
** více informací na www.ipcgroup.cz

2. 1. – 28. 2. 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 2. 1. – 28. 2. 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 2. 1. – 28. 2. 2021 nebo do vyprodání zásob. *Konečná cena po slevě je vždy vypočtena z uvedené doporučené ceny. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

GS Vitamin C 1000 + šípky 100+20 tbl.

-21% sleva

239 Kč *

Doporučená cena: 303 Kč

   obohacen o šípky
   unikátní tableta TIME-RELEASE 
zajišťující postupné uvolňování

   vitamin C přispívá ke snížení  
únavy a vyčerpání

Nicorette® Spray 1mg/dávka, orální sprej, roztok 2x13,2 ml

SUPER CENA
699 Kč *

Doporučená cena: 803 Kč

Reklama na léčivý  
přípravek. Orální sprej, 

 roztok Nicorette® Spray  
1mg/ dávka obsahuje nikotin  

a je k podání do úst. Před  
použitím si pečlivě přečtěte celou  

příbalovou informaci. *Při užití dvou dávek. Doplněk stravy

V akci také  
GS Vitamin C500 + šípky  

tbl. 100+20 za 169 Kč

V akci také 
Nicorette® Spray 1mg/dávka,  

orální sprej, roztok 13,2 ml za 404 Kč
a Nicorette® Spray s příchutí lesního 

ovoce 1mg/dávka, orální sprej,  
roztok za 404 Kč

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.

ZBAVTE SE ZÁVISLOSTI NA KOUŘENÍ
   účinkuje rychle a potlačí touhu po cigaretě již po 30 sekundách*

   rychlá úleva od chuti na cigaretu a nutkání kouřit
   umožňuje plynule reagovat na potřebu doplnění nikotinu v těle
   dovoluje postupné snižování dodávané dávky nikotinu
   neobsahuje cukr

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


-21% sleva

125 Kč *

Doporučená cena: 158 Kč

    uleví od bolesti hlavy, zad, kloubů i menstruační bolesti

    snižuje horečku a tlumí projevy zánětu

    balení po 100 i 30 tabletách

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

lékařem či lékárníkem.

APO-Ibuprofen 400 mg 100 tbl. Bepanthen® Baby 100 g
V akci také Bepanthen® Baby 30 g akční cena 135 Kč

-19% sleva

279 Kč *

Doporučená cena: 345 Kč

Pomáhá chránit zadeček před vznikem opruzení
   každodenní jemná péče i pro tu nejcitlivější pokožku
   bez parfemace a umělých konzervantů
   vhodný k ošetření bradavek po kojení
   s mandlovým olejem a panthenolem  
pro přirozenou regeneraci pokožky

Kosmetický přípravek.
* Nejdůvěryhodnější  

značka roku 2019  
v kategorii dětské krémy  

proti opruzeninám.  
(www.duveryhodneznacky.cz)

L.CZ.MKT.CC.12.2019.1785

Septabene 3 mg/1 mg, 16 pastilek

Müllerovy pastilky® Islandský lišejník

-10% sleva

129 Kč *

Doporučená cena: 143 Kč

-15% sleva

89 Kč *

Doporučená cena: 
105 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

Vlasové hnojivo 60 tablet

-17% sleva

340 Kč *

Doporučená cena: 
410 Kč

Doplňky stravy

Islandský lišejník
   napomáhá k normální  
činnosti dýchacích cest

   napomáhá k přirozené  
obranyschopnosti

Šalvěj
   napomáhá k normální  
činnosti dýchacích cest

   osvěžuje dech a zpříjemňuje  
pocit v ústech

www. muller-pharma.cz

S obsahem islandského lišejníku nebo se šalvějí

V akci také
Müllerovy pastilky® šalvěj 

za 89 Kč

Doplňky stravy a kosmetika

Husté složení, hustý výsledek!
   přípravek pro podporu  
hustoty vlasů  
a omezení  
jejich  
vypadávání1,2

   unikátní složení  
s 1biotinem, 
2zinkem,  
aminokyselinami  
a MSM  
pro rychlý  
a výrazný účinek

V akci také
Vlasové hnojivo  

150 tablet za 539 Kč
Vlasové hnojivo šampon  

150 ml za 220 Kč
Vlasové hnojivo sérum 

50 ml za 205 Kč

Oscillococcinum® 30 dávek

-15% sleva

599 Kč *

Doporučená cena: 
705 Kč

   prevence a léčba chřipkových stavů
   bez věkového omezení
   může se užívat během těhotenství a kojení

V akci také 
Oscillococcinum®  
6 dávek za 189 KčČtěte 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.

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. – 28. 2. 2021 nebo do vyprodání zásob. *Konečná cena po slevě je vždy vypočtena z uvedené doporučené ceny. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

Swiss NatureVia® Laktobacily 5 Imunita s vit. C 33 cps.

-21% sleva

207 Kč *

Doporučená cena: 262 Kč

V akci také
Swiss NatureVia 

Laktobacílky třešňové 
33 pastilek za 163 Kč

   BONUS 10 % 
ZDARMA

   nejmodernější  
probiotikum nové  
generace pro péči  
o vyváženou střevní mikroflóru

   s vitaminem C pro podporu 
imunity

   doporučuje se při a po užívání 
antibiotik

   prémiová kvalita – maximální 
síla díky 1 kapsli

Doplňky stravy

MUCONASAL® PLUS + DÁREK

VÝHODNÁ AKCE
109 Kč 

Zdravotnický prostředek

   zklidňuje kašel, chrání 
sliznici, rozpouští hlen

   obsahuje přírodní extrakty  
z jitrocele, proskurníku, 
tymiánu a rostlinný glycerol

MUCONATURAL complete, 
sirup 120 ml ZDARMA

   rychle, účinně 
a dlouhodobě 
uvolní nos  
při rýmě 
a nachlazení

   navíc osvěží  
vůní máty  
a eukalyptu

   vhodný pro  
dospělé a děti 
od 6 let

MUCONASAL® PLUS  je volně prodejný lék k nosní-
mu použití. Obsahuje tramazolini hydrochloridum. 
Čtěte pozorně příbalovou informaci a poraďte 
se s lékařem nebo lékárníkem.



-18% sleva

148 Kč *

Doporučená cena: 180 Kč

PARALEN® GRIP horký nápoj citrón 650 mg/10 mgNosátko nosní odsávačka

-15% sleva

222 Kč *

Doporučená cena: 262 Kč

Zdravotnická technika

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. – 28. 2. 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 2. 1. – 28. 2. 2021 nebo do vyprodání zásob. *Konečná cena po slevě je vždy vypočtena z uvedené doporučené ceny. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

Coldrex tablety, 24 tbl.

-21% sleva

119 Kč *

Doporučená cena: 151 Kč

   odstraňuje příznaky chřipky a nachlazení
   díky paracetamolu snižuje horečku, 
odstraňuje bolest hlavy, bolest v krku

   s přídavkem léčivých látek na uvolnění 
ucpaného nosu a odkašlávání

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

TUSSIREX sirup 120 ml

-15% sleva

129 Kč *

Doporučená cena: 153 Kč

Zdravotnické 
prostředky

V akci také 
TUSSIREX Junior sirup 

120 ml za 129 Kč

   sirup na všechny druhy kašle spojené s nachlazením
   zmírňuje suchý dráždivý i průduškový kašel 
   rychlá úleva
   TUSSIREX Junior sirup 120 ml pro děti od 1 roku

AKCE 
1+1

TEREZIA Hlíva ústřičná + lactobacily 60+60 kapslí

   šípek a vitamin C podporují imunitní systém
   bez příměsí a konzervačních látek

-9% sleva

409 Kč *

Doporučená  
cena: 451 Kč

Doplněk stravy
   nejsilnější hlíva na trhu*

   hlíva z českých pěstíren

* Nejvyšší obsah  
deklarovaných betaglukanů. 

Dle průzkumu z lékáren, 
leden 2020.

Doplňky stravy

RAKYTNÍČEK multivitaminové želatinky s rakytníkem ORIGINÁL 70 ks

-21% sleva

199 Kč *

Doporučená cena: 251 Kč

   obsahuje 9 vitaminů a rakytník 
na podporu obranyschopnosti organizmu

   skvělá chuť díky obsahu ovocné šťávy
   bez příměsí a konzervačních látek

V akci také
HRUŠKA 70 ks, VIŠEŇ 70 ks, 

DŽUNGLE 70 ks, MOŘSKÝ SVĚT 140 ks 
a veganské želé DIVOKÉ OVOCE 90 ks 
a MARACUJA 90 ks akční cena 199 Kč

-19% sleva

159 Kč *

Doporučená cena: 197 Kč

Vicks Symptomed Complete Citrón 10 sáčků

   účinně a rychle odstraní hleny z nosní dutiny
   zakládá se na nejúčinnější odsávací technologii
   ideální pro použití u novorozenců i kojenců

   použitelná také u batolat,  
větších dětí i dospělých

   jednoduché a jednoznačné 
použití

   lehce rozebíratelná, jednoduše  
se čistí a dezinfikuje

+ZDARMA Nosko Spray s mořskou vodou -18% sleva

139 Kč *

Doporučená cena: 169 Kč

Léky k vnitřnímu užití. 
Čtěte pozorně příbalovou informaci.

   na horečku, ucpaný nos,  
bolest hlavy, bolest v krku

Odstraňuje příznaky chřipky a nachlazení
   nezpůsobuje ospalost
   bez umělých barviv

V akci také
PARALEN® GRIP horký nápoj echinacea 

a šípky 500 mg/10 mg za 139 Kč
Paralen® Grip horký nápoj  pomeranč 

a zázvor 500 mg/10 mg za 139 Kč
PARALEN® GRIP horký  

nápoj Neo za 139 Kč

Stoptussin, perorální kapky, roztok 50 ml

Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus  0,5 mg/ml nosní sprej za 90 Kč
   nosní 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

Lék k nosnímu podání, obsahuje léči-
vou látku oxymetazolin hydrochlo-
rid. Přečtěte si pozorně příbalovou 
informaci.

   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

Lék k vnitřnímu užití. 
Přečtěte si pozorně  
příbalovou informaci.

V akci také Vicks Symptomed  
Forte Citrón 10 sáčků  
za 159 Kč

V akci také
Stopangin, orální sprej, 

30 ml za 119 Kč
Ambrobene, sirup 100 ml za 89 Kč

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci. Stoptussin, perorální kapky, roztok; je léčivý přípravek 
k vnitřnímu užití. Ambrobene, sirup je léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Obsahuje účinnou látku ambroxoli hyd-
rochloridum. STOPANGIN, orální sprej 30 ml je lék k orálnímu užití, obsahuje  léčivou látku hexetidin. K dosažení 
účinku jednotlivých léků není nutné společné užívání všech zobrazených léků.

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 2. 1. – 28. 2. 2021 nebo do vyprodání zásob. *Konečná cena po slevě je vždy vypočtena z uvedené doporučené ceny. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

ACC® LONG 600 mg šumivé tablety, 20 tbl.

-14% sleva

169 Kč *

Doporučená cena:  
197 Kč

1x
denně

LINEX® COMPLEX 14 tobolek

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

VÝHODNÁ CENA
99 Kč *

Doporučená cena: 104 Kč

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 99 Kč

Olynth® 0,5 mg/ml nosní sprej, roztok 
a Olynth® 1 mg/ml nosní sprej, roztok za 79 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 109 Kč

   rychle uvolňuje ucpaný nos
   zvlhčuje nosní sliznici
   neobsahuje konzervační 
látky

   účinek po dobu 10 hodin

V akci také  
ACC® LONG 600 mg  

šumivé tablety,  
10 tbl. za 113 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

-23% sleva

129 Kč *

Doporučená  
cena: 167 Kč

Robitussin Antitussicum na suchý dráždivý kašel

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Robitussin Antitussicum na suchý 
dráždivý kašel (dextromethorphani hydrobromidum monohydricum) 

je lék k vnitřnímu užití.

V akci také
Robitussin Expectorans na odkašlávání akční cena 129 Kč

Robitussin Junior akční cena 109 Kč

Na suchý dráždivý 
kašel

   efektivně ulevuje  
od suchého  
dráždivého kašle

   pro dospělé 
a děti od 6 let

   bez cukru

Voltaren Forte 20 mg/g gel 150 g

-17% sleva

389 Kč *

Doporučená cena: 
469 Kč

Pozorně si přečtěte  
příbalovou informaci.  

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

diclofenacum diethylaminum. 
Voltaren 140 mg léčivá náplast 

je lék na vnější použití. Obsahuje 
diclofenacum natricum. 

V akci také Voltaren 140 mg léčivá náplast 5 ks za 289 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

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

Zdravotnický prostředek

OTRIVIN Menthol 1 mg/ml nosní sprej 10 ml

-23% sleva

99 Kč *

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.

   sprej s chladivou silou 
mentolu a eukalyptu

   uvolní ucpaný nos 
do 2 minut 
a až na 12 hodin

   bez konzervantů

-21% sleva

169 Kč *

Doporučená cena: 
214 Kč

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

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.

   efektivní úleva od příznaků 
chřipky a nachlazení, jako  
jsou mírně nebo středně 
silná bolest, horečka, 
ucpaný nos

   navíc pomáhá při vlhkém,  
produktivním kašli

Neo-angin® bez cukru 24 pastilek

-15% sleva

159 Kč *

Doporučená cena: 187 Kč

   potlačuje zánět

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 159 Kč
Neo-angin® šalvěj 24 pastilek 

akční cena 159 Kč

+ZDARMA Hygienický gel na ruce

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

V akci také  
LINEX® FORTE  28 tobolek za 199 Kč

-21% sleva

159 Kč *

Doporučená cena: 203 Kč

   vitamin B6 a zinek přispívají  
k normální funkci imunitního systému

   vitaminy B2 a B6 přispívají  
ke snížení míry únavy a vyčerpání

Probiotikum pro doplnění bakterií střevní mikroflóry.

Doplňky stravy. Linex Complex obsahuje bakterie Lactobacillus rhamnosus GG. Linex Forte obsahuje bakterie 
Lactobacillus acidophilus a Bifidobacterium animalis subsp.lactis. Nejsou určeny k náhradě pestré stravy.


