AKČNÍ NABÍDKA s platností od 2.9.-31.10.2019

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.

Imunita/prevence

Preventan Junior Akut
30 tbl.

167 Kč

• Pro děti od 3 let při akutních obtížích.
• Obsahuje originální aktivní látku ProteQuine®,
inulin a vitamin C, který přispívá k normální funkci
imunitního systému.
• Medvědí síla pro Vaše děti.
*Doplněk stravy

186

00

Chřipka/nachlazení

VICKS SYMPTOMED
COMPLETE CITRÓN
10 sáčků

149 Kč
179

• 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.
*Lék

V nabídce také VICKS SYMPTOMED FORTE CITRÓN
10 sáčků za 149 Kč

00

Prevence

OSCILLOCOCCINUM®
30 dávek

599 Kč

69900

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

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

* Obvyklá prodejní cena. Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč vč. DPH. Nabídka platí od 2.9.-31.10.2019 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 2.9.-31.10.2019

Vši a hnidy

155 Kč

Orion respect vlasová
voda proti vším 100ml

172

00

• 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.
*Kosmetika

Játra/detox

281 Kč

Silybin Active complex
cps 60

361

00

Vlhký kašel

ERDOMED por. gra. sus.
20x225mg

199 Kč
225

00

• 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.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

Bolest/mast

LEVOPRONT 60mg tbl.
nob.10x60mg

119 Kč

14900

• Rychlá úleva od
suchého kašle,
působí přímo
v dýchacích
cestách bez
nežádoucího
ovlivnění mozku.
*Levopront sirup, tablety jsou léky k vnitřnímu užití, obsahují levodropropizin. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

V akci také LEVOPRONT SIRUP por. sir. 1x120ml za 119 Kč

379 Kč

Voltaren Forte 2.32%
gel 150g

Suchý kašel

459

00

Rýma

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

105 Kč

12900

• Nosní sprej s chladivou silou mentolu a eukalyptu pomáhá uvolnit
ucpaný nos už do 2 minut.
• Aplikace ráno a večer zajistí úlevu
od ucpaného nosu až na 24 hodin
*Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Otrivin Menthol 1 mg/ml je lék
s obsahem xylometazolinu.

• Voltaren Forte 2,32% gel proti bolesti zad, svalů
a kloubů ulevuje až na 24 hodin.

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

V nabídce také Voltaren Actigo Extra 25mg tbl.obd.20
za 99 Kč a Voltaren Rapid 20x25mg za 125 Kč

• Vysoce kvalitní Silybin-fosfatidylcholin komplex –
komplexní podpora zdraví zdraví jater. *Doplněk stravy

Nachlazení

Theraflu forte 1000mg/
200mg/12,2mg prášek pro
peroral rozt. v sacku CZ

169 Kč
199

00

Veterina

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

Horký nápoj pomáhá při:
• mírné nebo středně silné
bolesti
• horečce
• ucpaném nosu
• vlhkém, produktivním
kašli.
*Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Theraflu Forte horký nápoj je lék k vnitřnímu použití.

V nabídce také 500mg/100mg/6,1mg cps 16 za 119 Kč

S postupným uvolňováním

Vitamin C 1000 mg
s šípky
100 tablet + 7 zdarma

161 Kč
181

00

• Vitamin C přispívá
k normální funkci
imunitního systému,
ke snížení míry únavy
a vyčerpání a k normální tvorbě kolagenu.
• Vitamin C přispívá
k ochraně buněk před
oxidativním stresem
a zvyšuje vstřebávání
železa.
*Doplněk stravy

99 Kč
129

00

V nabídce také Otrivin Rhinostop
nas.spr.sol.1x10ml + dáv.pum. za
139 Kč a Otrivin 1PM 1mg/ml nas.
spr.sol.1x10ml+dáv. za 89 Kč

Vitamíny

137 Kč

Magnetrans 375mg
50 tyčinek

16100

• Přípravek pro
nakapání na kůži
pro psy od 2 do
10 kg.
• Účinný proti blechám a klíšťatům.

• Denní dávka hořčíku bez zapíjení.
• Snadno a rychle se
rozpouští v ústech.
• Osvěžující chuť
citrón-grapefruit.
• Do kabelky i do
kapsy.

V nabídce také Fypryst Cat 1x0.5ml pro kočky za 89 Kč,
Dogs 1x1.34ml pro psy za 119 Kč, Dogs 1x2.68ml pro
psy za 139 Kč, Dogs 1x4.02ml pro psy za 169 Kč

Důležitý minerál

Hořčík 300 mg
+ vitamin D3
100 tablet + 7 zdarma

119 Kč
131

00

• Hořčík přispívá
k normální činnosti
svalů, nervové soustavy
a psychické činnosti.
• Přispívá k udržení
normálního stavu kostí,
zubů, podílí se na procesu dělení buněk.
*Doplnk stravy

*Doplněk stravy

Ve „FORTE“ formě

Lecitin 1325 mg
100 tobolek + 7 zdarma

176 Kč

19100

• Lecitin je přírodní látka,
směs fosfolipidů získávaných ze sóji.
• Fosfolipidy patří mezi
tuky (lipidy) vytvářející
membránu, která chrání
buňky před průnikem nežádoucích látek, přičemž
nebrání přístupu látek
potřebných.
*Doplněk stravy

* Obvyklá prodejní cena. Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč vč. DPH. Nabídka platí od 2.9.-31.10.2019 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

TEREZIA Hlíva ústřičná s rakytníkovým olejem
60+60 kapslí

TEREZIA Hlíva ústřičná + lactobacily
60+60 kapslí

359 Kč
PCKČ
379 Kč

379 Kč
PCKČ
399 Kč

PC Kč

Nejsilnější hlíva na trhu* od českého výrobce. Rakytník podporuje imunitu. Bez
příměsí a konzervačních látek. * Nejvyšší obsah deklarovaných betaglukanů. Dle
průzkumu z lékáren, květen 2018. *Doplněk stravy
V akci také TEREZIA Hlíva ústřičná s rakytníkovým olejem
100+100 kapslí za 549 Kč

IMUNITA

PC Kč

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

IMUNITA

BABY IMUN sirup s hlívou a rakytníkem –
příchuť hruška 100 ml

RAKYTNÍČEK multivitaminové želatinky
ORIGINÁL 70 ks

209 Kč
PCKČ
249 Kč

199 Kč
PCKČ
239 Kč

PC Kč

PC Kč

Obsahuje hlívu s deklarovaným množstvím betaglukanů – 118,2mg 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
V akci také malina a višeň 100 ml za 209 Kč.

Skvělá chuť díky obsahu ovocné šťávy. Obsahuje 9 vitaminů a rakytník na
podporu obranyschopnosti organizmu. Bez příměsí a konzervačních látek.
*Doplněk stravy
V akci také HRUŠKA, VIŠEŇ, DŽUNGLE 70 ks, MOŘSKÝ SVĚT 140 ks za 199 Kč

TEREZIA Čaga + reishi a rakytník
60 kapslí

TEREZIA Ostropestřec + Reishi
60 kapslí

369 Kč
PCKČ
439 Kč

239 Kč
PCKČ
279 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.

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.

www.terezia.eu

AKČNÍ NABÍDKA s platností od 2.9.-31.10.2019
Oční kapky

Zuma – Oční kapky
se světlíkem 10 ml

123 Kč

• Osvěžující a zklidňující oční
kapky se světlíkem lékařským a dalšími rostlinnými
výtažky.
• Zvlhčují oči a ulevují od příznaků spojených s pocitem
suchých očí.
• Díky jemnému bylinnému
složení s dobrou snášenlivostí jsou vhodné pro
citlivé oči.
*Zdravotnický prostředek.

Probiotika

Bion®3 Imunity
30 tbl

139 Kč

21100

Multivitamin s ženšenem

Gerimax Plus 60 tbl.

259 Kč

Rýma

11300

• Energie na každý den
• Kombinace ženšenu,
vitamínů a minerálů
• GGE® extrakt z kořene
ženšenu přispívá k:
• Snížení únavy
• Vitalitě
• Přirozené obranyschopnosti organismu
NOVINKA
• 1 tableta denně.
V nabídce také Gerimax 50+ se zvýšeným obsahem
vitaminu D. *Doplněk stravy

Omega 3 rybí olej

Möller‘s Omega 3 50+
250 ml

• 3 přípravky v 1.
• Multivitamín
s probiotiky:
12 vitamínů,
7 minerálů
a 3 probiotické
kmeny v patentované 3-vrstvé
tabletě.
• Vitamín D a zinek přispívají ke správné funkci imunitního
systému. *Doplněk stravy
V nabídce také Bion®3 Vital 60 tbl za 238 Kč

259 Kč

29900

• Skoncujte s rýmičkou o dva
dny dříve!
• Zkracuje trvání nachlazení
v průměru o 2 dny
• Zabere mimořádně rychle –
už do 25 sekund
• Sprej proti rýmě pro děti od
6 let a dospělé
*Lék k nosnímu podání s léčivou
látkou oxymetazolin-hydrochlorid. Čtěte pečlivě příbalovou
informaci!

S postupným uvolňováním

Vitamin C 1000 mg
s šípky
100 tablet + 7 zdarma

*Doplněk stravy

Za zvýhodněnou cenu
také další produkty značky
Möller‘s.

18100

*Doplněk stravy

ZAŽÍVÁNÍ

MOČOVÉ CESTY
URINAL® AKUT 10 TBL.

249 Kč

V akci také Urinal®
Express pH
6 sáčků za 149 Kč
a Urinal® Nefro
20 tbl. za 199 Kč

229 Kč

26900

Pro každodenní péči o střevní mikroflóru.
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). *Doplněk stravy. *IMS sell-out data MAT
1/2019: Biopron je nejprodávanější značkou probiotik v ČR v počtu prodaných kusů i v hodnotě.

V akci také
Septofort 2mg
36 pastilek
za 159 Kč

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

NACHLAZENÍ

ZDRAVÍ

SEPTOFORT 2mg 24 PASTILEK

OMEGA-3 FORTE 1000 mg 180 TOB
.

109 Kč

161 Kč

• Vitamin C přispívá
k normální funkci
imunitního systému,
ke snížení míry únavy
a vyčerpání a k normální tvorbě kolagenu.
• Vitamin C přispívá
k ochraně buněk před
oxidativním stresem
a zvyšuje vstřebávání
železa.

• Rybí olej výraběný v Norsku
již od roku 1854.
• Novinka s vyšším obsahem
vitaminu D pro uživatele 50+.
• Obsahuje omega 3 mastné
kyseliny EPA a DHA, vitaminy
A, D a E.
• Příjemná citrónová příchuť.

BIOPRON®9 30+10 TOB.
V akci také Biopron®
Pregna+ 30 tob.
za 339 Kč
a Biopron® Lactobacily
babyBIFI+ 30 tob.
za 149 Kč

89 Kč

Nasivin® Sensitive 0,05%

29900

V akci také Lutein
PLUS 60 tab.
za 249 Kč
a Vápník Hořčík
Zinek OSTEO 90 tab.
za 125 Kč

249 Kč
29900

129

00

Léčí příčinu bolesti v krku.
Ničí široké spektrum bakterií i viry. Vhodná prevence a léčba aft.
Proti infekcím v dutině ústní. Mátová příchuť .
*Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Septofort 2mg je lék k vnitřnímu užití. Obsahuje chlorhexidin.

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 2.9.-31.10.2019 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.

