
BŘEZEN/DUBEN
AKČNÍ NABÍDKA OD 11. 3. DO 30. 4. 2023

FYPRYST® CAT 50 MG
roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro kočky, 1 pipeta 
• proti blechám a klíšťatům

V nabídce také: více variant Fypryst®.

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Vyhrazené veterinární léčivé přípravky. Obsahují fipronilum.

RAKYTNÍČEK+ MULTIVITAMINOVÉ 
ŽELATINKY S RAKYTNÍKEM
50 ks, Velikonoční vejce červené 
•  oblíbené želatinky s 9 vitaminy a rakytníkem na podporu imunity
• skvělá ovocná chuť
• bez konzervantů

Doplňky stravy.  
(1 ks/3,98 Kč)

V nabídce také:  
RAKYTNÍČEK+ multivitaminové želatinky s rakytníkem 50 ks, Velikonoční vejce modré za 199 Kč,  
RAKYTNÍČEK+ multivitaminové želatinky s rakytníkem 50 ks, Velikonoční vejce žluté za 199 Kč,  
RAKYTNÍČEK+ multivitaminové želatinky s rakytníkem 50 ks, Velikonoční vejce růžové za 199 Kč,  
RAKYTNÍČEK+ multivitaminové želatinky s rakytníkem 50 ks, Velikonoční vejce tyrkysové za 199 Kč

limitovaná
limitovanáediceedice

*Při koupi Voltaren Forte 20 mg/g gel, 150 g za zvýhodněnou cenu, získáte 
NAVÍC za 0,01 Kč sportovní rychleschnoucí ručník. Akce platí do vyprodání zásob.  
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Voltaren Forte 20 mg/g gel je lék k vnějšímu použití. 
Obsahuje diclofenacum diethylaminum.

Velikonoční nadílka
Voltaren Forte 150 g

PM-CZ-VOLT-23-00001

NAVÍC*
rychleschnoucí

ručník

Voltaren Forte 150 g

NAVÍC*
rychleschnoucí

429
- Kč -

TEREZIA HLÍVA ÚSTŘIČNÁ  
S RAKYTNÍKOVÝM OLEJEM 
60 + 60 kapslí
• nejsilnější hlíva na trhu*   
• rakytník na podporu imunity  
•  bez konzervačních látek 

V nabídce také:  
Terezia Hlíva ústřičná s rakytníkovým  
olejem 30 + 30 kapslí za 209 Kč  
(1 kapsle/3,48 Kč), Terezia Hlíva ústřičná  
s rakytníkovým olejem 100 + 100 kapslí  
za 609 Kč (1 kapsle/3,04 Kč).
Doplňky stravy. (1 kapsle/3,41 Kč) 
*Nejvyšší obsah deklarovaných betaglukanů  
dle průzkumu z lékáren, srpen 2022.

409
- Kč -

199
- Kč -

89
- Kč -

99
- Kč -

169
- Kč -

139
- Kč -

119
- Kč -

FRONTPRO® ANTIPARAZITÁRNÍ 
ŽVÝKACÍ TABLETY PRO PSY  
(2-4 KG)
3 tablety
• ochrana na 3 měsíce
• chutné žvýkací tablety
• rychle zabíjí klíšťata a blechy

V nabídce také: další druhy  
FRONTPRO® od 759 Kč.
FRONTPRO, žvýkací tablety  
je veterinární léčivý přípravek  
pro psy. Čtěte pečlivě  
příbalovou informaci. 
Balení obsahuje 3 tablety,  
jedna tableta ochrání  
před blechami min.  
5 týdnů a před klíšťaty  
po dobu až 1 měsíce.

669
- Kč -



ALERGIE

LIVOSTIN® 0,5 MG/ML 
4 ml, oční kapky, suspense
• příznaky alergické konjunktivitidy
• téměř okamžitá úleva
• cílené působení v místě obtíží

V nabídce také: LIVOSTIN® 0,5 mg/ml nosní  
sprej, suspenze za 179 Kč.
Reklama na léčivý přípravek.  
Nosní sprej, suspenze LIVOSTIN®  
k podání do nosu a oční kapky,  
suspenze LIVOSTIN® k očnímu  
podání obsahují levocabastini  
hydrochloridum. Před použitím  
si pečlivě přečtěte celou  
příbalovou informaci..

MUCONASAL®  
PLUS
10 ml
•  rychle, účinně a dlouhodobě  

uvolní nos při rýmě a nachlazení  
• osvěží vůní máty a eukalyptu
• pro dospělé a děti od 6 let
MUCONASAL® PLUS   
je volně prodejný léčivý  
přípravek k nosnímu použití.  
Obsahuje tramazolini hydrochloridum. 
Čtěte pozorně příbalovou informaci  
a poraďte se s lékařem  
nebo lékárníkem.

179
- Kč -

OROCALM  
1,5 MG/ML 
orální sprej, 30 ml
• sprej s třešňovou příchutí působí  

přímo v místě zánětu
• ulevuje od akutní bolesti v krku, zmenšuje otok,  

a tím zmírňuje bolestivé polykání
• bez cukru, pro dospělé a děti od 6 let

V nabídce také: Orocalm Forte 3 mg/ml orální  
sprej 15 ml za 169 Kč.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Orocalm 1,5 mg/ml orální sprej, roztok  
a Orocalm Forte 3,0 mg/ml orální sprej, roztok jsou  
léčivé přípravky s léčivou látkou benzydamin-hydrochlorid  
k místnímu užití v ústech a v krku. 

149
- Kč -

DASMINI 5 MG
30 potahovaných tablet
• působí proti alergické rýmě a kopřivce
• jen jedna tableta denně, působí po celý den
• lze užívat s jídlem i bez jídla
• u většiny osob  

nevyvolává ospalost
• pro dospělé  

a dospívající od 12 let

V nabídce také: Dasmini 5 mg,  
10 potahovaných tablet  
za 109 Kč.
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití, čtěte  
pečlivě příbalový leták. Obsahuje desloratadin.

149
- Kč -

ALLERGODIL® OČNÍ KAPKY  
0,5 MG/ML 
6 ml
Na oční a nosní příznaky alergie:
• kapky: svědění očí, slzení
• sprej: ucpaný nos, svědění, kýchání

V nabídce také:  
Allergodil® 1 mg/ml, 10 ml za 199 Kč.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci! Allergodil, nosní  
sprej, 1x 10 ml je léčivý přípravek k nosnímu podání.  
Allergodil, oční kapky, je léčivý přípravek  
k očnímu podání. Obsahují azelastin-hydrochlorid.

199
- Kč -

99
- Kč -

QUIXX® 
nosní sprej 30 ml
• účinně pomáhá uvolnit ucpaný nos  

při nachlazení, chřipce a alergii
• nevyvolává závislost, bezpečný  

při dlouhodobém používání
• obsahuje pouze přírodní složky

V nabídce také:  
Quixx® extra nosní sprej 30 ml za 139 Kč,  
Quixx® soft nosní sprej 30 ml za 129 Kč.
Pečlivě si pročtěte návod k použití.  
Hypertonický roztok mořské vody, obsahuje vodu  
z oceánu a čištěnou vodu. Zdravotnický prostředek  
k aplikaci do nosu, k úlevě od ucpaného nosu.

129
- Kč -

TANTUM  
VERDE® 
120 ml
•  lék na bolest a zánět  

v krku a dutině ústní 
• s antimikrobiálním účinkem 
•  vhodný i při léčbě aft  

a zánětu dásní

V nabídce také:  
další druhy Tantum Verde® za 159 Kč.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Tantum Verde, Tantum Verde Spray Forte,  
Tantum Verde Spray obsahují  
benzydamin hydrochlorid.  
K místnímu užití v ústech a v krku.

159
- Kč -

Otrivin Menthol 1 mg/ml
nosní sprej, roztok, 10 ml

Otrivin Breathe Clean,
nosní sprej, 100 ml

  
 

působí
až 12 hodin

uvolní ucpaný 
nos do 2 minut

• čistí
• zvlhčuje
• 100% přírodní
•  pro každodenní 

použití

ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEKLÉČIVÝ PŘÍPRAVEK

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Léčivý přípravek Otrivin Menthol 1 mg/ml nosní sprej, roztok 
obsahuje xylometazolini hydrochloridum. Léčivý přípravek k použití do nosu. Čtěte pečlivě návod 
k použití a informace o bezpečném používání zdravotnických prostředků. Otrivin Breathe Clean,
nosní sprej, je zdravotnický prostředek bez účinné látky určený na čištění nosní dutiny a zvlhčení 
podrážděné nosní sliznice. PM-CZ-OTRI-22-00038

109
- Kč -

209
- Kč -



AKČNÍ NABÍDKA OD 11. 3. DO 30. 4. 2023

OLYNTH® 1 MG/ML  
NOSNÍ SPREJ
roztok, 10 ml
RYCHLÁ ÚLEVA OD RÝMY
• uvolnění ucpaného nosu
• uvolnění vedlejších nosních dutin
• nástup účinku již od 5 minut
•  účinek po dobu 10 hodin

V nabídce také: OLYNTH® 0,5 mg/ml nosní sprej,  
roztok za 95 Kč.
Před použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci.  
Reklama na léčivý přípravek. Nosní sprej, roztok obsahuje  
xylometazolin-hydrochlorid a je určen k podání do nosu. 

ACC® LONG
600 mg šumivé tablety, 10 tablet
• léčí vlhký kašel
• rychlý nástup účinku od 1. dne
• rozpouští hlen  

a usnadňuje vykašlávání
• má navíc  

antioxidační účinek
Čtěte pozorně  
příbalový leták.  
Volně prodejný  
léčivý přípravek  
k vnitřnímu  
užití s účinnou  
látkou acetylcystein.

139
- 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

• obsahuje také  
vitamín C – pro Vaši imunitu

V nabídce také:  
Aspirin® C, 10 šumivých tablet za 149 Kč.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.  
ASPIRIN C je volně prodejný léčivý přípravek k vnitřnímu užití.   
L.CZ.MKT.CC.08.2020.2040

229
- Kč -

OLFEN NEO FORTE 
20 mg/g gel 100 g
• ulevuje od intenzivní,  

náhle vzniklé bolesti  
zad, svalů a kloubů

V nabídce také:  
Olfen, gel 100 g za 179 Kč.
Před použitím si pozorně  
přečtěte příbalovou informaci.  
Olfen Neo Forte je léčivý přípravek  
k zevnímu použití. Obsahuje účinnou látku  
diclofenacum diethylaminum. Olfen gel  
je léčivý přípravek k zevnímu použití,  
obsahuje účinnou látku diclofenacum natricum.

269
- Kč -

95
- Kč -

PARALEN GRIP® CHŘIPKA  
A BOLEST 500 MG/25 MG/5 MG
potahované tablety 24 ks
• odstraňuje příznaky chřipky  

a nachlazení: horečka, ucpaný  
nos, bolest hlavy, bolest v krku

• díky kofeinu působí také  
proti únavě a ospalosti

V nabídce také:  
PARALEN GRIP® chřipka a kašel 
500 mg/15 mg/5 mg potahované  
tablety 24 ks za 155 Kč.
Léčivý přípravek k k vnitřnímu užití.  
Čtěte pozorně příbalovou informaci  
a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

155
- Kč -

IBALGIN® DUO EFFECT 
100 g
• kombinace dvou  

účinných látek  
ve formě krému

• potlačuje bolest,  
zmírňuje zánět  
a urychluje  
vstřebávání modřin

• léčí poúrazové stavy a následky sportovních  
úrazů, např. otoky, krevní podlitiny, podvrtnutí kloubu

• ulevuje od bolesti zad
• pro dospělé a dospívající od 12 let
Pozorně čtěte příbalovou informaci a poraďte  
se s lékařem nebo lékárníkem. Ibalgin® Duo Effect  
je léčivý přípravek k vnějšímu použití. Obsahuje ibuprofenum. 

279
- Kč -

MUCOSOLVAN® JUNIOR  
15 MG/5 ML
sirup, 100 ml
• ulehčuje vykašlávání 
• uvolňuje zahlenění
• zmírňuje kašel
• vhodný pro děti od narození
• bez cukru, alkoholu a umělých barviv
• příchuť lesního ovoce

V nabídce také: další druhy přípravků  
Mucosolvan od 105 Kč.
MUCOSOLVAN® junior je volně prodejný léčivý přípravek  
k vnitřnímu užití. Obsahuje ambroxoli hydrochloridum. Čtěte pozorně  
příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

129
- Kč -

ACYLPYRIN® 500 MG TABLETY
10 tablet
• lék při chřipce a nachlazení
• snižuje horečku a uleví od bolesti  

hlavy, kloubů a svalů provázející  
chřipková onemocnění

V nabídce také:  
ACYLPYRIN® 15 šumivých  
tablet za 89 Kč, ACYLPYRIN®  
s vitaminem C 12 šumivých  
tablet za 99 Kč.
Volně prodejný léčivý přípravek k vnitřnímu užití.  
Jedna tableta obsahuje 500 mg kyseliny acetylsalicylové.  
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci a poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

45
- Kč -



IBALGIN® 50 MG/G KRÉM 
100 g
• potlačuje bolest  

svalů a kloubů,  
tlumí zánět  
a snižuje otok

• k léčbě bolestivých  
poranění, jako jsou  
podvrtnutí, natažení, zhmoždění

• dobře se vstřebává
• bez parfemace
• pro dospělé a mladistvé od 12 let

V nabídce také: Ibalgin® gel 100 g za 179 Kč.
Pozorně čtěte příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.  
Ibalgin® krém a Ibalgin® gel jsou léčivé přípravky k vnějšímu použití. Obsahují ibuprofenum. 

179
- Kč -

CANDIBENE, 200 MG  
VAGINÁLNÍ TABLETY
3 tablety s aplikátorem
• Candibene - antimykotikum  

na léčbu vaginálních  
mykóz

Před použitím  
si pozorně přečtěte  
příbalovou informaci.  
Candibene, vaginální tablety  
je léčivý přípravek  
na vaginální použití.  
Obsahuje účinnou  
látku klotrimazol.

89
- Kč -

NALGESIN® S 275 MG
40 tablet
• lék proti bolesti hlavy, zubů,  

zad, svalů, kloubů,  
menstruační bolesti

• mírní bolest, horečku a zánět
• rychlý nástup analgetického účinku
• znáte z TV reklamy

V nabídce také:  
Nalgesin® S 275 mg,  
20 tablet za 119 Kč.
Čtěte pečlivě příbalový leták.  
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.  
Obsahuje sodnou sůl naproxenu.

159
- Kč -

BRUFEN®  
400 MG
100 tablet
• úleva od bolesti hlavy, migrény,  

zubů, zad, kloubů. Snižuje  
horečku, například  
při chřipkových onemocněních.

V nabídce také: Brufen 400 mg,  
30 tablet za 69 Kč.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Brufen 400 mg potahované tablety je léčivý přípravek  
k vnitřnímu užití s léčivou látkou ibuprofen.

149
- Kč -

NASIVIN® SENSITIVE 
0,5 mg/ml nosní sprej, roztok 10 ml
• zkracuje trvání rýmy v průměru  

o 2 dny a působí protivirově
• sprej proti rýmě pro děti od 6 let a dospělé

V nabídce také:  
Nasivin® Sensitive pro děti (0,25 mg/ml  
nosní sprej, roztok) za 109 Kč.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci!  
Nasivin® Sensitive je léčivý přípravek  
k nosnímu podání s léčivou látkou  
oxymetazolin-hydrochlorid.  
Nasivin® Sensitive pro děti  
(0,25 mg/ml nosní sprej, roztok)  
je léčivý přípravek k vnitřnímu  
užití. Obsahuje melatonin 3 mg.

99
- Kč -

MAREGAL NOSNÍ  
SPREJ GALMED
30 ml
Hypertonický nosní sprej s mořskou vodou  
z Atlantského oceánu:
• k uvolnění ucpaného nosu a dutin
• ke zlepšení dýchání
• napomáhá regeneraci  

podrážděných sliznic
• snižuje otok nosní sliznice
• není návykový, může se  

používat dlouhodobě
Zdravotnický prostředek. 

109
- Kč -

STREPHERBAL ČERNÝ BEZ  
A ECHINACEA 
24 pastilek
• s vitaminem C a zinkem pro podporu imunity
• obsahují extrakty z jitrocele a echinacey  

pro zklidnění podrážděného  
hrdla a hlasivek

V nabídce také: StrepHerbal Propolis  
a Rakytník 24 pastilek za 169 Kč  
(1 pastilka/ 7,04 Kč), StrepHerbalJunior  
24 pastilek za 169 Kč (1 pastilka/ 7,04 Kč).

Doplňky stravy se sladidly. (1 pastilka/ 7,04 Kč)

IBOLEX® 200 MG  
20 potahovaných tablet
• nová generace léku proti bolesti
• krystalicky čistý dexibuprofen
• účinná úleva od bolesti,  

nižší zátěž pro tělo
• pomáhá při bolesti svalů,  

kloubů, šlach a kostí, 
jako je např. bolest zad

Pozorně čtěte příbalovou  
informaci a poraďte se s lékařem  
nebo lékárníkem. Ibolex® je léčivý  
přípravek k vnitřnímu užití.  
Obsahuje dexibuprofenum.

119
- Kč -

169
- Kč -



TASECTAN® DUO
12 tablet
•  rychle vyřeší akutní průjem  

a šetrně obnoví funkci střev
•  potlačuje doprovodné bolesti  

břicha a křeče
•  na všechny druhy průjmu
•  forma pro dospělé i děti

V nabídce také: Tasectan® Duo,  
12 sáčků za 159 Kč.
Čtěte pečlivě návod k použití 
a informace o bezpečném 
používání. Tasectan a Tasectan DUO  
jsou zdravotnické prostředky určené  
k obnově fyziologické funkce střevní stěny.

ESPUMISAN® 40 MG 
měkké tobolky 100
• pro úlevu od nadýmání  

a plynatosti
• lze užívat dlouhodobě
• lze užívat v těhotenství
Pečlivě si pročtěte příbalový leták.  
Volně prodejný léčivý přípravek 
Espumisan® obsahuje simetikon.  
K vnitřnímu užití.

OSTROPESTŘEC  
+ CURCUMIN FORTE  
GALMED
60 kapslí
• pro normální funkci jater,  

trávení, detoxikaci
• 200 mg silymarinu  

+ 50 mg curcuminu
• vysoká vstřebatelnost  

díky piperinu
Doplněk stravy. 
(1 kapsle/3,65 Kč)

MAGNESII LACTICI 0,5 GALMED
100 tablet
• ověřená, dobře vstřebatelná forma hořčíku
• vhodný i pro těhotné a kojící
• obsahuje 500 mg laktátu  

hořčíku v 1 tabletě

V nabídce také: 
Magnesii lactici 0,5 Galmed,  
50 tablet za 69 Kč  
(1 tableta/1,38 Kč)

Doplňky stravy. 
(1 tableta/1,15 Kč)

GALLAX
30 ml
• na akutní a chronickou zácpu
• 1 dávka večer před spaním
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Léčivý přírpavek k vnitřnímu užití s účinnou látkou  
natrii picosulfas monohydricus 7,5 mg/ml.

TEREZIA OSTROPESTŘEC  
+ REISHI FORTE 
60 kapslí
•  ostropestřec pomáhá  

k ochraně a regeneraci jater   
• v kombinaci s reishi a černým  

bezem na podporu imunity    
• bez konzervačních látek
Doplněk stravy. 
(1 kapsle/4,32 Kč)

MAGNESIUM 400 MG  
+ B-KOMPLEX + VIT. C 
GALMED 
2 x 30 sáčků
• okamžité doplnění hořčíku 
• k nasypání do úst, bez nutnosti zapíjet
• navíc obsahuje B-komplex a vitamin C
• výborná chuť s příchutí citrónu a limetky

V nabídce také: Magnesium 400 mg + B-komplex  
+ Vit. C Galmed 30 sáčků za 139 Kč (1 tableta/4,63 Kč)

Doplňky stravy. (1 sáček/4,32 Kč)

AKČNÍ NABÍDKA OD 11. 3. DO 30. 4. 2023

159
- Kč -

159
- Kč -

ESPIGAL 80 MG
100 kapslí 
•  účinně reguluje tvorbu střevních plynů
• jeho užívání je vhodné zejména  

při nadýmání, pocitu tlaku  
a plnosti v podbříšku apod. 

• Espigal je bezpečný  
pro dlouhodobé užívání

V nabídce také: Espigal 80 mg Galmed  
50 kapslí za 79 Kč (1 kapsle/1,58 Kč)

Doplňky stravy. (1 kapsle/1,29 Kč)

129
- Kč -

219
- Kč -

115
- Kč -

129
- Kč -

1 + 1

259
- Kč -

ESSENTIALE®  
300 MG 
100 tvrdých tobolek
3 mechanizmy podpory funkce jater:
• urychluje obnovu jaterních buněk
• zlepšuje jejich funkci
• podporuje jejich regeneraci
• pro dospělé a dospívající od 12 let 

(o hmotnosti cca 43 kg)
Čtěte pozorně příbalovou informaci  
a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.  
Essentiale® je volně prodejný léčivý  
přípravek k vnitřnímu užití.   
Obsahuje phospholipida sojae praeparata. 

349
- Kč -

259
- Kč -



GS EXTRA STRONG  
MULTIVITAMIN 
60 + 60 tablet
• vyvážené složení  STRONG KOMPLEX  

– extra dávka vitaminu C,  
lutein, activin, echinacea

• extra silný, extra účinný

V nabídce také:  
GS Extra Strong  
Multivitamin 50+,  
90+30 tablet za 519 Kč 
 (1 tableta/4,33 Kč)

Doplňky stravy. (1 tableta/3,74 Kč)

CEMIO KAMZÍK® 
60 kapslí
• 2x SILNĚJŠÍ složení s jedinečnými  

přírodními kolageny NATIV.COL™
• klouby, vazy a šlachy
• vitamin C pro správnou  

tvorbu kolagenu  
v kloubních  
chrupavkách

Doplněk stravy. 
(1 kapsle/6,65 Kč)

TEREZIA REISHI BIO
60 kapslí
• 100% houbový přípravek 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 nabídce také:  
Terezia Reishi 120 kapslí  
za 699 Kč (1 kapsle/5,83 Kč)

Doplňky stravy.  
(1 kapsle/6,98 Kč)

ŽELEZO CHELÁT  
+ VIT. B9 + VIT. B12  
+ VIT. C GALMED
60 kapslí
• vysoce účinná kombinace pro doplnění  

železa a podporu krvetvorby
• vysoká biodostupnost  

a výborná snášenlivost
• vhodný i pro těhotné a kojící ženy

V nabídce také: Železo forte 45 tablet 
za 129 Kč (1 tableta/2,87 Kč).
Doplňky stravy. (1 kapsle/3,32 Kč)

419
- Kč -

399
- Kč -

449
- Kč -

TEREZIA ČERNÝ ČESNEK 
60 kapslí
• česnek pomáhá regulovat hladinu  

cholesterolu a lipidů v krvi
• podporuje imunitu
• bez zápachu a palčivé chuti
• nedráždí sliznice zažívacího ústrojí
• výhodné 2-měsíční balení

V nabídce také:  
TEREZIA Černý česnek  
30 kapslí za 189 Kč  
(1 kapsle/6,30 Kč)

Doplňky stravy. (1 kapsle/6,15 Kč)

369
- Kč -

199
- Kč -

CENOVĚ 
VÝHODNÉ 
BALÍČKY 
COREGA

Potěšte Vaše 
blízké úsměvem 

Ve velikonoční nabídce produkty Corega Original extra silný DUO 2x 40 g za 189 Kč, Corega 
Bez příchuti extra silný DUO 2x 40 g za 189 Kč, Corega Bio Tabs čistící tablety DUO 2x 30 
tbl.  za 189 Kč a Corega Original extra silný XXL 70 g + 40 g za 229 Kč.  Čtěte pečlivě návod 
k použití a informace o bezpečném používání zdravotnických prostředků. Corega BIO 
Tabs čisticí tablety určené na každodenní čištění zubních náhrad a Corega Original a Corega 
Bez příchuti fi xační krémy na fi xaci zubních náhrad jsou zdravotnické prostředky.

Ve velikonoční nabídce produkty Corega Original extra silný DUO 2x 40 g za 189 Kč, Corega Ve velikonoční nabídce produkty Corega Original extra silný DUO 2x 40 g za 189 Kč, Corega 
Bez příchuti extra silný DUO 2x 40 g za 189 Kč, Corega Bio Tabs čistící tablety DUO 2x 30 Bez příchuti extra silný DUO 2x 40 g za 189 Kč, Corega Bio Tabs čistící tablety DUO 2x 30 
tbl.  za 189 Kč a Corega Original extra silný XXL 70 g + 40 g za 229 Kč.  Čtěte pečlivě návod tbl.  za 189 Kč a Corega Original extra silný XXL 70 g + 40 g za 229 Kč.  Čtěte pečlivě návod 
k použití a informace o bezpečném používání zdravotnických prostředků. Corega BIO k použití a informace o bezpečném používání zdravotnických prostředků. Corega BIO 
TabsTabs čisticí tablety určené na každodenní čištění zubních náhrad a 

Potěšte Vaše Potěšte Vaše 
blízké úsměvem blízké úsměvem 

Ve velikonoční nabídce produkty Corega Original extra silný DUO 2x 40 g za 189 Kč, Corega Ve velikonoční nabídce produkty Corega Original extra silný DUO 2x 40 g za 189 Kč, Corega Ve velikonoční nabídce produkty Corega Original extra silný DUO 2x 40 g za 189 Kč, Corega Ve velikonoční nabídce produkty Corega Original extra silný DUO 2x 40 g za 189 Kč, Corega Ve velikonoční nabídce produkty Corega Original extra silný DUO 2x 40 g za 189 Kč, Corega 

speciální velikonoční nabídka

PM-CZ-PLD-23-00008

189
- Kč -

ECHINACEA FORTE 600 MG  
+ VIT. C + ZINEK 
GALMED
100 tablet
• osvědčený komplexní produkt  

pro podporu imunity
• účinné látky echinacey získané  

z kořene + 500 mg vit. C  
+ 10 mg zinku v 1 tabletě

Doplněk stravy. 
(1 tableta/1,89 Kč)

GS CONDRO® DIAMANT
160 tablet
•  měsíc užívání NAVÍC 
• mimořádná úleva  

pro všechny typy kloubů
• nejvyšší množství glukosamin  

sulfátu Clini-Q s aescinem  
a vitaminem C, který podporuje  
tvorbu vlastního kolagenu  
pro správnou funkci kloubních  
chrupavek

V nabídce také: GS Condro® DIAMANT,  
120 tablet za 649 Kč (1 tableta/5,41 Kč)

Doplněk stravy. (1 tableta/4,06 Kč)

649
- Kč -

189
- Kč -



HYAL-DROP® MULTI 
OČNÍ KAPKY 2.0
10 ml
Účinná pomoc pro podrážděné  
a unavené oči
• použitelnost 6 měsíců  

po otevření
• bez konzervantů,  

vhodný i pro velmi citlivé oči

V nabídce také: 
Artelac TripleAction oční  
kapky 10 ml za 289 Kč.
Zdravotnické prostředky, 
pečlivě čtěte návod k použití. 
ČNO 0483.

MÖLLER‘S OMEGA-3 CITRON 
250 ml
• tekutý rybí olej s citronovou příchutí  

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

• 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 nabídce také:  
další druhy Möller‘s od 299 Kč.
Doplňky stravy. 
*Příznivého účinku se dosáhne  
při přívodu 250 mg EPA a DHA denně.

COLAFIT 
60 kostiček
• čistý krystalický kolagen ve formě  

měkkých, snadno  polykatelných  
kostiček

• bez barviv a přídavných látek
• balení na 2 měsíce užívání  

– stačí pouze  
1 kostička denně

Doplněk stravy. 
(1 kostička/5,82 Kč)

VITAL PROTEINS  
COLLAGEN PEPTIDES 
284 g
• kolagen pro krásné vlasy,  

nehty, pleť, mladistvý vzhled  
a zdravý životní styl

• vysoké množství kvalitního  
kolagenu na porci

• bez chuti, vůně s výbornou  
rozpustností v nápojích

V nabídce také: 
 Vital Proteins Marine Collagen 221 g  
za 859 Kč, Vital Proteins Collagen  
Peptides 567 g za 999 Kč.
Doplňky stravy.

AKČNÍ NABÍDKA OD 11. 3. DO 30. 4. 2023

ARTERIN® CHOLESTEROL
30 tablet
• snižuje cholesterol1
• přispívá k normální  

tvorbě kolagenu  
pro normální funkci  
krevních cév2

• nové zdokonalené složení

V nabídce také: Arterin®  
Cholesterol 90 tablet za 859 Kč (1 tableta/9,54 Kč).
Doplňky stravy.  
1Bylo prokázáno, že rostlinné steroly snižují hladinu cholesterolu v krvi.  
Vysoký cholesterol je rizikovým faktorem při vzniku koronárních  
srdečních chorob. 2Vitamin C přispívá k normální tvorbě kolagenu  
a ke správné funkci krevních cév. 
(1 tableta/12,30 Kč)

369
- Kč - 299

- Kč -

349
- Kč -

219
- Kč -

669
- Kč -

OMEGA-3 RYBÍ OLEJ FORTE 
180 tobolek
• pro zdravé srdce, mozek, zrak
• bez pachutě rybiny
• vyrobeno z volně žijících ryb  

lovených v ekologicky čistých  
oblastech Atlantského oceánu

V nabídce také:  
Omega-3 Lemon rybí olej  
s vitamínem D, 180 tobolek  
za 259 Kč (1 tobolka/1,44 Kč).

Doplňky stravy. 
(1 tobolka/1,44 Kč)

259
- Kč -

*Při koupi Centrum Silver, 100 tbl. nebo Centrum AZ, 100 tbl., získáte Centrum Silver, 30 tbl. nebo 
Centrum AZ, 30 tbl., navíc za 0,01 Kč. Doplňky stravy. 1 tableta denně.

Získejte MĚSÍC
podpory imunitního

systému NAVÍC*
1 tableta/4,84 Kč

1 tableta/4,61 Kč

599
- Kč -

629
- Kč -

179
- Kč -

OCUTEIN®  
SENSITIVE PLUS 
oční kapky, 15 ml
•  poskytuje okamžitou úlevu  

pro podrážděné a unavené oči  
• vhodné pro citlivé oči 
•  lze aplikovat na kontaktní čočky

V nabídce také:  
OCUTEIN® ALLERGO oční  
kapky 15 ml za 149 Kč  
a další přípravky OCUTEIN®.
Zdravotnické prostředky.



SPEKTRUM® GUMMIES IMUNITA     
60 gummies
• želatinový multivitamin s minerály pro dospělé
• 100% doporučené dávky ve 2 gummies
• s extraktem z echinacey pro podporu imunity
• mix ovocných příchutí, bez zapíjení

V nabídce také:  
Spektrum Gummies LONGEVITY  
60 gummies za 269 Kč 
(1 tableta/4,48 Kč).
Doplňky stravy. 
(1 tableta/4,48 Kč)

URINAL AKUT® 
10 tablet
• kombinace kanadských  

brusinek a vitaminu D
• se zlatobýlem obecným  

pro podporu zdraví močových cest
• akutní péče

V nabídce také:  
Urinal D- manosa  
Forte, 10 sáčků za 269 Kč  
(1 sáček/26,90 Kč).
Doplňky stravy. 
(1 tableta/24,90 Kč)

PROSTAMOL® UNO 320 MG
90 měkkých tobolek
•  tradiční rostlinný lék  

na problémy s močením  
způsobené zbytnělou  
prostatou

•  nenarušuje sexuální funkce
•  více informací  

na www.prostamoluno.cz
Pečlivě si pročtěte příbalový leták.  
Obsahuje extrakt Serenoa repens.  
K vnitřnímu užití, po vyloučení  
závažných příčin obtíží lékařem.  
Použití tohoto tradičního rostlinného  
léčivého přípravku je založeno výlučně  
na zkušenosti z dlouhodobého použití.

NATUREVIA®  
MEGA BRUSINKY AKUT 
15 kapslí
• vysoce koncentrovaný extrakt z brusinek  

Cran-Max a extrakt ze zlatobýlu, který  
podporuje zdraví a správnou funkci  
měchýře a dolních močových cest

• prémiová kvalita  
- maximální síla v 1 kapsli

V nabídce také:  
NatureVia® UroPerfect Manóza  
Rapid 10 sáčků za 229 Kč  
(1 sáček/22,90 Kč)

Doplňky stravy.  
(1 kapsle/13,30 Kč)

CEMIO RED3 
90 kapslí 
• 2x SILNĚJŠÍ složení pro péči  

o prostatu,* potenci a vitalitu. 
• Slivoň africká k podpoře  

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

Doplněk stravy. 
(1 kapsle/7,21 Kč) 
*Nové, silnější složení s obsahem  
2x více slivoně africké.

PROSTENAL® CONTROL 
90 tablet
• nejen saw palmetto,  

ale špičkové komplexní  
složení pro zdravou prostatu,  
normální proud moči  
a podporu potence

Doplněk stravy.  
Saw palmetto  přispívá  
k udržení zdraví prostaty  
a normálního proudu moči.  
Kotvičník podporuje potenci.  
(1 tableta/6,65 Kč)

NATUREVIA®  
OSTROPESTŘEC FORTE 
60 kapslí
• pro podporu detoxikace jater  

a celého organismu
• silný a účinný
• stačí jedna kapsle denně
• bez chemie
• 200 mg silymarinu v jedné kapsli

V nabídce také:  
NatureVia® Ostropestřec forte  
120 kapslí za 449 Kč (1 kapsle/3,74 Kč).
Doplňky stravy. 
(1 kapsle/4,48 Kč)

599
- Kč -

659
- Kč -

649
- Kč - 269

- Kč -

249
- Kč -

269
- Kč -

199
- Kč -

FORFIT CRANBEFIT MANÓZA+ 
30 sáčků 
• akutní i dlouhodobá péče  

o močové cesty
• D-manóza + špičkový extrakt  

z kanadských brusinek CystiCran®  
v ověřených dávkách

• antioxidačně působící extrakt z šípků,  
extrakt z artyčoku, vitamin D3 a inulil

V nabídce také: Forfit Cranbe Akutfit  
Galmed, 10 + 10 kapslí za 179 Kč (1 kapsle/8,95 Kč), 
Forfit Cranbefit Galmed, 50 + 10 kapslí  
za 209 Kč (1 kapsle/ 3,48 Kč).
Doplněk stravy. (1 sáček/13,30 Kč)

399
- Kč -



AKČNÍ NABÍDKA OD 11. 3. DO 30. 4. 2023

BIOGAIA PROTECTIS  
KAPKY S VIT. D
10 ml
PRO PODPORU IMUNITY
•  patentovaný kmen živých bakterií  

L. reuteri  Protectis®
• vhodné pro dlouhodobé užívání

V nabídce také:  
BioGaia ProTectis  
30 tablet s vit. D  
za 339 Kč
Doplňky stravy.

BEPANTHEN® BABY 
100 g
Prověřená ochrana pro miminka i maminky 
• pomáhá chránit zadeček před vznikem opruzenin  
• hydratuje a přirozeně regeneruje 
• bez barviv a parfemace 

Kosmetický přípravek. CH-20220209-119

SUDOCREM MULTI-EXPERT 
125 g
• ochranný krém pro podporu léčby  

a prevence: plenkové dermatitidy, odřenin  
a podrážděné pokožky, dermatitidy  
při inkontinenci u dospělých,  
pro ochranu pokožky v okolí poranění

Sudocrem MULTI-EXPERT  
je zdravotnický prostředek.  
Certifikát vydala notifikovaná  
osoba č. 0482. Před použitím  
si pečlivě přečtěte návod  
k použití a informace  
o jeho bezpečném použití.

VIGANTOLVIT® D3 2000 I.U. 
60 tobolek
• vitamin D3 pro správné  

fungování imunitního  
systému, k udržení správné  
funkce svalů a kostí,  
podporu vstřebávání  
vápníku v těle

• vhodný pro těhotné  
i kojící ženy

• bez lepku a bez laktózy

V nabídce také:  
VIGANTOLVIT® Osteo 30 tablet  
za 179 Kč (1 tableta/5,97 Kč)

Doplňky stravy. 
(1 tobolka/2,65 Kč)

SUNAR® COMPLEX 2, 3, 4, 5
600 g
• naše nejoblíbenější receptura
• z plnotučného mléka a smetany*
• zdroj mléčného tuku
• bez palmového oleje
Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy.  
Kojenecká výživa by měla být podávána  
pouze na základě doporučení lékaře.  
Potravina pro zvláštní výživu.  
*Vybrané varianty.  
Akce se nevztahuje na počáteční  
a speciální mléka. Způsob přípravy,  
dávkování a další informace o výrobcích  
na www.sunar.cz (1 g/0,50 Kč)

299
- Kč -

299
- Kč -

159
- Kč -

159
- Kč -

599
- Kč -

MARŤÁNCI® GUMMY ECHINACEA 
50 gummies
• multivitamin pro děti s echinaceou, vitaminy C,  

D3 a zinkem pro podporu imunity
• 100% doporučené dávky ve 2 gummies
• oblíbení želatinoví Marťánci  

s příchutí třešně a jahody
• bez umělých barviv a sladidel
Doplněk stravy. 
(1 gummies/3,38 Kč)

169
- Kč -

NIQUITIN® CLEAR 21 MG
7 ks náplastí
KOMBINOVANÁ TERAPIE ZVÝŠÍ  
ŠANCI PŘESTAT KOUŘIT
• 24 hodinová kontrola při odvykání kouření
• zmírňuje abstinenční příznaky
• náplasti NiQuitin Clear se mohou  

používat samostatně nebo v kombinaci  
s orálními formami nikotinu

Kombinovaná terapie náplastí  
a pastilek je účinnější než samotná náplast1.

V nabídce také: NiQuitin® Mini, 4 mg, 3 x 20 lisovaných  
pastilek za 489 Kč, NiQuitin® Freshmint, 4 mg, léčivá  
žvýkací guma, 100 ks za 719 Kč, Niquitin Clear 14 mg 7 ks  
za 509 Kč, Niquitin Mini 4 mg 20 ks za 219 Kč.
* Určeno pro zmírnění abstinenčních příznaků u silných kuřáků.  
Transdermální náplast - lék na vnější užití. Pastilky a žvýkačky – léky k užití v ústní dutině. 
Obsahují nikotin. Před použitím se poraďte se svým lékařem.  
Přečtěte si pečlivě příbalovou informaci.

499
- Kč -

HERBADENT FORTE  
BYLINNÁ ÚSTNÍ VODA 
400 ml
• nová verze oblíbené bylinné ústní vody Originál
• obsahuje vyšší koncentraci extraktu  

ze 7 bylin v kombinaci s fluoridy
• díky tomu působí antisepticky  

a preventivně proti vzniku zubního kazu
• svěží bylinná chuť

V nabídce také: další přípravky  
značky Herbadent od 59 Kč.
Zdravotnické prostředky. Čtěte pečlivě návod k použití.

179
- Kč -



BETAKAROTEN 
GALMED 12 000 IU
100 + 20 tobolek
• betakaroten je provitamin, který je v lidském těle  

přetvářen na vitamin A, který příspívá  
k udržení normálního stavu pokožky,  
zraku a normální funkci  
imunitního systému

Doplněk stravy.  
(1 tobolka/1,33 Kč)

PRIESSNITZ  
ŽÍLY A CÉVY  
MEDICAL
125 ml
• proti křečovým žilám
• proti otokům a bolesti nohou
• rychle účinkuje, rychle pomůže
Zdravotnický prostředek.

CALCIUM PANTOTHENICUM 
GALMED
100 g
• kalciová mast podle  

originální receptury
• při podráždění kůže, na drobná  

popálení a oděrky, pro atopiky  
a pro ošetření prsů

V nabídce také: Calcium Pantothenicum galmed 30 g za 59 Kč
Kosmetické přípravky.

FORFIT GERIFIT PLUS
150 + 50 tablet
• komplexní multivitamín a multiminerál pro doplnění  

důležitých živin ve vyšším věku (55+)
• Ženšen pro podporu mozku, fyzického  

a mentálního výkonu 
• zelený čaj pro pružnost cév, zdravé  

srdce a duševní výkon
Doplněk stravy. 
(1 tableta/1,80Kč)

SPOFAPLAST® 
132N Textilní elastická náplast na cívce, 4,2 m x 25 mm 
131N Textilní elastická náplast na cívce, 4,2 m x 12,5 mm
• dobrá přilnavost, až 24 hodin
• prodyšná
• přizpůsobivá
• pružný materiál  
Čtěte pečlivě informace, které  
se vztahují k bezpečnému používání.  
3M Spofaplast cívkové náplasti  
jsou zdravotnickými prostředky  
určenými pro fixaci obinadel a obvazů 

JELENÍ LŮJ
28 g
• generacemi osvědčený produkt určený ke zvláčnění  

pokožky a k její ochraně proti povětrnostním vlivům
• použití na rty, tváře i pokožku celého těla

V nabídce také: Placenta 4,5 g za 59 Kč, 
Placenta 2v1 pomáda na rty a krém  
na ruce 20 ml za 109 Kč.
Kosmetické přípravky.

JITROCELOVÝ SIRUP GALMED
310 g
• obsahuje vysoký podíl jitrocelového výtažku,  

který přispívá k normální funkci dýchacího systému
• pro děti od 3 let a dospělé

V nabídce také: Jitrocel sirup s echinaceou  
a vit.C 310 g za 79 Kč, Jitrocel sirup s vit C 310 g  
za 79 Kč, Jitrocel sirup s vit C bez cukru  
300 g za 79 Kč, Sirup jitrocel 125 g za 49 Kč.
Doplňky stravy. 

LEROS OČISTA LYMFA 
20 x 1,5g
• funkční bylinná směs na pročištění lymfatického systému  
• působí diureticky, pomáhá zbavit se nadbytečné vody  

v těle a tím podporuje zvýšený odvod  
toxinů a buněčného odpadu  
z buněk a těla

V nabídce také:  
další druhy za 55 Kč.
Doplňky stravy.

39
- Kč -

95
- Kč -

69
- Kč -

359
- Kč -

159
- Kč -

55
- Kč -

279
- Kč -

59
- Kč -

45
- Kč -

CANNADERM  
CAPILLUS SEBOREA 
šampon, 150 ml
• STOP seborei, lupénce a atopii ve vlasech
• při svědění, začervenání a šupení vlasové pokožky

V nabídce také: šampony Capillus  
proti lupům za 279 Kč a Capillus s kofeinem  
proti vypadávání vlasů za 269 Kč.
Konopná péče.

309
- Kč -

ACYCLOSTAD 50 MG/G
Krém 5 g + Lysin 20 kapslí NAVÍC*
PRYČ S OPARY! 
• k léčbě infekcí vyvolaných virem  

Herpes simplex projevujících  
se opary na rtech a obličeji

V nabídce také: 
Acyclostad 50 mg/g  
krém 5 g za 135 Kč.
Čtěte pečlivě příbalovou  
informaci. Léčivý přípravek 
s účinnou látkou aciclovirum. 
*doplněk stravy za 0,01 Kč.

149
- Kč -



PRODUKTY VLASTNÍ ZNAČKY

MOJE LÉKÁRNA  
VITAMIN C  
SE ŠÍPKY 1000 MG 
100 + 50 tablet
• extra dávka 1000 mg vitamínu C  

pro podporu imunity společně  
s citrusovými bioflavonoidy a šípky 

• limitovaná edice  
v akčním provedení  
s 50 tabletami navíc

Doplněk stravy. (1 tableta/1,53 Kč)

MOJE LÉKÁRNA 
CERUTIN
50 tablet
• přispívá ke tvorbě  

kolagenu  
pro normální  
funkci krevních  
cév

Doplněk stravy.  
(1 tableta/1,18 Kč)

MOJE LÉKÁRNA 
PEROXID VODÍKU 3% 
100 ml
• kožní roztok s obsahem  

3% peroxidu vodíku určený  
pro vnější použití

Před použitím si pečlivě přečtěte návod. 
Kosmetika.

MOJE LÉKÁRNA   
VITAMIN D3 
2000 IU 
60 + 20 tablet
• přispívá k normálnímu  

vstřebávání a ukládání  
vápníku a fosforu

Doplněk stravy. 
(1 tableta/ 1,86 Kč)

MOJE LÉKÁRNA 
KOTVIČNÍK FORTE 
60 kapslí
• prémiový produkt obsahující  500 mg extraktu  

Kotvičníku zemního (Tribulus terrestris)  
s 90% obsahem saponinů v 1 kapsli

• doplněno sibiřským ženšenem,  
zinkem a vitaminem B12

• libido, výkon, imunita, adaptace
Doplněk stravy. 
(1 kapsle/3,82 Kč)

MOJE LÉKÁRNA  
B-KOMPLEX PREMIUM
100 + 20 tablet 
• komplexní spektrum vitamínů B  

s jejich přirozeným zdrojem  
pivovarskými kvasnicemi 

V nabídce také: Moje lékárna  
B-KOMPLEX PREMIUM  
20 + 10 tablet za 59 Kč  
(1 tableta/1,97 Kč)

Doplňky stravy. (1 tableta/1,24 Kč)

MOJE LÉKÁRNA  
MAGNESIUM B6 FORTE 
100 + 35 tablet
• osvědčená organická  

forma hořčíku  
s vysokou  
vstřebatelností 

• limitovaná edice  
v akčním provedení  
se 35 tabletami navíc

Doplněk stravy.  
(1 tableta/2,14 Kč)

MOJE LÉKÁRNA 
HYAL-VISION 
oční kapky 10 ml 
• na suché, unavené,  

citlivé a zarudlé oči 
• pro všechny typy  

kontaktních čoček 
• použití den i noc 
Před použitím si pečlivě  
přečtěte návod.  
Zdravotnický prostředek. 

AKČNÍ NABÍDKA OD 11. 3. DO 30. 4. 2023

289
- Kč -

229
- Kč -

55
- Kč -

119
- Kč -

149
- Kč -

149
- Kč -

59
- Kč -

229
- Kč -

Stáří je výsada, 
ne nemoc

generální partner 
projektu

Více informací na stránce

www.mojestari.cz



Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč včetně DPH. Nabídka platí od 11. 3. do 30. 4. 2023 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

FRONTLINE COMBO SPOT-ON 
PRO KOČKY
3 ks
• FRONTLINE COMBO PRO KOČKY A PSY
• s dvojím účinkem proti parazitům  

ve výhodném 3 pipetovém balení
• zabíjí blechy a klíštata
• ničí vajíčka a larvy a brání novému  

zamoření domácnosti

V nabídce také: další druhy  
FRONTLINE COMBO.
Čtěte pečlivě příbalovou  
informaci. Veterinární léčivý přípravek.

419
- Kč -

MELATONIN VITABALANS 3 MG
10 tablet
• pomáhá regulovat  

biologický rytmus  
dne a noci 

• tělu přirozený hormon 
• bez cukru, lepku a laktózy
• jediný volně prodejný lék  

na českém trhu obsahující  
melatonin

Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.  
Obsahuje melatonin 3mg.

69
- Kč -

AKČNÍ NABÍDKA OD 11. 3. DO 30. 4. 2023

PERSEN® FORTE 
20 tvrdých tobolek
• lék obsahující rostlinné  

extrakty se zklidňujícím  
a uvolňujícím účinkem

• navozuje vnitřní klid,  
zbavuje pocitů strachu,  
obnovuje psychickou  
rovnováhu

Persen Forte je léčivý  
přípravek k vniřnímu užití.  
Čtěte pečlivě  
příbalovou informaci.

PRO VAŠE MAZLÍČKY

199
- Kč -

TRAUMAPET OPHTAL AG OČNÍ 
KAPKY S KAPÁTKEM
10 ml
• vhodný jako podpůrný prostředek  

při hojení zánětlivých onemocnění  
oka a očního víčka, způsobených  
bakteriemi nebo kvasinkami

• obsahuje účinnou látku  
NanoComplex® s obsahem stříbra

V nabídce také:  
TraumaPet oto Ag ušní kapky  
s kapátkem 50 ml za 199 Kč.
Veterinární přípravky.

199
- Kč -

FRONTLINE  
SPRAY
100 ml
• antiparazitární  

přípravek FRONTLINE®  
ve spreji s rychlým  
účinkem zabíjí klíšťata a blechy

V nabídce také:  
FRONTLINE SPRAY 250 ml  
za 449 Kč.
Veterinární přípravky.

259
- Kč -

ALAVISTM 5
90 tablet
•  komplexní kloubní  

výživa pro psy a kočky  
• vyživuje kloubní chrupavky,  

podporuje promazávací  
vlastnosti kloubní tekutiny  
a napomáhá  
při pohybových  
problémech  

• vhodné i pro preventivní  
podávání

Veterinární přípravek.

599
- Kč -


