
Darujte zdraví 
v podobě dárkových 
poukazů IPC. 

SBÍREJTE BODY
ve věrnostním programu a získejte 
neodolatelné odměny!**

** více informací na www.ipcgroup.cz

16. 11. – 31. 12. 2020 z Vaší lékárnyAKCEPTUJEME 

21 typů poukazů**

SLEDUJTE NÁS 

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 16. 11. – 31. 12. 2020 nebo do vyprodání zásob. *Konečná cena po slevě je vždy vypočtena z uvedené doporučené ceny. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

Vibovit Dino, Farma nebo Imunity, 50 ks želé

Pro celou rodinu! 
SLEVY AŽ 100 %
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

Vibovit Dino a Farma 50 ks želé
   želé multivitaminy pro děti  
s ovocnou příchutí

   obsahují komplex 10 vitaminů 
a minerálů

Vibovit Imunity 50 ks želé
   želé multivitaminy pro děti 
s příchutí černého bezu

   obsahují komplex 11 vitamínů 
a minerálů

  s vysokým obsahem vitaminů D a C
 Vibovit Dino, Farma a Imunity jsou doplňky stravy. 
Neslouží jako náhrada pestré 
 a vyvážené stravy.

(akční cena za 1 ks)

+DÁREK Penál IPC při nákupu 2 ks balení Vibovit VÁNOČNÍ AKCE
139 Kč

Nabídka platí do vydání zásob.

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


Jako poděkování za vaši 
věrnost jsme pro Vás 

připravili dárek na každý 
adventní týden!

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 30. 11. – 24. 12. 2020 nebo do vyprodání zásob. 
*Akční cena po slevě je vždy vypočtena z uvedené doporučené ceny. 
Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

Zdravé a veselé z LÉKÁREN

Adventní 
kalendář 

Výhodné balení na 4 měsíce
3 druhy kolagenů pro pohybový 
aparát · kyselina hyaluronová · 

glukosaminsulfát · chondroitinsulfát
+ vitamin C pro podporu tvorby kolagenu 

a správnou činnost kloubních chrupavek a kostí.

sleva 
70 Kč

akční cena: 297 Kč*
doporučená cena: 367 Kč

Týden 30.�11. – 6.�12.
Barny’s Klokan™ 

Limitovaná edice 120 kapslí

doplněk stravy

Sirup s beta-glukany, nukleotidy 
a vitamínem C, který přispívá ke 

správné funkci imunitního systému.

sleva 
125 Kč

akční cena: 229 Kč*
doporučená cena: 354 Kč

Týden 21.�12. – 24.�12.
multiIMUN Sirup 

330 g

Bez konzervačních 
látek vhodný pro děti 

od 1 roku, těhotné 
a kojíci ženy. 

doplněk stravy

 Chybí Vám energie?
Díky obsahu vitaminu B12 pomáhá snižovat míru 

únavy a vyčerpání · přispívá k energetické rovnováze 
těla díky obsahu vápníku a železa · aktivuje přirozenou 
vnitřní energii · vyvážený komplex vitaminů, minerálů 

a stopových prvků s koenzymem Q10

sleva 
50 Kč

akční cena: 361 Kč*
doporučená cena: 411 Kč

Týden 7.�12. – 13.�12.

SUPRADYN CoQ10 energy 
60+30 tablet ZDARMA

doplněk stravy

3000 mg vysoce čištěného rybího 
oleje v denní dávce, nově obohaceno 
o vitamin D3 pro podporu imunity. 

DHA a EPA v přirozené formě triglyceridů – až o 50 % 
vyšší vstřebatelnost než polosyntetické ethylestery. 

Kapsle s citronovou příchutí. DHA a EPA v denní dávce 
250 mg přispívají ke správné činnosti srdce. 

DHA navíc v dávce 250 mg podporuje správnou 
činnost mozku a zdravý zrak.

sleva 
40 Kč

akční cena: 278 Kč*
doporučená cena: 318 Kč

Týden 14.�12. – 20.�12.
GS Omega 3 Citrus 

s vitamínem D3 
100+50 kapslí ZDARMA

mg vysoce čiššššššš ětěěntětětěttě éhho
dennenní dí dávcávcee, novnově oě obbo

i D3 d i

-14% sleva

649 Kč *

Doporučená 
cena: 758 Kč

-20% sleva

1 590 Kč *

Doporučená cena: 1 976 Kč

Prostamol UNO 90 měkkých tobolek

    tradiční rostlinný lék na problémy s močením  
způsobené zbytnělou prostatou 

    nenarušuje sexuální funkce
    dávkování: 1 tobolka denně

Obsahuje extrakt Serenoa repens. 
K vnitřnímu užití, po vyloučení 

závažných příčin obtíží lékařem. Pečlivě 
si pročtěte příbalový leták. Použití tohoto 
tradičního rostlinného léčivého přípravku 

je založeno výlučně na zkušenosti 
z dlouhodobého použití.

Tlakoměr Veroval pažní s adaptérem

Zdravotnická  
technika

S pažním tlakoměrem Veroval® 
budete mít krevní tlak pod 
kontrolou, navíc dokáže upo-
zornit i  na poruchy srdečního 
rytmu. Velký displej a jedno-
duché automatizované ovlá-
dání vám usnadní pravidelné 
měření.

-19% sleva

159 Kč *

Doporučená cena: 197 Kč

-20% sleva

325 Kč *

Doporučená cena: 405 Kč

Vicks Symptomed Complete Citrón 10 sáčků

Iberogast® 50 ml

Lék k vnitřnímu užití. Přečtěte si pozorně příbalovou informaci.

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Iberogast je léčivý 
přípravek k vnitřnímu užití. Léčivý přípravek je složený 
z tekutých extraktů různých částí bylin.
L.CZ.MKT.CC.09.2020.2046

   horký nápoj uleví od příznaků 
chřipky a nachlazení

   tři účinné složky pro léčbu bolesti 
hlavy, svalů, bolesti v krku, horečky, 
průduškového kašle a pro uvolnění 
ucpaného nosu

Pocit plnosti? Bolest břicha 
nebo nadýmání? 
Vyzkoušejte (bylinný) lék Iberogast. 
Iberogast. Expert na Vaše zažívací potíže!

V akci také Vicks Symptomed  
Forte Citrón10 sáčků za 159 Kč

V akci také Iberogast® 20 ml za 164 Kč V akci také Rennie®  
48 žvýkacích tablet za 115 Kč

ACC® LONG 600 mg šumivé tablety, 20 tbl.

-21% sleva

169 Kč *

Doporučená cena:  
213 Kč

1x
denně

V akci také  
ACC® LONG 600 mg  

šumivé tablety,  
10 tbl. za 116 Kč

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

Léčí vlhký kašel
   lze užívat od prvních 

příznaků kašle
   rozpouští hustý hlen v dýchacích 

cestách a usnadňuje jeho vykašlávání

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 16. 11. – 31. 12. 2020 nebo do vyprodání zásob. *Konečná cena po slevě je vždy vypočtena z uvedené doporučené ceny. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

VÁNOČNÍ AKCE
429 Kč *

Doporučená cena: 466 Kč

TEREZIA Hlíva ústřičná s rakytníkovým olejem 120 kapslí

Doplněk stravy

   hlíva s deklarovaným obsahem 
betaglukanů

   rakytník podporuje imunitu, 
metabolismus a činnost srdce

   100% přírodní složení 
bez konzervantů

   v limitované vánoční edici 
s Vitaminem C jako dárek

+ DÁREK Vitamin C 500 VÁNOČNÍ BALENÍ
169 Kč

RAKYTNÍČEK+ multivitaminové želatinky 50 ks

Doplněk stravy

   oblíbené želatinky  
s 9 vitaminy a rakytníkem  
na podporu imunity  
v limitované vánoční edici

   skvělá chuť díky obsahu  
20 % ovocné šťávy

   bez konzervantů, barviv  
a sladidel

Rennie® 96 žvýkacích tablet

-19% sleva

188 Kč *

Doporučená cena: 233 Kč

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. 
Rennie je léčivý přípravek  

k vnitřnímu užití. 
*IQVIA, prodeje z lékáren v ČR,  

trh 03G – Acid control.  
& Heartb. prod., kusy, hodnota,  

2018, 2019, 1-7 2020.
L.CZ.MKT.CC.10.2020.2074

Vánoce bez pálení žáhy!
Rennie přináší efektivní 
úlevu od pálení žáhy 
během 5 minut.
Mějte Rennie po ruce!



Jako poděkování za vaši 
věrnost jsme pro Vás 

připravili dárek na každý 
adventní týden!

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 30. 11. – 24. 12. 2020 nebo do vyprodání zásob. 
*Akční cena po slevě je vždy vypočtena z uvedené doporučené ceny. 
Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

Zdravé a veselé z LÉKÁREN

Adventní 
kalendář 

Výhodné balení na 4 měsíce
3 druhy kolagenů pro pohybový 
aparát · kyselina hyaluronová · 

glukosaminsulfát · chondroitinsulfát
+ vitamin C pro podporu tvorby kolagenu 

a správnou činnost kloubních chrupavek a kostí.

sleva 
70 Kč

akční cena: 297 Kč*
doporučená cena: 367 Kč

Týden 30.�11. – 6.�12.
Barny’s Klokan™ 

Limitovaná edice 120 kapslí

doplněk stravy

Sirup s beta-glukany, nukleotidy 
a vitamínem C, který přispívá ke 

správné funkci imunitního systému.

sleva 
125 Kč

akční cena: 229 Kč*
doporučená cena: 354 Kč

Týden 21.�12. – 24.�12.
multiIMUN Sirup 

330 g

Bez konzervačních 
látek vhodný pro děti 

od 1 roku, těhotné 
a kojíci ženy. 

doplněk stravy

 Chybí Vám energie?
Díky obsahu vitaminu B12 pomáhá snižovat míru 

únavy a vyčerpání · přispívá k energetické rovnováze 
těla díky obsahu vápníku a železa · aktivuje přirozenou 
vnitřní energii · vyvážený komplex vitaminů, minerálů 

a stopových prvků s koenzymem Q10

sleva 
50 Kč

akční cena: 361 Kč*
doporučená cena: 411 Kč

Týden 7.�12. – 13.�12.

SUPRADYN CoQ10 energy 
60+30 tablet ZDARMA

doplněk stravy

3000 mg vysoce čištěného rybího 
oleje v denní dávce, nově obohaceno 
o vitamin D3 pro podporu imunity. 

DHA a EPA v přirozené formě triglyceridů – až o 50 % 
vyšší vstřebatelnost než polosyntetické ethylestery. 

Kapsle s citronovou příchutí. DHA a EPA v denní dávce 
250 mg přispívají ke správné činnosti srdce. 

DHA navíc v dávce 250 mg podporuje správnou 
činnost mozku a zdravý zrak.

sleva 
40 Kč

akční cena: 278 Kč*
doporučená cena: 318 Kč

Týden 14.�12. – 20.�12.
GS Omega 3 Citrus 

s vitamínem D3 
100+50 kapslí ZDARMA

mg vysoce čiššššššš ětěěntětětěttě éhho
dennenní dí dávcávcee, novnově oě obbo

i D3 d i



Vše pro zdraví... www.ipcgroup.cz

PEVNÉ ZDRAVÍ, PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ 
VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ 

A HODNĚ ÚSPĚCHŮ DO NOVÉHO ROKU
vám přejí LÉKÁRNY ipc

www.ipcgroup.cz


-20% sleva

168 Kč *

Doporučená cena: 
 209 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 16. 11. – 31. 12. 2020 nebo do vyprodání zásob. *Konečná cena po slevě je vždy vypočtena z uvedené doporučené ceny. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

5PreveMax Imunit nukleotidy+betaglukan tbl. 60+20

-20% sleva

248 Kč *

Doporučená cena: 
311 Kč

Doplněk stravy

   pro bleskové posílení 
imunity (vitamin C)  
již po 5 minutách

   obsahuje nukleotidy 
z chlorelly  
a beta-glukany  
z hlívy ústřičné V akci také 

5PreveMax Imunit 
nukleotidy+betaglukan 
tbl. 30 akční cena 149 Kč

V akci také 
Swiss NatureVia® 

UroPerfect Manóza Rapid 
10 sáčků za 199 Kč

STOPKAŠEL Medical sirup Dr. Weiss 200 + 100 ml NAVÍC

Swiss NatureVia Mega brusinky cps. 60

-16% sleva

378 Kč *

Doporučená  
cena: 448 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

Vše pro zdraví... www.ipcgroup.cz

PEVNÉ ZDRAVÍ, PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ 
VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ 

A HODNĚ ÚSPĚCHŮ DO NOVÉHO ROKU
vám přejí LÉKÁRNY ipc

Stoptussin, perorální kapky, roztok 50 ml

Ambrobene 15mg/5ml, sirup, 100 mlSTOPANGIN, orální sprej, 30 ml

-18% sleva

148 Kč *

Doporučená cena: 180 Kč

-26% sleva

89 Kč *

Doporučená cena: 120 Kč

-16% sleva

134 Kč *

Doporučená cena: 159 Kč

Před použitím si pozorně přečtěte 
příbalovou informaci. STOPANGIN,  

orální sprej 30 ml je lék k orálnímu užití, 
obsahuje  léčivou látku hexetidin.

Osvědčený přípravek  
na vlhký kašel účinně 
rozpouští hlen, usnadňuje 
vykašlávání a je  
vhodný i pro děti.

Dezinfekční přípravek 
s mírným anestetickým 
účinkem, používá se 
k dezinfekci dutiny  
ústní a hltanu  
při zánětlivých  
a infekčních  
onemocněních.

Barny´s  SIOUX 600 g + DÁREK

-23% sleva

579 Kč *

Doporučená cena: 752 Kč
Doplňky stravy

V akci také
STOPKAŠEL Dr. Weiss PRO DĚTI 

200+100ml NAVÍC za 168 Kč
STOPBACIL Dr. Weiss 

200+100ml NAVÍC za 168 Kč
Zdravotnický prostředek Doplňky stravy

   ulevuje při kašli a škrábání 
v krku

   zklidňuje podrážděný krk, 
snižuje bolest v krku

   výborná chuť pro děti i dospělé
   vhodný pro těhotné a kojící ženy

Při koupi jednoho z uvedených sirupů, 
dostane pacient zdarma: 
STOPKAŠEL Medical 
pastilky Dr.Weiss®  
24 pastilek.

ULTRA-C Imuno 
Complex 30 cps.

Obsahuje:
   MSM Lignisul®
   patentované kolageny
   vitamin C - NUTRA-C™  

pro podporu tvorby kolagenu  
a správnou činnost  kloubních 
chrupavek a kostí

Koňská síla pro vaše klouby v balení na 6 měsíců!
   vhodný pro všechny generace
   velmi účinný i u seniorů ve vysokém věku

-23% sleva

629 Kč *    čistý krystalický kolagen 
ve formě měkkých, 
snadno polykatelných 
kostiček

    balení na 4 měsíce 
užívání – stačí pouze 
1 kostička denně

    bez barviv a přídavných 
látek

Doplněk stravy

Colafit 120 kostiček

Doporučená cena: 
818 Kč

Před použitím si pozorně přečtěte 
příbalovou informaci.  

Stoptussin, perorální kapky, roztok;  
je léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou 
informaci. Ambrobene, sirup je léčivý 

přípravek k vnitřnímu užití. Obsahuje účinnou 
látku ambroxoli hydrochloridum.

Správná volba proti 
kašli díky 2 účinným 
látkám, tiší dráždivý 
kašel a napomáhá 
vykašlávání.



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 16. 11. – 31. 12. 2020 nebo do vyprodání zásob. *Konečná cena po slevě je vždy vypočtena z uvedené doporučené ceny. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

Olynth® HA 1 mg/ml, nosní sprej, roztok

-21% sleva

89 Kč *

Doporučená cena: 113 Kč

Nicorette® Spray 1mg/dávka, orální sprej, roztok

Reklama na léčivý přípravek. Léčivá žvýkací guma, lisované pastilky a orální sprej obsahují nikotin a jsou k po-
dání do úst. Náplasti Nicorette® invisipatch obsahuji nikotin a jsou k  transdermálnímu podání. Před použitím 
si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci. Držitel registrace: McNeil AB, SE

V akci za akční ceny také:
Nicorette® FreshFruit Gum 2 mg nebo 4 mg 
Nicorette® Icemint Gum 2 mg nebo 4 mg 
léčivá žvýkací guma, 30 žvýkaček za 264 Kč
Nicorette® Classic Gum 2 mg nebo 4 mg 
Nicorette® Icemint Gum 2 mg nebo 4 mg 
léčivá žvýkací guma, 105 žvýkaček za 768 Kč
Nicorette® invisipatch 25 mg/16 h, 15 mg/16 h 
nebo 10 mg/16 h transdermální náplast za 496 Kč
Nicorette® Mint 4 mg, lisované pastilky, 20 pastilek za 193 Kč
Nicorette® Spray s příchutí lesního ovoce 1mg/dávka, orální sprej, 
roztok, 1 x 13,2 ml za 445 Kč

ZBAVTE SE ZÁVISLOSTI NA KOUŘENÍ -14% sleva

445 Kč *

Doporučená cena: 517 Kč

WOBENZYM® 300 tbl. Septabene 3 mg/1 mg, 16 pastilek

The Simpsons Multivitamin želé 50 ks

-19% sleva

129 Kč *

Doporučená cena: 159 Kč

-16% sleva

119 Kč *

Doporučená cena:  
141 Kč

Léky k vnitřnímu užití,  
čtěte pečlivě příbalový leták.

   ke komplexní léčbě bolesti v krku: 
protizánětlivý, analgetický a antiseptický účinek

   snižují lokální známky zánětu: bolest, zarudnutí, otok
   příchuť eukalyptu nebo citronu a bezového květu

V akci také
Septabene 3 mg/1 mg, 24 past. za 159 Kč

Septabene citron a bezový květ 
3 mg/1 mg, 24 past. za 159 Kč 

nebo 16 past. za 129 Kč

Doplněk stravy

   s obsahem vitaminů 
skupiny B, C, E a D3

   pro podporu 
imunity

   ovocné příchutě

V akci také
The Simpsons Multivitamin  
Kolostrum 45 tbl. za 119 Kč

Neo-angin® bez cukru 24 pastilek

-14% sleva

160 Kč *

Doporučená cena: 187 Kč

AKCE 1+1
330 Kč 

Doplněk stravy

Koenzym Q 10 60 mg se sezamovým olejem 60 cps.

Obsahuje:
   60 mg koenzymu Q10
   315 mg sezamového oleje

-15% sleva

153 Kč *

Doporučená 
cena: 179 Kč

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

NOVINKA
V akci také

Orocalm Forte 3 mg/ml 
orální sprej 1 x 15 ml 

za 167 KčOrocalm 1,5 mg/ml a Orocalm forte 3,0 mg/ml 
orální sprej, roztok a je lék s účinnou látkou benzydamin 
hydrochlorid. K místnímu užití v ústech a v krku. Čtěte pečlivě příbalový leták.

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

+ZDARMA Hygienický gel na ruce

Neo-angin® bez cukru, Neo-angin® třešeň a Neo-angin®  
šalvěj jsou léčivé přípravky k místnímu užití 

v ústech a v krku. Čtěte pečlivě příbalový leták. 
Hygienický gel Ace Trade s.r.o. je kosmetický přípravek.

V akci také
Neo-angin® třešeň 24 pastilek 

akční cena 160 Kč
Neo-angin® šalvěj 24 pastilek 

akční cena 160 Kč

Na bolest v krku jednoduše neo-geniální!
   léčí bolest v krku
   dezinfikuje ústní dutinu

   potlačuje zánět

Reklama na léčivý přípravek. Nosní sprej, roztok Olynth® HA 0,5 mg/ml, Olynth® HA 1 mg/ml,  Olynth®  0,5 mg/ml, 
Olynth® 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-hydrochlorid  
a dexpanthenol je určen k podání do nosu.  Před použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci.

V akci také
Olynth® HA 0,5 mg/ml, nosní sprej, roztok za 89 Kč

Olynth® 0,5 mg/ml nosní sprej, roztok 
a Olynth® 1 mg/ml nosní sprej, roztok za 78 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

   rychle uvolňuje ucpaný nos
   zvlhčuje nosní sliznici
   neobsahuje konzervační 
látky

   účinek po dobu 10 hodin

-15% sleva

1 085 Kč *

Doporučená cena:  
1 282 Kč

Lék k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalový leták. 
*Výběr kosmetického balíčku podle aktuální dostup-
nosti v lékárně. Akce platí od 9. 11. do vydání zásob.

   posiluje oslabenou imunitu
  urychluje hojení po úrazech

DÁREK K NÁKUPU 2 KUSŮ BALENÍ 300 tbl.
sada kosmetiky Yves Rocher.*



-22% sleva

89 Kč *

Doporučená cena: 114 Kč

-22% sleva

229 Kč *

Doporučená cena: 295 Kč

VÁNOČNÍ AKCE
295 Kč *

Doporučená cena: 
 322 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 16. 11. – 31. 12. 2020 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 16. 11. – 31. 12. 2020 nebo do vyprodání zásob. *Konečná cena po slevě je vždy vypočtena z uvedené doporučené ceny. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

COREGA fixační krém Original extra silný 40 g

   fixační krémy pro pevnou fixaci
   pomáhají bránit ulpívání 
zbytků jídla pod náhradou

  bez zinku

Fixační krémy a čistící tablety pro  
kompletní péči o vaši zubní náhradu.

Corega 
fixační krémy 
a čistící tablety  
jsou zdravotnické prostředky.

Voltaren Emulgel 10 mg/g gel 150 g

Marťánci s Imunactivem MIX 90 tablet

+DÁREK NAVÍC při nákupu 2 ks +DÁREK NAVÍC při nákupu 2 ks

Ibolex® 20 tbl.

-20% sleva

96 Kč *

Doporučená cena:  
120 Kč

+ZDARMA Muconatural complete 
sirup proti kašli

-26% sleva

129 Kč *

Doporučená 
cena: 175 Kč

NUROFEN Rapid 400 mg 30 tobolek

V akci také
NUROFEN Rapid 400 mg 

 20 tobolek za 99 Kč

Léky k vnitřnímu užití. Obsahují ibuprofen. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

Rychlá a učinná úleva od horečky a bolesti, včetně 
bolesti hlavy, zad, zubů nebo při menstruaci.

Ibolex® je volně prodejný lék 
k vnitřnímu užití. Obsahuje 

dexibuprofenum. Pozorně čtěte 
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

PARALEN® GRIP horký nápoj citrón 650 mg/10 mg

-20% sleva

143 Kč *

Doporučená cena: 
179 Kč

V akci také
PARALEN® GRIP horký nápoj echinacea  

a šípky 500 mg/10 mg za 143 Kč
PARALEN® GRIP horký nápoj pomeranč  

a zázvor 500 mg/10 mg za 143 Kč
PARALEN® GRIP horký nápoj Neo za 143 Kč

V akci také
COREGA Max Control 40 g za 99 Kč

COREGA Comfort 40 g za 99 Kč
COREGA fixační krém Bez příchuti  

extra silný 40 g za 89 Kč
COREGA BIO tabs Antibakteriální  

tablety 30 ks za 89 Kč

Léky k vnitřnímu užití. 
Čtěte pozorně  
příbalovou informaci.

   odstraňuje příznaky chřipky a nachlazení: 
horečka, ucpaný nos,  
bolest hlavy,  
bolest v krku

   nezpůsobuje 
ospalost

   bez umělých 
barviv

Voltaren Emulgel působí přímo  
v místě bolesti trojím účinkem:

   uleví od bolesti
   tlumí zánět
   zmenšuje otok

Pozorně si přečtěte  
příbalovou informaci.  
Voltaren Emulgel 10 mg/g gel je lék k vnějšímu  
použití. Obsahuje diclofenacum diethylaminum.

Centrum Silver 100+30 tbl. vánoční balení

Doplňky 
stravy

*v kategorii multivitaminů. Zdroj: IQVIA consumption data – Česká republika, YTD 12/2019 
**Výroba multivitaminů Centrum je v souladu s certifikátem „Good Manufacturing Practice“

   kompletní multivitamín 
s minerály a stopovými prvky 
vhodný pro osoby nad 50 let

   limitované vánoční balení

VÁNOČNÍ BALENÍ
579 Kč 

V akci také Centrum A-Z 
100+30 tbl. vánoční balení 

akční cena 549 Kč

+DÁREK PLYŠOVÝ MARŤÁNEK 
při nákupu 2 ks

Doplněk stravy 
se sladidly

   vitaminy a minerály 
pro podporu zdraví, 
imunity a vitality

   s vitaminem C a zinkem 
pro posílení imunity

   obohacené o betaglukany
   100 % denní dávky 
12 vitamínů v 1 tabletě

   příchuť jahoda, tutti frutti 
a pomeranč

   bez umělých barviv, cukru, 
konzervantů, lepku a laktózy

   vhodné pro děti od 3 let

IMUNO-KOMPLEX, 30 kapslí

-21% sleva

129 Kč *

Doporučená cena: 164 Kč

Doplněk stravy

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

   Beta-glukan kvasničný  
přirozeně posiluje imunitní systém 
a nezatěžuje organismus 

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



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 16. 11. – 31. 12. 2020 nebo do vyprodání zásob. *Konečná cena po slevě je vždy vypočtena z uvedené doporučené ceny. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

-22% sleva

75 Kč *

Doporučená cena: 
96 Kč

VALETOL® 300 mg/150 mg/50 mg, 24 tablet

Cemio RED3 90+15 cps.

Cemio Kamzík® 120 cps. Cemio Kamzíkova konopná mast hřejivá 200 ml

GS Condro Diamant 100+50 tbl.

DÁRKOVÉ BALENÍ
599 Kč *

Doporučená cena: 740 Kč

DÁRKOVÉ BALENÍ
549 Kč *

Doporučená cena: 733 Kč

DÁRKOVÉ BALENÍ
599 Kč *

Doporučená cena: 774 Kč

Doplněk stravy

Doplněk stravy Kosmetika

Doplněk stravy

   nová generace péče o prostatu, 
potenci a vitalitu

   tři účinky v jedné kapsli denně
   Slivoň africká k podpoře zdraví 
prostaty, maca k podpoře 
sexuálního zdraví a sibiřský 
ženšen k podpoře vitality

   jedinečné kolageny v přirozené 
formě: kolagen typu I jako hlavní 
součást vazů, šlach a kůže

   kolagen typu II, obsažený 
v kloubní chrupavce

   vitamín C je důležitý pro správou 
tvorbu kolagenu v kloubních 
chrupavkách

   koncentrovaný konopný extrakt 
99,7% v unikátní kombinaci  
s bylinnými extrakty

   rychlá úleva pro ztuhlé klouby,  
unavené svaly a namožená záda a krk

   díky čistě přírodnímu složení je mast  
vhodná pro každodenní použití

   1 600 mg glukosamin sulfátu 
v denní dávce a DIAMANT 
FORTESCIN®

   aescin pro správné krevní zásobení 
kloubního pouzdra, vazů a šlach

   vitamin C pro tvorbu kolagenní sítě 
kloubních chrupavek a menisků

-20% sleva

265 Kč *

Doporučená 
cena: 331 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

TUSSIREX sirup 120 ml

-24% sleva

129 Kč *

Doporučená cena: 169 Kč

Zdravotnické 
prostředky

V akci také 
TUSSIREX Junior sirup 120 ml 

akční cena 129 Kč

   sirup 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

Coldrex Horký nápoj CITRON, 14 sáčků

-26% sleva

159 Kč *

Doporučená cena: 216 Kč

-15% sleva

209 Kč *

Doporučená cena: 247 Kč

V akci také 
Coldrex tablety, 24 tbl. za 119 Kč 

Coldrex Horký nápoj CITRON, 10 sáčků za 139 Kč 
Coldrex Horký nápoj CITRON S MEDEM, 10 sáčků za 139 Kč

V akci také Cemio Kamzíkova  
konopná mast chladivá 200 ml za 209 Kč

   uleví rychle od příznaků chřipky a nachlazení
   snižuje horečku, odstraňuje bolest hlavy, 
bolest v krku a uvolňuje ucpaný nos

   obsahuje paracetamol, fenylefrin a vitamin C

Lék k vnitřnímu užití.  
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. 

O správném použití se poraďte 
se svým lékařem nebo lékárníkem.

Valetol® 300 mg/150 mg/50 mg tablety. Volně prodejný lék k vnitřnímu užití,  
vhodný pouze pro krátkodobou léčbu. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Léčivý přípravek  
na bolesti:

    hlavy
    zad
    zubů
    při menstruaci




