
Darujte zdraví 
v podobě dárkových 
poukazů IPC. 

SBÍREJTE BODY
ve věrnostním programu a získejte 
neodolatelné odměny!**

** více informací na www.ipcgroup.cz

18. 11. – 31. 12. 2019 z Vaší lékárnyAKCEPTUJEME 

21 typů poukazů**

VÁNOČNÍ BALENÍ
579 Kč 

Cílem tohoto informačního letáku není podpora zvýšeného užívání léků. Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták. Účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. Vyobrazení v tomto letáku jsou pouze ilustrativní. 
Nabídka platí 18. 11. – 31. 12. 2019 nebo do vyprodání zásob. *Konečná cena po slevě je vždy vypočtena z uvedené doporučené ceny. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

Cílem tohoto informačního letáku není podpora zvýšeného užívání léků. Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták. Účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. Vyobrazení v tomto letáku jsou pouze ilustrativní. 
Nabídka platí 18. 11. – 31. 12. 2019 nebo do vyprodání zásob. *Konečná cena po slevě je vždy vypočtena z uvedené doporučené ceny. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

Centrum Silver 100+30 tbl. vánoční balení

-20% sleva

75 Kč *

Doporučená cena: 
94 Kč

-20% sleva

125 Kč *

Doporučená 
cena: 157 Kč

VALETOL® 300 mg/150 mg/50 mg 24 tablet

Coldrex tablety, 24 tbl.

-23% sleva

119 Kč *

Doporučená  
cena: 154 Kč

Cemio RED3 90 cps. GS Condro Diamant 120 tbl.

GS Omega 3 Citrus 100+50 cps.

DÁRKOVÉ BALENÍ
619 Kč *

Doporučená cena: 780 Kč

DÁRKOVÉ BALENÍ
659 Kč *

Doporučená cena: 865 Kč

DÁRKOVÉ BALENÍ
239 Kč *

Doporučená cena: 292 Kč

Pro celou rodinu! 
SLEVY AŽ 60 %
z doplatků na léky pro všechny 
držitele PHARMACARD.
Více informací na www.ipcgroup.cz/cz/pharmacard.

Veral® 10 mg/g gel 100 g

Přijďte si pro svou Pharmacard Naše lékárny naleznete na www.ipcgroup.cz

Valetol® 300 mg/150 mg/50 mg tablety Propyphenazonum/paracetamolum/coffeinum. 
Registrovaný lék k vnitřnímu užití. Perorální podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Lék k tlumení bolesti                                                                                                             
    hlavy
    zad
    při menstruaci

Veral®10 mg/g gel Jeden gram gelu obsahuje diclofenacum natricum 10 mg (1%).  
Registrovaný lék ke kožnímu podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

    k lokální  léčbě onemocnění pohybového aparátu 
    k odstranění bolesti a zánětu svalů, kloubů  
a měkkých tkání v okolí kloubů

    při bolesti zad

   nejvíce účinných látek 
v 1 tabletě na úlevu  
od příznaků chřipky  
a nachlazení

   kombinace 5 účinných  
látek tlumí bolest hlavy,  
bolest v krku, uvolňuje  
ucpaný nos a snižuje  
horečku

   s přídavkem léčivé látky  
na odkašlávání

Lék k vnitřnímu užití.  
Čtěte  pečlivě příbalovou  

informaci. O správném použití  
se poraďte se svým lékařem  

nebo lékárníkem.

Doplněk stravy Doplněk stravy

   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

   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

   3 000 mg vysoce čištěného rybího oleje
   DHA a EPA v přirozené formě triglyceridů – až o 50 % 

vyšší vstřebatelnost než polosyntetické ethylestery
   kapsle s citronovou příchutí
   příznivého účinku rybího oleje na zdravé srdce 

se dosáhne při dávce 250 mg EPA a DHA denně
   DHA přispívá ke zdravému zraku a činnosti mozku 

v dávce 250 mg denněDoplněk stravy

TUSSIREX sirup 120 ml

Zdravotnické 
prostředky

-24% sleva

129 Kč *

Doporučená cena: 169 Kč

TUSSIREX Junior sirup 120 ml

Vibovit Vánoce 2019 FUN PLASTELÍNA RŮŽOVÁ

TUSSIREX Junior sirup 120 ml 
akční cena 129 Kč

NOVINKA

WOBENZYM® 800

DÁRKOVÉ BALENÍ
2 689 Kč 

+

Poukaz 

Wobenzym je tradiční lék z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. 

Akce platí při koupi nejméně 600 tablet Wobenzymu od 1. listopadu 2019 do 19. ledna 2020 nebo do vyčerpání zásob.

Stačí vyplnit a poslat bezplatně  poštou spolu 

s kopií účtenky na naši adresu a dárek Vám zašleme DOMŮ. 

Dárkový set s přírodní kosmetikou Weleda 

dle vlastního výběru v hodnotě cca 450 Kč

nebo
nebo

na dárek zdarma při zakoupení nejméně 600 tablet 

léku Wobenzym

Wobenzym je lék 
 k vnitřnímu užití. 
Čtěte pečlivě 
příbalovou informaci.

   urychluje hojení 
po úrazech a operacích

   posiluje oslabenou 
imunitu

Vánoční akce: Poukaz 
na dárkový set 
přírodní kosmetiky 
Weleda v hodnotě 
cca 450 Kč!

TV
ZNÁTE

z

Vibovit Vánoce 2019 FUN PLASTELÍNA MODRÁ

VÁNOČNÍ BALENÍ
329 Kč

Doplňky stravy

   kompletní multivitamín s minerály a stopovými prvky 
vhodný pro osoby nad 50 let

   limitované vánoční balení
   měsíc užívání navíc

V akci také 
 Centrum A-Z 

100+30 tbl. 
vánoční balení 

akční cena 549 Kč

   sirup na všechny druhy kašle spojené s nachlazením
   zmírňuje suchý dráždivý i průduškový kašel 
   rychlá úleva
   TUSSIREX Junior sirup 120 ml pro děti od 1 roku

 Vibovit je doplněk stravy. 
Neslouží jako náhrada 

pestré a vyvážené stravy.

Obsahuje 2 druhy želé multivitaminů 
a kreativní ultra plastelínu s hravými 
plastovými doplňky pro děti navíc. 
Růžová je se třpytkami a modrá  
mění barvu teplem.



Jako poděkování za vaši 
věrnost jsme pro Vás 

připravili dárek na každý 
adventní týden!

Cílem tohoto informačního letáku není 
podpora zvýšeného užívání léků. Vždy 
si pečlivě prostudujte příbalový leták. 
Účinky a způsob použití konzultujte 
s lékárníkem nebo lékařem. Vyobrazení 
v tomto letáku jsou pouze ilustrativní. 
Nabídka platí 25. 11. – 22. 12. 2019 nebo 
do vyprodání zásob. 

*Akční cena po slevě je vždy vypočtena 
z uvedené doporučené ceny. Změna 
vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

Zdravé a veselé z LÉKÁREN

Adventní 
kalendář 

Krém na opruzenou pokožku. 
Zklidňuje začervenalou 

a podrážděnou pokožku; 
podporuje její regeneraci; chrání 

před dalším drážděním.

sleva 
25�%

akční cena: 130 Kč*
doporučená cena: 173 Kč

Týden 25.�11. – 1.�12.

Sudocrem 
125 gramů 

Sudocrem je 
kosmetický 
přípravek.

Vyvážená kombinace vitamínů, 
minerálů a ženšenového 

výtažku G115®.

sleva 
25�%

akční cena: 517 Kč*
doporučená cena: 685 Kč

Týden 2.�12. – 8.�12.

Pharmaton Geriavit 
100 kapslí

doplněk stravy

Vápník a hořčík jsou důležité 
pro zdravé a pevné zuby. 

Navíc mangan a vit. D3 a K podporují 
zdravé a silné kosti. Zinek, měď 

a vit. B6 podporují imunitu. 

sleva 
25�%

akční cena: 160 Kč*
doporučená cena: 212 Kč

Týden 9.�12. – 15.�12.

doplněk stravy

 Koňská síla pro vaše klouby!
Unikátní receptura: MSM  Lignisul®, patentované 

kolageny: COLLYSS™ a CARTIDYSS™, 
vitamin C - NUTRA-C™, vhodný pro všechny 

generace, velmi účinný i u seniorů 
ve vysokém věku. Balení na 6 měsíců.

sleva 
21�%

akční cena: 569 Kč*
doporučená cena: 719 Kč

Týden 16.�12. – 22.�12.

Barny’s Sioux MSM 
600g + dárek ZDARMA 

(Barny’s HerpeNorm cps. 10)

Limitovaná dárková 
edice Barny’s  Sioux 
MSM + Herpenorm

doplňky stravy

Vápník hořčík zinek 
premium 100 + 30 tablet

+

-17% sleva

629 Kč *

Doporučená 
cena: 758 Kč

Prostamol UNO 320 mg tobolky 90 + originální dárek

VIGANTOLVIT D3 2000 I.U., 60 tobolek

-19% sleva

149 Kč *

Doporučená cena: 184 Kč

Doplněk stravy

S vitaminem D3:
   pro správné fungování 

imunitního systému
   podporuje obě složky imunity 

(vrozenou i tu získanou)
Když chcete pro svou  
obranyschopnost udělat víc.

Stoptussin, perorální kapky, roztok, 50ml

-10% sleva

139 Kč *

Doporučená cena: 155 Kč

V akci také 
Stoptussin sirup 180 ml 

akční cena 135 Kč

Léčivé přípravky k vnitřnímu užití.  
Pečlivě čtěte příbalový leták. O správném 

použití a případných nežádoucích účincích  
se poraďte s lékařem nebo lékárníkem.

   díky kombinaci  
2 účinných látek  
tiší dráždivý kašel  
a zároveň napomáhá 
odkašlávání

   k užití u dětí  
od 6 měsíců

Stoptussin sirup 
180 ml

    tradiční rostlinný lék na problémy s močením 
způsobené zbytnělou prostatou

    ke každému balení 90 tobolek dárek – Intimní průvodce 
na rok 2020 s texty předního českého sexuologa 
Zlatko Pastora (nabídka platí do vydání zásob dárků)

Volně prodejný lék Prostamol UNO obsa-
huje extrakt Serenoa repens. K vnitřnímu 
užití, po vyloučení závažných příčin obtíží 

lékařem. Pečlivě si pročtěte příbalový le-
ták. Použití tohoto tradičního rostlinného 

léčivého přípravku je založeno výlučně 
na zkušenosti z dlouhodobého použití.

Tonometr digi. VEROVAL DuoControl

DÁRKOVÉ BALENÍ
2 199 Kč *

Doporučená cena: 2 695 Kč

Zdravotnická technika

   patentovaná technologie Duo Sensor
   indikátor klidové polohy
   automatické nafukování manžety
   paměť pro 2 osoby + režim návštěva
   záruka 5 let

   přehledné a jednoduché ikony
   extra velký a podsvícený LCD displej

Dárkové balení obsahuje manžetu M, 
manžetu L a síťový adaptér

Cílem tohoto informačního letáku není podpora zvýšeného užívání léků. Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták. Účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. Vyobrazení v tomto letáku jsou pouze ilustrativní. 
Nabídka platí 18. 11. – 31. 12. 2019 nebo do vyprodání zásob. *Konečná cena po slevě je vždy vypočtena z uvedené doporučené ceny. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.



-22% sleva

160 Kč *

Doporučená cena: 204 Kč

Cílem tohoto informačního letáku není podpora zvýšeného užívání léků. Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták. Účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. Vyobrazení v tomto letáku jsou pouze ilustrativní. 
Nabídka platí 18. 11. – 31. 12. 2019 nebo do vyprodání zásob. *Konečná cena po slevě je vždy vypočtena z uvedené doporučené ceny. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

Revitalon Forte 90 + 30 cps. ZDARMA Tantum Verde Lemon 20 pastilek

DonnaHAIR FORTE 3 měs. kúra 90 tob.

DÁRKOVÉ BALENÍ
589 Kč *

Doporučená cena: 758 Kč

VÝHODNÉ BALENÍ
439 Kč *

Doporučená cena: 586 Kč

5PreveMax Imunit nukleotidy+betaglukan tbl. 60+20

-20% sleva

237 Kč *

Doporučená cena: 
295 Kč

5PreveMax Imunit nukleotidy+betaglukan tbl. 30

Doplněk stravy Doplněk stravy1 biotin, zinek

   bleskové posílení 
imunity po 5 minutách

   5 účinných látek: 
nukleotidy,  
beta-glukany, selen, 
kyselina listová, 
pyridoxin a vitamin C

Nechejte své vlasy zářit!
   udržuje přirozenou kvalitu vlasů a pomáhá 

při jejich zvýšeném vypadávání1

   obsahuje vysoce účinné složení se zvýšenou  
dávkou 3 aminokyselin a extraktem z kopřivy

V akci také: 
5PreveMax Imunit 

nukleotidy+betaglukan 
tbl. 30 akční cena 143 Kč

Doplněk stravy

   extra silná receptura

   18 účinných látek

   obsažené látky přispívají ke zlepšení 
vzhledu a struktury vlasů, nehtů 
a pokožky (biotin, selen, zinek a další)

STOPKAŠEL Medical sirup Dr. Weiss 200 + 100 ml NAVÍC

Zdravotnické prostředky

STOPKAŠEL Medical pastilky 
Dr.Weiss 24 pastilek 

akční cena 120 Kč

   ulevuje při kašli 
a škrábání v krku

   zklidňuje podrážděný 
krk, snižuje bolest v krku

   výborná chuť pro děti 
i dospělé

   vhodný pro těhotné 
a kojící ženy

STOPKAŠEL Medical pastilky Dr.Weiss 
24 pastilek

Sinustrong 30 tobolek

-20% sleva

138 Kč *

Doporučená cena: 172 Kč
Sinustrong sprej 20 ml 

akční cena 138 Kč

Sinustrong sprej 20 ml
   přírodní sprej do nosu pomáhá 
uvolnit dýchací cesty

   přispívá k hydrataci  
a regeneraci sliznice 
Zdravotnický prostředek

Sinustrong 30 tobolek
   silný přírodní komplex 11 

rostlinných extraktů
   podpora správné funkce 

horních cest dýchacích 
Doplněk stravy

Swiss NatureVia LAKTOBACILY 5 cps. 33 Swiss NatureVia Mega brusinky cps. 50+10

-18% sleva

199 Kč *

Doporučená  
cena: 244 Kč

-18% sleva

369 Kč *

Doporučená  
cena: 448 Kč

Swiss NatureVia 
Laktobacílky třešňové 

33 pastilek akční 
cena 169 Kč

   BONUS 10 % 
ZDARMA

   nejmodernější  
probiotikum nové  
generace pro péči  
o vyváženou střevní mikroflóru

   doporučují se při a po užívání 
antibiotik

   15 miliard živých bakterií  
v okamžiku výroby

   ochranná BIO-SUPPORTTM 
technologie

   prémiová kvalita – maximální 
efekt díky jediné kapsli

Swiss NatureVia Laktobacílky třešňové 33 pastilek Swiss NatureVia Mega brusinky 
Akut cps.15

Doplňky stravyDoplňky stravy

Swiss NatureVia Mega 
brusinky Akut cps.15 

akční cena 183 Kč

   unikátní složení 
CranMax®  
a BioShield®

   postupné  
uvolňování

   pro dlouhodobé 
i AKUTní užívání

   brusinky ve své 
nejsilnější podobě

   prémiová kvalita  
– maximální efekt  
díky jediné kapsli

PEVNÉ ZDRAVÍ, PŘÍJEMNÉ 
PROŽITÍ VÁNOČNÍCH 

SVÁTKŮ A HODNĚ ÚSPĚCHŮ 
DO NOVÉHO ROKU  

vám přejí

-22% sleva

129 Kč *

Doporučená cena: 165 Kč

Tantum Verde Mint, Tantum Verde Lemon, Tantum Verde Eucalyptus, Tantum Verde Orange and Honey 
obsahuje benzdydamin hydrochlorid. Lék k místnímu užití v ústech a krku. Čtete pečlivě příbalový leták.

   působí proti bolesti a zánětu v krku
   4 příchutě – Mint, Lemon, Eucalyptus, 
Orange and Honey

   pro děti od 6 let a dospělé

Nyní v limitované edici s luxusními náušnicemi nebo přívěškem  
DonnaHAIR® s krystaly Swarovski 
zdarma!



Cílem tohoto informačního letáku není podpora zvýšeného užívání léků. Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták. Účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. Vyobrazení v tomto letáku jsou pouze ilustrativní. 
Nabídka platí 18. 11. – 31. 12. 2019 nebo do vyprodání zásob. *Konečná cena po slevě je vždy vypočtena z uvedené doporučené ceny. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

Cílem tohoto informačního letáku není podpora zvýšeného užívání léků. Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták. Účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. Vyobrazení v tomto letáku jsou pouze ilustrativní. 
Nabídka platí 18. 11. – 31. 12. 2019 nebo do vyprodání zásob. *Konečná cena po slevě je vždy vypočtena z uvedené doporučené ceny. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

Corega Original extra silný 40 g + Bio tablety 30 ks

VÝHODNÉ BALENÍ
169 Kč

Corega Max Control 40 g + Bio  
tablety 30 ks akční cena 199 Kč

   fixační krém+čistící tablety 
pro kompletní péči 
o vaši zubní náhradu

Corega fixační krémy a čistící 
tablety jsou zdravotnické prostředky.

Corega Max Control 40 g + Bio tablety 30 ks

TEREZIA Reishi BIO 60 kapslí B17 APRICARC s meruňkovým olejem 60 kapslí

ACC® LONG 600 mg šumivé tablety, 10 tbl.

Doplněk stravy

TEREZIA Reishi BIO 
120 kapslí akční cena 649 Kč

-19% sleva

379 Kč *

Doporučená cena: 469 Kč

Doplněk stravy

-19% sleva

339 Kč *

Doporučená cena: 418 Kč

-22% sleva

112 Kč *

Doporučená cena:  
144 Kč

B17 APRICARC s meruňkovým olejem 180 kapslíTEREZIA Reishi BIO 120 kapslí

B17 APRICARC s meruňkovým olejem 
180 kapslí akční cena 849 Kč

   4 účinné složky v 1 kapsli
   obsahuje meruňková 
jádra s vitaminem B17

   hlíva ústřičná pochází z českých pěstíren
   reishi a rakytník podporují obranyschopnost organizmu

VÁNOČNÍ BALENÍ
165 Kč

RAKYTNÍČEK+ multivitaminové želatinky s rakytníkem 50 ks

Doplněk stravy

   skvělá chuť díky obsahu 
ovocné šťávy

   obsahuje 9 vitaminů  
a rakytník na podporu  
obranyschopnosti organizmu

   bez příměsí a konzervačních 
látek

DÁRKOVÉ BALENÍ
349 Kč

TEREZIA Hlíva ústřičná s rakytníkovým olejem 60+60 kapslí

* Nejvyšší obsah deklarovaných betaglukanů. 
Dle průzkumu z lékáren, květen 2018. Doplněk stravy

   nejsilnější hlíva na trhu*

   od českého výrobce
  rakytník podporuje imunitu
   bez příměsí a konzervačních látek

Voltaren Emulgel 10 mg/g gel 120 g tub. lam.

DÁRKOVÉ BALENÍ
459 Kč *

Doporučená cena 
za 2 balení: 569 Kč

Dárkové balení s věnováním: 
Pro stálý optimismus a životní energii

Barny´s Klokan™ 60 + 60 cps. ZDARMA Q Max 60 dárkové balení 120 tob.

VÝHODNÉ BALENÍ
299 Kč *

Doporučená cena: 365 Kč

DÁRKOVÉ BALENÍ
379 Kč *

Doporučená cena: 469 Kč

Doplněk stravy Doplněk stravy

1x
denně

Léčí vlhký kašel
   stačí 1 tableta 1x denně
   lze užívat od prvních příznaků kašle
   rozpouští hustý hlen v dýchacích  

cestách a usnadňuje jeho vykašlávání

Volně prodejný lék k vnitřnímu  
užití s účinnou látkou acetylcystein.  

Čtěte pozorně příbalový leták.

ACC® LONG 600 mg  
šumivé tablety, 20 tbl.  

akční cena 169 Kč

Selen+Zinek FORTE 60+30 tbl.

VÝHODNÉ BALENÍ
299 Kč 

-20% sleva

164 Kč *

Doporučená cena: 205 Kč

-20% sleva

76 Kč *

Doporučená cena: 95 Kč

Limitované dárkové balení 
60+60 ZDARMA na 4 měsíce užívání!

Unikátní a efektivní kombinace 7 složek v jednom produktu:
   tři kolageny, Vitamin C, Glukosamin, Chondroitin a Kyselina 
hyaluronová z bezpečného přírodního zdroje

PROBIO-KOMPLEX 30 cps. C-KOMPLEX 30 cps.

Doplněk stravy Doplněk stravy

   100% houbový přípravek bez příměsí
   obsahuje všechny aktivní látky celé reishi, které působí ve vzájemné harmonii
   reishi podporuje obranyschopnost organizmu a příznivě působí na oběhový systém

Doplněk stravy

   přispívá ke správné funkci 
imunitního systému

   podporuje zdravou funkci 
štítné žlázy, zdravé vlasy,  
nehty a kůži

Neo-angin bez cukru 24 pastilek

-22% sleva

145 Kč *

Doporučená cena: 187 Kč
V akci také 

příchuť třešeň a šalvěj (vše  
bez cukru) akční cena 145 Kč
Na bolest v krku 
neo-geniální!

   léčí bolest v krku
   dezinfikuje ústní dutinu
   potlačuje zánět

Neo-angin bez cukru, Neo-angin třešeň a Neo-angin šalvěj jsou léčivé 
přípravky k místnímu užití v ústech a v krku. Čtěte pečlivě příbalový leták. Zdravotnické prostředky

Junior-angin pastilky 24 pastilek

-22% sleva

152 Kč *

Doporučená  
cena: 195 Kč

   pastilky 
s jemnou 
jahodovou 
příchutí 
pro děti 
od 4 let

Expert na bolest v krku u dětí, nyní s dárkem uvnitř!
   příjemná forma jahodových 
lízátek pro děti od 3 let

   uleví od bolesti v krku
   zklidní podrážděné sliznice

   sirup pro děti již od 1 roku 
bez cukru, bez lepku,  
bez konzervantů a barviv

V akci také
Junior-angin lízátka proti bolesti  

v krku 8 ks akční cena 136 Kč
Junior-angin sirup pro děti  

100 ml akční cena 176 Kč

Olynth® Plus 1 mg/ml + 50 mg/ml nosní sprej, roztok, 10 ml

-22% sleva

99 Kč *

Doporučená cena: 127 Kč

NOVINKA

Reklama na léčivý přípravek. Nosní sprej, roztok obsahuje xylometazolin-hydrochlorid (Olynth®, Olynth® HA) 
a dexpanthenol (Olynth® PLUS) a je určen k podání do nosu. Před použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou 
informaci. Držitel registrace: McNeil Healthcare (Ireland) Limited.

V akci také
Olynth® HA 0,05 %, nosní sprej, roztok akční cena 89 Kč 

Olynth® HA 0,1 %, nosní sprej, roztok akční cena 89 Kč
Olynth® 0,5 mg/ml nosní sprej, roztok akční cena 78 Kč 

Olynth® 1 mg/ml nosní sprej, roztok akční cena 78 Kč
Olynth® Plus 0,5 mg/ml + 50 mg/ml nosní sprej, roztok, 10 ml 

akční cena 99 Kč

Nicorette® Classic Gum 4 mg, léčivá žvýkací guma

Reklama na léčivý přípravek. Léčivá žvýkací guma, transdermální náplasti, lisované pastilky a orální sprej 
obsahují nikotin a jsou k podání do úst. Náplasti Nicorette® invisipatch obsahuji nikotin a jsou k transdermál-
nímu podání. Před použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci. Držitel registrace: McNeil AB, SE

V akci za akční ceny také:
Nicorette® FreshFruit Gum 2 mg nebo 4 mg 
Nicorette® Icemint Gum 2 mg nebo 4 mg 
léčivá žvýkací guma, 30 žvýkaček za 249 Kč
Nicorette® Classic Gum 2 mg 
Nicorette® Icemint Gum 2 mg nebo 4 mg 
léčivá žvýkací guma, 105 žvýkaček za 709 Kč
Nicorette® invisipatch 25 mg/16 h nebo 15 mg/16 h, 
transdermální náplast za 450 Kč
Nicorette® Mint 4 mg, lisované pastilky, 20 pastilek za 180 Kč
Nicorette® Spray 1mg/dávka, orální sprej, roztok, 1 x 13,2 ml za 419 Kč 
Nicorette® Spray s příchutí lesního ovoce 1mg/dávka, orální sprej, 
roztok, 1 x 13,2 ml za 419 Kč
Nicorette® Spray 1mg/dávka, orální sprej, roztok, 2 x 13,2 ml za 749 Kč

-17% sleva

709 Kč *

Doporučená cena: 857 Kč

Vánoční balení 2 x 120 g

Voltaren Emulgel s aplikátorem 
ke snadnému nanášení gelu působí  
přímo v místě bolesti trojím účinkem:

   uleví od bolesti
   tlumí zánět
   zmenšuje otok

Pozorně si přečtěte  
příbalovou informaci. Voltaren Emulgel, gel  
je lék na vnější použití. Obsahuje diclofenacum diethylaminum.

   v každé tobolce 60 mg 
fermentovaného  
koenzymu Q10

   měsíc užívání zdarma

   unikátní technologie mikroenkap-
sulace. Ochranná vrstva na povrchu 
tablety zaručí, že k uvolnění živých 
kultur nedojde v kyselém prostředí 
žaludku – zde by byly zničeny, ale až 
na místě určení – tedy ve střevě, kde 
probiotika přirozeně upravují trávení.

   vyšší obsah probiotických kmenů, minimálně 10 
miliard živých probiotických kmenů v jedné kapsli

   mikronizováno, postupné uvolňování
   kyselina askorbová 400 mg, rutin 25 mg,  
šípkový extrakt 40 mg

   vitamin C přispívá k normální funkci 
imunitního systému

   rutin působí antioxidačně a zesiluje 
účinek vitamínu C

   šípkový extrakt zesiluje účinek 
vitaminu C


