Největší sdružení lékáren v ČR
Platnost nabídky 10. 9. – 31. 10. 2016

více než 400 lékáren
po České republice

mojelekarna.cz

RÝMA

KLOUBY

OLYNTH HA 0,1 %, NOSNÍ SPREJ, ROZTOK, 10 ml +
KAPESNÍČKY ZDARMA

ORTHO HELP COLLAGEN 150 KAPSLÍ +
ORTHO HELP EMULGEL 100 ml ZDARMA

Olynth HA 0,05 %, nosní sprej, roztok, 10 ml 105,Olynth® 0,1 %, nosní sprej, roztok, 10 ml 89,Olynth® 0,05 %, nosní sprej, roztok, 10 ml 89,Olynth® 0,025 %, nosní kapky, roztok, 10 ml 69,OlynHexo™ 5 mg/1,5 mg pastilky, 20 pastilek 125,-

• Nativní kolageny
doplněné kyselinou
hyaluronovou,
vitaminy C a D3
a protizánětlivým
Harpagofytem
ležatým učinkujícím
i při dně, ústřelu
a revmatickém
onemocnění.

®

®

KAPESNÍČKY ZDARMA
KE KAŽDÉMU PŘÍPRAVKU

Reklama na léčivý přípravek. Nosní sprej, roztok obsahuje xylometazolin-hydrochlorid a je k nosnímu podání. Nosní kapky obsahují
xylometazolin-hydrochlorid a jsou k nosnímu podání. Pastilky obsahují chlorhexidin-dihydrochlorid a benzokain a jsou k podání do úst.
Před použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci. Držitel registrace: McNeil Products Ltd., UK

MAT/2704/08/2016

95,112,- *

KOSMETIKA

SLEVA
100 Kč
NOVINKA

Doplněk stravy.

599,699,- *

PROSTATA

CANNADERM CAPILLUS SEBOREA ŠAMPON 150 ml

PROSTAMOL® UNO 60 TOBOLEK

Šampon pro osoby trpící seboreou:
• slouží pro mytí vlasů a péči o citlivou,
suchou a svědivou pokožku hlavy
• zmírňuje tvorbu šupin, svědění
i zarudnutí vlasové pokožky

• Na problémy
s močením
způsobené
zbytnělou
prostatou
v I. a II. stadiu
tohoto
onemocnění.

®

239,Kosmetika.

266,- *

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje extrakt
Serenoa repens. Čtěte pečlivě příbalový leták.

399,469,- *

BOLEST

VITAMINY

VOLTAREN® FORTE 2,32 % GEL 100 g

VITAMIN C RETARD 500 mg, 30 + 10 TABLET ZDARMA

• uleví od bolesti
kloubů, zad a svalů
až na 12 hodin
• stačí aplikovat
2× denně
• tlumí zánět
a zmenšuje otok

• přispívá k udržení
normální funkce
imunitního systému
• s postupným
uvolňováním

Lék na vnější použití. Obsahuje diclofenacum diethylaminum.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

249,312,- *

Doplněk stravy.

69,-

Největší sdružení lékáren v ČR

KLOUBY

BOLEST V KRKU

CEMIO KAMZÍK® 60 KAPSLÍ + KÚRA NA 20 DNÍ ZDARMA

SEPTABENE® 3 mg/1 mg 16 PASTILEK

• jediný v ČR
s nativním
kolagenem
NCI® a NCII®
a vitaminem C,
který je důležitý
pro správnou
tvorbu kolagenu
v kloubních
chrupavkách

• unikátní kombinace
účinných látek
na českém trhu
• komplexní léčba bolesti
v krku: protizánětlivý,
analgetický
a antiseptický účinek
• eukalyptová příchuť

KÚRA
NA 20 DNÍ
ZDARMA

339,402,- *

Doplněk stravy.

NOVINKA

Lék k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalový leták.

Septabene® 1,5 mg/ml + 5 mg/ml,
orální sprej, roztok 30 ml 119,- 139,-

119,139,- *

BOLEST, HOREČKA

DENTÁLNÍ HYGIENA

PANADOL® EXTRA 30 TABLET

BYLINNÁ ZUBNÍ PASTA S FLUOREM HERBADENT 75 g +
HERBADENT VELMI JEMNÝ ZUBNÍ KARTÁČEK
• obsahuje extrakt ze 7 léčivých
bylin a jemné abrazivní složky
odstraňující zubní plak
• pečuje o dásně při každém
čištění zubů
• vhodná péče a ochrana
i při projevech parodontózy

• při mírné až středně silné bolesti
hlavy včetně migrény
• proti menstruačním bolestem,
bolestem zubů, svalů, kloubů
a bolesti v krku
• nedráždí žaludek

KARTÁČEK
V HODNOTĚ
59 KČ
ZDARMA

Zdravotnický prostředek.
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje paracetamol.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Panadol Novum 500 mg 24 tablet 29,- 35,-

75,90,- *

®

Bylinná zubní pasta s ženšenem
HERBADENT Homeo 100 g + Herbadent
velmi jemný zubní kartáček ZDARMA 149,-

BRUSINKY

RÝMA

SWISS MEGA BRUSINKY 50 + 10 KAPSLÍ ZDARMA

QUIXX® NOSNÍ SPREJ, 30 ml

• brusinky ve své nejsilnější podobě
• kvalita kanadského originálu
• unikátní složení CranMax® a BioShield®

Doplněk stravy.

Swiss MEGA BRUSINKY AKUT 15 kapslí 169,- 201,-

NYNÍ
20 %
ZDARMA

• účinně a bezpečně pomáhá uvolnit
ucpaný nos při nachlazení a chřipce
• snižuje riziko komplikací (zánět
středního ucha, zánět dutin)
• vhodný i pro těhotné a kojící ženy
a děti od 6 měsíců věku

355,414,- *

89,-

125,141,- *

Zdravotnický prostředek.

INTIMNÍ HYGIENA

CHŘIPKA A NACHLAZENÍ

CANESTEN® GYN 1 DEN,
1 VAGINÁLNÍ TABLETA S APLIKÁTOREM

VICKS SYMPTOMED COMPLETE CITRÓN 10 SÁČKŮ
• horký nápoj pro účinnou úlevu od příznaků chřipky a nachlazení

• jediná vaginální tableta
efektivně léčí mykózu
• komfortní jednorázová
aplikace
• snadné zavádění pomocí
hygienického aplikátoru

Lék k vaginálnímu použití. Obsahuje léčivou látku clotrimazolum.
Čtěte pečlivě příbalový leták. L.CZ.MKT.CC.07.2016.0738

199,228,- *

Lék k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalový leták.

V akci také Vicks Symptomed Forte a Classic citrón 139,- 170,-

139,170,- *

KLOUBY

MULTIVITAMINY

GS CONDRO DIAMANT 120 TABLET

GS EXTRA STRONG MULTIVITAMIN
60 + 60 TABLET

První a jediný přípravek
v ČR s glukosamin sulfátem
a unikátním DIAMANT
FORTESCINEM®!
• obsahuje aescin pro správné
krevní zásobení kloubního
pouzdra, vazů a šlach
a vitamin C pro tvorbu kolagenní
sítě chrupavek a menisků
Doplněk stravy.

GS Condro DIAMANT 60 tablet 349,- 422,-

Komplexní vyvážené složení vitaminů, minerálů
a dalších aktivních látek!
• STRONG KOMPLEX: extra dávka vitaminu C,
lutein, activin, echinacea

589,753,- *

Doplněk stravy.

GS Extra Strong Multivitamin 30 + 10 tablet 139,- 166,-

319,385,- *

KLIMAKTERIUM

TĚHOTENSTVÍ

GS MERILIN HARMONY 60 + 30 TABLET

GS MAMAVIT PREFOLIN + DHA + EPA 30 TABLET + 30 KAPSLÍ

Vysoce účinný v období
klimakteria, přírodní
a nehormonální
• klinicky ověřená účinnost
• obohaceno o třezalku
tečkovanou pro psychickou
pohodu, vápník a vit. D3
pro pevnost kostí
Doplněk stravy.

GS Merilin 60 + 30 tablet 449,- 531,-

NYNÍ
S GARANCÍ
VRÁCENÍ
PENĚZ

449,531,- *

• vyvinuto ve spolupráci
s odborníky z ÚPMD
v Praze‑Podolí
• 800µg kyseliny listové
a vyvážená kombinace vitaminů
a minerálů obohacená o Prefolin®,
DHA a EPA
• pro plánování těhotenství a kojení
• bez typického rybího zápachu
a bez pachuti
Doplněk stravy.

GS Mamavit 100 + 10 tbl. 389,- 486,-

CHŘIPKA A NACHLAZENÍ

BOLEST

PARALEN® GRIP HORKÝ NÁPOJ ECHINACEA A ŠÍPKY
500 mg/10 mg 12 SÁČKŮ

IBALGIN® RAPIDCAPS 400 mg, 20 TOBOLEK

Účinná kombinace proti příznakům
chřipky a nachlazení, která pomáhá
zbavit se:
• horečky
• ucpaného nosu
• bolesti hlavy
• bolesti v krku.

Účinné analgetikum
s protizánětlivým účinkem:
• snadno rozpustné růžové
měkké tobolky s tekutou
účinnou látkou
• při bolesti hlavy a migréně,
bolesti zubů, zad, svalů
a menstruační bolesti

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

V akci také PARALEN® GRIP horký nápoj citrón,
třešeň, pomeranč a zázvor 12 sáčků 135,- 160,-

NOVINKA

135,160,- *

Lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou ibuprofen.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

389,486,- *

69,80,- *

ZAŽÍVÁNÍ

BOLEST V KRKU

RENNIE® PEPPERMINT 48 TABLET

OROFAR® 24 PASTILEK S POMERANČOVOU PŘÍCHUTÍ

• rychlá a bezpečná úleva
od pálení žáhy
• při překyselení žaludku
a pocitu plnosti
• působí již po 5 minutách

• tlumí bolest a léčí infekci
• působí proti virům i proti
bakteriím a kvasinkám

Lék k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalový leták.
L.CZ.MKT.CC.07.2015.0413

Lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje benzoxonium a lidokain.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Rennie® Peppermint 96 tablet 195,- 227,-

119,137,- *

Orofar® orální sprej 30 ml 159,- 174,-

129,153,- *

Největší sdružení lékáren v ČR
CÉVNÍ SYSTÉM

IMUNITA

CERUTIN 50 TABLET

SIRUP JITROCELOVÝ EXTRAKT EXTRA S VITAMINEM C,
325 g

• 100 mg vitaminu C + rutin
• vitamin C přispívá
k normální tvorbě
kolagenu pro normální
funkci krévních cév

• s vysokým podílem jitrocelového výtažku
• s vysokým podílem vitaminu C
• přispívá k normální funkci imunitního
systému
• určeno také pro děti již od 3 let

Doplněk stravy.

43,-

69,-

Doplněk stravy.

OPARY

OPARY

ACYCLOSTAD GALMED KRÉM NA OPARY 5 g

POMÁDA NA RTY S MEDUŇKOU 5 ml

• Ulevuje od bolesti
a svědění při často
se opakujících
oparech rtů.

• předchází vzniku oparů
• hydratuje, vyživuje a chrání rty
• bez barviv, parafinů a konzervantů

119,Lék ke kožnímu podání. Obsahuje acyclovir. Čtěte pečlivě příbalový leták.

140,- *

45,-

Kosmetika.

ALERGIE

MULTIVITAMINY

FENISTIL® PERORÁLNÍ KAPKY, ROZTOK 20 ml

VIBOVIT® FARMA 50 KS

Zastavuje svědění různého původu:
• svědivá vyrážka, plané neštovice, kopřivka,
poštípání hmyzem, kožní ekzémy
• tlumí příznaky sezónní rýmy a alergií
na léky a potraviny
• účinná úleva od svědění pro děti
již od 1. měsíce věku*

NOVINKA
• Želé multivitaminy
pro děti ve tvaru
zábavných zvířátek
z farmy s vynikající
ovocnou chutí
a komplexem
10 vitaminů
a minerálních látek.

*do 1 roku na doporučení lékaře
Fenistil® perorální kapky je lék
k vnitřnímu užití. Obsahuje dimetindeni
maleas. Fenistil® gel je lék k vnějšímu
použití. Čtěte pečlivě příbalový leták.

Fenistil® gel 30 g 139,- 172,-

129,157,- *

155,Doplněk stravy.

BRUSINKY

ABSORPČNÍ POMŮCKY

UROVAL® MANOSA AKUT 10 TABLET

TENA LADY MINI MAGIC 34 KS

• nejmenší slipová vložka pro řešení lehké
inkontinence u žen
• díky trojí ochraně proti protečení, vlhkosti
a zápachu nabízí pocit sucha a jistoty

• unikátní spojení
brusinek a D-manosy
• vysoká koncentrace
obsažených látek

159,Doplněk stravy.

175,- *

186,- *

Zdravotnický prostředek.

TENA Men Protecive Shield 14 ks 75,- 98,-

55,74,- *

exkluzivně
v lékárnách

ZÁSOBA

ZDRAVÍ

Celkově můžete při nákupu
níže uvedených produktů
ušetřit až 390 Kč!

OD WALMARKU
MENTÁLNÍ ČINNOST

PODPORA FUNKCE ORGÁNŮ

GinkoPrim® Max

Omega 3 Rybí olej Forte

Pro lepší paměť
a koncentraci

Špičkový přípravek
pro zdravé srdce a cévy

• Navíc 30 tablet ZDARMA!

• Navíc 120 tobolek ZDARMA!

Balení: 90+30 tablet

Balení: 120+120 tobolek
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Koenzym Q10 60 mg
CARDIO

Balení: 40+40 tobolek

Složení z přírodních
zdrojů
• Navíc 60 tablet ZDARMA!
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Lutein Forte 20 mg

0K

Moderní doplněk stravy
pro zdravý zrak díky zinku
a vitaminu A

č
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• Navíc 60 tobolek ZDARMA!
Balení: 60+60 tobolek

SPECIÁLNÍ DOPLŇKY STRAVY

50

č*
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**

č
399 K

Lecithin FORTE 1325 mg
Čistý lecithin
v nejsilnější formě
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80

K

Vápník-Hořčík-Zinek Osteo

• Navíc 90 tobolek ZDARMA!
Balení: 90+90 tobolek

Špičkový multiminerál
s vitaminy D3 a B6
*

č*
239 K

č

0K

5

Všechny uvedené produkty jsou registrovány MZ ČR jako doplňky stravy.

Produkty jsou vyrobeny ve farmaceutické
kvalitě garantované certifi kátem GMP.
* Nezávazná doporučená spotřebitelská cena.
** Speciální akční cena Mojí lékárny.
Akce trvá do 31. 10. 2016, nebo do vyprodání zásob.

• Navíc 60 tablet ZDARMA!
Balení: 140+60 tablet
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• Navíc 40 tobolek ZDARMA!
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Hlíva ústřičná Plus
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Obsahuje vysokou dávku
Q10 + vitamíny B a C

PODPORA IMUNITY

Balení: 60+60 tablet
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Největší sdružení lékáren v ČR
ČAJ

DĚTSKÁ VÝŽIVA

LEROS JEDNODRUHOVÉ BYLINNÉ ČAJE 24 DRUHŮ

SUNAR COMPLEX 2, 600 g
V AKČNÍ NABÍDCE
VÍCE DRUHŮ

V AKČNÍ NABÍDCE
24 DRUHŮ
• sypané a v nálevových
sáčcích
• více informací
na www.leros.cz

• lahodně mléčná chuť
• vápník a vitamin D
pro normální růst kostí

Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy.

Doplněk stravy.

SLEVA 10%

V nabídce také Sunar complex 2, 3, 4, 5
i v ochucených variantách 219,- 255,-

STRES

ZÁCPA

PERSEN®
20 obalených tablet

GALLAX PERORÁLNÍ KAPKY 30 ml

• léčivý přípravek
rostlinného původu
k terapii mírných
psychických poruch
• příznivě působí
i při mírných poruchách
usínání a spánku

219,255,- *

Projímadlo k léčbě zácpy!
• akutní funkční zácpa u dospělých
• chronická zácpa k občasnému použití
pro usnadnění vyprázdnění
• 1 dávka večer před spaním

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

75,-

PERSEN®
40 obalených tablet 125,- 135,-

80,- *

Lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou natrii
picosulfas monohydricus 7,5 mg.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Gallax perorální kapky 15 ml 83,- 92,-

KOSMETIKA

ANTIPARAZITIKA

CANNADERM® KONOPKA MAST
PRO SUCHOU POKOŽKU 75 g

PARAZITEX 60 KAPSLÍ

115,128,- *

NOVINKA
• mast pro extrémně suchou, svědivou
a šupící se pokožku
• vytváří na pokožce ochranný film,
který chrání proti opětovnému
vysušování a vzniku prasklin
• vhodná také pro pokožku s projevy
atopie nebo lupénky

• pro trávicí trakt
bez parazitů s extraktem
z vrcholáku a papáji
• více informací
na www.parazitex.cz

179,Kosmetika.

207,- *

Doplněk stravy.

DENTÁLNÍ HYGIENA

HYGIENA UŠÍ

PARODONTAX® ULTRA CLEAN 75 ml

FYTOFONTANA AURECON
UŠNÍ SPRAY 50 ml

Pomáhá zastavit krvácení dásní!
• 4× účinnější v odstraňovaní příčin krvácení dásní než jiná zubní pasta*
• odstraňuje zubní plak a v něm usazené bakterie
*Odstraňuje více plaku
po profesionálním vyčištění
zubů a při čištění zubů
2× denně než jiná zubní pasta
bez obsahu hydrogenuhličitanu
sodného (1100 ppm F ve formě
fluoridu sodného). RH02434
Clinical Summary Report.
Zdravotnický prostředek.

Parodontax® Fluorid 75 ml 75,- 85,Parodontax® Extra Fresh 75 ml 85,- 98,Parodontax® Whitening 75 ml 85,- 98,-

549,-

• přirozený, neagresivní roztok
z Mrtvého moře s extraktem
z Aloe vera, který rozkládá ušní maz
• prevence proti ucpání zvukovodu

85,98,- *

129,Zdravotnický prostředek.

158,- *

Největší sdružení lékáren v ČR
Platnost nabídky 10. 9. – 31. 10. 2016
KLOUBY

IMUNITA

CHONDROFIT 180 TABLET

IMUNOCOMPLEX 30 TOBOLEK
3 aktivní komplexy:
• imunofaktor Alfa – stimulace imunitního systému
• komplex vitaminů a minerálů
• probiotikum až 10 miliard

• Jediný produkt
v ČR s unikátním
spojením
GLUKOSAMINU
a CHONDROITINU
společně
s hlavním
minerálem kostní
tkáně – vápníkem
a vitaminem
kostní tkáně
vitaminem D,
manganem
a vitaminem C.
Doplněk stravy.

CHONDROFIT 90 tablet
279,- 358,-

MULTIVITAMINY
®

499,609,- *

TEDDYFIT DĚTSKÝ MULTIVITAMIN
15 ŽVÝKACÍCH BONBÓNŮ
• Žvýkací tablety s 10 vitaminy bez cukru, lepku
a alergenů.

NOVINKA

219,Doplněk stravy.

260,- *

19,Doplněk stravy.

BOLEST

BOLEST

HOREČKA A BOLEST

PARAMEGAL 500 mg
GALMED 30 TABLET

IBUPROFEN 400 mg
GALMED 30 TABLET

ACYGAL 500 mg
GALMED 10 TABLET

• proti bolesti hlavy, kloubů, svalů, zubů a při chřipce
• snižuje teplotu

Účinné analgetikum ibuprofenum:
• pro zmírnění bolesti a snížení teploty
• při chřipkových a revmatických onemocněních
• při migrénách

Kyselina acetylsalicylová:
• snižuje horečku
• tiší bolest

Lék k vnitřnímu užití s účinnou
látkou paracetamol.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Paramegal 500 mg
Galmed 10 tablet, 14,- 17,-

35,41,- *

Lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou
ibuprofenum. Čtěte pečlivě příbalový leták.

42,55,- *

Lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou
acidum acetylsalicylicum.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

20,- *

29,32,- *

CHŘIPKA A NACHLAZENÍ
COLDREX® MAXGRIP CITRON/LESNÍ OVOCE 10 SÁČKŮ

P R O S TO R

Proti příznakům
chřipky a silného
nachlazení!
• lék ve formě
horkého nápoje
se zvýšenou dávkou
paracetamolu
• snižuje horečku,
tlumí bolesti,
uvolňuje ucpaný nos

Lék k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalový leták.

Coldrex® tablety 24 tablet 119,- 139,-

P R O R A Z Í T KO
LÉK ÁRNY
149,177,- *

* Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč včetně DPH. Nabídka platí od 10. 9. do 31. 10. 2016 nebo
do vyprodání zásob. Prostudujte pečlivě příbalový leták. Účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. Cílem této nabídky není podpora zvýšeného
užívání léčiv. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

