AKČNÍ NABÍDKA s platností od 7.1.-28.2.2019

Chřipka a nachlazení

Tantogrip citrón
600mg/10mg
por.plv.sol.scc.10

129 Kč
149

• Ulevuje od příznaky chřipky a nachlazení (horečka,
bolest hlavy, ucpaný nos, bolest svalů a kloubů).
• Zmírňuje příznaky akutního zánětu horních cest
dýchacích.
• V akci také Tantogrip pomeranč 600mg/10mg por.
plv.sol.scc.10

00

Pro dospělé a děti od 12 let. *Tantogrip citrón, Tantogrip pomeranč
obsahují paracetamol a phenylephrin hydrochlorid. Lék k vnitřnímu
užití. Čtěte pečlivě příbalový leták.

Prevence

OSCILLOCOCCINUM®
30 dávek

• Preventivně a od prvních příznaků
• Léčba pro celou rodinu i jednotlivce
• Bez věkového omezení

599 Kč
699

Oscillococcinum je homeopatický léčivý přípravek k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

00

Laktobacily

Lactoseven
20 tbl.

99 Kč

11700

• Laktobacily s unikátním složením.
• Obsahuje 7 kmenů bakterií mléčného kvašení,
inulin a vitamín D na imunitu.
• Ideální k užívání během antibiotické léčby, při
poruchách trávení a při oslabení imunity. *Doplněk stravy.

* Obvyklá prodejní cena. Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč vč. DPH. Nabídka platí od 7.1.-28.2.2019 nebo do vyprodání zásob. Prostudujte pečlivě příbalovou informaci.
Účinky a způsob použití konzultujte s Lékárníkem nebo Lékařem. Cílem této nabídky není podpora zvýšeného užívání léčiv. Změna vyhrazena. Za tiskové chyby neručíme.

AKČNÍ NABÍDKA s platností od 7.1.-28.2.2019
Bolest v krku

TANTUM VERDE LEMON
orm.pas.20x3mg

Imunita

129 Kč

Immun44 cps.60

380 Kč

46000

14900

Chřipka nachlazení

Theraflu forte
1000mg/200mg/12,2mg
prášek pro peroral roztok

169 Kč

19900

• Pro normální
fungování
imunitního
systému
s okamžitým
efektem.
• Má vliv na růst
a množení
virů.

•
•
•
•

Působí proti bolesti a zánětu v krku
Pastilky bez cukru ve čtyřech příchutích
Pro děti od 6 let a dospělé.
V akci také Tantum Verde roztok a Tantum Verde
spray Forte 15ml (0,30%) s praktickou sklopnou
tryskou – tekuté formy s antimikrobiálním účinkem.

• Obsahuje Plantovir®, komplexní směs tzv. polyfenolů,
a PHYTO-PANMOL® biologicky aktivní vitamíny z přírodních zdrojů.
• Immun44 obsahuje i výtažek ze skalní růže, který se pro
svůj antivirový potenciál používá již od dob antiky.
• V akci také Immun44 sirup 300ml *Doplněk stravy.

*Lék s účinnou látkou benzydamin hydrochlorid. K místnímu užití
v ústech a v krku. Čtěte pečlivě příbalový leták.

• Účinná úleva od příznaků chřipky a nachlazení, ve
formě horkého nápoje.
• Pomáhá při: mírné nebo středně silné bolesti, horečce,
ucpaném nosu a při vlhkém, produktivním kašli.
• V akci také Theraflu 500mg/100mg/6,1mg cps dur 16
*Čtěte příbalový leták. O správném použití se poraďte se svým lékařem
nebo lékárníkem. Theraflu Forte horký nápoj je lék k vnitřnímu použití.

VITAMÍNY

PROBIOTIKA

URO

HERBA C
RAPID 30 tbl.

BIOPRON9 30 + 10 tob.

URINAL AKUT 10 tbl.

V akci také BIOPRON
Laktobacily babyBIFI+ 30
30 tob. za 149,a BIOPRON probiotické
kapky 10 ml za 299,-

249 Kč

V akci také
Urinal Akut
20 tbl. za 349,-

99 Kč

26900

Pro každodenní péči o střevní mikroflóru.
*Doplněk stravy. Vyvážená kombinace 9 probiotických
kmenů s prebiotiky v denní dávce 9 miliard CFU*.
Pro dospělé a děti od 3 let. *CFU - počet živých
mikroorganismů tvořících kolonie
(colony-forming units).

V akci také
Vitamin A MAX
30 tob. za 79,-

229 Kč

13900

24900

Akutní péče o močové cesty. Jedinečná kombinace
extraktů z kanadských brusinek, zlatobýlu a vitaminu D.
Zlatobýl obecný pomáhá udržovat zdravý močový měchýř
a dolní močové cesty. Vitamin D přispívá ke správné
funkci imunitního systému. Pouze 1 tableta denně
zodpovídá min. 36 mg PAC (proanthokyanidinů).
*Doplněk stravy.

Optimální kombinace echinacey, černého bezu,
pelargónie a kurkumy, které přispívají ke zdraví
dýchacích cest a vysoká dávka vitaminu C a zinku
pro akutní podporu imunity.
*Doplněk stravy.

PROSTATA

NACHLAZENÍ

KLOUBY

PROSTENAL
CONTROL 90 tbl.

MARŤÁNCI
PROIMUN 30 tbl.

PROENZI 3+ 80 tbl.

V akci také
Proenzi Intensive
120 tbl. za 599,-

499 Kč
59900

Komplexní kloubní výživa se silou 3 látek.
Špičková péče o vaše klouby s přetrvávajícím účinkem
až 2-3 měsíce po ukončení užívání. Vyvážené složení 3 látek
obohaceno o ExPur komplex. Obsahuje glukosamin,
chondroitin a kolagen. S vitaminem C, který podporuje
tvorbu kolagenu pro normální funkci chrupavek.
*Doplněk stravy.

V akci také
Marťánci ProImun akut
drink 5 ks a Marťánci
Proimun sirup 150 ml
za 169,-

169 Kč
19900

Směs bylinných extraktů pro podporu
imunity před a během rizikových období.
S výtažky z černého bezu a šípků
a s vitaminem C pro podporu funkce
imunitního systému. Obohacené
o betaglukany z přírodních zdrojů.
Vhodné pro děti od 3 let.
*Doplněk stravy.

V akci také
Prostenal Night
30 tbl. za 249,-

549 Kč
65900

Vylepšené složení, osvědčená péče pro zdravou prostatu
a podporu potence. Saw palmetto a kopřiva dvoudomá pomáhají
udržovat správnou funkci močového ústrojí a zdraví prostaty.
Zinek přispívá k udržení normální hladiny testosteronu v krvi.
Kotvičník zemní pomáhá podporovat sexuální aktivitu.
Vitamin B6 přispívá ke snižování únavy a vyčerpání.
Vitamin D3 podporuje funkci imunitního systému.
1 tableta denně. *Doplněk stravy.

* Obvyklá prodejní cena. Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč vč. DPH. Nabídka platí od 7.1.-28.2.2019 nebo do vyprodání zásob. Prostudujte pečlivě příbalovou informaci.
Účinky a způsob použití konzultujte s Lékárníkem nebo Lékařem. Cílem této nabídky není podpora zvýšeného užívání léčiv. Změna vyhrazena. Za tiskové chyby neručíme.

IMUNITA

MULTIVITAMIN

TEREZIA Hlíva ústřičná + lactobacily
60+60 kapslí

RAKYTNÍČEK multivitaminové želatinky
ORIGINÁL 70 ks

369 Kč
PCKČ
389 Kč

199 Kč
PCKČ
238 Kč

PC Kč

Nejsilnější hlíva na trhu* od českého výrobce. Šípek a vitamin C podporují
imunitu. Bez příměsí a konzervačních látek.
* Nejvyšší obsah deklarovaných betaglukanů. Dle průzkumu z lékáren, květen 2018.
*Doplněk stravy.

IMUNITA, SRDCE, CÉVY

PC Kč

V akci také RAKYTNÍČEK multivitaminové želatinky
HRUŠKA, VIŠEŇ, DŽUNGLE 70 ks / MOŘSKÝ SVĚT 140 ks
Skvělá chuť díky obsahu 20% ovocné šťávy. Obsahuje 9 vitaminů a rakytník
na podporu obranyschopnosti organizmu. Bez příměsí a konzervačních látek.
*Doplněk stravy.

CUKR V KRVI

TEREZIA Reishi BIO
60 kapslí

B17 APRICARC s meruňkovým olejem
60 kapslí

379 Kč
PCKČ
449 Kč

339 Kč
PCKČ
399 Kč

PC Kč

100% houbový přípravek bez příměsí v BIO kvalitě. Obsahuje všechny aktivní
látky celé reishi, které působí ve vzájemné harmonii. Reishi podporuje
obranyschopnost organizmu a příznivě působí na oběhový systém.
V akci také TEREZIA Reishi BIO 120 kapslí
*Doplněk stravy.

PC Kč

4 účinné složky v 1 kapsli. Obsahuje meruňková jádra s vitaminem B17.
Hlíva ústřičná pochází z českých pěstíren. Reishi a rakytník podporují
obranyschopnost organizmu.
V akci také B17 APRICARC s meruňkovým olejem 180 kapslí
*Doplněk stravy.

IMUNITA DĚTÍ

BOLEST V KRKU

BABY IMUN sirup s hlívou a rakytníkem
příchuť hruška 100 ml

TEREZIA freeANGIN sprej
25 ml

209 Kč
PCKČ
249 Kč

139 Kč
PCKČ
169 Kč

PC Kč

Obsahuje hlívu s deklarovaným množstvím betaglukanů – 118,2 mg
v 1 lžičce. Obsažený rakytník podporuje imunitu. Vyrobeno z ovocného
koncentrátu z více než 1 kg ovoce. Vhodné pro děti již od 1 roku.
*Doplněk stravy.

PC Kč

Sprej s rakytníkovým olejem a extraktem ze 4 bylin (šalvěj, měsíček, heřmánek,
máta). 100% přírodní řešení na škrábání a bolest v krku.
Vhodné již pro děti od 2 let.

www.terezia.eu

*Zdravotnický prostředek.

AKČNÍ NABÍDKA s platností od 7.1.-28.2.2019

Probiotika

Probicus ® Premium
cps 30

170 Kč
199

00

Imunitní systém

Echinacea 600 + kurkumin
+ vit. C + bez černý + zinek
60 tablet + 7 zdarma

• Probiotika nové
generace-vhodná
k ATB i na imunitu,
garance živých
bakterií do konce
expirace !
• V souladu s mezinárodní asociací
probiotik !

Jablečný ocet + vitamin C
+ vláknina + chrom
100 tablet + 7 zdarma

159 Kč
182

00

*Doplněk stravy.

Hladina cukru

Gurmar – Gymnema, skořice,
morušovník, chrom
60 kapslí + 7 zdarma

• Jablečný ocet obsahuje barviva, pektin, vitaminy a minerály.
• Vitamin C přispívá k normální
tvorbě kolagenu, k ochraně
buněk před oxidativním stresem a ke snížení míry únavy
a vyčerpání.
• Chrom přispívá k normální
funkci metabolismu makroživin.

Fenistil 1mg/ml por.gtt.
sol.1x20ml

139 Kč
169

00

• Účinná úleva od svědení pro děti již
od 1. měsíce věku*
• Zastavuje svědení různého původu
• Tlumí příznaky sezónní rýmy
a alergií
• V akci také Fenistil 1mg/g
gel 1x50g
*Do 1 roku na doporučení lékaře.
*Před použitím čtěte příbalový leták.
Fenistil 1 mg/ml perorální kapky,
roztok je lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje dimetindeni maleas.

163 Kč

18700

• Extrakty z listů morušovníku
bílého a z listů gymnemy
lesní zvané gurmar pomáhají
udržovat normální hladinu
cukru v krvi.
• Každá kapsle dále obsahuje
skořici a chrom, který přispívá
k normálnímu metabolizmu
cukrů.
*Doplněk stravy.

*Doplněk stravy.

Svědění

16300

• Echinacea obsahuje éterické
oleje, hořčiny, pryskyřice, škroby a minerální látky.
• Vitamin C, bez černý a zinek
přispívají k normální funkci
imunitního systému.
• Vitamin C přispívá ke snížení
únavy a míry vyčerpání.

*Doplněk stravy.

Energetický metabolizmus

144 Kč

Bolest

Voltaren Forte 2,32% gel
100g

279 Kč

32900

Voltaren Forte 2,32% gel
proti bolesti:
• analgetikum ve formě gelu
s účinkem na 12 hodin
• ulevuje od bolesti zad,
svalů a kloubů
• stačí aplikovat pouze
2x denně
• snadno otevíratelný uzávěr
• V akci také Voltaren Rapid 25mg cps.mol. 20x25mg
*Pozorně čtěte příbalový leták. Voltaren Forte 2,32% gel je lék na vnější
použití. Obsahuje diclofenacum diethylaminum.

* Obvyklá prodejní cena. Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč vč. DPH. Nabídka platí od 7.1.-28.2.2019 nebo do vyprodání zásob. Prostudujte pečlivě příbalovou informaci.
Účinky a způsob použití konzultujte s Lékárníkem nebo Lékařem. Cílem této nabídky není podpora zvýšeného užívání léčiv. Změna vyhrazena. Za tiskové chyby neručíme.

