
** více informací na www.ipcgroup.cz

1. 3. – 30. 4. 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. 3. – 30. 4. 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. 3. – 30. 4. 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

129 Kč *

Doporučená cena:  
174 Kč

-26% sleva

155 Kč *

Doporučená cena:  
210 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.

V akci také Allergodil®  
nosní sprej, 10 ml za 169 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.

V akci také  
Brufen® 400 mg,  

30 tablet za 59 Kč

Brufen® 400 mg, 100 tablet Allergodil® oční kapky, roztok 6 ml

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


-16% sleva

349 Kč *

Doporučená cena:  
415 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. 3. – 30. 4. 2022 nebo do vyprodání zásob. *Konečná cena po slevě je vždy vypočtena z uvedené doporučené ceny. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

GS Extra Strong Multivitamin 60+60 tbl.

Devenal 500 mg 60 tbl. ARTERIN® CHOLESTEROL 30 tbl.

-20% sleva

409 Kč *

Doporučená cena:  
509 Kč

-16% sleva

199 Kč *

Doporučená cena:  
238 Kč

V akci také 
GS Extra Strong  

Multivitamin 50+  
90+30 tbl. za 459 Kč

Doplňky stravy

   vyvážené složení   
STRONG KOMPLEX

   extra dávka vitaminu C,  
lutein, activin, echinacea

   extra silný, extra účinný

GS Extra Strong Vitamin D3 2000 IU 90 cps.

V akci také 
GS Vitamin D3 400 IU,  

kapky 10,8 ml 
za 199 Kč

Doplňky stravy

   extra silný vitamin D3 
pro podporu imunity  
a zdravé kosti a zuby

   2000 IU vitaminu D3  
v jediné kapsli

   s olivovým olejem  
pro vysokou  
vstřebatelnost

NOVINKA
279 Kč *

Doporučená cena:  
307 Kč

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

Pozorně si přečtěte příbalovou informaci.

1Bylo prokázáno, že rostlinné steroly snižují hladinu 
cholesterolu v krvi. 2Vitamin C přispívá k normální tvorbě 

kolagenu, ke správné funkci krevních cév a k ochraně  
buněk před oxidativním stresem. Doplněk stravy.

Dexoket® 25 mg potahované tablety, 10 tablet

-16% sleva

75 Kč *

Doporučená  
cena: 89 Kč

*Ke krátkodobé léčbě mírné až střední intenzity.
Pečlivě si pročtěte příbalový leták. Volně prodejný lék Dexoket® 

obsahuje dexketoprofen trometamol. K vnitřnímu užití.

Rychlá a účinná  
pomoc při bolesti*

  hlavy    zubů 
  svalů a kloubů    při menstruaci

VIGANTOLVIT® D3 2000 I.U., 60 tobolek

Barny´s HypnoX® L-tryptofan+bylinky 30 kapslí

-18% sleva

169 Kč *

Doporučená cena: 205 Kč

-27% sleva

199 Kč *

Doporučená cena:  
271 Kč

Doplněk stravy

Když melatonin nestačí
   kombinace 12 aktivních 
složek

   snadné usínání (chmel, 
mučenka)

   kvalitní a přirozený 
spánek (kozlík, 
mučenka)

   L-tryptofan + vitaminy 
skupiny B

   i pro dlouhodobé 
užívání

Junior-angin pastilky 24 ks

Expert na bolest v krku u dětí!
   ulevuje od bolesti v krku
   zklidňuje podrážděné sliznice

   ve formě jemných jahodových pastilek pro děti od 4 let, 
lízátek od 3 let nebo třešňového sirupu od 1 roku

Zdravotnické prostředky

V akci také
Junior-angin lízátka 8 ks za 149 Kč

Junior-angin sirup 100 ml za 199 Kč

-17% sleva

169 Kč *

Doporučená cena: 205 Kč

   snižuje cholesterol 1

   přispívá k normální tvorbě kolagenu  
pro normální funkci krevních cév 2

   antioxidační účinek 2

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

Doplnňky stravy

S vitaminem D:
   pro zdravé kosti a svaly
   pro normální funkci imunitního systému
   pro podporu vstřebávání a využití vápníku ve Vašem těle

V akci také
VIGANTOLVIT® OSTEO,  

30 tablet za 169 Kč



-17% sleva

99 Kč *

Doporučená cena: 120 Kč

-17% sleva

259 Kč *

Doporučená  
cena: 312 Kč

-22% sleva

120 Kč *

Doporučená cena: 155 Kč

NOVINKA
55 Kč 

-20% sleva

149 Kč *

Doporučená cena: 187 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. 3. – 30. 4. 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. 3. – 30. 4. 2022 nebo do vyprodání zásob. *Konečná cena po slevě je vždy vypočtena z uvedené doporučené ceny. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

V akci také 
NatureVia® Omega 3  

One a Day cps. 60 za 298 Kč

V akci také 
Olfen Neo Forte, 

20 mg/g gel,  
100 g za 255 Kč

NatureVia® Ostropestřec forte cps. 60

Vitar Kids Multivitamin 50 želé

PARALEN® RAPID 16 tablet Ibalgin® Plus 24 tablet

Imodium® Rapid 2 mg, 12 tbl.

Doplňky stravy

Doplněk stravy

Ibalgin® Plus je lék k vnitřnímu užití.  
Pozorně čtěte příbalovou informaci  

a poraďte se s lékařem nebo  
lékárníkem.

   200 mg silymarinu  
pro detoxikaci jater  
a celého organismu

   silný a účinný
   prémiová kvalita  
– maximální síla  
v 1 kapsli

   pro podporu imunitního systému dětí
   s obsahem vitaminů a minerálů
   používáme pouze přírodní barviva

   první a jediná kombinace ibuprofenu a kofeinu
   kofein zesiluje působení ibuprofenu proti  
bolesti a společně přinášejí rychlejší  
a silnější úlevu

Ibalgin® Plus:  
rychlejší a silnější úleva od bolesti hlavy

   ke krátkodobé symptomatické léčbě  
akutní středně silné bolesti u dospělých,  
jako je bolest zubů nebo bolest hlavy

   dvojí silou proti bolesti hlavy

AKČNÍ CENA
333 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

-22% sleva

189 Kč *

Doporučená cena:  
243 Kč

Vividrin ectoin 10 ml

V akci také 
Vividrin ectoin nosni 
sprej 20 ml za 189 Kč

Zdravotnický prostředek

   potlačuje příznaky,  
předchází alergiím  
a intenzivně oči  
zvlhčuje

   použitelnost  
6 měsíců  
po otevření

   bez konzervantů  
a omezení věku

*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*

Olfen Neo Forte, 20 mg/g gel, 150 g

-9% sleva

359 Kč *

Doporučená  
cena: 394 Kč

Olfen Neo Forte ulevuje od intenzivní,  
náhle vzniklé bolesti zad, svalů a kloubů.

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.  
Olfen Neo Forte je léčivý přípravek k zevnímu použití. Obsahuje účinnou látku diclofenacum diethylaminum.

Lék k vnitřnímu užití. 
Obsahuje paracetamol.  

Čtěte pozorně příbalovou 
informaci a poraďte se  

s lékařem nebo lékárníkem.
   novinka ve formě šumivé tablety
   s pomerančovou příchutí
   tlumí bolest zubů, hlavy, kloubů

   snižuje horečku
   pomáhá při chřipce
   přináší úlevu od menstruačních bolestí



-26% sleva

89 Kč *

Doporučená  
cena: 120 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. 3. – 30. 4. 2022 nebo do vyprodání zásob. *Konečná cena po slevě je vždy vypočtena z uvedené doporučené ceny. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

-14% sleva

359 Kč *

Doporučená cena: 416 Kč

Wobecare Active CBD krém 100 ml

Kosmetický  
přípravek

   unikátní kombinace konopného CBD, 
arniky, kostivalu, mentolu a kafru

   krém pro masáž pokožky např. v oblasti 
namáhaných zad, kloubů a svalů

   vysoký obsah CBD – 500 mg/100 ml
   rychle se vstřebává
   vyroben ve Švýcarsku

RAKYTNÍČEK+ multivitaminové želatinky 50 ks

JARNÍ BALENÍ
179 Kč 

   oblíbené želatinky  
s 9 vitaminy a rakytníkem  
na podporu imunity

   skvělá ovocná chuť
   bez konzervantů
   limitovaná edice

Doplňky stravy

-20% sleva

369 Kč *

Doporučená cena: 462 Kč

TEREZIA Černý česnek 60 kapslí

Doplněk stravy

   česnek pomáhá regulovat hladinu 
cholesterolu a lipidů v krvi

   podporuje imunitu
   bez zápachu a palčivé chuti
   nedráždí sliznice zažívacího ústrojí 

-21% sleva

259 Kč *

Doporučená cena: 328 Kč

TEREZIA Ostropestřec + reishi FORTE 60 kapslí

Doplněk stravy

   ostropestřec pomáhá  
k ochraně a regeneraci jater

   v kombinaci s reishi a černým 
bezem na podporu imunity

   bez konzervačních látek

Centrum Silver 100 tablet

V akci také 
Centrum A-Z  

100 tablet  
za 599 Kč

AKČNÍ BALENÍ
619 Kč

Centrum Silver  
je kompletní multivitamin 
se speciálně vyváženým 
složením pro podporu 
výživy osob  
starších 50 let.

Doplňky stravy

K nákupu Centrum Silver 100 tbl nyní navíc 
Centrum Silver 30 tbl za 0,01 Kč. Platí  
i pro Centrum A-Z 100 tbl, nyní  
30 tbl za 0,01 Kč navíc.

Voltaren Forte 20 mg/g gel 100 g

-25% sleva

279 Kč *

Doporučená  
cena: 372 Kč

Pozorně si přečtěte  
příbalovou informaci.  

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

Analgetikum ve formě gelu s účinkem na 12 hodin.
   tlumí bolest zad, svalů a kloubů
   stačí aplikovat 2x denně
   snadno otevíratelný uzávěr

-10% sleva

89 Kč *

Doporučená cena: 
99 Kč

Panadol Extra Novum 500 mg/65 mg 24 tbl.

Pozorně si přečtěte příbalovou  
informaci. Panadol Extra 
Novum 500 mg/65 mg  
potahované tablety  
je lék na vnitřní užití. 

V akci také  
Panadol Novum 500 mg  

24 tbl. za 37 Kč

COREGA fixační krém Original extra silný 40 g

Darujte radost z úsměvu
   pevná fixace až 12 hod.
   pomáhá bránit ulpívání 
zbytků jídla pod náhradou

  bez zinku Corega čistící tablety určené na každodenní čištění zubních náhrad a Corega fixační  
krémy na fixaci zubních náhrad jsou zdravotnické prostředky. Čtěte pečlivě návod k použití.

V akci také
COREGA Max Control 40 g za 109 Kč

COREGA fixační krém Bez příchuti  
extra silný 40 g za 89 Kč

COREGA BIO tabs Antibakteriální  
tablety 30 ks za 86 Kč

   proti mírné až středně silné bolesti hlavy, zubů, 
migrény, při menstruačních  
bolestech a bolestech  
svalů, kloubů a v krku  
při onemocnění horních  
cest dýchacích

   objevuje se v krvi  
již do 10 minut

Ke každému produktu v akci 
6 ks čistících tablet Corega NAVÍC



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. 3. – 30. 4. 2022 nebo do vyprodání zásob. *Konečná cena po slevě je vždy vypočtena z uvedené doporučené ceny. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

Vše pro zdraví... www.ipcgroup.cz

Produkty s mikronizací
• zaručuje lepší vstřebávání

Produkty s postupným uvolňováním 
• vstřebávání substance pozvolně 

po celý den • lepší využití účinné látky

  VYROBENO V ČESKÉ REPUBLICE

Naši lékárníci doporucNaši lékárníci doporucují .. .ují .. .

Doplňky stravy



-20% sleva

143 Kč *

Doporučená cena:  
178 Kč

-22% sleva

77 Kč *

Doporučená cena: 
99 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. 3. – 30. 4. 2022 nebo do vyprodání zásob. *Konečná cena po slevě je vždy vypočtena z uvedené doporučené ceny. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

-23% sleva

31 Kč *

Doporučená cena: 40 Kč

-20% sleva

240 Kč *

Doporučená cena:  
302 Kč

ACYLPYRIN® 10 tablet

EXODERIL® 10 mg/ml kožní roztok, 20 ml INFADOLAN® 1 600 IU/g + 300 IU/g mast 100 g

V akci také
ACYLPYRIN®  500 mg šumivé tablety 15 tbl. za 79 Kč

ACYLPYRIN® + C 12 tbl. za 79 Kč

ACYLPYRIN® 500 mg tablety, ACYLPYRIN® 500 mg šumivé tablety.  
Jedna tableta obsahuje 500 mg kyseliny acetylsalicylové.  

ACYLPYRIN® +C 320mg/200 mg  šumivé tablety. Volně prodejné  
léky k vnitřnímu užití.  Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Volně prodejné léky  
k vnějšímu použití s účinnou  
látkou naftifin hydrochlorid.  
Čtěte pozorně příbalový leták.
*při postižení nehtů 2x denně

    lék při chřipce a nachlazení
    snižuje horečku
    k úlevě od bolesti hlavy, kloubů  

a svalů provázející chřipková  
onemocnění

Bepanthen® Sensiderm krém 20 g

Pečlivě čtěte návod k použití. 
Bepanthen Sensiderm krém  

je zdravotnický prostředek  
na léčbu příznaků ekzému. 

LMR-CH-20210517-15

V akci také Bepanthen® Sensiderm  
krém 50 g akční cena 289 Kč

V akci také  
EXODERIL® 10 mg/g  

krém, 30 g  
akční cena 265 Kč

Úleva od svědění do 30 minut
   ulevuje od příznaků ekzému
   rychle a účinně pomáhá při alergických kožních reakcích 
   ulevuje od podrážděné a zarudlé pokožky i po nošení roušky 
   zklidňuje pokožku
   vhodný pro děti od narození, těhotné i kojící ženy

Léčí nehtové  
a kožní plísně

    rychle ulevuje  
od příznaků

    proniká do hloubky  
postižených míst

    aplikace na kůži  
pouze 1x denně.*

-19% sleva

129 Kč *

Doporučená  
cena: 159 Kč

Volně prodejný lék  
na vnější použití. Před použitím  

si přečtěte příbalovou informaci a poraďte se  
se svým lékařem nebo lékárníkem

    lék k urychlení hojení a obnovy pokožky  
na neinfikované drobné rány, oděrky, popáleniny 
I. stupně, na suchou popraskanou kůži, na trhliny 
v kožních rýhách

    na promazání suché pokožky u chronických ekzémů, 
u pacientů s atopickou dermatitídou  
a k prevenci opruzení

-19% sleva

159 Kč *

Doporučená  
cena: 197 Kč

VALETOL®, 24 tablet Procto-Glyvenol®, rektální krém 30 g

V akci také
VALETOL® 12 tbl. za 49 Kč

VALETOL® 300 mg/150 mg/50 mg tablety. Volně prodejný lék k vnitřnímu užití. Před použitím si přečtěte 
příbalovou informaci a poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Pouze pro krátkodobé použití.

Lék na bolesti:
    hlavy
    zubů
    zad v křížové 
oblasti

    při menstruaci

-24% sleva

219 Kč *

Doporučená cena:  287 Kč

-21% sleva

149 Kč *

Doporučená cena:  189 Kč

Urinal Akut 10 tbl. Marťánci gummy echinacea 50 ks

   kombinace kanadských 
brusinek a vitaminu D

   se zlatobýlem obecným 
pro podporu zdraví 
močových cest

   akutní péče

   multivitaminy pro děti 
s echinaceou, vitaminem C 
a zinkem pro podporu 
imunitního systému

   oblíbení želatinoví Marťánci 
s ovocnou příchutí  
třešně a jahodyDoplněk stravy Doplněk stravy

Procto-Glyvenol® 50 mg/g + 20 mg/g rektální krém. Procto-Glyvenol® 400 mg + 40 mg čípky.  
Volně prodejné léky k rektálnímu podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci  

a poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Procto-Glyvenol® Soft (kosmetický přípravek).

Lék pro lokální léčbu vnitřních a vnějších hemoroidů
    ulevuje od bolesti, svědění a štípání
    zároveň zmírňuje zánět

V akci také
Procto-Glyvenol® rektální čípky 10 sup. za 169 Kč

Procto-Glyvenol® Soft 30 ks za 69 Kč


