Vlasové hnojivo 150 tablet

SwissMedicus® Koňská Mast® s CBD hřejivá 200 ml

-23% sleva
550 Kč *

Husté složení,
hustý výsledek!
podpora hustoty
a omezení
vypadávání vlasů
díky vysoké dávce
biotinu
aminokyseliny
a MSM pro rychlý
a výrazný účinek

Doporučená cena:
716 Kč
V akci také
Vlasové hnojivo
60 tablet za 330 Kč
Vlasové hnojivo šampon
150 ml za 205 Kč
Vlasové hnojivo sérum
50 ml za 200 Kč

Doplňky stravy
a kosmetika

MUCOSOLVAN® pro dospělé 100 ml
Léčí vlhký kašel.
rozpouští hlen
usnadňuje vykašlávání
jahodová příchuť

-20% sleva
119 Kč *
Doporučená cena: 148 Kč

V akci také
MUCOSOLVAN® long effect 20 kapslí za 135 Kč
MUCOSOLVAN JUNIOR 3 mg/ml SIR 100 ml za 105 Kč
MUCOSOLVAN® pro dospělé , MUCOSOLVAN® long effect a MUCOSOLVAN®
JUNIOR 3 mg/ml SIR 100 ml jsou volně prodejné léky k vnitřnímu užití.
Obsahují ambroxoli hydrochloridum. Čtěte pozorně příbalovou informaci
a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Voltaren Forte 20 mg/g gel 150 g
Analgetikum ve formě gelu s účinkem na 12 hodin.
tlumí bolest zad, svalů a kloubů
stačí aplikovat
2x denně
snadno
otevíratelný
uzávěr

Zdravotnický prostředek

-17% sleva
389 Kč *
Doporučená cena:
469 Kč

na vnější použití. Obsahuje diclofenacum
diethylaminum. Voltaren 140 mg
léčivá náplast je lék na vnější použití.
Obsahuje diclofenacum natricum.

Cetebe® Vitamin C 500 mg, 60 cps.

-18% sleva
199 Kč *
C etebe® Vitamin C 500 mg s postupným uvolňováním jedinečným
způsobem zásobuje organismus vitaminem C po celý den
Unikátní TECHNOLOGIE ČASOVÝCH PERLIČEK™
Vitamin C přispívá k normální funkci imunitního systému

-20% sleva
209 Kč *

bylinný balzám vyrobený
z 25 druhů bylinných
a rostlinných extraktů
tradiční švýcarská receptura
obohaceno o konopný
extrakt
k masáži při svalové únavě,
namožených zádech a kloubech,
po sportu nebo při fyzické
námaze
hřejivý účinek

Doporučená cena: 261 Kč

V akci také SwissMedicus®
Koňská Mast® s CBD
chladivá 200 ml za 219 Kč

Rezervujte
si léky z eReceptu

Kosmetika

Jděte pro léky jen jednou a na jistotu.

OTRIVIN Menthol 1 mg/ml nosní sprej, roztok 10 ml

-23% sleva
99 Kč *

Nosní sprej s vůní mentholu:
pomáhá rychle uvolnit
ucpaný nos
uvolňuje tlak v dutinách
začíná uvolňovat ucpaný nos
do 2 minut a až na 12 hodin

Doporučená cena:
129 Kč

Otrivin Menthol 1 mg/ml nosní sprej
s dávkovačem, roztok a Otrivin 1 mg/ml
nosní sprej, roztok obsahují xylometa
zolin. Otrivin Rhinostop 0,5 mg/ml +
0,6 mg/ml nosní sprej, roztok obsahuje
xylometazolini hydrochloridum
a ipratropii bromidum. Léky k podání
do nosu. Před použitím si pečlivě
přečtěte příbalovou informaci.

V akci také
Otrivin 1 mg/ml nosní sprej
10 ml za 89 Kč
Otrivin Rhinostop
0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml
nosní sprej 10 ml za 139 Kč

Na suchý dráždivý kašel
efektivně ulevuje od suchého
dráždivého kašle
pro dospělé a děti od 6 let
bez cukru

21 typ

Barny´s HerpeNorm™ 10 kapslí

-20% sleva
159 Kč *

RAKYTNÍČEK multivitaminové želatinky s rakytníkem ORIGINÁL 70 ks

-50% sleva
68 Kč *

-23% sleva
199 Kč *

Doporučená cena: 135 Kč

Doporučená cena: 259 Kč

V akci také ekonomické balení
Barny´s HerpeNorm™ 30 kapslí za 154 Kč

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 za 199 Kč
RAKYTNÍČEK+ zimolez
50 ks za 199 Kč
skvělá chuť díky obsahu ovocné šťávy
bez konzervačních látek

Doporučená cena: 200 Kč

V akci také ROBITUSSIN EXPECTORANS na odkašlávání
100 mg/5 ml sirup 100 ml za 159 Kč
a ROBITUSSIN JUNIOR na suchý dráždivý kašel
3,75 mg/5 ml sirup 100 ml za 129 Kč
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Robitussin Antitussicum na suchý dráždivý kašel
7,50 mg/5 ml sirup, Robitussin Junior na suchý dráždivý kašel 3,75 mg/5 ml sirup
(oba dextromethorphani hydrobromidum monohydricum) a Robitussin Expectorans
na odkašlávání 100 mg/5ml sirup (guaifenesinum) jsou léky k vnitřnímu užití.

BIOPRON9 Immunity 30 tob.
Pro každodenní péči o střevní mikrobiotu
a díky obsahu vitaminu D3 pro podporu
imunitního systému.
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ROBITUSSIN ANTITUSSICUM na suchý dráždivý kašel 7,50 mg/5 ml, sirup 100 ml

V akci také Voltaren 140 mg léčivá náplast 5 ks za 289 Kč
tenká, samostatně balená léčivá náplast pro úlevu
od akutní bolesti přímo v místě aplikace
Pozorně si přečtěte příbalovou
informaci. Voltaren Forte 20 mg/g gel je lék
působí 24 hodin při použití 2x denně
VoltaTherm hřejivá náplast 5 ks za 249 Kč
možnost úlevy od bolesti krku a zad bez obsahu léčiv

SLEDUJTE NÁS

-20% sleva
249 Kč *

Doporučená
cena: 243 Kč

Doporučená
cena: 310 Kč

Doplněk stravy

Doplněk stravy

ČISTÉ RTY BEZ PUCHÝŘKŮ!
Malá kapsle s velkým účinkem!
L-lysin a zinek, který příznivě
ovlivňuje správnou funkci
imunitního systému
a dobrý stav pokožky.

Doplňky stravy

obsahují vitaminy a rakytník na podporu
obranyschopnosti organizmu
Doplňky stravy

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
** 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. – 28. 2. 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 2. 1. – 28. 2. 2022 nebo do vyprodání zásob. *Konečná cena po slevě je vždy vypočtena z uvedené doporučené ceny. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

TEREZIA Hlíva ústřičná s rakytníkovým olejem 60+60 kapslí

-12% sleva
399 Kč *

nejsilnější hlíva na trhu*
šípek a rakytník podporují
imunitní systém
bez konzervačních látek

Doporučená cena: 454 Kč
V akci také
TEREZIA Hlíva ústřičná
s rakytníkovým olejem
100+100 kapslí za 609 Kč
TEREZIA Hlíva ústřičná + lactobacily
60+60 kapslí za 409 Kč

AKCE
1+1
Doplňky
stravy

*

-19% sleva
129 Kč *
Doporučená cena: 159 Kč
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

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

1enxně

d

Doplňky stravy

Stoptussin sirup 180 ml

Správná volba
proti kašli díky
2 účinným látkám.

Bepanthen® Baby 100 g

Doporučená cena:
357 Kč

Kosmetický přípravek. * Nejdůvěryhodnější značka roku
2020 v kategorii dětské krémy proti opruzeninám. (www.duveryhodneznacky.cz) L.CZ.MKT.CC.02.2021.2169

Doporučená cena: 291 Kč

V akci také Neo-angin®
třešeň 24 pastilek za 159 Kč
šalvěj 24 pastilek za 159 Kč

V akci také GS Vitamin C 500 + šípky
100+20 tbl. za 169 Kč
extra silný vitamin C, obohacený o přírodní
sílu šípků ve speciální TIME-RELEASE tabletě
s postupným uvolňováním
vitamin C podporuje imunitu a přispívá
ke snížení míry únavy a vyčerpání

NEO-ANGIN® BEZ CUKRU 1,2 mg/0,6 mg/5,72 mg pastilky,
NEO-ANGIN® TŘEŠEŇ 1,2 mg/0,6 mg/5,72 mg pastilky
a NEO-ANGIN® ŠALVĚJ 1,2 mg/0,6 mg/5,72 mg pastilky
jsou léky k místnímu užití v ústech a krku.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

-17% sleva
169 Kč *

-16% sleva
99 Kč *

Doporučená cena: 157 Kč

Doporučená cena: 204 Kč

Doporučená cena: 118 Kč

V akci také Vicks Symptomed
Forte 10 sáčků za 169 Kč

V akci také Stoptussin,
kapky, 50 ml za 129 Kč

Lék k vnitřnímu užití. Přečtěte si pozorně příbalovou informaci.

-15% sleva
599 Kč *
Doporučená cena: 705 Kč

V akci také Oscillococcinum®
6 dávek za 189 Kč
prevence a léčba chřipkových stavů, např.
horečka, zimnice, únava a bolesti svalů
bez věkového omezení
může se užívat během těhotenství a kojení

VÝHODNÉ BALENÍ
499 Kč *
Doporučená cena: 581 Kč
p ro podporu růstu krásných
a silných vlasů
18 účinných látek v každé kapsli
1 kapsle denně
výsledky již po měsíci užívání
Doplněk stravy

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

k omplex vitaminů C a D3,
rostlinných extraktů
z echinacey, rakytníku,
šípku a aceroly a organicky
vázaného zinku k podpoře
imunity a přirozené
obranyschopnosti
echinacea a šípek
přispívají k normální
funkci horních cest
dýchacích

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

NatureVia® Vitamin D3-Efekt 2000 IU tbl. 90

-8% sleva
165 Kč *
Doporučená
cena: 179 Kč
V akci také
NatureVia® ImunoHelp
cps. 60 za 249 Kč
Doplňky stravy

Olynth® HA 1 mg/ml, nosní sprej, roztok, 10 ml
r ychle uvolňuje ucpaný nos
zvlhčuje nosní sliznici
neobsahuje konzervační
látky
účinek po dobu 10 hodin

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

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

NatureVia® ImunoHelp cps. 30

Revitalon Forte 90 + 30 cps. ZDARMA

-22% sleva
279 Kč *

Doporučená cena: 168 Kč

-18% sleva
129 Kč *

Oscillococcinum® 30 dávek

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.

-14% sleva
249 Kč *

Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml nosní sprej 10 ml

Před použitím si pozorně přečtěte
příbalovou informaci. Stoptussin,
perorální kapky, roztok; Stoptussin sirup
jsou léčivé přípravky k vnitřnímu užití.

Doporučená cena:
229 Kč

u levuje od bolesti a škrábání v krku
dezinfikuje ústní dutinu
potlačuje zánět
pro dospělé a děti od 6 let

Doplňky
stravy

Vicks Symptomed Complete Citrón 10 sáčků

Tlumí suchý dráždivý
kašel a usnadňuje
vykašlávání.

-22% sleva
179 Kč *

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

Trojitá péče o miminka i maminky
pomáhá chránit zadeček před vznikem opruzení
přirozeně regeneruje a hydratuje
péče o prsní bradavky

V akci také
TEREZIA Vitamin D3 1000 IU
30 tobolek za 59 Kč
TEREZIA Vitamin D3 1000 IU
90 tobolek za 99 Kč

GS Vitamin C 1000 + šípky 100+20 tbl.

-5% sleva
159 Kč *

Doporučená cena: 239 Kč

Léky k vnitřnímu užití,
čtěte pečlivě příbalový leták.

ACC® LONG 600 mg šumivé tablety, 20 tbl.

NEO-ANGIN® BEZ CUKRU 24 pastilek

-21% sleva
189 Kč *

n a podporu tvorby
kostí a zubů
vitamin D3 reguluje
metabolismus vápníku
a udržuje normální funkci
imunitního systému

Nejvyšší obsah deklarovaných betaglukanů.
Dle průzkumu z lékáren, červen 2021.

Septabene 3 mg/1 mg, 16 pastilek

Léčí vlhký kašel
má rychlý nástup účinku
od 1. dne
rozpouští hlen a usnadňuje
vykašlávání
má navíc antioxidační účinek

TEREZIA VITAMIN D3 400 IU kapky 10 ml

VÝHODNÁ CENA
95 Kč *
Doporučená cena: 107 Kč

V akci také
Olynth® HA 0,5 mg/ml, nosní sprej, roztok, 10 ml za 95 Kč
Olynth® 0,5 mg/ml nosní sprej, roztok, 10 ml
a Olynth® 1 mg/ml nosní sprej, roztok, 10 ml 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
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.

„Sluneční vitamin“
přispívá ke správné funkci
imunity, k udržení zdravých
kostí a zubů a vstřebávání
vápníku
denní dávka v 1 malé tabletce
prémiová kvalita – maximální
síla v 1 tabletce

-14% sleva
198 Kč *
Doporučená
cena: 231 Kč
V akci také
NatureVia® Vitamin D3-Efekt
400 IU kap.10.8ml za 209 Kč
Doplňky stravy

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

-13% sleva
699 Kč

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 249 Kč
*
Nicorette® Classic Gum 2 mg nebo 4 mg
Nicorette® Icemint Gum 2 mg nebo 4 mg
léčivá žvýkací guma, 105 žvýkaček za 699 Kč
Doporučená cena: 803 Kč
Nicorette® invisipatch 25 mg/16 h, 15 mg/16 h
nebo 10 mg/16 h transdermální náplast za 459 Kč
Nicorette® Mint 4 mg, lisované pastilky, 20 pastilek za 179 Kč
Nicorette® Spray 1mg/dávka, orální sprej, roztok, 1 x 13,2 ml za 429 Kč
Nicorette® Spray s příchutí lesního ovoce 1mg/dávka, orální sprej,
roztok, 1 x 13,2 ml za 429 Kč
Reklama na léčivý přípravek. Léčivá žvýkací guma Nicorette® Classic Gum 2 mg & 4 mg, Nicorette® FreshFruit Gum
2 mg & 4 mg, Nicorette® Icemint Gum 2 mg & 4 mg, orální sprej, roztok Nicorette® Spray s příchutí lesního ovoce
1 mg/dávka, orální sprej, roztok Nicorette® Spray 1 mg/dávka a lisované pastilky Nicorette® Mint 4 mg obsahují
nikotin a jsou k podání do úst. Transdermální náplast Nicorette® invisipatch 25 mg/16 h, Nicorette® invisipatch
15 mg/16 h, Nicorette® invisipatch 10 mg/16 obsahuje nikotin a je k transdermálnímu podání. Před použitím
si pečlivě přečtěte celou 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. – 28. 2. 2022 nebo do vyprodání zásob. *Konečná cena po slevě je vždy vypočtena z uvedené doporučené ceny. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

