AKČNÍ NABÍDKA s platností od 4.3.-30.4.2019

K VAŠÍ SPOKOJENOSTI
DÁLE NABÍZÍME:
•
•
•
•
•

individuální přístup ke každému
z vás
rozvoz inkontinenčních pomůcek
zdarma
kvalita produktů za příznivou cenu
velký výběr čtecích a slunečních
brýlí i pro řidiče
bezbariérový přístup

Adresa: Zdravá lékárna Chotěboř
Legií 1851, Chotěboř 583 01,
Tel.: 569 333 228
www.zdravalekarna.eu
Otevírací doba:
po-pá 645-1800, so 730-1130

Vaše požadavky utvářejí
náš sortiment.

Vši a hnidy

PedisanDuo
(šampon 200ml
+ olej 250ml)

199 Kč

30900

Vlasový
šampon
a velmi snadno smývatelný vlasový
olej vhodný
zejména při
výskytu vší
a hnid.

• Přírodní silice a extrakty zabezpečí optimální efekt
přípravku v boji s nepříjemnými parazity.
• Součástí balení je i 5 jednorázových čepic.
• Bez přídavků barviv a konzervantů. *Kosmetika.

Rýma

Otrivin Menthol
1mg/ml nas.spr.
sol.1x10ml/10mg

99 Kč

12900

Zrak, pokožka

Beta karoten 10 000 m.j.
+ panthenol + PABA
100 tobolek + 7 zdarma

109 Kč

12200

Nosní sprej s chladivou silou mentolu
a eukalyptu:
• pomáhá rychle
uvolnit ucpaný nos
a při zánětu dutin
• uvolní ucpaný nos
do 2 minut a až na
12 hodin
• aplikace ráno
a večer zajistí úlevu
od ucpaného nosu
až na 24 hodin
• neobsahuje
konzervanty

V akci také Otrivin 1PM 1mg/ml nas.spr.sol.1x10ml+dáv.
*Čtěte pečlivě příbalovou informaci. O správném použití se poraďte
se svým lékařem nebo lékárníkem. Otrivin Menthol 1 mg/ml
obsahuje xylometazolin. Lék k podání do nosu.

• Beta karoten je jedním ze zdrojů vitaminu A,
který je nutný pro tvorbu rodopsinu, zrakového
pigmentu používaného za nízkého osvětlení.
*Doplněk stravy.

* Obvyklá prodejní cena. Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč vč. DPH. Nabídka platí od 4.3.-30.4.2019 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 4.3.-30.4.2019
Bolest

Voltaren EmulGel 120g
s aplikátorem

229 Kč

27900

Veterina

Bolest, horečka

99 Kč

Fypryst Dogs 1x0.67ml
spot-on pro psy 1 pipeta

Apo-Ibuprofen 400mg
100 tablet

12900

119 Kč

15000

• Uleví od bolesti hlavy,
zad, kloubů
i menstruační bolesti.
• Snižuje horečku
a tlumí projevy
zánětu.
• Balení po 100
i 30 tabletách.
Voltaren Emulgel s aplikátorem ke snadnému nanášení
gelu působí přímo v místě bolesti trojím účinkem:
• uleví od bolesti
• tlumí zánět
• zmenšuje otok
• V akci také VoltaTherm hřej. náplast – úleva od
bolesti zad, 5ks za 229 Kč.

*Pozorně si přečtěte příbalovou informaci. Voltaren Emulgel, gel je lék

na vnější použití. Obsahuje diclofenacum diethylaminum.
• xx

Prostata, potence a vitalita

Cemio RED3 90 cps.

599 Kč
730

00

• 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.
• V akci také Cemio RED3 60 cps.
*Doplněk stravy.

Multivitamin

Multivitamin
s minerály 50+
100 tablet + 7 zdarma

149 Kč

16800

• Multivitamin s minerály je určen k dlouhodobému
a pravidelnému užívání.
• Obsahuje ginkgo bilobu a ženšen, který podporuje
normální duševní a fyzickou činnost.
*Doplněk stravy.

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

• Přípravek pro nakapání na kůži pro psy od 2 do 10 kg.
• Účinný proti blechám a klíšťatům.
• V akci také Fypryst Cat 1x0.5ml spot-on pro kočky,
Fypryst Dogs 1x1.34ml spot-on pro psy,
Fypryst Dogs 1x2.68ml spot-on pro psy,
Fypryst Dogs 1x4.02ml spot-on pro psy
*VVLP

Suchý kašel

LEVOPRONT 60mg tbl.
nob.10x60mg

Vlhký kašel

119 Kč

ERDOMED por. gra. sus.
20x225mg

139

00

• Rychlá úleva od suchého kašle.
• Při tlumení kašle působí přímo v dýchacích cestách
bez nežádoucího ovlivnění mozku.
• Netlumí funkce dýchacích cest.
• Vhodný i pro alergiky.
• V akci také LEVOPRONT SIRUP por. sir. 1x120ml

•
•
•
•

• xx
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

• xx
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

*Levopront sirup, tablety obsahují levodropropizin. Lék k vnitřnímu
užití. Sirup pro děti od 2 let a dospělé, tablety od 12 let.

Zažívání

PrebioLax 200g

184 Kč

*Doplněk stravy.

WWW.ZDRAVEZAZIVANI.CZ

21900

Lék na kašel, rýmu a zánět dutin.
Ředí hlen, působí proti bakteriím.
Včasné nasazení může předejít užívání antibiotik.
Pomerančová příchuť.

*Erdomed 225 mg granule pro perorální suspenzi obsahuje erdostein.
Lék k vnitřnímu užití. Vhodný pro dospělé a děti od 12 let.

Zažívání

Probix combicare tbl.30

21000

• Nová generace rozpustné bezlepkové
vlákniny.
• Bezlepková
vláknina s vysokým
účinkem pro regeneraci a obnovu
přátelské střevní
mikroflóry.
• Vhodné pro
podporu normální
funkce střeva
a pro podporu
vyprazdňování.
• Vhodné pro děti
od 3let.

199 Kč

184 Kč

21000

• Unikátní probiotikum, které dodává přátelské bakterie
do dutiny ústní i střeva.
• Přípravek je vhodný zejména při užívání antibiotik
a při cestování.
• Speciální enterosolventní úprava chrání vybrané
bakteriální kultury v žaludku před nízkým pH a pomáhá
tak prodlužovat jejich stabilitu a vitalitu.
*Doplněk stravy.

* Obvyklá prodejní cena. Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč vč. DPH. Nabídka platí od 4.3.-30.4.2019 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

IMUNITA PRO DĚTI

TEREZIA Hlíva ústřičná s rakytníkovým olejem
60+60 kapslí

RAKYTNÍČEK mutivitaminové želatinky
50 ks – Velikonoční plechové vejce

349 Kč
PCKČ
379 Kč

159 Kč
PCKČ
175 Kč

PC Kč

Nejsilnější hlíva na trhu* od českého výrobce. Rakytník na podporu imunity.
Bez příměsí a konzervačních látek.
V akci také TEREZIA Hlíva ústřičná s rakytníkovým olejem 100+100 kapslí
* Nejvyšší obsah deklarovaných betaglukanů. Dle průzkumu z lékáren, květen 2018.
**Doplněk stravy.

ZAŽÍVÁNÍ-ZÁCPA

PC Kč

Skvělá chuť díky obsahu ovocné šťávy. Obsahuje 9 vitaminů a rakytník na
podporu obranyschopnosti organizmu. Bez příměsí a konzervačních látek.
*Doplněk stravy.

OČISTA, REGENERACE

Lepicol pro zdravá střeva
180 g

TEREZIA Ostropestřec + Reishi
60 kapslí

V akci také Lepicol pro
zdravá střeva 180 kapslí,
PLUS trávicí enzymy 180 g,
PLUS trávicí enzymy
180 kapslí

239 Kč
PCKČ
266 Kč

239 Kč
PCKČ
279 Kč

PC Kč

Komplexní vlákninový přípravek obsahující jemné psyllium, které přispívá
k udržování normálního pohybu střev. Obohaceno o 5 patentově chráněných
probiotických kultur a prebiotikum inulín a trávicí enzymy (Lepicol PLUS).
*Doplněk stravy.

PC Kč

Ostropestřec pomáhá k očistě jater a jejich regeneraci.
V kombinaci s reishi a černým bezem pro podporu obranyschopnosti
organizmu. Bez příměsí a konzervačních látek.
*Doplněk stravy.

CUKR V KRVI
TEREZIA Diaregul
60 kapslí

TEREZIA Čaga + reishi a rakytník
60 kapslí

249 Kč
PCKČ
299 Kč
PC Kč

Přírodní přípravek na regulaci cukru v krvi. Obsahuje vzácnou houbu hnojník
a rostliny chebuli srdčitou, zázvor a skořici, které pomáhají udržet normální
hladinu cukru v krvi. Bez příměsí a konzervačních látek.
*Doplněk stravy.

Vánoční
balení

369 Kč
PCKČ
439 Kč
PC Kč

Vzácná houba ze Sibiře, obohacená o reishi a rakytník pro podporu
obranyschopnosti a vitamin E pro ochranu buněk před oxidativním stresem.
Obsahuje deklarované množství významného enzymu superoxiddismutázy,
betaglukanů a vitaminu E. *Doplněk stravy.

www.terezia.eu

AKČNÍ NABÍDKA s platností od 4.3.-30.4.2019
Laktobacily

Únava a vyčerpání

99 Kč

Lactoseven 20 tbl.

134 Kč

Guarana 800 mg
100 tablet + 7 zdarma

117

00

• 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.

153

00

Möller’s Omega 3 50+
250ml

169 Kč

Corega Original extra
silný DUOPACK 2x40g

22800

• Pevná fixace
zubní náhrady
po celý den.
• Pomáhá předcházet ulpívání
zbytků jídla.
• Neobsahuje
zinek.
• Balení 40 g.

• Guarana obsahuje
kofein, guaranin (stimulační látku podobnou
kofeinu) a velké množství tříslovin.
• Přispívá ke snížení míry
únavy a vyčerpání.
*Doplněk stravy.

• V akci také Corega bez příchuti Extra silný
DUOPACK 2x40g. *Zdravotnický prostředek.

*Doplněk stravy.

Omega 3

Zubní náhrady

Imunita

269 Kč

149 Kč

Vigantol vitamin D3
2000 I.U., 60 tobolek

299

00

175

00

Energie

249 Kč

GS Koenzym Q10 60mg
30+30 cps.

28200

• Optimální dávka 60 mg
koenzymu Q10 s vysokou vstřebatelností.
• Biotin pro normální
energetický metabolismus, psychickou
a nervovou činnost.
• V akci také GS
Koenzym Q10 30mg
30+30 cps.

• Rybí olej z Norska bohatý
na Omega 3 EPA a DHA
s příchutí citrónu a tradicí
výroby od roku 1854.
• Bohatý zdroj vitaminu D
• V nabídce také novinka,
Můj první rybí olej pro
děti od 1 roku s obsahem
vitaminu D a další
produkty značky Möller‘s.
*Doplněk stravy.

*Doplněk stravy.

• Pro zdravé kosti a svaly. *Doplněk stravy.

BOLEST V KRKU

ZAŽÍVÁNÍ

URO

SEPTOFORT 2 mg 24 pastilek

BIOPRON9 PREMIUM 30 tob.

UROVAL MANOSA AKUT 10 tbl
V akci také
Biopron Forte
30 tob.
za 199,-

99 Kč

199 Kč

12900

Léčí příčinu bolesti v krku. Ničí široké spektrum
bakterií i viry. Vhodná prevence a léčba aft.
Proti infekcím v dutině ústní. Mátová příchuť

Vhodný při a po užívání antibiotik. Kombinace 9 probiotických
kmenů v maximální koncentraci 20 miliard v denní dávce.
Pro dospělé a děti od 3 let. *Doplněk stravy.

*Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Septofort 2mg je lék
k vnitřnímu užití. Obsahuje chlorhexidin.

VITAMÍNY

21900

Unikátní spojení extraktu kanadských brusinek
a D-manosy. Vhodné také pro těhotné a kojící ženy.
V akci také Uroval Megabrusinka Forte 200 ml za 189, –
a Uroval D-manosa 15 sáčků za 199,-.
*Doplněk stravy.

MARŤÁNCI GUMMY
S ECHINACEOU 50 tbl

NACHLAZENÍ

ZAŽÍVÁNÍ
DEGASIN 280 mg 32 tob

SINULAN DUO FORTE 30 tbl
V akci také Sinulan
forte express 15 ml
sprej za 119,a Sinulan forte junior
120 ml za 159,-

169 Kč
21900

Síla z přírody pro zdraví dýchacích cest.
Pomáhá zklidnit ústa, hrdlo, hltan a hlasivky při dočasném
chrapotu, pomocí výtažků z květu divizny a verbeny.
Vhodný pro dospělé a děti od 6 let.
*Doplněk stravy.

189 Kč

29900

V akci také
Marťánci Gummy
s černým bezem 50 tbl
za 112,-* Akce 2+1
*Cena za 1ks platí při
koupi 3ks

112 Kč*
AKCE 2+1

169 KČ
*Cena za 1ks platí
při koupi 3ks
S echinaceou, vitaminem C a zinkem, které podporují
funkci imunitního systému. Kyselina listová a vitaminy C
a B3 přispívají ke snížení únavy a vyčerpání.
Bez umělých barviv, sladidel, konzervantů, lepku a laktózy.
Vhodné pro děti od 3 let. *Doplněk stravy.

129 Kč
14900

Účinný přípravěk proti nadýmání a plynatosti
Zdravotnický prostředek s nejvyšším obsahem účinné
látky Přináší pomoc a úlevu při bříšních obtížích.
Snižuje projevy spojené s vytvářením plynů.
Pouze 1 – 2 tobolky denně. Zdravotnický prostředek.

* Obvyklá prodejní cena. Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč vč. DPH. Nabídka platí od 4.3.-30.4.2019 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.

