokům a bolesti nohou
   rychle účinkuje, rychle pomůže

V akci také 
Allergodil® nosní sprej,  

10 ml za 199 Kč

   léčí oční a nosní  
příznaky alergie

   oční kapky proti  
zarudnutí, svědění  
nebo slzení očí

   nosní sprej proti svědění,  
kýchání a vodnatému  
výtoku z nosu

Čtěte pečlivě příbalovou informaci! Allergodil, nosní sprej, 1x 10 ml je lék k nosnímu podání.  
Allergodil, oční kapky, je lék k očnímu podání. Obsahují azelastin-hydrochlorid.



-18% sleva

135 Kč *

Doporučená cena: 165 Kč

-15% sleva

169 Kč *

Doporučená cena: 200 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. 5. – 30. 6. 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. 5. – 30. 6. 2022 nebo do vyprodání zásob. *Konečná cena po slevě je vždy vypočtena z uvedené doporučené ceny. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

ASCORUTIN® 10 mg/20 mg 100 tbl.

Enditril 10 tvrdých tobolek

   léčí zvýšenou lomivost 
a propustnost krevních  
vlásečnic při nedostatku 
vitaminu C  v organismu

   vhodný od 3 let

-17% sleva

199 Kč *

Doporučená cena:  
239 Kč

Vividrin ectoin 10 ml

-20% sleva

149 Kč *

Doporučená cena: 187 Kč

IMODIUM® RAPID 2 mg, 12 tbl.

*Při užití jednorázové dávky 4 mg.  
Reklama na léčivý přípravek. Tablety dispergovatelné v ústech IMODIUM® 
RAPID 2 mg obsahují loperamid-hydrochlorid a jsou k perorálnímu  
podání. Před užitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci.

Rychlá úleva od průjmu, 
ať už jste kdekoli

   tableta se okamžitě  
rozpouští na jazyku

   bez zapíjení
   děti 6+ a dospělí
   účinkuje do 1 hodiny*

V akci také 
Vividrin ectoin nosni 
sprej 20 ml za 195 Kč

Zdravotnický prostředek, 
pečlivě čtěte návod k použití

   účinná ochrana očí 
proti alergenům

   potlačuje příznaky, 
předchází alergiím 
a tlumí zánětlivé 
procesy v oku

   bez konzervantů 
a obavy z nežádoucích 
účinků

   bez omezení věku 
a délky užívání

Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.  
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

-18% sleva

399 Kč *

Doporučená cena: 
487 Kč

Voltaren Forte 20 mg/g gel 150 g

Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
O správném použití se poraďte  

se svým lékařem nebo lékárníkem.  
Voltaren Forte 20 mg/g gel obsahuje  

diclofenacum diethylaminum.  
Voltaren 140 mg léčivá náplast  
obsahuje diclofenacum natricum.  

Léky jsou určené k vnějšímu použití.
Hřejivé náplasti VoltaTherm jsou zdravotnické prostředky určené na úlevu 
od bolesti zad. Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití.

V akci také Voltaren 140 mg léčivá náplast 5 ks za 299 Kč
   tenká, samostatně balená léčivá náplast pro úlevu  
od akutní bolesti přímo v místě aplikace

Analgetikum ve formě gelu s účinkem až na 24 hodin.
   tlumí bolest zad, svalů a kloubů
   stačí aplikovat  
2x denně

   snadno  
otevíratelný  
uzávěr

VoltaTherm hřejivá náplast 5 ks za 259 Kč
   uvolňuje svalové napětí a poskytuje svalům  
relaxaci a zvýšenou flexibilitu

Enditril® je lék k vnitřnímu užití. Obsahuje racekadotril.  
Pozorně čtěte příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

   rychlá pomoc při akutním průjmu
   působí již během 30 minut
   8 hodin trvající účinek
   nezpůsobuje zácpu

Analergin 30 tbl.

-24% sleva

99 Kč *

Doporučená  
cena: 130 Kč

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.

   pro zmírnění příznaků alergické rýmy  
a chronické kopřivky

Bepanthen® Baby 30 g Bepanthen® plus 30 g

-21% sleva

99 Kč *

Doporučená cena:  
126 Kč

V akci také 
 Bepanthen® baby  

100 g za 279 Kč

Prověřená ochrana pro miminka i maminky
   klinicky ověřeno: Pomáhá chránit zadeček před  
vznikem opruzenin

   hydratuje a přirozeně regeneruje i tu nejcitlivější pokožku
   bez barviv a parfemace
   vhodný k péči o bradavky při kojení a o suchou pokožku
   s panthenolem a mandlovým olejem

Kosmetický přípravek. 
CH-20220209-119

V akci také 
 Bepanthen® plus  

100 g za 369 Kč

Dezinfikuje plus hojí rány
   na všechna povrchová poranění s rizikem infekce
   dexpanthenol ránu hojí
   antiseptická složka ránu zároveň dezinfikuje
   používejte pro celou rodinu

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Bepanthen Plus je volně prodejný léčivý přípravek k vnějšímu použití.  
LMR-CH-20210414-42

-19% sleva

159 Kč *

Doporučená  
cena: 198 Kč



-23% sleva

139 Kč *

Doporučená  
cena: 181 Kč

-26% sleva

169 Kč *

Doporučená  
cena: 227 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. 5. – 30. 6. 2022 nebo do vyprodání zásob. *Konečná cena po slevě je vždy vypočtena z uvedené doporučené ceny. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

Canesten® GYN Combi Pack

Lioton® 1000 IU/g  gel 100 g Desodrop oční roztok 8 ml

Elmex Gelée, dentální gel 25 gLIFTEA Šalvěj + yzop 30 tobolek

-19% sleva

259 Kč *

Doporučená cena: 
321 Kč

-22% sleva

309 Kč *

Doporučená  
cena: 395 Kč

-19% sleva

199 Kč *

Doporučená cena: 244 Kč

-19% sleva

229 Kč *

Doporučená cena: 284 Kč

-17% sleva

139 Kč *

Doporučená cena:  
167 Kč

V akci také
Canesten® GYN 1 den  

za 229 Kč

Kombinovaná léčba vaginální kvasinkové infekce
   jednorázová aplikace vaginální tablety pomocí aplikátoru
   krém k úlevě od nepříjemných vnějších příznaků infekce

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Léčivý přípravek Canesten GYN Combi Pack obsahuje tabletu  
k vaginálnímu použití a krém k vnějšímu použití. Obsahují léčivou látku clotrimazolum. CH-20220218-59

Zdravotnické prostředky

Ocutein SENSITIVE PLUS oční kapky 15 ml DaVinci Academia

-21% sleva

159 Kč *

Doporučená cena: 
200 Kč

Zdravotnické 
prostředky

V akci také
Ocutein ALLERGO  
oční kapky 15 ml 

za 135 Kč
Ocutein SENSITIVE  

oční voda 50 ml 
za 120 Kč

   OCUTEIN SENSITIVE PLUS 
poskytuje rychlou úlevu 
pro podrážděné 
a unavené oči

   OCUTEIN ALLERGO  
pomáhá při alergickém 
svědění a pálení v očích

   OCUTEIN SENSITIVE 
oční voda – při léčbě  
alergií, zánětu spojivek 
a podráždění očí

HERBADENT bylinný roztok 25 ml Panthenol Omega tělové mléko Rakytník 9% 250 ml

V akci také HERBADENT
bylinná ústní voda 400 ml za 159 Kč
bylinný gel na dásně 25 g za 145 Kč

original bylinný mezizubní gel 25 g za 145 Kč
bylinná zubní pasta s fluoridem 100 g za 129 Kč

HOMEO bylinná zubní pasta s ženšenem 100 g za 155 Kč

   účinný prostředek proti parodontóze, 
aftům a zánětům  
v dutině ústní

   vodně lihový extrakt  
s vysokým obsahem  
bylinného extraktu  
a bylinných silic

   vylepšené složení  
tradičního roztoku  
pro šetrnější aplikaci  
na postižená místa

   farmaceutická kvalita léčivých  
bylin a ostatních ingrediencí

Kosmetika

V akci také Panthenol
Omega Chladivá pěna  

ve spreji 10%  
150 ml za 169 Kč

Omega Chladivá pěna  
s Aloe Vera 9% 150 ml za 169 Kč

Omega tělové mléko Aloe Vera 9% 250 ml za 169 Kč

   dokonalá regenerace  
a hydratace nejen 
po opalování

   přináší úlevu  
sluncem  
podrážděné  
pokožce

   účinně zklidňuje  
a napomáhá  
regeneraci  
a hydrataci pokožky

   s vysokým obsahem  
D-panthenolu

   k léčbě žilních onemocnění a jejich komplikací
   k léčbě poúrazových poškození svalů, šlach a vazů

   léčí zánět infekčního i neinfekčního původu 
   ničí viry, bakterie, plísně a podporuje hojivé procesy
   intenzivně zvlhčuje oko a poskytuje úlevu
   neobsahuje konzervační látky a je výborně snášen

   pro prevenci a léčbu počínajícího  
zubního kazu a ochranu citlivých zubů

   pro dospělé a děti od 6 let

Pečlivě si pročtěte příbalový leták.  
Volně prodejný lék s účinnou látkou sodná sůl heparinu. Ke kožnímu podání.

Zdravotnický prostředek,  
pečlivě čtěte návod k použití

Lék k použití v dutině ústní. 
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

V akci také
LIFTEA Bylinky  

na odvodnění forte  
30 tobolek za 139 Kč

   kombinace extraktu  
z nati šalvěje a yzopu

   podporuje udržení  
normální míry pocení  
a má příznivý vliv  
na hormonální  
rovnováhu a pohodu  
žen v období  
menopauzy

Doplněk stravy


