
ZÁŘÍ/ŘÍJEN 
AKČNÍ NABÍDKA OD 12. 9. 2020 DO 31. 10. 2020.

LISTOPAD/PROSINEC
AKČNÍ NABÍDKA OD 14. 11. 2020 DO 31. 12. 2020.

Uvnitř letákuUvnitř letáku

vánoční balení 
vánoční balení 

a slevya slevy

DIOZEN® 500 MG
120 potahovaných tablet
• Těžké nohy? Křečové žíly? Hemoroidy?  

Braňte svoje žíly zevnitř!
• zvyšuje napětí žilní stěny  

a odolnost cév
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Léčivý přípravek k vnitřímu užití.  
Obsahuje diosminum  
micronisatum.

BIOPRON  
9 PREMIUM 
30 tablet
• ideální podpora Vaší celkové pohody  

a rovnováhy střevní  
mikrobioty při a po léčbě  
antibiotiky

Doplněk stravy. 
(1 tobolka/7,63 Kč)

OLYNTH® HA 
1 mg/ml, nosní sprej, roztok
• rychle uvolňuje ucpaný nos
• zvlhčuje nosní sliznici
• neobsahuje konzervační látky
• účinek po dobu 10 hodin
V akci také: další druhy Olynth® od 75 Kč.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Reklama na léčivý přípravek. Nosní sprej, roztok Olynth® HA 0,5 mg/ml,  
Olynth® HA 1 mg/ml, Olynth®  0,5 mg/ml, Olynth® 1 mg/ml obsahuje  
xylometazolin-hydrochlorid a je určen k podání do nosu.

MOJE LÉKÁRNA  
VITAMIN C 1000 MG  
SE ŠÍPKY
100 + 20 tablet
• silná dávka vitaminu C
• postupné uvolňování
• šípky, bioflavonoidy
V akci také Moje lékárna Vitamin C  
500 mg se šípky 100 + 20 tablet 
za 119 Kč 124 Kč (-5 Kč) 
(1 tableta/0,99 Kč)

Doplňky stravy. (1 tableta/0,99 Kč)

COLDREX® HORKÝ  
NÁPOJ CITRON,  
CITRON S MEDEM
10 sáčků
• uleví rychle od příznaků chřipky a nachlazení
• snižuje horečku, odstraňuje bolest hlavy,  

bolest v krku a uvolňuje ucpaný nos
• obsahuje paracetamol, fenylefrin a vitamin C
V akci také: další druhy Coldrex® od 119 Kč.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Léčivé příípravky  
k vnitřnímu užití. O správném použití se poraďte  
se svým lékařem nebo lékárníkem. -28 Kč

 177 

149
- Kč -

-87 Kč

 386 

299
- Kč -

-70 Kč

 299 

229
- Kč -

GS CONDRO®  
DIAMANT
100 + 50 tablet 
• 1 600 mg glukosamin sulfátu v denní  

dávce a DIAMANT FORTESCIN®
• Aescin pro správné krevní zásobení  

kloubního pouzdra, vazů a šlach
• vitamin C pro tvorbu kolagenní sítě  

kloubních chrupavek a menisků
Doplněk stravy. (1 tableta/3,99 Kč)

-165 Kč

 764 

599
- Kč -

-28 Kč

 117 

89
- Kč -

VOLTAREN EMULGEL
150 g
Voltaren Emulgel působí přímo  
v místě bolesti trojím účinkem: 
• uleví od bolesti
• tlumí zánět
• zmenšuje otok 
Čtěte pečlivě  
příbalovou informaci.  
Voltaren Emulgel 10 mg/g gel je  
lék k vnějšímu použití.  
Obsahuje diclofenacum  
diethylaminum. -66 Kč

 295 

229
- Kč -/ 1 ks 
(při koupi  

2 ks)

PARALEN® GRIP  
CHŘIPKA A BOLEST
24 tablet
• odstraňuje příznaky chřipky a nachlazení,  

jako jsou: horečka, ucpaný nos,  
bolest hlavy, bolest v krku

• díky kofeinu působí také proti únavě a ospalosti
V akci také: PARALEN® GRIP chřipka a kašel  
24 tablet za 129 Kč 157 Kč (-28 Kč)
Čtěte pozorně příbalovou informaci a poraďte se  
s lékařem nebo lékárníkem.  
Volně prodejný lék k vnitřnímu užití. -28 Kč

 157 

129
- Kč -

-10 Kč

 209 

199
- Kč -

Zadej unikátní kód z krabičky na www.darujigs.cz a daruj  
do vybraného domova pro seniory měsíční kúru  

GS Vitaminu C a zároveň získej dárek* 
*5x lázeňský pobyt, 1000x roční kúra nebo  

garantovaný dárek - voucher na přípravek GS.

NOVINKA



SEPTANAZAL® PRO DOSPĚLÉ 
1 mg/ml + 50 mg/ml nosní sprej, 10 ml roztok
• nosní sprej ke snížení otoku nosní sliznice při rýmě
• uvolňuje nos a hojí nosní sliznici
• nástup účinku za 5 - 10 minut
• neobsahuje konzervační látky
V akci také: Septanazal® pro děti 0,5 mg/ml  
+ 50 mg/ml, nosní sprej 10 ml  
za 79 Kč 99 Kč (-20 Kč)
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Léčivé přípravky k nosnímu podání.

-20 Kč

 99 

79
- Kč -

ACC® LONG 600 MG
10 potahovaných tablet
• léčí vlhký kašel
• rozpouští hustý hlen  

v dýchacích cestách 
 a usnadňuje jeho vykašlávání

• lze užívat od prvních příznaků kašle
• stačí 1 tableta 1 x denně
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Obsahuje látku acetylcastein.

VICKS SYMPTOMED COMPLETE 
CITRÓN 
10 sáčků
• 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

V akci také: Vicks Symptomed Forte  
Citrón 10 sáčků za 159 Kč  
199 Kč (-40 Kč)
Čtěte pečlivě  
příbalovou informaci.  
Léčivé přípravky k vnitřnímu užití.

QUIXX® NOSNÍ SPREJ 
30 ml
• efektivně uvolní nos při nachlazení,  

chřipce nebo alergii
• sníží otok nosní sliznice, čistí ji  

a zvlhčuje
• nezpůsobuje závislost
• vhodný také pro těhotné  

a kojící ženy a děti od 6 měsíců věku
V akci také: Quixx® acute, nosní sprej 100 ml za 159 Kč  
233 Kč (-74 Kč), Quixx® daily, nosní sprej 100 ml  
za 149 Kč 228 Kč (-79 Kč)
Pečlivě si pročtěte návody k použití.  Izotonický roztok Quixx® daily a hypertonické roztoky Quixx®  
a Quixx® acute jsou zdravotnické prostředky k nosní aplikaci. 

AKCE 1 + 1VENOCOR
120 kapslí
• díky obsahu omega-3 mastných kyselin EPA a DHA  

v denní dávce přispívá k normální činnosti srdce a mozku
• Aescin přispívá k normální  

činnosti cévní soustavy  
a pomáhá při pocitu  
těžkých nohou

• vysoký obsah vitamínu D  
přispívá k normální funkci  
imunitního systému

Doplněk stravy. (1 kapsle/1,25 Kč)

+
-348 Kč

 698 

350
- Kč / 2 ks -

IBALGIN® 400
100 tablet
Účinné analgetikum:
• pomáhá při bolesti hlavy, zubů, zad,  

svalů, kloubů a menstruační bolesti
• snižuje horečku
• tlumí zánět
• pro dospělé a dospívající od 12 let
Pozorně čtěte příbalovou informaci a poraďte se  
s lékařem nebo lékárníkem. Ibalgin® 400 je lék k vnitřnímu užití.  
Obsahuje ibuprofenum. 

-22 Kč

 147 

125
- Kč -

MUCONASAL® PLUS
roztok 10 ml, nosní sprej
• rychle, účinně a dlouhodobě uvolní nos  

při rýmě a nachlazení
• navíc osvěží vůní máty a eukalyptu 
• vhodný pro dospělé a děti od 6 let
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. 
Léčivý přípravek k podání do  nosu.  
Obsahuje tramazolini  
hydrochloridum. -20 Kč

 119 

99
- Kč -

SEPTABENE® CITRON  
A BEZOVÝ KVĚT
3 mg/1 mg, 16 pastilek
• trojí účinek: protizánětlivý, analgetický a antiseptický
• snižuje lokální známky zánětu:  

bolest, zarudnutí, otok
• příchuť eukalyptu nebo citronu  

a bezového květu
• balení 16 pastilek nebo 30 ml orálního spreje
V akci také: Septabene® 3 mg/1 mg, 16 pastilek  
za 129 Kč 159 Kč (-30 Kč) a Septabene® 1,5 mg/ml  
+ 5,0 mg/ml, orální sprej 30 ml 149 Kč 179 Kč (-30 Kč)
Čtěte pěčlivě příbalovou informaci.  
Léčivé přípravky k vnitřnímu užití. -30 Kč

 159 

129
- Kč -

-40 Kč

 199 

159
- Kč -

-44 Kč

 169 

125
- Kč -

-26 Kč

 145 

119
- Kč -

SINEX VICKS  
ALOE A EUKALYPTUS
0,5 mg/ml nosní sprej, roztok 15 ml
• nosní sprej pro léčbu ucpaného nosu při rýmě a nachlazení
• uvolní ucpaný nos během  

několika minut a až na 12 hodin
• extrakt Aloe vera zvláčňuje  

a pečuje o nosní sliznici
Lék k nosnímu podání, obsahuje léčivou  
látku oxymetazolin hydrochlorid.  
Přečtěte si pozorně příbalovou informaci. -24 Kč

 119 

95
- Kč -

CELASKON® LONG  
EFFECT 500 MG 
60 tobolek
• zmírňuje a zkracuje příznaky  

chřipky a nachlazení
• s postupným uvolňováním vitamínu C až 12 hodin  

pro jeho lepší vstřebávání
• podpořte svoji imunitu pravidelným užíváním 
• zvýšená potřeba užívání např. také v těhotenství, při kojení,  

sportu, namáhavé práci, po úrazech nebo u kuřáků
Čtěte pozorně příbalovou informaci a poraďte se  
s lékařem nebo lékárníkem.  
Celaskon long effect je volně prodejný lék k vnitřnímu užití.  
Obsahuje acidum ascorbicum.

-41 Kč

 220 

179
- Kč -



AKČNÍ NABÍDKA OD 14. 11. 2020 DO 31. 12. 2020.

PHARMATON® GERIAVIT 
100 tablet
• vyvážená kombinace vitamínů, minerálů  

a ženšenového výtažku G115®
• výtažek Panax ginseng G115® přispívá k tělesné  

a duševní pohodě, k odolnosti organismu vůči stresu  
a pomáhá podporovat vitalitu organismu.

V akci také: Pharmaton® GERIAVIT 30 kapslí 
za 239 Kč 287 Kč (-48 Kč) (1 kapsle/7,96 Kč) 
Pharmaton® WOMAN Energy 30+ 30 kapslí 
za 199 Kč 242 Kč (-43 Kč) (1 kapsle/6,63 Kč) 
Pharmaton® Man Energy 30+ 30 kapslí  
za 199 Kč 242 Kč (-43 Kč) (1 kapsle/6,63 Kč)

Doplňky stravy. (1 kapsle/5,99 Kč)

OMEPRAZOL GALMED  
20 MG 
14 tobolek
• při pálení žáhy
• snižuje produkci  

žaludeční kyseliny
Čtěte pozorně příbalovou informaci. Léčivý přípravek s účinnou látkou Omeprazolum k vnitřnímu užití.

MUCOSOLVAN® PRO DOSPĚLÉ
sirup 100 ml
• léčí vlhký kašel
• rozpuští hlen
• usnadňuje vykašlávání
• jahodová příchuť
V akci také:  
MUCOSOLVAN® long effect za 129 Kč 150 Kč (-21 Kč),  
MUCOSOLVAN® junior 3 mg/ml sirup 100 ml za 109 Kč 150 Kč (-41 Kč)
Čtěte pozorně příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.  
Léčivé přípravky k vnitřnímu užití. Obsahuje ambroxoli hydrochloridum.

NASIVIN® SENSITIVE 
0,5 mg/ml nosní sprej, roztok 10 ml
Skoncujte s rýmičkou o dva dny dříve!
• zkracuje trvání rýmy v průměru o 2 dny 
• zabere mimořádně rychle – už do 25 sekund
• sprej proti rýmě pro děti od 6 let a dospělé
V akci také: Nasivin® Sensitive pro děti  
0,25 mg/ml nosní sprej, roztok  
za 95 Kč 119 Kč (-24 Kč)
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Nasivin® Sensitive je léčivý přípravek  
k nosnímu podání s léčivou látkou oxymetazolin-hydrochlorid. 

BRUFEN 400 MG
100 potahovaných tablet
• poskytuje úlevu při chřipkových onemocněních, bolesti  

hlavy, zad, kloubů, zubů i menstruační bolesti 
• snižuje horečku
V akci také: Brufen 400 mg,  
30 potahovaných  
tablet za 59 Kč 74 Kč (-15 Kč)
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Léčivé přípravky k vnitřnímu užití s léčivou látkou ibuprofen.

STODAL®

sirup 200 ml
• zklidní suchý kašel
• uleví od vlhkého kašle
• tradiční léčivý rostlinný přípravek
• rodinné balení 200 ml
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Stodal® je léčivý přípravek  
k vnitřnímu užití. Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku  
je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

SOLEDUM® 100 MG
enterosolventní měkké tobolky 
Expert na zánět průdušek, dutin a nachlazení! 
• potlačuje zánět v průduškách 
• rozpouští usazený hustý hlen 
• usnadňuje namáhavé vykašlávání
• ulevuje od akutního zánětu vedlejších  

nosních dutin. 
• pro děti od 6 let
V akci také: Soledum® 200 mg enterosolvenstní  
měkké tobolky za 175 Kč 198 Kč (-23 Kč)
Soledum® 100 mg a Soledum® 200 mg enterosolventní měkké  
tobolky jsou registrovaný lék s účinnou látkou cineolum.  
K vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalový leták.

TEREZIA HLÍVA  
S RAKYTNÍKOVÝM  
OLEJEM 
120 kapslí + Vitamin C
• hlíva s deklarovaným obsahem betaglukanů 
• rakytník podporuje imunitu
• 100% přírodní složení bez konzervantů
• v limitované vánoční edici s Vitaminem C jako dárek
Doplněk stravy. (1 kapsle/3,49 Kč)

-20 Kč

 135 

115
- Kč -

-35 Kč

 164 

129
- Kč -

NEO-ANGIN® BEZ CUKRU 
24 pastilek + Hygienický gel na ruce 50 ml NAVÍC*
Na bolest v krku jednoduše Neo-geniální!
• léčí bolest v krku
• dezinfikuje ústní dutinu
• potlačuje zánět
V akci také:  
Neo-angin® třešeň 24 pastilek 
za 159 Kč 177 Kč (-18 Kč) 
Neo-angin® šalvěj 24 pastilek 
za 159 Kč 177 Kč (-18 Kč)
Neo-angin® bez cukru, Neo-angin® třešeň a Neo-angin® šalvěj  
je lék k místnímu užití v ústech a v krku. Čtěte pečlivě  
příbalový leták. Hygienický gel Ace Trade s.r.o.  
je kosmetický přípravek. 
*Za 0,01 Kč ke každému přípravku.

-18 Kč

 177 

159
- Kč -

-26 Kč

 165 

139
- Kč -

-25 Kč

 90 

65
- Kč -

IBOLEX® 200 MG
20 potahovaných tablet
Nová generace léku proti bolesti 
• obsahuje krystalický čistý dexibuprofen
• účinná úleva od bolesti, nižší zátěž pro tělo
• pomáhá při bolesti svalů, kloubů, šlach  

a kostí, jako např. bolest zad
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Léčivý přípravek s účinnou látkou dexibuprofen k vnitřnímu užití.

-21 Kč

 120 

99
- Kč -

NOVINKA

-24 Kč

 119 

95
- Kč -

+

-30 Kč

 449 

419
- Kč -

-46 Kč

 195 

149
- Kč -

Záchranáři 
v období 
chřipek 
a nachlazení
Před použitím si pozorně přečtěte příbalové informace.
Ambrobene, sirup je léčivý přípravek k vnitřnímu užití, obsahuje účinnou látku ambroxoli hydrochloridum.
Stoptussin, perorální kapky, roztok je léčivý přípravek k vnitřnímu užití, je určen k léčbě suchého, dráždivého kašle. 
STOPANGIN, orální sprej: léčivý přípravek k perorálnímu užití, obsahuje účinnou látku hexetidinum.
K dosažení účinku jednotlivých léků není nutné společné užívání všech zobrazených léků. CZ/OTC/20/0006

-36 Kč

 165 

129
- Kč -

-31 Kč

 150 

119
- Kč -

-21 Kč

 110 

89
- Kč -

-129 Kč

 728 

599
- Kč -



AKČNÍ NABÍDKA OD 14. 11. 2020 DO 31. 12. 2020.

HYLAK® FORTE,  
PERORÁLNÍ ROZTOK
100 ml
• jedinečný lék na obnovu střevní mikroflóry 
• vhodný pro dospělé, děti i kojence 
Před použitím si pozorně přečtěte  
příbalovou informaci. Hylak forte  
je léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

RENNIE® 
96 žvýkacích tablet
Vánoce bez pálení žáhy!
Rennie přináší efektivní úlevu od pálení žáhy  
během 5 minut.
Mějte Rennie po ruce! 
V akci také: Rennie® 48 žvýkacích  
tablet za 119 Kč 143 Kč (24 Kč)
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Rennie® je léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

MOJE LÉKÁRNA  
MAGNESIUM B6 FORTE
100 + 20 tablet 
• obsahuje citrát hořčíku a biologicky  

aktivní formu vitaminu B6
• hořčík a vitamin B6 přispívají ke snížení únavy  

a vyčerpání a k normální psychické činnosti
V akci také: Moje lékárna Magnesium B6 Forte  
50 + 10 tablet za 159 Kč 179 Kč (-20 Kč) (1 tableta/2,65 Kč)

Doplňky stravy. (1 tableta/2,07 Kč)

FORFIT SUNNYFIT  
VITAMIN D PRO DĚTI 
15 cucacích tablet 
• podpora imunity dětí od 3 let
• výborná chuť
V akci také: ForFit TeddyFit  
dětský multivitamin  
15 žvýkacích tablet za 29 Kč
Doplňky stravy. (1 tableta/1,93 Kč)

29
- Kč -

ESPUMISAN® 40 MG
100 měkkých tobolek
• pro úlevu od nadýmání
• přípravek je vhodný pro dospělé a děti od 6 let
• lze užívat v těhotenství
• lze užívat dlouhodobě
V akci také: Espumisan® 40 mg, 50 měkkých tobolek  
za 89 Kč 99 Kč (10 Kč),  
Espumisan® easy 14 sáčků za 85 Kč 100 Kč (15 Kč)
Pečlivě si pročtěte příbalový leták a návod k použití.  
Volně prodejné léčivé přípravky Espumisan® k léčbě zažívacích obtíží způsobených plyny  
a zdravotnický prostředek Espumisan® easy obsahují simetikon. K vnitřnímu užití. 

ESSENTIALE® 300 MG
100 tobolek 
• je určen pacientům s poškozením jaterních funkcí v důsledku  

toxicko-metabolického poškození jater a při zánětu jater
• zlepšuje subjektivní obtíže, jako je ztráta chuti k jídlu  

nebo pocit tlaku v pravém podžebří
• urychluje obnovu jaterních buněk
• zlepšuje jejich funkci 
• podporuje jejich regeneraci
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Essentiale® je léčivý přípravek  
k vnitřnímu užití. Obsahuje phospholipida sojae praeparata. 

NIZORAL® CARE  
TONIKUM 
pro pokožku hlavy 100 ml
• ulevuje od svědění
• zklidňuje a hydratuje suchou pokožku hlavy
• bezoplachová péče vhodná pro každodenní použití
• s přírodními extrakty z magnólie a kaktusu
Kosmetický přípravek.

-44 Kč

 233 

189
- Kč - -30 Kč

 179 

149
- Kč -

NOVINKA

NOVINKA  
Vitamíny pro děti

ACYCLOSTAD 50 MG/G
krém 5 g + pomáda s Meduňkou NAVÍC*
PRYČ S OPARY 
• k léčbě infekcí vyvolaných  

virem Herpes simplex  
projevujících se opary  
na rtech a obličeji 

Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Léčivý přípravek k vnějšímu užití s účinnou látkou aciclovirum.  
* Za 0,01 Kč

SWISS NATUREVIA®  
LACTOBACILY 5 IMUNITA 
33 kapslí
•  nejmodernější probiotikum nové generace  

pro péči o vyváženou střevní mikroflóru
• doporučuje se při a po užívání antibiotik  

s vitaminem C pro podporu imunity
V akci také: Swiss NatureVia® Laktobacilky  
třešňové 33 pastilek za 169 Kč 191 Kč  
(-22 Kč) (1 pastilka/5,12 Kč)

Doplňky stravy. (1 kapsle/6,63 Kč)

-22 Kč

 241 

219
- Kč -

-41 Kč

 200 

159
- Kč -

-60 Kč

 269 

209
- Kč -

+

-32 Kč

 181 

149
- Kč -

-54 Kč

 303 

249
- Kč -

L.CZ.MKT.CC.10.2020.2074

SYSTANE™ ULTRA ZVLHČUJÍCÍ OČNÍ 
KAPKY BEZ KONZERVAČNÍCH LÁTEK
10 ml
• zvlhčující oční kapky SYSTANE™ ULTRA bez konzervačních  

látek poskytují rychlou úlevu od příznaků suchého oka  
jako jsou podráždění, zarudnutí nebo pálení očí

• vhodné také pro použití s kontaktními čočkami
V akci také: Systane™ Complete  
zvlhčující oční kapky, 10 ml   
za 259 Kč 345 Kč (-86 Kč)
Zdravotnické prostředky.

-95 Kč

 314 

219
- Kč -

NICORETTE® SPRAY 1 MG/DÁVKA, 
ORÁLNÍ SPREJ, ROZTOK 
13,2 ml
ZBAVTE SE ZÁVISLOSTI NA KOUŘENÍ
• účinkuje rychle a potlačí touhu po cigaretě již po 30 sekundách*
• rychlá úleva od chuti na cigaretu a nutkání kouřit. 
• umožňuje plynule reagovat na potřebu doplnění nikotinu v těle
• dovoluje postupné snižování dodávané dávky nikotinu
• neobsahuje cukr
*Při užití dvou dávek.
V akci také: Nicorette® Spray s příchutí lesního  
ovoce 1 mg/dávka, orální sprej, roztok,  
13,2ml za 429 Kč 495 Kč (-66 Kč)
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Reklama na léčivé přípravky. Orální sprej, roztok Nicorette® Spray 1 mg/ 
dávka a Nicorette® Spray s příchutí lesního ovoce 1 mg/dávka obsahuje nikotin a je k podání do úst.

-66 Kč

 495 

429
- Kč -

-70 Kč

 399 

329
- Kč -

HERBOFITKY S JITROCELEM, 
MATEŘÍDOUŠKOU A VITAMINEM C 
12 pastilek
• jitrocel má zklidňující a příjemný účinek na krk, hltan  

a hlasivky a ulevuje v případě šimrání v krku a hltanu
• mateřídouška ulevuje v případě podráždění krku  

a hltanu, má zklidňující  a příjemný účinek na krk,
• cucací pastilky s bylinnými výtažky a příjemnou chutí
V akci také: další druhy od 45 Kč (1 ks/3,75 Kč)

Doplňky stravy. (1 ks/3,75 Kč). 

45
- Kč -



VYZVEDNUTÍ LÉKŮ
Z E-RECEPTU

S OBČANSKÝM
PRŮKAZEM

NEBO CESTOVNÍM
PASEM

SMS, E-MAILEM
V TELEFONU

Nabízíme také službu
rezervace léků na předpis
přes www.mojelekarna.cz

NOVĚ

2

LÉKAŘ VÁM VYSTAVIL
E-RECEPT

1



V akci také: Proenzi 3 plus  
180 + 45 tablet za 499 Kč 599 Kč 
(-100 Kč) (1 tableta/1,96 Kč)

Osvědčená  Osvědčená  
péče  péče  

o prostatu.o prostatu.
Vánoční  Vánoční  
balení.balení.

GS EXTRA STRONG  
MULTIVITAMIN
60 + 60 tablet 
• komplexní a 100% vyvážené složení vitaminů, minerálů  

a dalších aktivních látek s obsahem unikátního  
STRONG KOMPLEXU – extra dávka vitaminu C,  
lutein, Activin® a echinacea

V akci také: GS Extra Strong  
Multivitamin 50+  90 + 30 tablet  
za 449 Kč 521 Kč (-72 Kč)  
(1 tableta/3,74 Kč)

Doplňky stravy. (1 tableta/3,15 Kč)

CEMIO KAMZÍK 
120 kapslí 
• jedinečné kolageny v přirozené formě:  kolagen  

typu I jako hlavní součást vazů, šlach a kůže 
• kolagen typu II, obsažený  

v kloubní chrupavce.
• vitamín C je důležitý pro správou  

tvorbu kolagenu v kloubních  
chrupavkách.

Doplněk stravy. (1 kapsle/4,58 Kč)

CEMIO RED3
90 + 15 kapslí
• nová generace péče o prostatu, potenci a vitalitu
• tři účinky v jedné kapsli denně
• slivoň africká k podpoře zdraví  

prostaty, maca k podpoře  
sexuálního zdraví a sibiřský  
ženšen k podpoře vitality

Doplněk stravy.  
(1 kapsle/5,70 Kč)

Multivitaminy pro děti  Multivitaminy pro děti  
s vodním ufem  s vodním ufem  
do vany NAVÍC.  do vany NAVÍC.  

Nové tvary gummies  Nové tvary gummies  
a známé Marťanské  a známé Marťanské  

cucací tablety  cucací tablety  
50 + 50 tablet. 50 + 50 tablet. 

GS OMEGA 3 CITRUS S VIT. D 
100 + 50 kapslí
• 3000 mg vysoce čištěného rybího oleje v denní dávce
• nově obohaceno o vitamin D3 pro podporu imunity
• DHA a EPA v přirozené formě triglyceridů – až o 50 %  

vyšší vstřebatelnost než polosyntetické ethylestery
• kapsle s citronovou příchutí.
• DHA a EPA v denní dávce 250 mg přispívají  

ke správné činnosti srdce
• DHA navíc v dávce 250 mg podporuje 

správnou činnost mozku a zdravý zrak
Doplněk stravy. (1 kapsle/1,86 Kč)

Doplněk stravy. 
(1 tableta/3,19 Kč)

Doplněk stravy. 
(1 tableta/4,32 Kč)

Doplňky stravy. 
(1 tableta/3,38 Kč)

Výhodné balení  Výhodné balení  
kloubní výživy  kloubní výživy  
120 + 60 tablet. 120 + 60 tablet. 

 Nejsilnější výživa   Nejsilnější výživa  
od Proenzi.od Proenzi.

-100 Kč

 699 

599
- Kč --70 Kč

 389 

319
- Kč -

-57 Kč

 436 

379
- Kč - -39 Kč

 318 

279
- Kč -

-156 Kč

 705 

549
- Kč -

-147 Kč

 746 

599
- Kč -

Doplněk stravy. 
(1 tableta/5,10 Kč)

Doplněk stravy. 
(1 tableta/1,43 Kč)

TIPY NA VÁNOČNÍ DÁRKYTIPY NA VÁNOČNÍ DÁRKY

-50 Kč

 329 

279
- Kč - -120 Kč

 579 

459
- Kč --80 Kč

 339 

259
- Kč -

MÖLLER’S OMEGA 3
2 x 250 ml, citron
• tekutý rybí olej s citronovou příchutí  

je zdrojem Omega 3 a vitaminu A, D  
a E a vyrábí se tradičním způsobem  
z tresčích jater volně žijící tresky arktické

• Omega 3 mastné kyseliny EPA a DHA  
přispívají k normální činnosti srdce

• Vitamin D přispívá k udržení  
normálního stavu kostí a zubů  
a k normální funkci imunitního systému

V akci také: Möller’s Omega 3, citron + jablko  
2 x 250 ml za 499 Kč 598 Kč (-99 Kč)
Doplňky stravy.

-99 Kč

 598 

499
- Kč -

OMEGA-3 FORTE RYBÍ OLEJ  
1000 MG + VITAMIN E
120 + 60 tobolek + Forfitky NAVÍC*
• pro zdravé srdce,  

mozek, zrak
• bez pachutě rybiny
Doplněk stravy. 
*Za 0,01 Kč 

-21 Kč

 290 

269
- Kč -

+

Zadej unikátní kód z krabičky na www.darujigs.cz a daruj do vybraného  
domova pro seniory měsíční kúru GS Vitaminu C a zároveň získej dárek* 

*5x lázeňský pobyt, 1000x roční kúra nebo garantovaný dárek - voucher na přípravek GS.



AKČNÍ NABÍDKA OD 14. 11. 2020 DO 31. 12. 2020.

CENTRUM® PRO ŽENY 
60 tablet, vánoční balení
• kompletní multivitamín s vitamíny,  

minerály a stopovými prvky
• vytvořen speciálně  

pro potřeby moderních žen
• nyní ve speciálním  

vánočním balení
V akci také: Centrum® pro muže  
60 tablet, vánoční balení za 429 Kč  
499 Kč (-70 Kč) (1 tableta/7,15 Kč)

Doplňky stravy. (1 tableta/7,15 Kč) 

LEROS IMUNITA PROHŘÁTÍ  
ZÁZVOR & LÍPA
20 n.s
• LEROS Mimořádně kvalitní  funkční čaje 
• jsou chutné, 100% přírodní,  

bez chemických přísad. 
V akci také: více druhů čajů  
z řady LEROS NATUR  
a akční balení od 59 Kč
Doplňky stravy.  
(1 sáček/2,95 Kč)

CENTRUM® SILVER
100 + 30 tablet, vánoční balení
• kompletní multivitamín s vitamíny,  

minerály a stopovými prvky
• speciálně vyvážené složení  

pro podporu výživy osob nad 50 let
• Nyní v limitované vánoční edici  

+ měsíc užívání navíc.
V akci také: Centrum® AZ 100  
+ 30 tablet, vánoční balení 
za 549 Kč 628 Kč (-79 Kč) 
( 1 tableta/4,22 Kč)

Doplňky stravy. (1 tableta/4,38 Kč)

COREGA®  
FIXAČNÍ KRÉM  
ORIGINAL 
EXTRA SILNÝ 
40 g
• jemná mátová příchuť
• pevná fixace až na 12 hodin
• pomáhá bránit ulpívání  

zbytků jídla pod náhradou
• bez zinku
V akci také: více akčních  
balení fixačních krémů a antibakteriální tablety 30 ks od 89 Kč.
Corega® fixační krémy jsou zdravotnické prostředky. 
Corega® čistící tablety jsou zdravotnické prostředky. 
* Za 0,01 Kč 

FORFIT LACTOFIT
60 tobolek + dárky NAVÍC*
• prvotřídní probiotikum s prebiotiky
• 36 miliard a 10 kmenů živých kultur  

v denní dávce
• navíc zinek, chrom a vitamin C
V akci také Forfit Lactofit 40 tobolek  
+ dárky NAVÍC* za 229 Kč 245 (-16 Kč)  
(1 tobolka/5,73 Kč).
Doplňky stravy.  
(1 tobolka/5,82 Kč) 
*Za 0,01 Kč. 

DONNAHAIR FORTE
3 měsíční kúra 90 tobolek + šampon 100 ml
• biotin a zinek udržuje přirozenou kvalitu vlasů a pomáhá  

při jejich zvýšeném vypadávání 
• obsahuje zvýšenou dávku 3 aminokyselin  

a extrakt z kopřivy
V akci také: DonnaHAIR FORTE 3 měs. kúra  
tob 90 + náuš. Swar. Elem. za 649 Kč  
759 Kč (-110 Kč) (1 tobolka/7,21 Kč)

Doplňky stravy. (1 tobolka/7,21 Kč)

-70 Kč

 499 

429
- Kč -

-10 Kč

 69 

59
- Kč -

TIPY NA VÁNOČNÍ DÁRKYTIPY NA VÁNOČNÍ DÁRKY

-112 Kč

 721 

609
- Kč -

Při koupi dvou 
produktů Corega® 

Vánoční vykrajovátka  
na cukroví NAVÍC*

*v kategorii multivitaminů.  Zdroj: IQVIA consumption  
data  Česká republika, YTD 12/2019 

**Výroba multivitaminů Centrum  je v souladu  
s certifikátem  „Good Manufacturing Practice“

*v kategorii multivitaminů.  Zdroj: IQVIA consumption  
data  Česká republika, YTD 12/2019 

**Výroba multivitaminů Centrum  je v souladu  
s certifikátem  „Good Manufacturing Practice“

-26 Kč

 115 

89
- Kč -

RAKYTNÍČEK+ MULTIVITAMINOVÉ 
ŽELATINKY 
50 ks - Vánoční ozdoba modrá
• oblíbené želatinky s 9 vitaminy  

a rakytníkem na podporu imunity  
v limitované vánoční edici 

• skvělá chuť díky obsahu 20 % šťávy 
• bez konzervantů, barviv a sladidel 
V akci také: RAKYTNÍČEK+ multivitaminové  
želatinky 50 ks - Vánoční ozdoba červená  
za 169 Kč 179 Kč (-10 Kč) (1 ks/3,38 Kč), RAKYTNÍČEK+  
multivitaminové želatinky 50 ks - Vánoční ozdoba zlatá  
za 169 Kč 179 Kč (-10 Kč) (1 ks/3,38 Kč)

Doplňky stravy. (1 ks/3,38 Kč) -10 Kč

 179 

169
- Kč -

VÁNOČNÍ BALENÍ FUTURO  
BEDERNÍ PÁS NASTAVITELNÝ 
s dárkem NAVÍC
• úleva od bolesti zad
• ideální pro práci, při zábavě nebo na doma
• bolesti v bederní oblasti zůsobené svalovou  

únavou nebo luxací
• rychlý a snadný pro ideální nasazení
• umožňuje celou řaddu pohybů a přitom  

posyktuje pohodlí, oporua stlačení
• měkký prodyšný materiál  

s odolným vázacím systémem
Zdravotnický prostředek.

+

-37 Kč

 1136 

1099
- Kč -

-90 Kč

 659 

569
- Kč -

FORFIT GERIFIT PLUS 
100 + 50 tablet  
+ Forfitky NAVÍC*
• duševní výkon, paměť a koncentrace
• imunita, zvládání stresu
• vysoký obsah ženšenu  

a zeleného čaje
• obsahuje 12 vitamínů  

a 8 minerálů
Doplněk stravy. 
(1 tableta/ 2,53 Kč) 
Za 0,01 Kč.

+

-64 Kč

 443 

379
- Kč -

-60 Kč

Akce platí od 21. 11. 

Akce platí od 4. 12. 

 409 

349
- Kč -

TONOMETR DIGITÁLNÍ  
VEROVAL PAŽNÍ
• 5 let záruka
• plně automatický tlakoměr Veroval®
• měří krevní tlak a tepovou frekvenci
• upozorní na poruchy srdečního rytmu
• ukládá výsledky pro dva uživatele
Zdravotnický prostředek.

-300 Kč

 1799 

1499
- Kč -



Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč včetně DPH. Nabídka platí od 14. 11. do 31. 12. 2020 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.www.mojelekarna.cz

AKČNÍ NABÍDKA OD 14. 11. 2020 DO 31. 12. 2020.

ALAVIS TRIPLE BLEND EXTRA SILNÝ 
+ CANNABIS CBD EXTRAKT
700 g
• komplexní  kloubní výživa pro koně, s obsahem látky CBD
• napomáhá zmírnění bolesti pohybového aparátu
• přispívá k výživě, ochraně  

a regeneraci kloubních chrupavek a tkání
Vetrinární přípravek.

MOJE LÉKÁRNA TONOGAL® 

VEROVAL COMPACT
digitální tonometr
• přesné a spolehlivé měření
• rozpoznávání arytmie
• systém semaforu  

pro vaše hodnoty
Zdravotnický prostředek.

DEHINEL® PLUS  
FLAVOUR 
2 tablety pro psy 
• účinné proti hlísticím a tasemnicím
• odčervovací tablety pro psy
V akci také:  
Dehinel® Plus XL tablety pro psy 2 tablety  
za 169 Kč 199 Kč (-30 Kč) 
Dehinel® 230 mg/20 mg potahované  
tablety pro kočky za 75 Kč 99 Kč (-24 Kč) 
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Volně prodejné veterinární léčivé přípravky  
k vnitřnímu užití. 

TEREZIA REISHI
60 kapslí
• 100% houbový přípravek  

bez příměsí v BIO kvalitě
• obsahuje všechny aktivní látky celé reishi,  

které působí ve vzájemné harmonii   
• Reishi podporuje obranyschopnost  

organizmu a příznivě působí  
na oběhový systém

V akci také: TEREZIA Reishi 120 kapslí  
za 649 Kč 809 Kč (-160 Kč) (1 kapsle/5,41 Kč)

Doplňky stravy. (1 kapsle/6,65 Kč)

-295 Kč

 1445 

1150
- Kč -

REVALID  
HAIR COMPLEX
60 kapslí
• vlasový doplněk s vitaminy, minerály,  

aminokyselinami a rostlinnými extrakty  
pro podporu růstu vlasů zevnitř

• nové složení s vitaminem  
D3 a biotinem

Doplněk stravy. (1 kapsle/6,65 Kč)

VITAR EKO VITAMIN C  
500 MG + RAKYTNÍK
60 kapslí
• vitamin C s postupným uvolňováním
• s extraktem z rakytníku řešetlákového
• pro posílení imunitního systému
• 60 celulózových kapslí, vhodné pro vegany
V akci také  
další přípravky z řady EKO 
od 79 Kč.
Doplněk stravy. 
(1 tableta/ 2,53 Kč)

BEPANTHEN®  
SENSIDERM KRÉM 
20 g
• ulevuje od příznaků ekzému 
• ulevuje od svědění do 30 minut
• vhodný pro děti od narození, těhotné  

i kojící ženy
V akci také: Bepanthen® Sensiderm  
krém 50 g za 279 Kč 336 Kč (-57 Kč)
Zdravotnické prostředky.

-90 Kč

 489 

399
- Kč -

-29 Kč

 168 

139
- Kč -

B17 APRICARC  
S MERUŇKOVÝM  
OLEJEM 
60 kapslí
• 4 účinné složky v 1 kapsli
• obsahuje meruňková jádra s vitamin B17
• hlíva ústřičná pochází z českých pěstíren
• Reishi a rakytník podporují  

obranyschopnost organizmu
V akci také: B17 APRICARC s meruňkovým olejem  
180 kapslí za 869 Kč 1029 Kč (-160 Kč) (1 kapsle/4,83 Kč)

Doplňky stravy. (1 kapsle/5,82 Kč) -60 Kč

 409 

349
- Kč -

-50 Kč

 449 

399
- Kč -

-150 Kč

 1009 

859
- Kč -

-20 Kč

 79 

59
- Kč -

-41 Kč

 190 

149
- Kč -

NOVINKA 
EKO OBALYPARANIT  

EXTRA SILNÝ SPREJ
100 ml  
• odstraní vši do 5 minut 
• obsahuje faktor na ochranu proti  

vším (LPF), který ve vlasech vytváří  
pro vši nepříznivé podmínky  
a chrání před opakovanou nákazou až do 72 hodin

• klinicky prokázaná 100% účinnost
• dermatologicky testován, bez silikonů.
V akci také: Paranit sprej 100 ml + hřeben + šampon 100 ml zdarma  
za 399 Kč 459 Kč (-60 Kč) Paranit Radikální šampon + hřeben za 299 Kč 339 Kč (-40 Kč), 
Paranit preventivní sprej (biocid) proti vším 100 ml za 275 Kč 319 Kč (-44 Kč)
Zdravotnické prostředky.

-60 Kč

 399 

339
- Kč -


