PRO ŽENY 40+

MENOLISTICA

40 KAPSLÍ

359KČ

LEGIÍ 1851, 583 01 CHOTĚBOŘ
569 333 228
www.zdravalekarna.eu
OTEVÍRACÍ DOBA:

PO–ČT
PÁ
SO

7.00–17.00
7.00–16.00
7.30–11.30

• Prvotřídní přírodní přípravek pro období menopauzy.
• Extrakt z jamu snižuje výskyt návalů.
• Vitámín E přírodního původu.
**DS

BOLEST

VOLTAREN FORTE 100g, 20 mg/g gel
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

VAŠE POŽADAVKY UTVÁŘEJÍ NÁŠ SORTIMENT.

AKČNÍ NABÍDKA
S PLATNOSTÍ
od 4. 1. do 28. 2. 2021

IMUNITA

AKČNÍ CENA

275KČ

-54KČ

NOVÝ
UZÁVĚR

329KČ*

jednoduché
otevření

• Voltaren Forte 20 mg/g gel proti bolesti až na
24 hodin, při aplikaci 2x denně ráno a večer
• V nabídce také Voltaren léčivá náplast 5ks,
140mg 5ks/140mg za 285,Pozorně si přečtěte příbalovou informaci. Voltaren Forte 20 mg/g gel je lék
k vnějšímu použití. Obsahuje diclofenacum diethylaminum. Voltaren 140 mg léčivá
náplast je lék k vnějšímu použití. Obsahuje diclofenacum natricum.

IMUNITA

VITAMIN D3 2000I.U.
45tbl.
• Pomáhá udržovat
zdravé svaly, kosti
a zuby, ovlivňuje
srdce, mozek,
imunitní systém.

NOVINKA

VITAMIN C500
RETARD 60tbl.

NOVINKA

• Má antioxidační
účinky, chráni
buňky před volnými
radikály.
• Pomáhá správné
funkci imunitního
systému.

**DS

**DS

145KČ*
AKČNÍ CENA

129KČ

-16KČ

171KČ*
AKČNÍ CENA

152KČ

-19KČ

*Obvyklá prodejní cena, může se na jednotlivých lékárnách lišit. Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč vč. DPH. Nabídka platí od 4. 1. do 28. 2. 2021 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. **DS je doplněk stravy a **ZP je zdravotnický prostředek.

AKČNÍ NABÍDKA S PLATNOSTÍ OD 4. 1. DO 28. 2. 2021

VLHKÝ KAŠEL

ERDOMED por. gra. sus. 20x225mg		

por. sir. 1x120ml

2,4

• k léčbě akutních onemocnění
horních i dolních dýchacích cest
provázených tvorbou hlenu
a vlhkým kašlem.

• Rychlá úleva od suchého dráždivého
kašle.
• Sirup Levopront tlumí kašel působí přímo v dýchacích cestách
a napomáhá přirozené očistě
dýchacích cest.
• Třešňová příchuť.
• Určené nejen pro dospělé,
ale i pro děti od 2 let.
• V nabídce také LEVOPRONT
KAPKY por gtt sol 1x15ml a EVOPRONT
TABLETY 60 mg tbl.nob. 10 za 119,-

Erdomed, 225 mg granule pro perorální
suspenzi, obsahuje léčivou látku erdostein.
Čtěte pečlivě příbalový leták.
K dostání v lékárně bez lékařského
předpisu.

249KČ*
AKČNÍ CENA

199KČ

LEVOPRONT SIRUP

SUCHÝ, DRÁŽDIVÝ KAŠEL

-50KČ

Levopront sirup obsahuje levodropropizin.
Lék k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou
informaci. K dostání v lékárnách bez lékařského
předpisu.

ENERGETICKÝ METABOLIZMUS

• Jablečný ocet
obsahuje přírodní
barviva, pektin,
vitaminy a minerály.
• Chrom přispívá
k normálnímu
metabolizmu
makroživin
a k udržení normální
hladiny glukózy v krvi.
• Vitamin C přispívá
k normálnímu
energetickému
metabolizmu.

AKTIVNÍ PÉČE O TĚŽKÉ A UNAVENÉ NOHY

VENUCARE® – DIOSMIN,
HESPERIDIN, RUTIN,
AESCIN 60 tablet
• Doplněk stravy Venucare® – aktivní péče o těžké
a unavené nohy.
• S diosminem, hesperidinem, rutinem, aescinem,
pupečníkem asijským, vinnou révu. **DS

**DS

179KČ
CHŘIPKA

-9KČ

188KČ*

201KČ*

189KČ

• prevence a léčba chřipkových stavů,jako jsou např. horečka, zimnice, bolest hlavy,
únava a bolesti svalů
• bez věkového omezení
• může se užívat během těhotenství a kojení

• Vlastní, speciálně vyvinutá
receptura s vysokým
obsahem Venocinu™
(standardizovaný extrakt ze
semen kaštanu koňského s 90%
obsahem aescinu).

• Venucare gel obsahuje
navíc vysoké procento
aktivních látek jako je
diosmin, hesperidin,
mentol, extrakty z kostivalu
lékařského, listnatce
pichlavého, vinné révy
a brusnice borůvky.
• Venucare gel zajišťuje
aktivní péči o těžké
a unavené nohy, dodává
jim příjemný pocit svěžesti
a přináší nohám úlevu.
• Zklidňuje, osvěžuje.
Přírodní kosmetika

AKČNÍ CENA

148KČ*

STRES

B-KOMPLEX FORTE
100tbl.

139KČ

-9KČ

NOVINKA

• Pomáhá zvládat negativní
projevy stresu, jako je
únava, vyčerpání a snížená
koncentrace.

PREVENCE
NA 30 TÝDNŮ

699KČ*

599KČ

99KČ

-27KČ

VENUCARE® GEL NATURAL
120 ml + 30 ml zdarma

-12KČ

AKČNÍCENA
CENA
AKČNÍ

OSCILLOCOCCINUM® 30 dávek

AKČNÍ CENA

AKČNÍ CENA

AKTIVNÍ PÉČE O TĚŽKÉ A UNAVENÉ NOHY

JABLEČNÝ OCET + VITAMIN C +
VLÁKNINA + CHROM 107 tablet

AKČNÍ CENA

126KČ*

127KČ*
-100KČ

AKČNÍ CENA

113KČ

-14KČ

Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Oscillococcinum® je homeopatický léčivý přípravek k vnitřnímu užití, užívaný tradičně v homeopatii
k prevenci a léčbě chřipkových stavů. Obsahuje Anas barbariae, hepatis et cordis extractum 200 K.

*Obvyklá prodejní cena, může se na jednotlivých lékárnách lišit. Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč vč. DPH. Nabídka platí od 4. 1. do 28. 2. 2021 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. **DS je doplněk stravy a **ZP je zdravotnický prostředek.

AKČNÍ NABÍDKA S PLATNOSTÍ OD 4. 1. DO 28. 2. 2021

NOVINKA

STOP ÚNAVA

MAGNESIUM B6
FORTE 100tbl.

APO-IBUPROFEN
400mg 100 tablet
BOLEST

• Uleví od bolesti hlavy, zad, kloubů
i menstruační bolesti.
• Snižuje horečku a tlumí projevy zánětu.

• Snižuje únavu a přispívá
k normální funkci svalů,
zubů a kostí.
**DS

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

231KČ*

149KČ*
-25KČ

AKČNÍ CENA

206KČ

AKČNÍ CENA

119KČ

BIOTUSSIL
por, gtt sol 1x100 ml
RÝMA

-30KČ

MENOPRIMA BELLA
120tbl. + DÁREK KRÉM
S ANTARCTICINEM 75ml
MENOPAUZA

VITAMÍNY

VITAMÍN K2 + D3 + Q10 60 tbl

• obsahuje speciálně upravený extrakt českého chmele,
dále extrakty ze šalvěje lékařské, anděliky čínské
a řeřichy peruánské, které napomáhají k menopauzálnímu komfortu žen. Doplněno o vitamín B6

• jedinečná
kombinace
vitamínů K2 a D3
(2000 IU/tob.)
a koenzymu Q10.
• Vitamín D3
přispívá
k normální
funkci
imunitního
systému.
• 60 tobolek

• je tradiční
rostlinný léčivý
přípravek při
rýmě a zánětu
nosních dutin.
Volně prodejné
léčivo

**DS

**DS

AKČNÍ CENA

120KČ

AKČNÍ CENA

-29KČ

149KČ*

OTRIVIN MENTHOL

RÝMA

SPREJ
Nosní sprej s chladivým mentolem
a eukalyptolem:
• ucpaný nos začíná uvolňovat již do 2 minut
• aplikace ráno a večer zajistí úlevu od ucpaného
nosu až na 24 hodin
• uvolňuje tlak v dutinách
• V nabídce také Otrivin sprej za 95,Čtěte pečlivě příbalovou informaci. O správném
použití se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Otrivin a Otrivin Menthol 1 mg/ml nosní spreje,
roztoky, obsahují xylometazolin.
Léky k podání do nosu.

119KČ*
AKČNÍ CENA

99KČ

-20KČ

265KČ*

249KČ

-16KČ

AKČNÍ CENA

399KČ*

370KČ

-29KČ

ROBITUSSIN ANTITUSSICUM NA SUCHÝ
DRÁŽDIVÝ KAŠEL
7,50 mg/5 ml,
sirup/100ml
KAŠEL

• efektivní úleva od suchého
dráždivého kašle
• bez cukru
• příjemná višňová příchuť
• pro dospělé a děti od 6 let
• V nabídce také ROBITUSSIN
EXPECTORANS na odkašlávání
100 mg/5, ml za 135,-

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. O správném
použití se poraďte se svým lékařem nebo
lékárníkem. Robitussin Antitussicum na suchý
dráždivý kašel 7,50 mg/5 ml, sirup. Obsahuje
dextromethorphan. Robitussin Expectorans
na odkašlávání 100 mg/5ml, sirup. Obsahuje
guaifenesinum. Léky k vnitřnímu užití.

AKČNÍ CENA

135KČ

-14KČ

149KČ*

*Obvyklá prodejní cena, může se na jednotlivých lékárnách lišit. Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč vč. DPH. Nabídka platí od 4. 1. do 28. 2. 2021 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. **DS je doplněk stravy a **ZP je zdravotnický prostředek.

AKČNÍ NABÍDKA S PLATNOSTÍ OD 4. 1. DO 28. 2. 2021
KOSTI, ZUBY

IMUNITA

TEREZIA HLÍVA ÚSTŘIČNÁ + LACTOBACILY
60+60 kapslí

TEREZIA VITAMIN D3 BABY 400 IU
10 ml

• Nejsilnější hlíva na trhu*
od českého výrobce. Šípek
podporuje imunitu.
• Bez příměsí a konzervačních
látek.

• Pro podporu tvorby
kostí a zubů.
• Vitamin D3 reguluje
metabolismus
vápníku, přispívá ke
správné činnosti svalů
a podporuje imunitní
systém.
• Kapky vhodné pro děti
již od narození. **DS

* Nejvyšší obsah deklarovaných
betaglukanů. Dle průzkumu z lékáren,
leden 2020 **DS

AKČNÍ CENA

409KČ
IMUNITA

-20KČ

AKČNÍ CENA

189KČ

429KČ*

-30KČ

219KČ*

V nabídce také
TEREZIA Vitamin D3 1000 IU
30 tobolek za 99,-

RAKYTNÍČEK MULTIVITAMINOVÉ ŽELATINKY ORIGINÁL 70 KS

• Skvělá chuť díky obsahu 20 % ovocné šťávy. Obsahuje 9 vitaminů a rakytník na podporu obranyschopnosti organizmu.
• Bez příměsí a konzervačních látek. **DS
• V nabídce také RAKYTNÍČEK multivitaminové želatinky HRUŠKA 70 ks, RAKYTNÍČEK multivitaminové želatinky VIŠEŇ
70 ks, RAKYTNÍČEK multivitaminové želatinky DŽUNGLE 70 ks, RAKYTNÍČEK multivitaminové želatinky MOŘSKÝ SVĚT
140 ks, RAKYTNÍČEK veganské želé DIVOKÉ OVOCE 90 ks, RAKYTNÍČEK veganské želé MARACUJA 90 ks za 199,-

VITAMÍN D3

AKČNÍ CENA

199KČ

LACTOSEVEN 20tbl.

• Tablety obsahující vitamín D3, ve formě
cucacích tablet s jahodovo-malinovou
příchutí.
• Vitamín D přispívá ke správné funkci
imunitního systému, k udržení
normálního stavu kostí a zubů, k udržení
normální činnosti svalů a k normální
hladině vápníku v krvi.
• Neobsahuje sacharózu, laktózu ani
lepek. Slazeno xylitolem.
• K dispozici také balení s vyšší sílou
2000UI za 159,-Kč a 4000UI za 189,- Kč
a D-Max Kids 400UI 90tbl. za 99,**DS
KČ*

• Laktobacily s unikátním složením.
LactoSeven obsahuje 7 kmenů
bakterií mléčného kvašení, inulin
a vitamín D na imunitu.
• Ideální k užívání během antibiotické
léčby, při poruchách trávení a pro
posílení imunity. **DS
• V nabídce také Lactoseven
50tbl. za 199,- a Lactoseven
100tbl. 299,- a Lactoseven Kids
20tbl. za 99,- a Lactoseven Kids
50tbl. za 199,- Cucací laktobacily
s vitamínem D na imunitu
s příjemnou jahodovo-malinovou
příchutí pro děti.

139

AKČNÍ CENA

119KČ

ALERGIE

-20KČ

124KČ*

VITAMIN B12

AKČNÍ CENA

109KČ

VITA B12
100+30 tablet

PARAMAX RAPID
500mg 30 tbl.

• Antihistaminikum
ke zmírnění nosních
a očních příznaků sezónní
a celoroční alergické
rýmy, zmírnění příznaků
chronické kopřivky.
• K dispozici také za 49,/10tbl. a 169,-/100tbl.
Balení.

• Žvýkací tablety
s obsahem vitamínu
B12 s příchutí máty
peprné pro podporu
kognitivních funkcí
(jako je například
paměť či pozornost),
ke snížení únavy
a ke správné funkci
nervového systému.
• Vhodné i pro vegany.

• Analgetikum
a antipyretikum, které
účinně uleví od bolesti
hlavy, zubů, zad, svalů,
kloubů a menstruační
bolesti.
• Snižuje horečku.

AKČNÍ CENA

75KČ

-14KČ

**DS

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje
paracetamol. Před použitím
si pečlivě přečtěte příbalovou
informaci.

AKČNÍ CENA

229KČ*

-15KČ

BOLEST, CHŘIPKA

CETIXIN 10mg
30 tbl.

89KČ*

239KČ*

LAKTOBACILY

D-MAX 1200UI 90tbl.

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje
cetirizin-dihydrochlorid.
Před použitím si
pečlivě přečtěte
příbalovou
informaci.

-40KČ

199KČ

-30KČ

AKČNÍ CENA

49KČ*

39KČ

-10KČ

*Obvyklá prodejní cena, může se na jednotlivých lékárnách lišit. Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč vč. DPH. Nabídka platí od 4. 1. do 28. 2. 2021 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. **DS je doplněk stravy a **ZP je zdravotnický prostředek.

