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APO-Ibuprofen 400 mg 100 tbl.

-18% sleva
115 Kč *
Doporučená cena: 150 Kč

uleví od bolesti hlavy, zad, kloubů i menstruační bolesti
snižuje horečku a tlumí projevy zánětu

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofenum. Pečlivě čtěte
příbalovou informaci. Správné použití konzultujte se svým
lékařem či lékárníkem.

Oscillococcinum® 30 dávek
p revence a léčba chřipkových stavů, jako jsou např.
horečka, zimnice, bolest hlavy, únava a bolesti svalů
bez věkového omezení
může se užívat během těhotenství a kojení

-21% sleva
559 Kč *
Doporučená cena:
705 Kč

V akci také
Oscillococcinum®
6 dávek
akční cena 169 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.

Pro celou rodinu!
SLEVY AŽ 60 %
z doplatků na léky pro všechny
držitele PHARMACARD.

Více informací na www.ipcgroup.cz/cz/pharmacard.

Přijďte si pro svou Pharmacard

Naše lékárny naleznete na www.ipcgroup.cz
** více informací na www.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 2. 1. – 29. 2. 2020 z Vaší lékárny nebo do vyprodání zásob. *Konečná cena po slevě je vždy vypočtena z uvedené doporučené ceny. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

Theraflu Forte 1 000 mg/200 mg/12,2 mg prášek pro perorální roztok v sáčku
Theraflu 500 mg/100 mg/6,1 mg tvrdé tobolky
efektivní úleva od příznaků
chřipky a nachlazení, jako
jsou mírně nebo středně
silná bolest, horečka,
ucpaný nos
navíc pomáhá při vlhkém,
produktivním kašli

-17% sleva
169 Kč *
Doporučená cena:
203 Kč
V akci také Theraflu
500 mg/100 mg/6,1 mg
tvrdé tobolky
akční cena 119 Kč

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. O správném použití se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Theraflu
Forte 1 000 mg/200 mg/12,2 mg prášek pro perorální roztok v sáčku a Theraflu 500 mg/100 mg/6,1 mg tvrdé
tobolky jsou léky k vnitřnímu použití.

Voltaren Forte 2,32 % gel 100 g
analgetikum ve formě gelu s účinkem na 12 hodin
tlumí bolest zad, svalů a kloubů
stačí aplikovat 2x denně
snadno otevíratelný uzávěr
VoltaTherm hřejivá
náplast v akci za 239 Kč
možnost úlevy od bolesti
krku a zad bez obsahu léčiv

OTRIVIN Menthol 1 mg/ml nosní sprej 10 ml

-18% sleva
105 Kč *

sprej s chladivou silou
mentolu a eukalyptu
uvolní ucpaný nos
do 2 minut
a až na 12 hodin
bez konzervantů

Doporučená cena: 129 Kč
V akci také
OTRIVIN 0,1 % - spray 10 ml
akční cena 89 Kč
Otrivin Rhinostop
0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml
nosní sprej 10 ml
akční cena 139 Kč

Otrivin Menthol 1 mg/ml
nosní sprej s dávkovačem,
roztok obsahuje
xylometazolin.
Lék k podání do nosu.
Před použitím si pečlivě
přečtěte příbalovou
informaci.

Prospan® sirup 100 ml

-18% sleva
145 Kč *

-22% sleva
259 Kč *

Doporučená cena: 176 Kč

Doporučená cena:
331 Kč

Zdravotnický prostředek

V akci také Voltaren 140 mg léčivá náplast 5 ks za 279 Kč
tenká, samostatně balená léčivá náplast pro úlevu od akutní
bolesti, zánětu a otoku, přímo v místě aplikace
působí 24 hodin při použití 2x denně

Pozorně si přečtěte
příbalovou informaci.
Voltaren Forte 2,32 % gel
je lék na vnější použití. Obsahuje
diclofenacum diethylaminum.
Voltaren 140 mg léčivá náplast
je lék na vnější použití. Obsahuje
diclofenacum natricum.

LINEX® FORTE 28 tobolek
Při a po antibiotické léčbě, při změně stravy

Lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou Hederae helicis folii extractum
siccum k perorálnímu podání. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Cemio Kamzík® 60 kapslí

-21% sleva
209 Kč *

-20% sleva
359 Kč *

Doporučená cena: 265 Kč

Doporučená cena: 451 Kč

o bsahuje probiotika
a prebiotika (laktobacily
a bifidobakterie)
v hodný pro děti od 3 let,
dospívající a dospělé
Doplněk stravy. Obsahuje bakterie Lactobacillus acidophilus
a Bifidobacterium animalis subsp. lactis. Není určen k náhradě pestré stravy.

Olynth® HA 0,1 %, nosní sprej, roztok, 10 ml
r ychle uvolňuje ucpaný nos
zvlhčuje nosní sliznici díky
obsahu kyseliny hyaluronové
ve formě sodné soli
neobsahuje
konzervační látky

u snadňuje vykašlávání
vhodný již od narození

-23% sleva
89 Kč *
Doporučená cena: 115 Kč

V akci také
Olynth® HA 0,05 %, nosní sprej, roztok, 10 ml akční cena 89 Kč
Olynth® 0,5 mg/ml nosní sprej, roztok, 10 ml akční cena 78 Kč
Olynth® 1 mg/ml nosní sprej, roztok, 10 ml akční cena 78 Kč
Olynth® Plus 0,5 mg/ml + 50 mg/ml nosní sprej, roztok, 10 ml akční cena 99 Kč
Olynth® Plus 1 mg/ml + 50 mg/ml nosní sprej, roztok, 10 ml akční cena 99 Kč
Reklama na léčivý přípravek. Nosní sprej, roztok obsahuje xylometazolin-hydrochlorid (Olynth®, Olynth® HA)
a dexpanthenol (Olynth® PLUS) a je určen k podání do nosu. Před použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou
informaci. Držitel registrace: McNeil Healthcare (Ireland) Limited.

v yrobeno ve Švýcarsku
jediný v ČR s kombinací přirozených kolagenů NCI® a NCII® a vitaminem C
vitamin C pro tvorbu kolagenní sítě kloubních chrupavek a menisků

Doplněk
stravy

Nicorette® Classic Gum 4 mg, léčivá žvýkací guma 105 žvýkaček
V akci také další
léčivé přípravky
Nicorette®
ZBAVTE SE
ZÁVISLOSTI
NA KOUŘENÍ
zmírňuje chuť
na cigaretu
dovoluje postupné
snižování dodávané
dávky nikotinu

-13% sleva
749 Kč *
Doporučená cena:
857 Kč
Reklama na léčivý přípravek.
Léčivá žvýkací guma obsahuje
nikotin a je k podání do úst.
Před použitím si pečlivě přečtěte
celou příbalovou informaci.
Držitel registrace: McNeil AB, SE

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 2. 1. – 29. 2. 2020 z Vaší lékárny nebo do vyprodání zásob. *Konečná cena po slevě je vždy vypočtena z uvedené doporučené ceny. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.
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NOVINKA

35 bodů
IPC ručník
140 x 70 cm

NOVINKA
Taška a ručník skladem na lékárnách od 15. 1. 2020.

PHARMACARD – vaše výhoda
40 bodů
PLYŠOVÁ
MEDVĚDICE
BOHUNKA

40 bodů
ů
PLYŠOVÝ
MEDVĚD
BOHOUŠ

• Nízké ceny a doplatky všech přípravků
• Sleva až 60 % z doplatku za léky
• Body za nákup volně prodejného
sortimentu a okamžitá sleva 2 %

Body se načítají na PHARMACARD po zakoupení volně prodejného sortimentu (1 bod = 100 Kč).
Bližší informace naleznete na www.ipcgroup.cz/cz/pharmacard

Vše pro zdraví...

www.ipcgroup.cz

· česká společnost s tradicí od roku 1993
· nadstandardní lékárenská péče
· trvale nízké ceny · široký sortiment
· zkušený a vstřícný personál
· diskrétní a klidné prostředí
· věrnostní program
LÉKÁRNA ipc Broumov
LÉKÁRNA ipc Černožice
LÉKÁRNA ipc Děčín
LÉKÁRNA ipc Kamilka
LÉKÁRNA ipc Niko
LÉKÁRNA ipc Tilia
LÉKÁRNA ipc Svatojánská
LÉKÁRNA ipc U Grandu
LÉKÁRNA ipc Věkoše
LÉKÁRNA ipc Na Poliklinice
LÉKÁRNA ipc Chodov
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 Liliová lékárna
LÉKÁRNA ipc Lipová
LÉKÁRNA ipc Luna
LÉKÁRNA ipc Modrá
LÉKÁRNA ipc TESCO Poděbrady
LÉKÁRNA ipc Palladium
LÉKÁRNA ipc Braník
LÉKÁRNA ipc Metronom
LÉKÁRNA ipc Pod Motolskou nemocnicí
LÉKÁRNA ipc Osadní
LÉKÁRNA ipc Slunečná
LÉKÁRNA ipc Janského
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

Vše pro zdraví...
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Masarykova 30, 550 01 Broumov
Generála Svobody 266, 503 04 Černožice n. Labem
Soﬁjská 2/3, 405 02 Děčín
Františka Halase 1050, 500 09 Hradec Králové
E. Beneše 577, 500 12 Hradec Králové
E. Beneše 1412/35, 500 12 Hradec Králové
Pešinova 153, 500 08 Hradec Králové
ČSA 287, 500 03 Hradec Králové
K Sokolovně 309, 503 41 Hradec Králové
Smetanova 830, 565 01 Choceň
Čapkova 1067, 357 35 Chodov
Sedlecká 761/5, 360 10 Karlovy Vary
Čankovská 416/7, 360 05 Karlovy Vary
Benešovo náměstí 257, 594 51 Křižanov
U Katovny 2023/1, 412 01 Litoměřice
Chebská 870/23, 353 01 Mariánské Lázně
Nám. Republiky 760, 293 01 Mladá Boleslav
Rudolická 1706/4, 434 01 Most
Ke Hřišti 163, 533 45 Opatovice nad Labem
Jantarová 3344/4, 702 00 Ostrava
Hlavní třída 706, 708 00 Ostrava-Poruba
Karlovarská 298/30, 301 00 Plzeň
Klatovská 1202/123 (Dvořákova 1), 301 00 Plzeň
Slovanská 1238/69, Vých. Předměstí, 326 00 Plzeň
Alej Svobody 882/60, 323 00 Plzeň
Skupova 490/24, 301 00 Plzeň
Klostermannova 1219/12, 301 00 Plzeň
Bílkova 270, 290 01 Poděbrady
Náměstí republiky 1, 110 00 Praha 1
Branická 210/79, 147 00 Praha 4
Bucharova 2817/11, 158 00 Praha
Kudrnova 95/22, 150 00 Praha 5
Osadní 35, 170 00 Praha 7
Slunečná 2101/2, 100 00 Praha 10
Janského 2254/45, 155 00 Praha 13
Dukelských hrdinů 2173, 269 01 Rakovník
Svatohavelská 105, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Náměstí Prof. Čeňka Strouhala 25, 538 07 Seč
T.G.Masaryka 138, 538 21 Slatiňany
Marie Majerové 2241, 356 05 Sokolov
J. K. Tyla 1568, 356 01 Sokolov
Pitrova 1319, 503 46 Třebechovice pod Orebem
Jihoslovanská 465, 543 01 Vrchlabí

607 036 321
603 823 387
605 438 824
607 036 324
735 751 447
495 274 828
605 480 517
607 036 323
605 121 405
605 487 354
734 313 200
607 036 328
353 579 064
605 476 608
731 464 198
605 178 184
607 036 325
601 579 227
605 451 782
607 036 320
777 775 115
377 535 874
377 422 830
377 443 279
377 533 259
377 422 774
377 371 444
602 667 921
777 775 127
721 570 603
606 080 736
257 220 735
607 036 327
274 775 656
606 035 864
605 171 522
725 835 691
605 160 632
605 459 001
353 034 210
352 600 263
605 158 409
607 036 322

www.ipcgroup.cz

RAKYTNÍČEK multivitaminové želatinky s rakytníkem ORIGINÁL 70 ks

TEREZIA Hlíva ústřičná + lactobacily 60+60 kapslí

-20% sleva
199 Kč *

-10% sleva
369 Kč *

Doporučená cena: 248 Kč

AKCE
1+1

V akci také
příchuť hruška 70 ks, příchuť višeň 70 ks,
DŽUNGLE 70 ks, MOŘSKÝ SVĚT 140 ks
akční cena 199 Kč

*
Nejvyšší obsah
deklarovaných betaglukanů.
Dle průzkumu z lékáren,
květen 2019.

Doplňky stravy

obsahuje 9 vitaminů a rakytník
na podporu obranyschopnosti organizmu

s kvělá chuť díky obsahu ovocné šťávy
b ez příměsí a konzervačních látek

Coldrex tablety, 24 tbl.

n ejsilnější hlíva na trhu*
hlíva z českých pěstíren

NOVINKA

Doporučená
cena: 145 Kč

k ombinace 5 účinných
látek tlumí bolest hlavy,
bolest v krku, uvolňuje
ucpaný nos a snižuje
horečku

š ípek a vitamin C podporují imunitní systém
bez příměsí a konzervačních látek

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

s přídavkem léčivé látky
na odkašlávání

HEDRIN ONCE, spray gel 100 ml
HEDRIN PROTECT & GO, spray 120 ml

-19% sleva
236 Kč *

Barny´s Herpenorm 10 cps

Doporučená cena: 153 Kč
V akci také
TUSSIREX Junior sirup 120 ml
akční cena 129 Kč

s irup na všechny druhy kašle spojené s nachlazením
zmírňuje suchý dráždivý i průduškový kašel
poskytuje rychlou úlevu
TUSSIREX Junior sirup 120 ml pro děti od 1 roku

-19% sleva
129 Kč *

Probiotický lék
pro prevenci a léčbu
průjmů způsobených
antibiotiky

Doporučená
cena: 159 Kč

podpůrná léčba
akutního infekčního
průjmu

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
Léčivý přípravek s účinnou látkou
saccharomyces boulardii CNCM
I-745 siccatus 250mg
k vnitřnímu užití.

v hodný pro děti
i dospělé

Kamistad sensitiv 10 g orální gel

-20% sleva
99 Kč *
Doporučená cena:
125 Kč

Čisté rty bez puchýřků!
malá kapsle s velkým účinkem!
překvapí okamžitým a velmi efektivním nástupem účinku
již při prvních příznacích vzniku puchýřku na rtu!

-15% sleva
129 Kč *

Enterol 10 tobolek

Doporučená cena: 290 Kč
h ubí veš dětskou
a její vajíčka
HEDRIN PROTECT & GO,
působí do 15 minut
spray 120 ml
akční cena 211 Kč
nedráždí pokožku
snadná aplikace ve spreji
v akci také HEDRIN PROTECT & GO,
spray 120 ml pro prevenci a ochranu
Zdravotnické
před rozmnožením vši dětské
prostředky

Barny´s Herpenorm 30 cps

Doplněk stravy

TUSSIREX sirup 120 ml

-23% sleva
119 Kč *

nejvíce účinných látek
v 1 tabletě na úlevu
od příznaků chřipky
a nachlazení

Doporučená
cena: 411 Kč

V nabídce také
ekonomické balení
Barny´s Herpenorm 30 cps
akční cena 221 Kč
Doplňky stravy

léčba méně závažných infekcí dásní a sliznice
dutiny ústní
podporuje proces hojení
tiší bolest

-23% sleva
105 Kč *
Doporučená
cena: 136 Kč

Volně prodejný léčivý přípravek.
K aplikaci v dutině ústní. Čtěte pozorně příbalovou informaci.

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 2. 1. – 29. 2. 2020 z Vaší lékárny nebo do vyprodání zásob. *Konečná cena po slevě je vždy vypočtena z uvedené doporučené ceny. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

Septabene 3 mg/1 mg, 24 pastilek

-20% sleva
159 Kč *
Doporučená cena: 199 Kč
V akci také
Septabene 3 mg/1 mg, 16 past.
ke komplexní léčbě bolesti v krku:
akční cena 129 Kč
protizánětlivý, analgetický a antiseptický účinek
snižují lokální známky zánětu: bolest, zarudnutí, otok
Septabene citron a bezový květ
3 mg/1 mg, 16 past. akční cena 129 Kč
příchuť eukalyptu nebo citronu a bezového květu
Septabene 1,5 mg/ml + 5,0 mg/ml,
Léky k vnitřnímu užití, čtěte pečlivě příbalový leták.
orální sprej akční cena 149 Kč

Nurofen 200 mg léčivá náplast 4 ks

-29% sleva
189 Kč *
Doporučená cena: 268 Kč
V akci také Nurofen 200 mg léčivá
náplast 2 ks akční cena 117 Kč

u levuje od bolesti při namožení svalů, podvrtnutí,
či zhmoždení v oblasti kloubů
n epřetržité uvolňování ibuprofenu
po dobu 24 hodin v místě bolesti

Léky k vnějšímu použití. Kožní podání.
Obsahuje ibuprofen.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

d iskrétní, flexibilní, neomezuje pohyb
jediná léčivá náplast s ibuprofenem
působí protizánětlivě

Swiss NatureVia® PerfectDay cps. 60

Vlasové hnojivo 60 tablet

-17% sleva
322 Kč *

Husté složení, hustý výsledek!
přípravek pro podporu
hustoty vlasů
a omezení
jejich
vypadávání1,2
unikátní složení
s 1biotinem,
2
zinkem,
aminokyselinami
a MSM
pro rychlý
a výrazný
účinek

Doporučená cena:
388 Kč
V akci také
Vlasové hnojivo 150 tablet
akční cena 553 Kč
Vlasové hnojivo šampon
150 ml akční cena 219 Kč
Doplňky stravy a kosmetika

IMMUNOTROFINA d 200 ml
200 ml sirup s Wellmune WGP betaglukanem
Aby děti nestonaly…
p ro děti od narození
(bez omezené věku)
sirup karamelové chuti
s vitaminem D
lahvička 200 ml
s dávkovací lžičkou
nemusí být skladována
v ledničce
po otevření se nemění
exspirace
před použitím se nemusí
lahvičkou třepat

Doporučená
cena: 312 Kč

Doplněk
stravy

Swiss NatureVia® MAGNESIUM 1 420 mg tbl. 90

-17% sleva
509 Kč *
Doporučená
cena: 612 Kč
n ehormonální přípravek na přírodní bázi pro úlevu
od příznaků menopauzy
prémiová kvalita – maximální efekt díky jediné kapsli
Doplněk stravy

Revitalon Forte cps. 90 + náhrdelník

DÁRKOVÉ BALENÍ
283 Kč
e xtra silná receptura
1 kapsle denně
1 8 účinných látek
o bsažené látky přispívají ke zlepšení
vzhledu a struktury vlasů, nehtů
a pokožky (biotin, selen, zinek a další)
Doplněk stravy

-17% sleva
259 Kč *

-19% sleva
159 Kč *
Doporučená cena: 197 Kč
magnesium přispívá ke snížení
únavy a vyčerpání, je důležité
pro funkci nervového systému,
svalů, kosti a zuby
extra silná dávka hořčíku
v jedné tabletě

V akci také
Swiss NatureVia®
MAGNESIUM 1 MEGA
835 mg tbl. 90
akční cena 255 Kč
Doplněk stravy

Ambrobene 15 mg/5 ml, sirup, 100 ml
o svědčený přípravek
na vlhký kašel účinně
rozpouští hlen
a usnadňuje vykašlávání
sirup vhodný i pro děti
v nabídce také Ambrobene
tablety 20x30 mg vhodné
pro děti od 5 let

-21% sleva
79 Kč *
Doporučená cena:
100 Kč
V akci také
Ambrobene tbl. 20x30 mg
akční cena 50 Kč

Před užitím čtěte příbalový leták. Ambrobene 15mg/5ml
a Ambrobene 30mg jsou léčivé přípravky k vnitřnímu užití
s účinnou látkou ambroxol hydrochlorid.

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 2. 1. – 29. 2. 2020 z Vaší lékárny nebo do vyprodání zásob. *Konečná cena po slevě je vždy vypočtena z uvedené doporučené ceny. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

Robitussin Antitussicum na suchý dráždivý kašel
Robitussin Expectorans na odkašlávání

-21% sleva
129 Kč *

HUMER Faryngitida pastilky med a citron 20 ks
HUMER Faryngitida pastilky lesní ovoce 20 ks

-21% sleva
109 Kč *

Doporučená
PROTI suchému kašli
cena:
163 Kč
e fektivní úleva od suchého
dráždivého kašle
V akci také
p ro děti od 6 let
Robitussin Expectorans
a dospělé
na odkašlávání akční cena 129 Kč
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Robitussin Antitussicum na
suchý dráždivý kašel (dextromethorfan) a Robitussin Expectorans
na odkašlávání (guaifenesin) jsou léky k vnitřnímu užití.

Vicks Symptomed Complete Citrón 10 sáčků

-23% sleva
149 Kč *
Doporučená cena: 194 Kč

Lék k vnitřnímu užití. Přečtěte si pozorně příbalovou informaci.

h orký nápoj uleví od příznaků
chřipky a nachlazení
t ři účinné složky pro léčbu
bolesti hlavy, svalů, bolesti
v krku, horečky, průduškového
kašle a pro uvolnění
ucpaného nosu

Neo-angin bez cukru 24 pastilek

Doporučená cena: 187 Kč
V akci také:
Neo-angin Třešeň 24 pastilek
akční cena 139 Kč
Neo-angin Šalvěj 24 pastilek
akční cena 139 Kč

Na bolest v krku neo-geniální!
Neo-angin bez cukru, Neo-angin třešeň a Neo-angin
léčí bolest v krku
potlačuje zánět
šalvěj jsou léčivé přípravky k místnímu užití
vyroben v Německu v ústech a v krku. Čtěte pečlivě příbalový leták.
dezinfikuje ústní dutinu

Junior-angin pastilky 24 pastilek

pastilky
s jemnou
jahodovou
příchutí
pro děti
od 4 let
s irup pro děti již od 1 roku
bez cukru, bez lepku,
bez konzervantů a barviv

Zdravotnické prostředky

měkké pastilky ke zmírnění
příznaků nachlazení (bolest v krku,
zánět hltanu a zánět v krku),
suchosti v ústech a chrapotu
s patentovanou látkou Ectoin®
s příchutí med a citron
nebo lesního ovoce

Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml nosní sprej
n osní sprej pro léčbu
ucpaného nosu při rýmě
a nachlazení
uvolní ucpaný nos během
několika minut
a až na 12 hodin
extrakt Aloe vera zvláčňuje
a pečuje o nosní sliznici

-22% sleva
85 Kč *
Doporučená
cena: 109 Kč

Lék k nosnímu podání, obsahuje
léčivou látku oxymetazolin
hydrochlorid. Přečtěte si pozorně
příbalovou informaci.

Orocalm 1,5 mg/ml orální sprej 1 x 30 ml

-26% sleva
139 Kč *

Expert na bolest v krku u dětí!
uleví od bolesti v krku
zklidní podrážděné sliznice
příjemná forma jahodových
lízátek pro děti od 3 let

Doporučená cena: 138 Kč

Míří přímo na silnou bolest v krku!
Uleví od akutní silné bolesti v krku
s bolestivým polykáním.
působí přímo v místě bolesti a zánětu
zmenšuje otok v krku
praktická dlouhá tryska pro přesné
nasměrování na místo bolesti

Orocalm 1,5 mg/ml orální sprej, roztok je lék
s účinnou látkou benzydamin hydrochlorid.
K místnímu užití v ústech a v krku.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

-21% sleva
139 Kč *
Doporučená
cena: 175 Kč

NOVINKA

STODAL® sirup 200 ml

-18% sleva
159 Kč *
Doporučená
cena: 195 Kč
V akci také
Junior-angin lízátka proti bolesti
v krku 8 ks akční cena 139 Kč
Junior-angin sirup pro děti
100 ml akční cena 179 Kč
Zdravotnické prostředky

z klidní suchý
kašel
uleví od vlhkého
kašle
tradiční léčivý
rostlinný
přípravek
rodinné balení
200 ml

-21% sleva
149 Kč *
Doporučená cena:
190 Kč
Čtěte pečlivě příbalovou
informaci. Stodal® je léčivý
přípravek k vnitřnímu užití.
Použití tohoto tradičního
rostlinného léčivého přípravku
je založeno výlučně na zkušenosti
z dlouhodobého použití.

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 2. 1. – 29. 2. 2020 z Vaší lékárny nebo do vyprodání zásob. *Konečná cena po slevě je vždy vypočtena z uvedené doporučené ceny. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

NAŠI
NAŠI
LÉKÁRNÍCI
LÉKÁRNÍCI
DOPORUČUJÍ:
DOPORUČUJÍ:
Produkty
Produkty
s mikronizací
s mikronizací
• zaručuje
• zaručuje
lepší
lepší
vstřebávání
vstřebávání
Produkty
Produkty
s postupným
s postupným
uvolňováním
uvolňováním
• vstřebávání
• vstřebávání
substance
substance
pozvolně
pozvolně
po celý
po celý
denden
• lepší
• lepší
využití
využití
účinné
účinné
látky
látky

B-KOMPLEX
B-KOMPLEX
PERFEKT
PERFEKT

Doplněk
Doplněk
stravystravy

Mikronizováno,
Mikronizováno,
postupné
postupné
uvolňování.
uvolňování.
Komplex
Komplex
8 8
vitamínů
vitamínů
místo
místo
obvyklých
obvyklých
5 5
(navíc
(navíc
vitamín
vitamín
H, kyselina
H, kyselina
listová
listová
a vitamín
a vitamín
B12).
B12).

Vyšší
Vyšší
obsah
obsah
Beta
Beta
glukanů
glukanů
300mg
300mg
Selen
Selen
(100(100
% DDD)
% DDD)
Zinek
Zinek
(75 (75
% DDD)
% DDD)

Vitamín
Vitamín
H (též
H (též
Biotin
Biotin
či vitamín
či vitamín
B7)B7)
• Biotin
• Biotin
přispívá
přispívá
k normálnímu
k normálnímu
energetickému
energetickému
metabolismu,
metabolismu,
k normální
k normální
činnosti
činnosti
nervové
nervové
soustavy,
soustavy,
k udržení
k udržení
normálního
normálního
stavu
stavu
vlasů
vlasů
aka
udržení
k udržení
normálního
normálního
stavu
stavu
pokožky.
pokožky.
Kyselina
Kyselina
listová
listová
• přispívá
• přispívá
ke správné
ke správné
syntéze
syntéze
aminokyselin.
aminokyselin.
Vitamín
Vitamín
B12B12
(Kobalamin)
(Kobalamin)
• vitamín
• vitamín
B12 B12
přispívá
přispívá
ke snížení
ke snížení
mírymíry
únavy
únavy
a vyčerpání,
a vyčerpání,
k normální
k normální
tvorbě
tvorbě
červených
červených
krvinek
krvinek
aka
normální
k normální
činnosti
činnosti
nervové
nervové
soustavy.
soustavy.

Doplněk
Doplněk
stravystravy

Beta
Beta
glukan
glukan
kvasničný
kvasničný
• přirozené
• přirozené
posílení
posílení
imunitního
imunitního
systému
systému
• nezatěžuje
• nezatěžuje
organismus.
organismus.
Selen
Selen
+ Zinek
+ Zinek
• základní
• základní
stopové
stopové
prvky
prvky
působící
působící
na posílení
na posílení
přirozené
přirozené
obranyschopnosti
obranyschopnosti
• •
antioxidační
antioxidační
působení.
působení.

PROBIO
PROBIO
KOMPLEX
KOMPLEX
Vyšší
Vyšší
obsah
obsah
probiotických
probiotických
kmenů,
kmenů,
minimálně
minimálně
10 10
miliard
miliard
živých
živých
probiotických
probiotických
kmenů
kmenů
v jedné
v jedné
kapsli.
kapsli.

C-KOMPLEX
C-KOMPLEX
Mikronizováno,
Mikronizováno,
postupné
postupné
uvolňování.
uvolňování.
Kyselina
Kyselina
askorbová
askorbová
400mg
400mg
Rutin
Rutin
25mg
25mg
Šípkový
Šípkový
extrakt
extrakt
40mg
40mg

IMUNO
IMUNO
KOMPLEX
KOMPLEX

Doplněk
Doplněk
stravystravy

Vitamín
Vitamín
C•C
přispívá
• přispívá
k normální
k normální
funkci
funkci
imunitního
imunitního
systému.
systému.
Rutin
Rutin
• působí
• působí
antioxidačně
antioxidačně
a zesiluje
a zesiluje
účinek
účinek
vitamínu
vitamínu
C. C.
Šípkový
Šípkový
extrakt
extrakt
• zesiluje
• zesiluje
účinek
účinek
vitamínu
vitamínu
C. C.

Unikátní
Unikátní
technologie
technologie
mikroenkapsulace.
mikroenkapsulace.
Ochranná
Ochranná
vrstva
vrstva
na povrchu
na povrchu
tablety
tablety
zaručí,
zaručí,
že že
k uvolnění
k uvolnění
živých
živých
kultur
kultur
nedojde
nedojde
v kyselém
v kyselém
prostředí
prostředí
žaludku
žaludku
– zde
– zde
by byly
by byly
zničeny,
zničeny,
ale ale
až na
až místě
na místě
určení
určení
– tedy
– tedy
ve střevě,
ve střevě,
kdekde
probiotika
probiotika
přirozeně
přirozeně
upravují
upravují
trávení
trávení
+ prevence
+ prevence
průjmů
průjmů
a zlepšení
a zlepšení
stavu
stavu
po po
průjmových
průjmových
onemocněních.
onemocněních.

GINKGO
GINKGO
KOMPLEX
KOMPLEX

URO
URO
KOMPLEX
KOMPLEX

Mikronizováno,
Mikronizováno,
postupné
postupné
uvolňování.
uvolňování.
Vyšší
Vyšší
obsah
obsah
Ginkgo
Ginkgo
biloba
biloba
60mg
60mg
Hořčík
Hořčík
188mg
188mg
(50(50
% DDD)
% DDD)

Mikronizováno.
Mikronizováno.
Extrakt
Extrakt
Brusinka
Brusinka
300mg
300mg
D Mannosa
D Mannosa
100mg
100mg
Mannitol
Mannitol
250mg
250mg

Doplněk
Doplněk
stravystravy

Doplněk
Doplněk
stravystravy

Ginkgo
Ginkgo
biloba
biloba
• listy
• listy
Ginkgo
Ginkgo
biloby
biloby
obsahují
obsahují
řaduřadu
zdraví
zdraví
prospěšných
prospěšných
látek
látek
s antioxidačními
s antioxidačními
účinky
účinky
a blahodárně
a blahodárně
působí
působí
na krevní
na krevní
oběh.
oběh.
Hořčík
Hořčík
• přispívá
• přispívá
k normální
k normální
činnosti
činnosti
nervové
nervové
soustavy,
soustavy,
podílí
podílí
se na
seudržení
na udržení
zdravých
zdravých
kostí,
kostí,
zubů,
zubů,
má má
vliv vliv
na na
syntézu
syntézu
bílkovin
bílkovin
a přispívá
a přispívá
ke snížení
ke snížení
únavy
únavy
a vyčerpání.
a vyčerpání.

Vše
Vše
pro
pro
zdraví...
zdraví...

Doplněk
Doplněk
stravystravy

Extrakt
Extrakt
Brusinka
Brusinka
• působí
• působí
dezinfekčně
dezinfekčně
v močových
v močových
cestách
cestách
• brání
• brání
bakteriím
bakteriím
v udržení
v udržení
v močových
v močových
cestách.
cestách.
Mannosa
Mannosa
+ Mannitol
+ Mannitol
• zabraňují
• zabraňují
uchycení
uchycení
bakterií
bakterií
v močových
v močových
cestách
cestách
a tím
a tím
usnadňují
usnadňují
jejich
jejich
odplavení.
odplavení.

www.ipcgroup.cz
www.ipcgroup.cz

