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Doplněk stravy

rezervace.ipcgroup.cz
Rezervujte si léky z eReceptu/ePoukazu online

Pro celou rodinu! 
SLEVY AŽ 100 %
z doplatků na léky pro všechny 
držitele PHARMACARD.
Více informací na www.ipcgroup.cz/cz/pharmacard.

Marťánci Gummy Velikonoce, 50 gummies
179 Kč 

CENA ipc

+ NAVÍC sportovní rychleschnoucí ručník

Analgetikum ve formě gelu s účinkem  
proti bolesti až na 24h při aplikaci  
2x denně ráno a večer.

   tlumí bolest zad, svalů a kloubů

Potěšte své nejmenší  
velikonočními Marťánky.

   multivitamin pro děti 
 s vitaminem C a D3 pro podporu  
imunity, vitaminem A  
pro podporu zraku nebo K1  
pro podporu silných kostí

   ovocné příchutě
   bez umělých barviv a sladidel

Voltaren Forte 20 mg/g gel 150 g
449 Kč 

CENA ipc

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Voltaren Forte 20 mg/g gel je lék k vnějšímu použití. Obsahuje diclofenacum diethylaminum. 
Při koupi Voltaren Forte 20 mg/g gel 150 g získáte NAVÍC  
sportovní rychleschnoucí ručník.

https://www.facebook.com/IPCCzechRepublic/
https://www.instagram.com/lekarnyipc/
rezervace.ipcgroup.cz


*Ke krátkodobé léčbě mírné až střední intenzity.
Pečlivě si pročtěte příbalový leták. Volně prodejné léky Dexoket®  

obsahují dexketoprofen trometamol. K vnitřnímu užití.

Pečlivě si pročtěte příbalový 
leták. Volně prodejný lék  

Xados 20 mg, 10 tablet 
obsahuje bilastin.  
K vnitřnímu užití.

Zdravotnický prostředek, 
pečlivě čtěte návod 

k použití, ČNO 0483

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.

Doplněk stravy

Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném 
používání. TITANLAX™ je zdravotnický prostředek 
určený k léčbě chronické nebo akutní zácpy nebo zácpy 
související se syndromem dráždivého tračníku.

Doplněk stravy

Rychlá a účinná pomoc při bolesti*

  hlavy   zubů 
   svalů a kloubů    při menstruaci

   přípravek Xados® 20 mg, 10 tablet je antihistaminikum, které  
se užívá ke zmírnění příznaků alergické rýmy a k léčbě kopřivky 

   neovlivňuje každodenní činnosti
   doporučená dávka u dospělých a dospívajících od 12 let  
je 1 tableta denně

   účinná ochrana očí  
proti alergenům

   potlačuje příznaky,  
předchází alergiím  
a tlumí zánětlivé  
procesy v oku

   bez konzervantů  
a obavy z nežádoucích  
účinků

   bez omezení věku  
a délky užívání

Zbavte se příznaků  
alergické konjunktivitidy

   Livostin® přináší téměř okamžitou úlevu
   působí cíleně v místě obtíží

Měsíc užívání NAVÍC
   mimořádná úleva  
pro vaše klouby

   glukosamin sulfát,  
aescin a vitamin C,  
který podporuje  
tvorbu kolagenní sítě  
kloubních chrupavek

   k léčbě zácpy a plynatosti
   unikátní kombinace projímadla 
makrogolu, rozpustné vlákniny 
psyllia a simetikonu,  
který snižuje plynatost

Dexoket® 25 mg potahované tablety, 10 tablet
74 Kč 

CENA ipc

Xados® 20 mg, 10 tablet
109 Kč 

CENA ipc

Vividrin® ectoin 10 ml
219 Kč 

CENA ipc

Livostin® 0,5 mg/ml oční kapky, suspenze 4 ml
189 Kč 

CENA ipc

Salus Floradix® Železo + 250 ml
329 Kč 

CENA ipc

GS Condro Diamant 100+60 tbl.
649 Kč 

CENA ipc

Titanlax™ 20 sáčků 
229 Kč 

CENA ipc

Barny´s HypnoX® L-tryptofan+bylinky 30 kapslí
199 Kč 

CENA ipc

V akci také
Dexoket® 25 mg granule  

pro perorální roztok,  
10 sáčků za 79 Kč

V akci také
Vividrin® ectoin nosní 
sprej 20 ml za 219 Kč

V akci také
Livostin® 0,5 mg/ml nosní sprej, 

suspenze 10 ml za 189 Kč

   obsahuje výtažky  
z bylin a ovocných  
šťáv přispívajících  
ke správnému trávení 

   bez konzervačních  
látek a barviv

   je dobře vstřebatelný 
   má komplexní složení  
s obsahem 
přírodních 
látek 

   představuje 
zdroj vitamínů 
B1, B2, B6, B12 a C

Tekutý doplněk stravy s obsahem železa a dalších 
tělu prospěšných látek, které přispívají ke snížení  
pocitu únavy a vyčerpání
www.floradix-zelezo.cz

Ustláno na bylinkách
   kombinace 12 aktivních 
složek

   snadné usínání (chmel, 
mučenka)

   kvalitní a přirozený 
spánek (kozlík, 
mučenka)

   L-tryptofan + vitaminy 
skupiny B

   i pro dlouhodobé 
užívání



Doplňky stravy

Nasivin® Sensitive 0,5 mg/ml  
nosní sprej, roztok je lék  

k nosnímu podání s léčivou  
látkou oxymetazolin-hydrochlorid.  
Čtěte pečlivě příbalovou informaci!

Doplňky stravyDoplněk stravy

Doplněk stravy

Doplněk stravy

Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání zdravotnických prostředků. Corega čistící tablety určené  
na každodenní čištění zubních náhrad a Corega fixační krémy na fixaci zubních náhrad jsou zdravotnické prostředky.

Vyhrazený veterinární léčivý přípravek. Pouze pro zvířata. 
Před použitím pečlivě pročtěte příbalový leták.

   kompletní multivitamin s minerály 
a stopovými prvky pro optimální  
každodenní péči o Vaše zdraví

   bez lepku, bez cukru
   měsíc užívání NAVÍC

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

Potěšte Vaše blízké úsměvem 
i o Velikonocích s limitovanou 
nabídkou produktů Corega.

Přípravek ATAXXA je určený  
pro psy v indikacích: 

   léčba a prevence infestace  
blechami

   perzistentní a akaricidní  
účinnost proti infestaci klíšťaty

   repelentní účinnost proti  
muškám a komárům

Centrum AZ 100+30 tbl. NAVÍC
599 Kč 

CENA ipc

Nasivin® Sensitive 0,5 mg/ml nosní sprej, roztok 10 ml
105 Kč 

CENA ipc

TEREZIA Ostropestřec + reishi FORTE 60 kapslí
259 Kč 

CENA ipc

C-KOMPLEX 30 cps.
80 Kč 

CENA ipc

B-KOMPLEX PERFEKT 100 tbl.
109 Kč 

CENA ipc

RAKYTNÍČEK+ želatinky 50 ks Velikonoční vejce červené
199 Kč 

CENA ipc

Corega Original extra silný DUO 2x 40 g
189 Kč 

CENA ipc

ATAXXA, roztoky pro nakapání na kůži – spot-on
od 129 Kč 

CENA ipc

V akci také
Centrum Silver 100+30 tbl. NAVÍC za 629 Kč

V akci také
Nasivin®Sensitive pro děti  

0,25 mg/ml nosní sprej,  
roztok 10 ml za 105 Kč

V akci také
Corega Bio Tabs čistící tablety  

DUO 2x 30 tbl. za 189 Kč
Corega Bez příchuti extra silný  

DUO 2x 40 g za 189 Kč
Corega Original extra silný XXL  

70 g + 40 g za 229 Kč

V akci také
RAKYTNÍČEK+ želatinky 50 ks  

Velikonoční vejce modré za 199 Kč
RAKYTNÍČEK+ želatinky 50 ks  

Velikonoční vejce žluté za 199 Kč
RAKYTNÍČEK+ želatinky 50 ks  

Velikonoční vejce růžové za 199 Kč
RAKYTNÍČEK+ želatinky 50 ks  

Velikonoční vejce tyrkysové za 199 Kč

   ostropestřec pomáhá  
k ochraně a regeneraci  
jater

   v kombinaci s reishi  
a černým bezem  
na podporu imunity

   bez konzervačních látek

   želatinky s 9 vitaminy 
 a rakytníkem na podporu  
obranyschopnosti organizmu

   skvělá chuť díky obsahu  
ovocné šťávy

   bez konzervačních látek

   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 vitamínu C

   mikronizováno, postupné uvolňování
   komplex 8 vitamínů místo obvyklých 5 (navíc 
vitamín H, kyselina listová a vitamín B12)

   vitamín H (též biotin  
či vitamín B7) – přispívá  
k normálnímu energetickému 
metabolismu, k normální 
činnosti nervové soustavy, 
k udržení normálního stavu 
vlasů a pokožky

   kyselina listová – přispívá  
ke správné syntéze  
aminokyselin

   vitamín B12 (kobalamin)  
– přispívá ke snížení míry  
únavy a vyčerpání,  
k normální tvorbě červených 
krvinek a k normální činnosti  
nervové soustavy



   akutní péče
   kombinace kanadských brusinek a vitaminu D
   se zlatobýlem obecným pro podporu zdraví močových cest

   nadýmaní 
   nevolnost 
   pocit plnosti 
   bolest břicha 
   bolest žaludku 
   žaludečně – střevní  
křeče

   200 mg silymarinu  
pro detoxikaci jater  
a celého organismu

   silný a účinný
   prémiová kvalita  
– maximální síla  
v 1 kapsli

Doplňky stravy

Doplňky stravy

V akci také
NatureVia®  

Omega 3 One a Day  
cps. 60 za 299 Kč

V akci také
Urinal D-manosa Forte  

10 sáčků za 269 Kč

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.

Ochranný krém  
pro podporu léčby a prevence: 

   plenkové dermatitidy
   odřenin a podrážděné pokožky
   dermatitidy při inkontinenci u dospělých
   pro ochranu pokožky v okolí poranění.

Pálí Vás žáha?
   Rennie® přináší rychlou a efektivní úlevu 
   vhodné pro těhotné a kojící při dodržení  
doporučovaného dávkování

Sudocrem Multi-Expert 125 g
149 Kč 

CENA ipc

Rennie® 96 žvýkacích tablet
219 Kč 

CENA ipc

Allergodil® oční kapky, roztok 6 ml
199 Kč 

CENA ipc

StrepHerbal Černý bez a echinacea 24 pastilek
169 Kč 

CENA ipc

Brufen® 400 mg, 100 tablet
149 Kč 

CENA ipc

NatureVia® Ostropestřec forte cps. 60
268 Kč 

CENA ipc

Iberogast® 50 ml
369 Kč 

CENA ipc

Urinal Akut 10 tbl.
249 Kč 

CENA ipc

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. 
Iberogast je léčivý přípravek  

k vnitřnímu užití. Léčivý přípravek  
je složený z tekutých extraktů  

různých částí bylin. CH-20230131-93

V akci také
Iberogast® 100 ml za 519 Kč

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. 
Rennie 680 mg/80 mg žvýkací tablety  

je léčivý přípravek k vnitřnímu užití. 
CH-20220726-43

Čtěte pečlivě příbalovou informaci! 
Allergodil, nosní sprej, 1x 10 ml je lék 

k nosnímu podání. Allergodil,  
oční kapky, je lék k očnímu podání. 

Obsahují azelastin-hydrochlorid.

Doplněk stravy  
se sladidly.

V akci také
Rennie® 24 žvýkacích  

tablet za 89 Kč 
Rennie® 48 žvýkacích  

tablet za 139 Kč

V akci také
Allergodil® nosní sprej,  

10 ml za 199 Kč

V akci také
StrepHerbal  

Propolis a Rakytník  
24 pastilek za 169 Kč

StrepHerbal Junior  
24 pastilek za 169 Kč

Čtěte pečlivě příbalovou 
informaci! Brufen® 400 mg 

potahované tablety je léčivý 
přípravek k vnitřnímu užití  
s léčivou látkou ibuprofen.

   úleva od bolesti hlavy, migrény, zubů, zad, kloubů
   snižuje horečku, například při chřipkových onemocněních

   léčí oční a nosní  
příznaky alergie

   oční kapky proti  
zarudnutí, svědění  
nebo slzení očí

   nosní sprej proti  
svědění, kýchání  
a vodnatému  
výtoku z nosu

   pastilky s vitaminem C a zinkem, které přispívají k normální funkci  
imunitního systému

   obsahují extrakt z echinacey a jitrocele, které mají zklidňující účinek na hrdlo a hlasivky, 
a extrakt z černého bezu, který podporuje obranyschopnost organismu

V akci také
Brufen® 400 mg,  

30 tablet za 69 Kč

Cílem tohoto informačního letáku není podpora zvýšeného užívání, výdeje ani předepisování léků, zdravotnických prostředků nebo diagnostických zdravotnických prostředků in vitro. Vždy se informujete o bezpečném používání. U léků a veterinárních léků si vždy 
pečlivě prostudujte příbalový leták, u zdravotnických prostředků a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro jejich návod k použití. Účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem, popř. s veterinárním lékařem u veterinárních léků. Léky 
užívejte pouze tehdy, pokud pociťujete příznaky, pro které jsou určeny, a to po konzultaci s lékařem nebo lékárníkem. Doplňky stravy nenahrazují pestrou a vyváženou stravu ani zdravý životní styl. Nepřekračujte doporučené denní dávkování a uchovávejte je mimo 
dosah dětí. Nabídka platí od 1. 3. 2023 do 30. 4. 2023 nebo do vyprodání zásob. Dostupnost produktů a uvedené ceny se mohou v jednotlivých lékárnách lišit. Informujte se ve své lékárně o dostupnosti a ceně produktů (kompletní seznam lékáren naleznete na našich 
internetových stránkách www.ipcgroup.cz). Vyobrazení v tomto letáku jsou pouze ilustrativní.  Změny vyhrazeny, za tiskové chyby neručíme.


