AKČNÍ NABÍDKA s platností od 1.5.-30.6.2019

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:
45
Po-Čt 6 -1700 | Pá 645-1600 | So 730-1130

Vaše požadavky utvářejí
náš sortiment.

Alergie

Flixonase 50mcg/
dávka nas.spr.sus.
60DÁVx50RG/DÁV

Ženské záněty

329 Kč

ROSALGIN
plv.6x0,5gm

37900

Nosní sprej pro komplexní úlevu od alergické rýmy:
• Ulevuje od nosních a očních příznaků alergie
(kýchání, svědění nosu a očí, slzení očí, ucpaný nos)
• Účinkuje po 24 hodin
• Již v 1 dávce

*Čtěte pečlivě příbalovou informaci. O správném použití se poraďte se
svým lékařem nebo lékárníkem. FLIXONASE 50 mikrogramů/dávka nosní
sprej, suspenze je lék k nosnímu užití. Obsahuje flutikason-propionát.

•
•
•
•

139 Kč

17500

Rychlá úleva při gynekologických potížích.
Působí proti bolesti, svědění, pálení.
Potlačuje bakterie a kvasinky.
Více na www.rosalgin.cz
V akci také ROSALGIN 10 sáčků za cenu 219,- Kč.
*Lék s účinnou látkou benzydamin hydrochlorid. K intimním
oplachům a výplachům. Pozorně čtěte příbalový leták.

Zrak, pokožka

Beta karoten 25 000 m.j.
+ panthenol + PABA
100 tobolek + 7 zdarma

168 Kč

19600

• 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 1.5.-30.6.2019 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 1.5.-30.6.2019
Alergie

Fenistil 1mg/g gel 1x50g

229 Kč

Topická bolest

AULIN drm. gel 100g

27900

Rychlá a účinná úleva od svědivé podrážděné
pokožky různého původu:
• svědivá vyrážka
• poštípaní hmyzem
• spálení od slunce
• povrchové popáleniny
• kopřivka
• V akci také Fenistil 1mg/g gel 1x30g za 165 Kč.

Opalovací mléko SPF50
– panthenol, vitamin E
a aloe vera 200 ml

319 Kč
369

00

+ 30 ml ZDARMA
• Vysoká ochrana,
voděodolné, hypoalergenní.
• Vhodné pro citlivou
pokožku. Nedráždí.
• Klinicky a dermatologicky testováno.
• Mléko je vhodné i pro
čerstě tetovanou
pokožku.
*Přírodní kosmetika.

Tinnitus

Tebokan 120 mg por.tbl.
film 30x120 mg

306

*Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje extrakt EGb 761 z listů Ginkgo

biloba. Čtěte pozorně příbalovou informaci.
• xx

Orion respect vlasová
voda proti vším 100ml

00

139 Kč

15600

• Testovaná účinnost proti
vším a hnidám.
• Maximální rychlost
v účinnosti, již 10 minut
po aplikaci.
• Na rozdíl od jiných
řešení, DIMETI-CON
respektuje pokožku
hlavy a zabraňuje jeho
vstřebávání do kůže.
• DERMATOLOGICKY
TESTOVÁNO NA CITLIVÉ
POKOŽCE.
*Zdravotnický prostředek.

*Lék s účinnou látkou nimesulid. Ke kožnímu podání.

• xx
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Těhotenství a kojení

FEMIBION® 1 s vit. D3
30 tbl

295 Kč
345

00

• Pro období plánování až do konce 12. týdne těhotenství.
• Obsahuje kyselinu listovou a aktivní folát Metafolin®,
celkem 800 µg.
• S vitaminem D3 pro imunitu, zuby a kosti.
• V akci také FEMIBION® 2 s vit. D3 od 13. týdne
těhotenství až do konce kojení za 490 Kč.
• xx
*Doplněk stravy.

289 Kč

Nemůžete si vzpomenout? Špatně se soustředíte?
• Lék na poruchy paměti, po poradě s lékařem též na
závratě, ušní šelesty a demence.

23000

• Gel proti bolesti pohybového aparátu.
• Zklidňuje namožené svaly a šlachy, ulevuje od bolesti,
působí proti zánětu.
• V akci také Aulin drm. gel 50g za cenu 139 Kč.

*Před použitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci. Fenistil
1 mg/g gel je lék k zevnímu použití. Obsahuje dimetindeni maleas.

Pokožka, opalování

199 Kč

Vši a hnidy

Bolest

Voltaren Forte 2.32% gel
100g

279 Kč

32900

Voltaren Forte 2,32% gel proti bolesti až na
24 hodin:
• analgetikum ve formě gelu s účinkem na 24 hodin
při použití 2x denně
• ulevuje od bolesti zad, svalů a kloubů
• snadno otevíratelný uzávěr
• V akci také Voltaren 140mg Léčivá náplast emp.
med. 5x140mg za 279 Kč.

*Pozorně si přečtěte příbalovou informaci. Voltaren Forte 2,32% gel
je lék na vnější použití. Obsahuje diclofenacum diethylaminum.

Trávení, detoxikace, játra

Carbofit plus
60 tobolek, 26,6g

154 Kč

16500

• CARBOFIT plus je doplněk stravy s obsahem aktivního
uhlí, které přispíví k normálnímu trávení a podporuje
detoxikaci.
• Přidaný ostropestřec napomáhá ke správné funkci jater.
*Doplněk stravy.

Speciální přípravek

Venucare® – diosmin,
hesperidin, rutin, aescin
60 tablet

169 Kč

20100

• Aktivní péče o těžké a unavené nohy.
• Navíc obsahuje výtažek z pupečníku asijského
a vinné révy.
• KE KAŽDÉMU BALENÍ NYNÍ ZDARMA
VENUCARE® GEL NATURAL 75 ml.
*Doplněk stravy.

* Obvyklá prodejní cena. Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč vč. DPH. Nabídka platí od 1.5.-30.6.2019 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, POKOŽKA, SRDCE

IMUNITA, POKOŽKA, SRDCE

TEREZIA Rakytníkový olej
60 tobolek

TEREZIA Rakytníkový olej
30 ml

399 Kč
PCKČ
479 Kč

249 Kč
PCKČ
289 Kč

PC Kč

100% rakytníkový olej bez dalších příměsí. Rakytník podporuje obranyschopnost organizmu, činnost srdce a působí příznivě na pokožku. Tobolky na vnitřní
a kapky na vnější použití. V nabídce také 30 tobolek. *Doplněk stravy.

ÚNAVA

PC Kč

100% rakytníkový olej bez dalších příměsí. Rakytník podporuje obranyschopnost organizmu, činnost srdce a působí příznivě na pokožku. Tobolky na vnitřní
a kapky na vnější použití. V nabídce také 10 ml. *Doplněk stravy.

PRAVÉ BRUSINKY

TEREZIA B-KOMPLEX Super Forte+
100 tablet

TEREZIA BrusLinky
60 kapslí

99 Kč
PCKČ
129 Kč

219 Kč
PCKČ
259 Kč

PC Kč

Obsahuje 8 vitaminů řady B. Přispívá k normální činnosti nervové soustavy (B3)
a snížení únavy a vyčerpání (B12).
*Doplněk stravy.

MOČOVÉ CESTY

PC Kč

Brusnice brusinka obsahuje řadu přírodních látek jako jsou polyfenoly a další.
Na toto balení bylo použito 200 g čerstvých brusinek.
*Doplněk stravy.

ENERGIE

TEREZIA BrusLinky AKUT
10 kapslí

TEREZIA CORDYCEPS active
60 kapslí

199 Kč
PCKČ
239 Kč
PC Kč

Spojením brusinek a bylinek vzniká silný pomocník na močové cesty.
Brusnice brusinka napomáhá močovému pohodlí a podporuje správnou
funkci močového ústrojí. Obohaceno o truskavec ptačí, zlatobýl lékařský,
medvědici lékařskou a D-manózu. *Doplněk stravy.

Vánoční
balení

399 Kč
PCKČ
469 Kč
PC Kč

Přírodní podpora pro aktivní sportovce i pro ty, co chtějí být aktivní
a v dobré kondici. Rozchodnice růžová dodává tělu sílu a vytrvalost
při sportovních výkonech. Leuzea saflorová povzbuzuje tělo.
*Doplněk stravy.

www.terezia.eu

AKČNÍ NABÍDKA s platností od 1.5.-30.6.2019
Opalování

Ladival citlivá pokožka
OF30 mléko 200ml

Dezinfekce

334 Kč

Asept sprej 100 ml

39300

Pokožka, vitalita

93 Kč

199 Kč

Revital Super Betakaroten s měsíčkem
a sedmikráskou 120 tablet

10300

22900

• Revital Super beta-karoten s měsíčkem a sedmikráskou,
80+40 20 tablet ZDARMA
• Krásné opálení a zdravá pokožka
• Obsahuje:
- komplex karotenoidů 9,6 mg
(beta-karoten 6 mg, lutein 3 mg, zeaxantin 0,6 mg)
- sedmikrásku obecnou
- biotin (příznivě ovlivňuje stav pokožky)
- vitaminy E a C

• Účinná dezinfekce pro celou rodinu.
• Určený na dezinfekci drobných ran a poranění kůže,
po bodnutí hmyzem a na popálení od slunce.
• Neštípe, nepálí a nešpiní oblečení.

• Ochrana před sluncem pro citlivou pokožku.
• Trojnásobná ochrana UVA UVB IRA.
• Voděodolné.
*Kosmetika.

*Zdravotnický prostředek.

PROSTATA

URO

KLOUBY

URINAL® NEFRO 20 tbl.

ETRIXENAL 100 mg/g gel 100 g
V akci také
Urinal® Akut
10 tbl. za 229,Urinal Express®
pH 6 sáčků
za 149,-

199 Kč
24900

Inovativní podpora močových cest
Pomáhá podporovat vylučovací funkci ledvin.
Přispívá k vylučování vody.
Podporuje vyplavování toxinů a odpadních látek.
Přirozeně se doplňující směs bylin. *Doplněk stravy.

V akci také Etrixenal 250 mg 10 tbl za 39,-

*Doplněk stravy.

PROSTENAL CONTROL 90 tbl.
V akci také
Prostenal Night
60 tbl. za 389,-

129 Kč
19900

Expert na lokální léčbu akutní bolesti kloubů,
svalů a šlach s protizánětlivým účinkem.
*Čtěte pozorně příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo
lékárníkem. Etrixenal 100 mg/g gel obsahuje naproxen. Lék pro vnější použití.

KLOUBY
PROENZI INTENSIVE 120+60 tbl.

AKCE 1+1

699 Kč

+ ŠROUBOVÁK CZE

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. *Doplněk stravy.

PROBIOTIKA

ZDRAVÍ

BIOPRON FORTE 30+10 tbl.

OMEGA 3 FORTE 180 tob.
V akci také
Biopron® Pregna+
30 tob za 339,-

249 Kč
28500

Pro náhlé situace nejen na cestách.
3 složky = trojitá obnova střevní mikroflóry.
Pro dospělé a děti již od ukončeného 6. měsíce.
*Doplněk stravy.

V akci také Proenzi
krém 100 ml za
159,-

499 Kč
69900

Komplexní kloubní výživa se silou 3 látek
Špičková péče o vaše klouby s přetrvávajícím účinkem až 2-3 měsíce po ukončení užívání.
Vyvážená receptura obohacená o unikátní ExPur komplex složený z kolagenu a vitaminu C.
Obsahuje glukosamin, chondroitin a kolagen. Vhodný pro všechny klouby a pojivové tkáně.
Vitamin C podporuje tvorbu kolagenu pro normální funkci chrupavek *Doplněk stravy.“

AKCE 1+1

299 Kč
Vysoká dávka omega-3 prémiové kvality pro zdravé srdce, mozek a zrak.
EPA a DHA přispívají k normální funkci srdce. DHA pak také k normální
funkci mozku a zraku. Příznivého účinku je dosaženo při min.
dávce DHA a EPA 250 mg denně. *Doplněk stravy.

* Obvyklá prodejní cena. Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč vč. DPH. Nabídka platí od 1.5.-30.6.2019 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.

