PRO ŽENY 40+

MENOLISTICA

40 KAPSLÍ

300KČ

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

PO–PÁ
SO

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

7.00–17.00
7.30–11.30

Doplněk stravy. Pečlivě čtěte příbalový leták.

BOLEST/TEPLOTA

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

PANADOL EXTRA NOVUM
500 mg/65 mg
24 potahovaných
tablet
• Panadol Extra Novum
proti mírné až středně
silné bolesti: hlavy včetně
migrény, zubů a při
menstruačních bolestech.
• Snižuje horečku.
V nabídce také Panadol
Novum 500 mg, 24
potahovaných tablet za
39 Kč.

S PLATNOSTÍ
od 4. 7. – 4. 9. 2022

LÁHEV, KTERÁ MYSLÍ ZA VÁS

AKČNÍ CENA

89KČ

109KČ

*

-20KČ

Pozorně si přečtěte příbalovou informaci. Panadol Extra Novum 500 mg/65 mg
a Panadol Novum 500 mg (paracetamol) potahované tablety, jsou léky k vnitřnímu užití.

PÉČE O VLASY

YOS LÁHEV 350 ml
• Zdravá láhev s integrovaným odnímatelným
dávkovačem nejen na léky.
• Do dávkovačů lze dát léky, vitamíny, doplňky stravy,
šperky v posilovně anebo v sauně.
• Neobsahuje BPA, BPS ani ftaláty.
• Vítěz několika soutěží desigenu
• Vyrobeno v Holandsku z recyklovaného plastu.
• Vitamin C 250 mg je doplněk stravy.

ZDARMA
KE KAŽDÉ LAHVI

HAIR VOLUME SHAMPOO
250 ml
• Komplex produktů Hair volume disponuje unikátním složením.
• Extrakt z jablka se spoustou vitamínů napomáhá regenerovat pokožku, proso vlasy
zpevňuje a přeslička podporuje tvorbu kolagenu. Kosmetika
V nabídce také Hair
Volume Conditioner
250 ml za 359 Kč
a Hair Volume 30 tbl.
za 370 Kč.

NOVÁ CENA

AKČNÍ CENA

499KČ

*

349KČ

úspora
150Kč!

Nejedná se o zdravotnický
prostředek.

AKČNÍ CENA

399KČ

*

359KČ

-40KČ

Obvyklá prodejní cena, může se na jednotlivých lékárnách lišit. Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč vč. DPH. Nabídka platí od 4. 7. – 4. 9. 2022 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. 7. – 4. 9. 2022

VOLTAREN FORTE 20 mg/g

BOLEST

DETOX

gel 50g
• Analgetikum ve formě gelu s účinkem proti bolesti až na 24h při aplikaci 2x denně.
• Tlumí bolest zad, svalů a kloubů.
V nabídce také Voltaren léčivá náplast 140mg, 5 ks za 319 Kč.
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.*Volně prodejné léky, Nicholas Hall’s global CHC database, DB6.

ACTIV LIVER
30 tbl.
• Přírodní bylinný komplex
extraktů z Ostropestřce
Mariánského, kukumy
a artyčoku pomáhají
při detoxikaci vašeho
organismu, napomáhají
regeneraci jater a tím
snižují únavu přetíženého
organismu.
Doplněk stravy.

428KČ*
AKČNÍ CENA

189KČ

AKČNÍ CENA

-50KČ

385KČ

239KČ*
65KČ*

NÁPLASTI

HANSAPLAST UNIVERSAL
VODĚODOLNÁ NÁPLAST 20 ks
• V nabídce také: Hansaplast Textilní náplast Classic
1mx6cm, Hansaplast Universal náplast 1mx6cm,
Hansaplast Universal Voděodolná náplast 10ks,
Hansaplast Universal Voděodolná náplast 40ks,
Hansaplast Elastic náplast 20ks, Hansaplast Náplast na
prsty 16ks, Hansaplast Odoln.náplast ExtraRobust16ks,
Hansaplast Aqua Protect náplast 20ks, Hansaplast
Sensitive náplast 20ks, Hansaplast Sens. Zvířátka
náplast 1mx6cm, Hansaplast Zvířátka náplast 20ks,
Hansaplast Frozen náplast 20ks, Hansaplast Marvel
náplast 20ks, Hansaplast LE Be Happy náplast 16ks,
Hansaplast Ultra Sensitive náplast 8ks, Hansaplast
Ultra Sensitive náplast Large 5ks, Hansaplast Flexible
XL elast.náplast10ks, Hansaplast Flexible XXL elast.
náplast5ks, Hansaplast Aquaprotect XXL náplast 5ks,
Hansaplast Sensitive XXL náplast 5ks, Hansaplast
Udržitelná náplast 20ks, Hansaplast Udržitelná náplast
1mx6cm, Hansaplast Náplast na kuří oka

-43KČ

AKČNÍ CENA

52KČ

-13KČ

43KČ*
AKČNÍ CENA

34KČ

-9KČ

COREGA FIXAČNÍ KRÉM
ORIGINAL EXTRA SILNÝ 40g
PÉČE O ZUBNÍ NÁHRADY

POMOCNÍK PŘI HUBNUTÍ

ZUCCARIN
60 tbl.

• Při koupi jednoho kusu výrobku Corega, Corega Antibakteriální tablety blister 6ks
NAVÍC za 0,01 Kč.
• Pevná fixace až 12 hod, s jemnou mátovou příchutí.
• Pomáhá bránit ulpívání zbytků jídla pod náhradou.
• Bez zinku. Corega fixační krémy jsou zdravotnické prostředky.
V nabídce také COREGA fixační krém Bez
příchuti extra silný 40g za 95 Kč, COREGA
Max Control 40 g za 109 Kč a COREGA BIO
tabs Antibakteriální tablety 30ks za 89 Kč.

• Pomáhá udržovat
vyrovnanou hladinu
cukrů v krvi.
• Je výborným
pomocníkem při
hubnutí.
Doplněk stravy.

428KČ*
AKČNÍ CENA

385KČ

-43KČ
AKČNÍ CENA

95KČ

-24KČ

119KČ*

Obvyklá prodejní cena, může se na jednotlivých lékárnách lišit. Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč vč. DPH. Nabídka platí od 4. 7. – 4. 9. 2022 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. 7. – 4. 9. 2022

NEOGEN
VLASOVÝ OLEJ
4x5 ml

NEOGEN
ŠAMPON NA VLASY
S JEMNÝM SLOŽENÍM
200 ml

PÉČE O VLASY

• Hydratuje pokožku hlavy a vlasy.
• Obnovuje mastné kyseliny
hydrolipidického pláště pokožky hlavy.
• Vysoká koncetrace extraktu
TrichoTech™.

309KČ

*

278KČ

PÉČE O VLASY

• Pomocník při odstranění silikonů z vlasů.
Ochraňuje hydrolipidický plášť pokožky
hlavy a vlasových vláken.
• Pro hebké vlasy s velkým objemem.
• Obsahuje TrichoTech™.

Kosmetika

AKČNÍ CENA

NEOGEN
CONDICIONÉR SE
ZVÝŠENÝM
HYDRATAČNÍM
ÚČINKEM 200 ml

PÉČE O VLASY

-31KČ

Kosmetika

AKČNÍ CENA

309KČ

*

278KČ

NOURISIL
GEL NA JIZVY 30 ml

OCTANOVÝ
KRÉM 100 ml

• Obsahuje unikátní kombinaci pěti
silikonů a vitaminu E.
• Vytváří neviditelnou transparentní
vrstvu, která podporuje hydrataci
a chrání pokožku s jizvou.
• Na jizvy nové starší i keloidní.

• Octanový krém je ideální péčí
o kůži při bodnutí hmyzem
případně při spálení sluncem.
• Výborný je také jako pomocník
při opruzeninách.

HOJENÍ JIZEV

• Obnovuje a chrání povrch vlasu.
• Dodává objem a lesk.
• Obsahuje TrichoTech™.

-31KČ

Kosmetika

AKČNÍ CENA

309KČ

*

278KČ

-31KČ

PEROXID
VODÍKU 3 % SPRAY
100 ml

HOJENÍ

DEZINFEKCE

• Unikátní aplikační forma sprejem!
• Účinné antiseptikum k ošetření
drobných ran a oděrek, menších
řezných ran a bodnutí hmyzem.

Kosmetika

Lék

Kosmetika

AKČNÍ CENA

479KČ

*

431KČ

-48KČ

AKČNÍ CENA

99KČ

*

89KČ

-10KČ

-8KČ

AKČNÍ CENA

79KČ

*

71KČ

KOLAGEN
BEAUTY – BIOTIN, SELEN,
ZINEK 107 tablet

VITAMIN A + D
(5000 I.U./400 I.U.)
107 tobolek

BETA KAROTEN
25 000 M.J. + PANTHENOL
+ PABA 107 tobolek

• Kolagen je základní stavební bílkovina, která se nachází zejména v kůži, vazech, chrupavkách a kostech.
• S přibývajícím věkem se vlastní tvorba kolagenu snižuje, proto je vhodné jeho doplňování z vnějších zdrojů.
• *Zinek přispívá k udržení normálního stavu vlasů,
nehtů a pokožky. Vitamin C přispívá k normální tvorbě
kolagenu pro normální funkci chrupavek a kůže.

• Vitamin A přispívá k udržení normálního stavu
zraku, sliznic a pokožky.
• Spolu s vitaminem D přispívají k normální funkci
imunitního systému.
• Vitamin D přispívá k normálnímu vstřebávání
a využití vápníku a fosforu.

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

VLASY, NEHTY, POKOŽKA*

VITAMINY

ZRAK, POKOŽKA

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

AKČNÍ CENA

240KČ*

209KČ

-31KČ

AKČNÍ CENA

109KČ*

97KČ

-12KČ

AKČNÍ CENA

221KČ*

199KČ

-22KČ

Obvyklá prodejní cena, může se na jednotlivých lékárnách lišit. Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč vč. DPH. Nabídka platí od 4. 7. – 4. 9. 2022 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.

*

CLOTRIMAZOL AL 200 mg
3 vaginální tablety + aplikátor
• K léčbě kvasinkových či plísňových infekcí pochvy
• Pro ženy a dívky od 12 let
Volně prodejný lék k vaginálnímu užití s obsahem clotrimazolu.
Pečlivě čtěte příbalový leták.

LADIVAL PRO DĚTI,
OF 30 Sprej na
ochranu proti slunci,
200 ml

OROFAR
1 mg + 1 mg, 24 pastilek
• Úleva od bolesti
v krku.
• Působí proti
virům, bakteriím
i kvasinkám.
• Léčí infekci.

• Spolehlivě chrání citlivou pokožku
dětí před spálením a následným
poškozením pokožky
• Vhodné i při atopickém ekzému
V akci také „Ladival alergická
pokožka OF 50+ Sprej na ochranu
proti slunci, 150 ml za 378 Kč

OROFAR je volně
prodejný léčivý přípravek
k rozpuštění v ústech.
Čtěte pečlivě příbalovou
informaci a ohledně
užívání se poraďte s vaším
lékařem nebo lékárníkem.

Kosmetický přípravek

AKČNÍ CENA

119KČ

*

99KČ

-20KČ
*

• Zklidní pálení a svědění kůže při: bodnutí hmyzem,
alergických projevech kůže, nadměrném slunění, povrchových popáleninách 1. stupně, planých neštovicích

119KČ

*

349KČ

458KČ

PSILO-BALSAM 20 g gel

Volně prodejný léčivý
přípravek k vnějšímu
užití s obsahem účinné
látky difenhydraminhydrochlorid. Čtěte
pozorně příbalový leták
a poraďte se s lékařem
nebo lékárníkem.

AKČNÍ CENA

-109KČ

209KČ

*

99KČ

VENORUTON FORTE
60 tablet

• Kombinace
D-manosy
a extraktu
z kanadských
brusinek
• Vhodné také
pro těhotné
a kojící ženy

• Poskytuje
úlevu od
příznaků
unavených
nohou
• Zmírňuje
příznaky žilní nedostatečnosti již do 2 týdnů
• Klinicky prokázaná účinnost

AKČNÍ CENA

259KČ

*

ASEPT
SPRAY 100 ml

219KČ

-40KČ
*

451KČ

-78KČ

MAGNEX CITRATE
+ B6 CHEW 100 tbl.
HOŘČÍK

50 tbl.
• Žvýkací tablety na podporu
imunity dětí
• S jahodovo-malinovou příchutí
• Unikátní složení sedmi kmenů
bakterií mléčného kvašení,
technologie Bio-Support™
a vitamínu D, který přispívá
ke správné funkci imunitního
systému
• Bez cukru, lepku, laktózy

Zdravotnický prostředek.

AKČNÍ CENA

529KČ

LACTOSEVEN KIDS

IMUNITA

• Účinná dezinfekce pro celou rodinu
• Určená k dezinfekci:
-drobných ran a poranění kůže
-bodnutí hmyzem
-popálení od slunce
• Neštípe, nepálí a nešpiní oblečení
• Vhodná i pro novorozence

-40KČ

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití. Obsahuje oxerutinum.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci a ohledně užívání se poraďte
s vaším lékařem nebo lékárníkem.

-20KČ

DEZINFEKCE

169KČ

UROVAL MANOSA AKUT
10 tbl.

Doplněk stravy.

AKČNÍ CENA

AKČNÍ CENA

• Žvýkací tablety obsahující vysoce
vstřebatelný hořčík a vitamín B6
• Hořčík přispívá:
-ke snížení vyčerpání a únavy
-ke správné funkci nervů a svalů
-k udržení zdravých kostí a zubů
-ke správné funkci psychiky
• Bez cukru, lepku, laktózy
Doplněk stravy nenahrazuje pestrou a vyváženou
stravu a zdravý životní styl.

Doplněk stravy nenahrazuje pestrou
a vyváženou stravu a zdravý životní styl.

AKČNÍ CENA

119KČ

*

99KČ

-20KČ

AKČNÍ CENA

219KČ

*

189KČ

MAGNEX 375 mg
+ B6 ŠUMIVÉ TABLETY
20 tbl.

PARAMAX
RAPID 500 mg
30 tbl.

• Šumivé tablety hořčíku s vitamínem B6
rozspustné ve vodě s citrónovou příchutí
• Hořčík přispívá:
-ke snížení vyčerpání a únavy
-ke správné funkci nervů a svalů
-k udržení zdravých kostí a zubů
-ke správné funkci psychiky
• Bez cukru, lepku, laktózy

• Účinná látka paracetamol
• Rychlá úleva od bolesti hlavy,
zubů, zad, svalů, kloubů
a menstruační bolesti
• Snižuje horečku

HOŘČÍK

-30KČ

AKČNÍ CENA

339KČ

*

BOLEST, HOREČKA

279KČ

-60KČ

LOPACUT 2 mg

PRŮJEM

10 tbl.
• K úlevě od příznaků náhlého
krátkodobého průjmu
• Vhodný pro dospělé a děti
od 12 let věku
• Lopacut zahušťuje stolici
a snižuje její četnost
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje loperamid
hydrochlorid 2 mg. Před použitím si pečlivě
přečtěte příbalovou informaci.

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

Doplněk stravy nenahrazuje pestrou a vyváženou stravu
a zdravý životní styl.

AKČNÍ CENA

119KČ

*

99KČ

-20KČ

AKČNÍ CENA

50KČ

*

45KČ

-5KČ

AKČNÍ CENA

79KČ

*

65KČ

-14KČ

Obvyklá prodejní cena, může se na jednotlivých lékárnách lišit. Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč vč. DPH. Nabídka platí od 4. 7. – 4. 9. 2022 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.

*

