
Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč včetně DPH. Nabídka platí od 19. 1. do 28. 2. 2019 
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.mojelekar
na.cz

AKČNÍ NABÍDKA OD 19. 1. DO 28. 2. 2019

Leden-Únor

THERAFLU
500 mg/100 mg/6,1 mg 16 tobolek
ÚČINNÁ ÚLEVA OD PŘÍZNAKŮ  
CHŘIPKY A NACHLAZENÍ

Pomáhá při:

  mírné nebo středně  
silné bolesti

  ucpaném nosu

  vlhkém,  
produktivním kašli

Chřip
ka

 a
 na

chlazení

Lék k vnitřnímu užití.  
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

při koupi 2 ks 

139
69,50
- Kč/ks -

50%
sleva

Lék k orálnímu užití. Čtěte pečlivě příbalový leták.

Bo
le

st

 v krku

SEPTABENE® CITRON  
A BEZOVÝ KVĚT
3 mg/1 mg pastilky, 16 pastilek
  komplexní léčba bolesti v krku:  
protizánětlivý, analgetický a antiseptický  
účinek

  snižuje lokální známky zánětu:  
bolest, zarudnutí, otok, pocit tepla

V akci také: 
Septabene® 3 mg/1 mg pastilky  
119 Kč 149 Kč (-30 Kč) 
Septabene® 1,5 mg/ml + 5 mg/ml, 
orální sprej, roztok 30 ml 149 Kč 169 Kč (-20 Kč)

-30 Kč

149
119
- Kč -

Svůj kalendářní věk znáte...
A znáte i stáří svých cév?
Přijďte si je změřit do lékáren
Více informací na www.mojelekarna.cz

PARALEN GRIP  
HORKÝ NÁPOJ
pomeranč a zázvor  
500 mg/10 mg
  odstraňuje příznaky chřipky  
a nachlazení, jako jsou: horečka,  
ucpaný nos, bolest hlavy,  
bolest v krku

  nezpůsobuje ospalost 

  bez umělých barviv

V akci také: 
jiné druhy PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ 129 Kč 169 Kč (-40 Kč)
Lék k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Chřip
ka

 a
 n

achlazení

-40 Kč

169
129
- Kč -

OTRIVIN® 
MENTHOL 1 mg/ml
nosní sprej, roztok 10 ml + kapesníčky  
Kleenex Navíc*
  nosní sprej s chladivou silou mentolu  
a eukalyptu

  pomáhá rychle uvolnit ucpaný  
nos a při zánětu dutin

  uvolní ucpaný nos do 2 minut  
a až na 12 hodin

Rým
a,

 n
ac

hlazení

Lék k podání do nosu. Obsahuje xylometazolin.  
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. * Za 0,01 Kč.

-40 Kč

139
99
- Kč -

TEREZIA REISHI
60 kapslí + Klouby Fit 10 kapslí Navíc*
  100% houbový přípravek  
bez příměsí v BIO kvalitě 

  obsahuje všechny aktivní látky  
celé reishi, které působí  
ve vzájemné harmonii 

  reishi podporuje obrany- 
schopnost organizmu  
a příznivě působí  
na oběhový systém

Doplněk stravy. * Za 0,01 Kč.
(1 kapsle/6,82 Kč)

Im
un

ita

-90 Kč

499
409

- Kč -

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

Lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou ibuprofen.  
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

B
ol

est

-36 Kč

145
109
- Kč -



SEPTOFORT 
2 mg
24 pastilek
  léčí příčinu bolesti v krku

  ničí široké spektrum  
bakterií i viry

  s příjemnou mátovou chutí

Bo
le

st

 v krku

Lék k orálnímu podání. Obsahuje chlorhexidini  
digluconas. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

-30 Kč

139
109
- Kč -

SEPTANAZAL PRO DĚTI
0,5 mg/ml + 50 mg/ml  
nosní sprej, roztok 10 ml
  nosní sprej ke snížení otoku nosní sliznice při rýmě

  uvolňuje nos a hojí nosní sliznici

  nástup účinku za 5–10 minut

V akci také: 
SEPTANAZAL PRO DOSPĚLÉ 1 mg/ml  
+ 50 mg/ml nosní sprej, roztok 10 ml 
79 Kč 99 Kč (-20 Kč)
Lék k podání do nosu.  
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Rým
a,

 n
ac

hlazení

-20 Kč

99
79
- Kč -

IBALGIN® RAPIDCAPS 400 mg
30 měkkých tobolek
Účinné analgetikum ve formě měkkých  
tobolek s tekutou účinnou látkou:

  ulevuje od bolesti hlavy, migrény,  
bolesti zubů, zad, svalů  
a menstruační bolesti

  snižuje horečku

  tlumí zánět

B
ol

est

Lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou ibuprofenum. 
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

-20 Kč

119
99
- Kč -

RHINOSTAS
1 mg/ml nosní sprej, roztok 10 ml
Nosní sprej s okamžitým účinkem na zmírnění  
a odstranění zduření nosní sliznice!

  při záchvatovitě nastupující rýmě  
s vodnatou sekrecí

  při akutní rýmě

Rým
a,

 n
ac

hlazení

Lék k nosnímu podání s účinnou látkou xylometazolin 
hydrochlorid. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

-24 Kč

93
69
- Kč -

MUCOSOLVAN®  
PRO DOSPĚLÉ
sirup 100 ml
  léčí vlhký kašel

  rozpouští hlen

  usnadňuje vykašlávání

  jahodová příchuť

V akci také: 
MUCOSOLVAN® long effect  
20 tobolek  
125 Kč 150 Kč (-25 Kč)
Lék k vnitřnímu užití.  
Obsahuje ambroxoli hydrochloridum. 
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Ka

šel

-26 Kč

135
109
- Kč -

ACC® LONG
600 mg šumivé tablety, 10 tablet
  léčí vlhký kašel 

  rozpouští hustý hlen  
v dýchacích cestách  
a usnadňuje jeho  
vykašlávání

Lék k vnitřnímu užití s účinnou  
látkou acetylcystein.  
Čtěte pozorně příbalový leták.

Ka

šel

-25 Kč

144
119
- Kč -

POUZE  
1 tableta

denně

GALVERDE 3 mg
24 pastilek
STOP bolesti v ústech a krku

  ke zmírnění bolesti  
a podráždění v ústní dutině  
a krku (bolest, zarudnutí, otok)

  již pro děti od 6 let

Lék k vnitřnímu užití  
s účinnou látkou Benzydamini  
hydrochloridum 3 mg v 1 pastilce.  
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Bo
le

st

 v krku

-30 Kč

149
119
- Kč -

Lék k podání do nosu.  
Obsahuje tramazolini hydrochloridum. 
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Rým
a,

 n
ac

hlazení

-20 Kč

119
99
- Kč -

MUCONASAL®  
PLUS
nosní sprej, roztok 10 ml
  rychle, účinně a dlouhodobě  
uvolňuje nos při rýmě a nachlazení

  navíc obsahuje i éterické  
oleje z máty a eukalyptu

  vhodný pro dospělé,  
dospívající a děti od 6 let

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 119 Kč 149 Kč (-30 Kč)
Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Chřip
ka

 a
 na

chlazení

-30 Kč

149
119
- Kč -

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

V akci také: 
Vicks Symptomed Forte citrón 10 sáčků 
149 Kč 179 Kč (-30 Kč) 
Vicks Symptomed Classic citrón 14 sáčků 159 Kč 189 Kč (-30 Kč)
Lék k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Chřip
ka

 a
 na

chlazení

-30 Kč

179
149
- Kč -

STODAL® SIRUP
200 ml
  účinný na suchý i vlhký kašel

  neobsahuje umělá sladidla

  rodinné balení 200 ml

Lék k vnitřnímu užití.  
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku  
je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

Ka

šel

-35 Kč

184
149
- Kč -

BRUFEN® RAPID 400 mg
12 potahovaných tablet
  rychlá úleva od bolesti hlavy,  
zubů, menstruační bolesti,  
horečky a bolesti doprovázející  
nachlazení

V akci také: 
Brufen® Rapid 400 mg  
24 potahovaných tablet   
89 Kč 114 Kč (-25 Kč)
Lék k vnitřnímu užití s léčivou látkou  
ibuprofen lysinát. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

B
ol

est

-20 Kč

69
49
- Kč -

STOPKAŠEL® MEDICAL  
SIRUP DR.WEISS
200 + 100 ml NAVÍC
  ulevuje při kašli a škrábání v krku

  zklidňuje podrážděný krk, snižuje 
bolest v krku

  vhodný pro těhotné a kojící ženy

V akci také: 
STOPKAŠEL® Medical pastilky 
Dr.Weiss 24 pastilek 
125 Kč 145 Kč (-20 Kč) (1 pastilka/5,21 Kč)

Zdravotnické prostředky. (1 ml/0,56 Kč)

Kr
k

-26 Kč

195
169
- Kč -

ROBITUSSIN EXPECTORANS
na odkašlávání 100 ml
STOP vlhkému kašli

  napomáhá odkašlávání  
a ulevuje dýchacím cestám

  pro děti od 2 let a dospělé

V akci také: 
Robitussin Antitussicum na suchý 
dráždivý kašel 100 ml 
125 Kč 145 Kč (-20 Kč)

Robitussin Expectorans obsahuje guaifenesinum. 
Robitussin Antitussicum obsahuje dextromethorphani 
hydrobromidum monohydricum. Léky k vnitřnímu užití. 
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Ka

šel

-20 Kč

145
125
- Kč -

SOLEDUM® 200 mg 
enterosolventní měkké tobolky,  
20 tobolek
EXPERT NA ZÁNĚT PRŮDUŠEK,  
ZÁNĚT DUTIN A NACHLAZENÍ

  rozpouští usazený hustý  
hlen a usnadňuje vykašlávání

  obsahuje přírodní účinnou  
látku 

Lék s léčivou látkou 1,8-cineol.  
K vnitřnímu užití.  
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. 

Br
on

ch
itida

-30 Kč

189
159
- Kč -

PHYSIOMER BABY 
HYPERTONIC
60 ml
  přírodní nosní sprej s obsahem  
100% mořské vody, bohaté  
na minerály a stopové prvky

  uvolní ucpaný nos při rýmě  
a nachlazení

  snižuje výskyt komplikací  
a zánětu středního ucha

  bezpečný pro každodenní použití

V akci také 
více druhů nosních sprejů  
189 Kč 219 Kč (-30 Kč) (1 ml/1,64 Kč)

Zdravotnické prostředky. (1 ml/3,15 Kč)

Rým
a,

 n
ac

hlazení

-30 Kč

219
189
- Kč -

BEPANTHEN® CARE MAST
 100 g
  pomáhá chránit dětský zadeček  
před vznikem opruzení

  pro každodenní péči

  pečuje i o kojením namáhané  
prsní bradavky

V akci také: 
Bepanthen® Care Mast 30g 
125 Kč 149 Kč (-24 Kč) (1 g/4,17 Kč)

Kosmetický přípravek. L.CZ.MKT.CC.09.2018.1480 
*Nejprodávanější značka v ČR v lékárnách v kategorii  
péče o zadeček v období 07/2017–07/2018;  
zdroj IMS, počet prodaných kusů. (1 g/2,79 Kč)

Po
ko

žka

-40 Kč

319
279
- Kč -

OLYNTH®

nosní spreje, roztok,  
10 ml, různé druhy
RYCHLÁ ÚLEVA OD RÝMY

  uvolnění ucpaného nosu

  uvolnění vedlejších nosních 
dutin

  nástup účinku již od 5 minut
Léky k nosnímu podání.  
Obsahují xylometazolin-hydrochlorid. 
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Rým
a,

 n
ac

hlazení

-14 Kč

od
79
- Kč -

AKČNÍ NABÍDKA od 19. 1. do 28. 2. 2019



DARUJTE
    ZDRAVÍ

ZAKOUPENÍM DÁRKOVÉHO POUKAZU

www.mojelekar
na.cz

GS LAKTOBACILY 
FORTE 21
30 + 10 kapslí
  komplex 9 odolných kmenů bakterií

  21 miliard životaschopných mikroorganismů  
v denní dávce (2 kapsle) 

  navíc selen pro podporu imunity 

V akci také: 
GS Laktobacily Forte21 60 + 20 kapslí 
339 Kč 399 Kč (-60 Kč) (1 kapsle/4,24 Kč)

Doplněk stravy. (1 kapsle/4,98 Kč)

Za
ží

vání 

-30 Kč

229
199
- Kč -

SLIMAX FORTE
150 tobolek
  zhubněte snadno a rychle1

  přípravek pro rychlou a účinnou  
redukci hmotnosti1

  snižuje kalorický příjem1, omezuje  
chutě1, podporuje spalování tuků1

V akci také: 
Slimax Lady 50+, 150 tobolek 
459 Kč 689 Kč (-230 Kč) (1 tobolka/3,06 Kč)

Doplněk stravy. 1 opuncie (1 tobolka/3,06 Kč)

H
ub

nutí

-230 Kč

689
459

- Kč -

33%
sleva

BIOPRON®9 PREMIUM
30 + 10 tobolek
  kombinace 9 probiotických  
kmenů v maximální koncentraci  
20 miliard v denní dávce 

  vhodný při a po užívání  
antibiotik 

  pro dospělé a děti od 3 let

V akci také: 
Biopron Probiotické kapky 10 ml 
299 Kč 349 Kč (-50 Kč) (1 ml/29,90 Kč)  
Biopron Laktobacily Baby BiFi+ 30 tobolek  
149 Kč 179 Kč  (-30 Kč) (1 tableta/4,97 Kč)

Doplněk stravy. (1 tableta/6,73 Kč)

Pr
ob

iotika

-30 Kč

299
269

- Kč -

SWISS NATUREVIA®  
LAKTOBACILY 5
33 kapslí
BONUS 10% ZDARMA 
  BIO-SUPPORTTM – ochrana bakterií  
od výroby až po trávicí trakt pro  
maximální efekt 

  doporučují se při a po užívání antibiotik 

  15 miliard živých bakterií v okamžiku  
výroby

V akci také: 
Swiss NatureVia® Laktobacílky 
třešňové 33 pastilek  
165 Kč 189 Kč  (-24 Kč) (1 pastilka/5 Kč)

Doplněk stravy. (1 pastilka/6,03 Kč)

Pr
ob

iotika

-36 Kč

235
199
- Kč -

B17 APRICARC
s meruňkovým olejem, 60 kapslí
  4 účinné složky v 1 kapsli  
- meruňková jádra s vitaminem  
B17, hlíva ústřičná, reishi  
a rakytník pro podporu imunity

V akci také: 
B17 APRICARC s meruňkovým olejem  
180 kapslí 829 Kč 999 Kč (-170 Kč) 
(1 kapsle/4,61 Kč)

Doplněk stravy. (1 kapsle/5,48 Kč)

Vi
ta

miny

-70 Kč

399
329

- Kč -

IBEROGAST®

20 ml
  unikátní síla 9 bylin proti zažívacím potížím

  ulevuje od 1 i více zažívacích potíží najednou

  pomáhá při nevolnosti, při nadýmání,  
pocitu plnosti, bolestech a křečích

V akci také: 
Iberogast® 50 ml 329 Kč, 399 Kč (-70 Kč)
Lék k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. 
L.CZ.MKT.CC.07.2018.1441

Za
ží

vání

-45 Kč

204
159
- Kč -

FORFIT GERIFIT 
PLUS
150 + 50 tablet
  energie na celý den

  obsahuje 15,4 mg extraktu (64:1) 
ženšenu a 12,3 mg ginsenosidů

  20 mg extraktu zeleného čaje

  hořčík a vyvážené množství  
12 druhů vitaminů  
a 8 minerálů

Doplněk stravy. (1 tableta/1,90 Kč)

En
er

gie

-70 Kč

449
379
- Kč -

FORFIT LACTOFIT
10 tobolek
  probiotikum s prebiotiky

  36 miliard a 10 kmenů živých  
kultur v denní dávce

  zinek, chrom a vitamin C

  vše v acidorezistentní tobolce

V akci také: 
Forfit Lactofit 30 + 10 tobolek 
199 Kč 239 Kč  (-40 Kč) 
(1 tobolka/4,98 Kč)

Doplněk stravy. (1 tobolka/8,50 Kč)

Pr
ob

iotika

-10 Kč

95
85
- Kč -

PROSTENAL® CONTROL
90 tablet
  osvědčená péče pro zdravou  
prostatu1 a podporu potence

  zinek pro udržení normální hladiny  
testosteronu v krvi

  kotvičník zemní na sexuální  
aktivitu

V akci také: 
Prostenal® Night 60 tablet 
399 Kč 469 Kč (-70 Kč) (1 tableta/6,65 Kč)

Doplněk stravy.  
1 saw palmetto a kopřiva dvoudomá
(1 tableta/6,10 Kč)

M

oč
ov

é ú
strojí

-110 Kč

659
549

- Kč -



MAGNESIUM B6 FORTE
100 + 20 tablet
  obsahuje citrát hořčíku  
a biologicky aktivní  
formu vitaminu B6

  hořčík a vitamín B6  
přispívají ke snížení  
míry únavy a vyčerpání  
a k normální psychické  
činnosti

Doplněk stravy. (1 tableta/2,24 Kč)

M
in

erá
ly

-30 Kč

299
269

- Kč -
balení na
2 měsíce

LEROS  
BYLINNÝ ČAJ
heřmánek 20 sáčků
  více informací na www.leros.cz

V akci také 
12 bylinných čajů Leros jednodruhové  
byliny v nálevových sáčcích  
se SLEVOU 15 %

Čajová směs. (1 g/1,60 Kč)

Ča
j

15%
sleva

-6 Kč

38
32
- Kč -

BABY IMUN
s hlívou a rakytníkem,  
příchuť hruška, sirup 100 ml
  obsahuje hlívu s deklarovaným množstvím  
betaglukanů – 118,2 mg v 5 ml

  obsažený rakytník podporuje imunitu

  vyrobeno z ovocného koncentrátu z více  
než 1 kg ovoce

  vhodné pro děti již od 1 roku
Doplněk stravy. (1 ml/2,09 Kč)

Im
un

ita
 dětí

-40 Kč

249
209

- Kč -

FENISTIL® 1 mg/ml
perorální kapky, roztok 20 ml
  účinná úleva od svědení pro děti  
již od 1. měsíce věku dítěte  
(do 1 roku na doporučení lékaře)

  tlumí příznaky sezónní rýmy  
a alergií

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje  
dimetindeni maleas. Čtěte pečlivě  
příbalovou informaci. 

Ale
rg

ie
, s

vědění

-30 Kč

169
139
- Kč -

OMEGA 3FORTE

60 + 30 tobolek
  vysoká dávka omega-3  
(DHA a EPA) prémiové  
kvality pro zdravé srdce,  
mozek a zrak

  příznivého účinku je  
dosaženo při min. dávce  
DHA a EPA 250 mg denně

Doplněk stravy. (1 tobolka/1,66 Kč)

Srdc
e,

 m
oz

ek, zrak

-30 Kč

179
149
- Kč -

PREVENTAN® AKUT
s příchutí 30 tablet
  pro akutní užívání 

  s obsahem patentované látky  
ProteQuine® a vitaminu C  
pro Vaši imunitu

V akci také: 
Preventan® Quattro s citronovou  
příchutí 24 tablet 175 Kč 199 Kč (-24 Kč) 
(1 tableta/7,29 Kč) 
Preventan® Quattro s citronovou  
příchutí 12 tablet 125 Kč 139 Kč (-14 Kč) (1 tableta/10,42 Kč)

Doplněk stravy. Vitamin C přispívá  
k normální funkci imunitního systému. (1 tableta/4,63 Kč)

Im
un

ita 

-26 Kč

165
139
- Kč -

HERBOFIT 
BYLINNÉ ČAJE
  čaje farmaceutické kvality

  bez přidaných a pomocných látek,  
bez aromat

  špičkové balení pro zachování  
100% kvality

V akci také 6 bylinných čajů Herbofit  
se SLEVOU 15 %

Ča
j

Doplňky stravy.

-5 Kč

34
29
- Kč -

-5 Kč

34
29
- Kč -

-6 Kč

41
35
- Kč -

-6 Kč

38
32
- Kč -

-6 Kč

41
35
- Kč -

-6 Kč

41
35
- Kč -

-5 Kč 34
29
- Kč -

CELASKON® TABLETY
250 mg, 100 tablet
  vitamín C podporuje  
přirozenou obrany- 
schopnost organismu  
v zimním období

  vyšší potřeba  
vitamínu C je  
i během dospívání,  
v těhotenství, při kojení,  
namáhavé práci, sportu, infekčních  
onemocněních, po úrazech, ve stáří, u kuřáků

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje acidum ascorbicum. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Chřip
ka

 a
 n

achlazení

-26 Kč

125
99
- Kč -

TEREZIA HLÍVA ÚSTŘIČNÁ  
+ LACTOBACILY
60 + 60 kapslí
  nejsilnější hlíva na trhu  
z českých pěstíren*

  šípek podporuje přirozenou 
obranyschopnost organizmu

  bez příměsí a konzervačních 
látek

Doplněk stravy. *Nejvyšší obsah 
deklarovaných betaglukanů. 
Dle průzkumu z lékáren, květen 2018.
(1 kapsle/2,99 Kč)

Im
un

ita

-30 Kč

389
359
- 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 60 sekundách

  umožňuje plynule  
reagovat na potřebu  
doplnění nikotinu v těle

Lék k podání do úst.  
Obsahuje nikotin. Čtěte pečlivě  
příbalovou informaci.

Ko
uř

ení

-80 Kč

479
399

- Kč -

ZOVIRAX® DUO
50 mg/g + 10 mg/g 
krém 2 g
  krém na léčbu oparů  
s dvojím složením: 
- zabraňuje množení viru  
- pomáhá léčit zánět                                                                                    

  klinicky prokázaně pomáhá  
zastavit vznik puchýřků

Lék k vnějšímu užití.  
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. 

O
pa

ry

-46 Kč

285
239

- Kč -

GS DORMIAN RAPID
20 kapslí
  pro rychlé usínání a klidný  
spánek po celou noc

  účinná kombinace 4 bylinnýchextraktů  
(kozlík, meduňka, mučenka, chmel)

V akci také: 
GS DORMIAN RAPID 40 kapslí  
199 Kč 229 Kč (-30 Kč) (1 kapsle/4,98 Kč)

Doplněk stravy. (1 kapsle/6,25 Kč)

Sp
án

ek

-24 Kč

149
125
- Kč -

RAKYTNÍČEK MULTIVITAMINOVÉ  
ŽELATINKY S RAKYTNÍKEM
Originál 70 ks
  skvělá chuť díky 20% ovocné šťávy

  obsahuje 9 vitaminů  
a rakytník pro podporu  
obranyschopnosti organizmu

  bez příměsí a konzervačních  
látek

V akci také 
další druhy - Višeň 70 ks,  
Hruška 70 ks, Džungle 70 ks 
a Mořský svět 140 ks  
199 Kč 239 Kč (-40 Kč) (1 ks/2,84 Kč)

Doplněk stravy. (1 ks/2,84 Kč)

M
ul

ti
vi

taminy

-40 Kč

239
199
- Kč -

MOJE LÉKÁRNA 
VITAMIN C 
500 mg, pomeranč, 
20 šumivých tablet
  přípravek se užívá při  
nedostatku vitaminu C  
v organismu (infekční  
onemocnění, těhotenství)

  vitamin C napomáhá  
udržet normální funkci  
imunitního systému

 V akci také: 
Moje lékárna VITAMIN C  
1000 mg citron 20 tbl.  
69 Kč 79 Kč (-10 Kč) (1 tableta/3,45 Kč)

Doplňky stravy. (1 tableta/2,75 Kč)

Vi
ta

miny

-10 Kč

65
55
- Kč -

GS EXTRA STRONG  
MULTIVITAMIN
60 + 60 tablet
  komplexní vyvážené složení vitaminů,  
minerálů a dalších aktivních látek

  STRONG KOMPLEX – extra dávka  
vitaminu C, lutein, activin, echinacea

V akci také: 
GS Extra Strong Multivitamin 30 + 10 tablet  
149 Kč 169 Kč (-20 Kč) (1 tableta/3,73 Kč)

Doplněk stravy. (1 tableta/2,83 Kč)

Im
un

ita 

-50 Kč

389
339

- Kč -

NEO-ANGIN® BEZ CUKRU
24 pastilek
NA BOLEST V KRKU NEO-GENIÁLNÍ!

  léčí bolest v krku,  
dezinfikuje ústní  
dutinu, potlačuje  
zánět

V akci také: 
Neo-Angin® třešeň  
a Neo-Angin® šalvěj  
139 Kč 169 Kč (-30 Kč)
Lék k orálnímu užití.  
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Bo
le

st

 v krku

-30 Kč

169
139
- Kč -

VOLTAREN® FORTE 2,32% 
gel 150 g
  analgetikum ve formě gelu  
s účinkem na 12 hodin

  ulevuje od bolesti zad,  
svalů a kloubů

  stačí aplikovat pouze 
2× denně

V akci také: 
Voltaren Rapid 25 mg  
20 kapslí 125 Kč 139 Kč (-14 Kč) 
Voltaren ActiGo Extra 25 mg 20 tablet  
99 Kč 109 Kč (-10 Kč)
VOLTAREN® FORTE 2,32%, gel 150 g je lék na vnější použití. Obsahuje diclofenacum diethylaminum.
Voltaren Rapid 25 mg a Voltaren ActiGo Extra 25 mg jsou léky na vnitřní použití. Obsahují diclofenacum 
kalicum. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

B
ol

est

-70 Kč

459
389

- Kč -

JUNIOR-ANGIN
pastilky, 24 ks
  ulevují od bolesti  
v krku

  ve formě jahodových  
pastilek pro děti  
od 4 let 

  v nové příjemné formě  
lízátek pro děti od 3 let 

V akci také: 
Junior-angin sirup pro děti od 1 roku 100 ml 169 Kč 195 Kč  (-26 Kč) (1 ml/1,69 Kč) 
Junior-angin lízátka pro děti 8 ks 135 Kč 145 Kč  (-10 Kč) (1 ks/16,88 Kč)

Zdravotnické prostředky. (1 pastilka/6,04 Kč)

Bo
le

st

 v krku

-10 Kč

155
145
- Kč -

AKČNÍ NABÍDKA od 19. 1. do 28. 2. 2019



Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč včetně DPH. Nabídka platí od 19. 1. do 28. 2. 2019 
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.mojelekar
na.cz

MOJE LÉKÁRNA  
HYPERMAR
nosní sprej 30 ml
  k uvolnění a vyčištění nosu a nosních  
dutin, ke kterému dochází při nachlazení

  vhodné pro dospělé  
a děti od 3 let

M
oř

sk

á voda

Zdravotnický prostředek. (1 ml/3,30 Kč)

-20 Kč

119
99
- Kč -

ASPIRIN® C
20 šumivých tablet
  při zánětlivých onemocněních  
horních cest dýchacích a chřipce

  ulevuje od bolesti v krku,  
bolesti svalů, kloubů a zad

  ulevuje od horečky a od bolestí během nachlazení

V akci také: 
ASPIRIN® C 10 šumivých tablet 109 Kč 128 Kč (-19 Kč)
Lék k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. L.CZ.MKT.CC.08.2018.1472

Chřip
ka

, n

achlazení

-40 Kč

209
169
- Kč -

OSCILLOCOCCINUM®

30 dávek
  preventivně a od prvních  
příznaků

  léčba pro celou rodinu

  bez věkového omezení

V akci také: 
Oscillococcinum® 6 dávek  
169 Kč 209 Kč (-40 Kč)
Oscillococcinum® je homeopatický léčivý přípravek k vnitřnímu užití.  
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Obsahuje anas barbariae hepatis et cordis extraktum 200 K.

Pr
ev

ence

-110 Kč

689
579
- Kč -

SINECOD SIRUP
200 ml
  proti suchému dráždivému kašli různého  
původu

  vhodný pro dospělé a děti od 3 let

  sirup s vanilkovou příchutí

V akci také: Sinecod® kapky 20 ml  
109 Kč 125 Kč (-16 Kč)
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje butamirati citras.  
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Ka

šel

-24 Kč

149
125
- Kč -

SARAPIS SOJA
60 kapslí
  díky obsahu vitaminu B6, červeného  
jetele, včelího pylu s mateří kašičkou  
a dalších látek příznivě působí  
na hormonální rovnováhu ženy nejen  
v období klimakteria  

  vitamin D3 na normální  
stav kostí

Doplněk stravy. (1 kapsle/7,32 Kč)

Kl
im

ak

terium

-110 Kč

549
439

- Kč -
balení na
2 měsíce

AMBROBENE
15 mg/5 ml, sirup 100 ml
  sirup na vlhký kašel

  účinně rozpouští hlen  
a usnadňuje vykašlávání

  vhodný i pro děti včetně kojenců
Lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou  
ambroxol hydrochlorid. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Ka

šel

-20 Kč

99
79
- Kč -

PARAMEGAL 500 mg
10 tablet
Paracetamol:

  proti bolesti hlavy, kloubů,  
svalů, zubů a při chřipce

  snižuje teplotu

V akci také: 
Paramegal 500 mg 30 tablet 
35 Kč 41 Kč (-6 Kč)
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje paracetamolum.  
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

B
ol

est

-2 Kč

17
15
- Kč -

COLDREX® HORKÝ NÁPOJ
citron s medem 10 sáčků
  horký nápoj pro účinnou úlevu od příznaků  
chřipky a nachlazení

  kombinace 3 účinných látek odstraňuje bolesti  
hlavy, svalů a kloubů, bolesti v krku, uvolňuje  
ucpaný nos a snižuje horečku

V akci také:  
COLDREX® HORKÝ NÁPOJ citron  
10 sáčků 149 Kč 199 Kč (-50 Kč)
Lék k vnitřnímu užití. Čtěte  
pečlivě příbalovou informaci.

Chřip
ka

 a
 na

chlazení

-50 Kč

199
149
- Kč -

ACYGAL 500 mg
10 tablet
Kyselina 
acetylsalicylová:

  snižuje horečku

  tiší bolest

Chřip
ka

 a
 n

achlazení

Lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou acidum 
acetylsalicylicum. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

-4 Kč

33
29
- Kč -

RESPILON®

Šátek vhodný pro sportovce s membránou RESPILON 
z českého nanovlákna proti smogu i virům
  poskytuje účinnou ochranu dýchacích cest rodinám  
s dětmi, sportovcům a lidem s oslabenou imunitou

  zachytí nebezpečné viry, bakterie, plísně  
a další škodlivé látky z ovzduší kolem nás

  chrání před chřipkovými viry  
i bakteriální infekcí

  laboratorní účinnost více než 99,9 %

V akci také: 
Šátek Respilon proti smogu i virům pro děti 495 Kč 
Šátek Respilon proti smogu i virům pro seniory 495 Kč

Ba
kt

er

ie, viry

495
- Kč -

EXKLUZIVNĚ


