SLEDUJTE NÁS

SBÍREJTE BODY

ve věrnostním programu a získejte
neodolatelné odměny!**

Darujte zdraví
v podobě dárkových
poukazů IPC.

E
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ů**
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a
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k
u
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21 typ

15. 11. – 31. 12. 2022 z Vaší lékárny

Centrum Silver 100+30 tbl.

Cemio Kamzík® 120 cps.

VÁNOČNÍ
BALENÍ
629 Kč

DÁRKOVÉ
BALENÍ
599 Kč

k ompletní multivitamín
s minerály a stopovými prvky
v hodný pro osoby nad 50 let
l imitované vánoční balíčky

V akci také
Centrum AZ 100+30 tbl., vánoční balení za 599 Kč
Centrum pro muže 60+30 tbl. vánoční balení za 499 Kč
Centrum pro ženy 60+30 tbl. vánoční balení za 449 Kč

2 x SILNĚJŠÍ složení s jedinečnými přírodními kolageny NATIV.COL™
klouby, vazy a šlachy v dárkovém balení
vitamin C pro správnou tvorbu kolagenu v kloubních chrupavkách

Doplněk stravy

Doplňky stravy

Pro celou rodinu!
SLEVY AŽ 100 %
z doplatků na léky pro všechny
držitele PHARMACARD.

Více informací na www.ipcgroup.cz/cz/pharmacard.

Přijďte si pro svou Pharmacard

Naše lékárny naleznete na www.ipcgroup.cz
** více informací na www.ipcgroup.cz

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 15. 11. – 31. 12. 2022 nebo do vyprodání zásob. *Konečná cena po slevě je vždy vypočtena z uvedené doporučené ceny. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

Oscillococcinum® 30 dávek

ASPIRIN® C 20 rozpustných tablet

-18 %sleva

-19 %sleva

Doporučená
cena: 732 Kč

Doporučená
cena: 282 Kč

599 Kč *

229 Kč *

V akci také
Oscillococcinum®
6 dávek za 189 Kč
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Oscillococcinum® je homeopatický léčivý přípravek
k vnitřnímu užití, užívaný tradičně v homeopatii
k prevenci a léčbě chřipkových stavů. Obsahuje
Anas barbariae, hepatis et cordis extractum 200 K.

p revence a léčba chřipkových stavů, např.
horečka, zimnice, únava a bolesti svalů
b ez věkového omezení
m
 ůže se užívat během těhotenství a kojení

Colafit 120+30 kostiček NAVÍC

V akci také
ASPIRIN® C
10 rozpustných
tablet za 144 Kč

p ři 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

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
ASPIRIN® C je volně prodejný
léčivý přípravek k vnitřnímu užití.
L.CZ.MKT.CC.08.2020.2040

STODAL®

-32 %sleva

-18 %sleva

Doporučená
cena: 875 Kč

Doporučená
cena: 209 Kč

599 Kč *

Doplněk stravy

z klidní suchý kašel
uleví od vlhkého kašle
tradiční rostlinný léčivý přípravek
rodinné balení 200 ml

č istý krystalický kolagen
ve formě měkkých, snadno
polykatelných kostiček
b ez barviv a přídavných látek
n yní v exkluzivním balení
na 5 měsíců užívání – stačí
pouze 1 kostička denně

Iberogast® 50 ml
Pocit plnosti?
Bolest břicha nebo nadýmání?
Vyzkoušejte (bylinný)
lék Iberogast.
Iberogast.
Expert na Vaše
zažívací potíže!

172 Kč *

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

Rennie® 96 žvýkacích tablet

-21 %sleva
355 Kč *

219 Kč *

Doporučená
cena: 448 Kč

Doporučená
cena: 271 Kč
V akci také
Rennie® 24 žvýkacích
tablet za 85 Kč
Rennie® 48 žvýkacích
tablet za 139 Kč

V akci také
Iberogast® 20 ml za 179 Kč
Iberogast® 100 ml za 499 Kč
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Iberogast je léčivý přípravek k vnitřnímu
užití. Léčivý přípravek je složený
z tekutých extraktů různých částí bylin.
CH-20220726-53

LINEX® FORTE 28 tobolek

Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Rennie 680 mg/80 mg žvýkací tablety
je léčivý přípravek k vnitřnímu užití.
CH-20220726-43

Vitar Kids dárkové balení

-18 %sleva
229 Kč *

Doporučená
cena: 280 Kč

Doplněk stravy. Obsahuje bakterie Lactobacillus acidophilus
a Bifidobacterium animalis subsp. lactis. Není určen k náhradě pestré stravy.

-19 %sleva

Pálí Vás žáha?
Rennie – rychle uleví od pálení žáhy.

Obsahuje PROBIOTIKA
a PREBIOTIKA
n ejen při a po antibiotické
léčbě, při cestování,
při změně stravy
v hodný pro děti od 3 let,
dospívající a dospělé

+ tetovačky s motivy Boba a Bobka ZDARMA
O mega 3 60 kapslí + Multivitamin 50 želé
Omega 3 pro podporu
normální činnosti
mozku, zraku a srdce
ochucené žvýkací
kapsle bez pachuti
rybího oleje
želé s obsahem
vitaminů skupiny
B, C, D3 a E
pro podporu
správné funkce
imunitního systému

-19 %sleva
339 Kč *

Doporučená
cena: 416 Kč

Doplněk stravy

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 15. 11. – 31. 12. 2022 nebo do vyprodání zásob. *Konečná cena po slevě je vždy vypočtena z uvedené doporučené ceny. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

Naši lékárníci doporucují ...

Doplňky stravy

Produkty s mikronizací

• zaručují lepší vstřebávání

Produkty s postupným uvolňováním
• vstřebávání substance pozvolně
po celý den • lepší využití účinné látky
VYROBENO V ČESKÉ REPUBLICE

Vše pro zdraví...

www.ipcgroup.cz

ADVENTNÍ KALENDÁŘ
Týden 28. 11. – 4. 12.
Rakytníček+
multivitaminové
želatinky

Týden 5. 12. – 11. 12.
Prostenal
Control

70+20 tablet NAVÍC

se zimolezem - koníci –
vánoční ozdoba 50 ks

Oblíbené želatinky RAKYTNÍČEK+
se zimolezem, rakytníkem a 11 vitaminy
v originálním dárkovém balení.
Mají skvělou ovocnou chuť a neobsahují žádné konzervanty, umělá
barviva ani sladidla. Jsou vhodné pro děti od 3 let. Doplněk stravy.

Nejen saw palmetto, ale také extrakty z kopřivy
a kotvičníku, vitamin D3 a zinek. Pro zdravou
prostatu, méně časté močení a podporu potence.
Doplněk stravy. Saw palmetto přispívá k udržení zdraví prostaty,
kopřiva dvoudomá podporuje správnou funkci močového ústrojí.
Kotvičník podporuje potenci.

sleva

sleva

120 Kč

60 Kč
na:
akční ce
180 Kč* a:

akční cena:
431 Kč*

ená cen
doporuč
240 Kč

doporučená
cena:
551 Kč

sleva

sleva

90 Kč

100 Kč
a:
akční cen
244 Kč* a:

akční cena:
266 Kč*

doporučená
cena:
356 Kč

Týden 12. 12. – 18. 12.
GS Omega 3
CITRUS + D3
100+50 kapslí,
dárkové balení 2022

3000 mg vysoce čištěného rybího oleje v denní
dávce, obohaceno o vitamin D3 pro podporu imunity. DHA a EPA v denní dávce 250 mg přispívají ke
správné činnosti srdce. DHA navíc v dávce 250 mg
podporuje správnou činnost mozku a zdravý zrak.
Kapsle s citronovou příchutí. Doplněk stravy.

Vše pro zdraví...

ná cen
doporuče
344 Kč

Týden 19. 12. – 24. 12.
Centrum
IMUNITA

s extraktem
z černého bezu,
60 měkkých kapslí
Každodenní trojitá podpora* imunity v 1 měkké
kapsli. Unikátní trojkombinace vitaminů, minerálů
a extraktu z černého bezu pro podporu
imunitního systému*.
*Centrum Imunita obsahuje vitaminy C,D a A, minerály zinek
a selen a extrakt z plodu černého bezu, které podporují normální
funkci imunitního systému. Doplněk stravy.

www.ipcgroup.cz

LIPOVITAN® DUO 30 tbl.

VALETOL® 300 mg/150 mg/50 mg tablety, 24 tbl.

-18 %sleva

-22 %sleva

Doporučená
cena: 351 Kč

Doporučená
cena: 114 Kč

289 Kč *

LIPOVITAN® DUO obsahuje:
c holin, který přispívá
k udržení normální
funkce jater
silymarin, který podporuje
normální činnost jater
a jejich detoxikaci

Doplněk stravy.
Pozorně si přečtěte návod k použití uvedený na obalu.

Prostamol® UNO 90 měkkých tobolek

89 Kč *

Lék na léčbu bolesti:
hlavy
zubů
zad v křížové oblasti
při menstruaci
Volně prodejný lék k vnitřnímu užití. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci
a poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Pouze pro krátkodobé použití.

Celaskon® 250 mg tablety 100 tbl.

-17 %sleva

-18 %sleva

Doporučená
cena: 758 Kč

Doporučená
cena: 139 Kč

629 Kč *

Pečlivě si pročtěte příbalový leták. Volně prodejný lék Prostamol® UNO 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.

t radiční rostlinný lék
na problémy s močením
způsobené zbytnělou
prostatou
neovlivňuje sexuální funkce
d ávkování: 1 tobolka denně

Essentiale® 300 mg tvrdé tobolky 100 tob.
Essentiale® je volně
prodejný lék k vnitřnímu
užití. Obsahuje phospholipida
sojae praeparata. Čtěte pozorně
příbalovou informaci a poraďte
se s lékařem nebo lékárníkem.

podporuje přirozenou regeneraci jater
určen pacientům s poškozením jaterních
funkcí v důsledku toxicko-metabolického
poškození jater a při zánětu jater

114 Kč *

p odporuje odolnost organizmu při chřipce a nachlazení
zvýšená potřeba užívání např. také v dětství během růstu,
v těhotenství, při kojení, sportu, namáhavé práci,
po úrazech nebo u kuřáků
podpořte svoji imunitu pravidelným užíváním

Celaskon® 250 mg tablety je
lék k vnitřnímu užití. Obsahuje
acidum ascorbicum. Čtěte pozorně
příbalovou informaci a poraďte se
s lékařem nebo lékárníkem.

VIGANTOLVIT® OSTEO 30 tablet

-25 %sleva

-20 %sleva

Doporučená
cena: 441 Kč

Doporučená
cena: 224 Kč

179 Kč *

329 Kč *

p ro zlepšení subjektivních obtíží, jako
je ztráta chuti k jídlu nebo pocit tlaku
v pravém nadbřišku
p ro dospělé a dospívající od 12 let
(o hmotnosti cca. 43 kg)

PARALEN® GRIP horký nápoj citrón, 12 sáčků

V akci také
VIGANTOLVIT® D3 2000 I.U.
60 tobolek za 165 Kč
Doplňky stravy

v itamin D3, K2 a vápník
3 v 1 pro zdravé kosti a svaly

p ro aktivní lidi, sportovce i starší osoby
nejvyšší obsah vitaminu D v kombinaci s vápníkem

MUCONASAL® PLUS 10 ml

-15 %sleva

-18 %sleva

Doporučená
cena: 199 Kč

Doporučená
cena: 139 Kč

169 Kč *

Odstraňuje příznaky
chřipky a nachlazení:
h orečka, ucpaný nos,
bolest hlavy, bolest v krku
n ezpůsobuje ospalost
b ez umělých barviv

Lék k vnitřnímu užití. Čtěte pozorně příbalovou
informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

114 Kč *

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 lék k nosnímu použití.
Obsahuje tramazolini hydrochloridum. Čtěte pozorně příbalovou
informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

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 15. 11. – 31. 12. 2022 nebo do vyprodání zásob. *Konečná cena po slevě je vždy vypočtena z uvedené doporučené ceny. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

NatureVia® Laktobacily 5 Imunita cps. 33

NatureVia® ImunoHelp cps. 30

-18 %sleva
B ONUS 10 %
ZDARMA
n ejmodernější probiotikum
nové generace pro péči
o vyváženou střevní
mikroflóru
s vitaminem C
pro podporu imunity
d oporučuje se při
a po užívání antibiotik
p rémiová kvalita
– maximální síla v 1 kapsli

-18 %sleva

228 Kč *

165 Kč *

komplex vitaminů C a D3,
Doporučená
rostlinných extraktů z echinacey,
cena: 200 Kč
rakytníku, šípku a aceroly
a organicky vázaného zinku
k podpoře imunity a přirozené
V akci také
obranyschopnosti
NatureVia® ImunoHelp
echinacea a šípek přispívají
cps. 60 za 249 Kč
k normální funkci horních
cest dýchacích

Doporučená
cena: 278 Kč
V akci také
NatureVia® Laktobacílky
třešňové 33 pastilek
za 185 Kč
Doplňky stravy

Doplňky stravy

Cannaderm Thermolka hřejivé mazání 200 ml

RAKYTNÍČEK+ multivitaminové želatinky 50 ks

-18 %sleva

VÁNOČNÍ BALENÍ
209 Kč

hřejivá úleva od bolesti,
ztuhlosti i přetížení zad,
svalů a kloubů
originální mazání s konopným
olejem, jedlí sibiřskou
a směsí bylin

225 Kč *

Doporučená
cena: 275 Kč
oblíbené želatinky s 9 vitaminy
a rakytníkem na podporu imunity
skvělá ovocná chuť
bez konzervantů
limitovaná edice

V akci také
Cannaderm Mentholka EXTRA
konopné mazání 150 ml za 239 Kč
Cannaderm mentholka
CHLADIVÁ NÁPLAST NEW 3 ks za 135 Kč
Cannaderm Mentholka konopné mazání 200 ml za 209 Kč
Cannaderm Thermolka EXTRA hřejivé mazání 150 ml za 249 Kč
Cannaderm thermolka HŘEJIVÁ NÁPLAST NEW 3 ks za 135 Kč

Konopná péče

TEREZIA Černý česnek 60 kapslí

Doplněk stravy

TEREZIA Hlíva s rakytníkovým olejem 120 kapslí

-20 %sleva
369 Kč *

+ DÁREK Zinek + selen s echinaceou
30 kapslí

Doporučená
cena: 463 Kč
V akci také
TEREZIA Černý česnek
30 kapslí za 209 Kč

česnek pomáhá regulovat hladinu
cholesterolu a lipidů v krvi
podporuje imunitu

b ez zápachu a palčivé chuti
n edráždí sliznice zažívacího ústrojí

Doplněk stravy

Doplněk stravy

VÝHODNÉ
BALENÍ
429 Kč
h líva s deklarovaným obsahem
betaglukanů
rakytník podporuje imunitu,
zažívání a činnost srdce
navíc v balení dárek Zinek + selen
pro zdravé vlasy a nehty,
a pro podporu imunity

OLYNTH® HA 1 mg/ml, nosní sprej, roztok 10 ml

Nicorette® Spray 1mg/dávka, orální sprej, roztok 2x13,2 ml

-20 %sleva

%
V akci za akční ceny také:
sleva
Nicorette® FreshFruit Gum 2 mg nebo 4 mg
Nicorette® Icemint Gum 2 mg nebo 4 mg
*
léčivá žvýkací guma, 30 žvýkaček za 265 Kč
Nicorette® Classic Gum 2 mg nebo 4 mg
Doporučená
Nicorette® Icemint Gum 4 mg léčivá žvýkací guma, 105 žvýkaček za 752 Kč
cena: 840 Kč
Nicorette® Icemint Gum 2 mg léčivá žvýkací guma, 105 žvýkaček za 789 Kč
Nicorette® invisipatch 25 mg/16 h, 15 mg/16 h
nebo 10 mg/16 h 7 transdermálních náplastí za 482 Kč
Nicorette® Mint 4 mg, lisované pastilky, 20 pastilek za 197 Kč
Nicorette® Spray 1mg/dávka, orální sprej, roztok, 1 x 13,2 ml za 439 Kč
Nicorette® Spray s příchutí lesního ovoce 1mg/dávka, orální sprej, roztok, 1 x 13,2 ml za 439 Kč

r ychle uvolňuje ucpaný nos
zvlhčuje nosní sliznici
obsahuje kyselinu
hyaluronovou*
neobsahuje konzervační látky
účinek po dobu 10 hodin

99 Kč *

Doporučená
cena: 124 Kč

V akci také
OLYNTH® HA 0,5 mg/ml, nosní sprej, roztok,
OLYNTH® Plus 0,5 mg/ml + 50 mg/ml nosní sprej, roztok, 10 ml
a OLYNTH® Plus 1 mg/ml + 50 mg/ml nosní sprej, roztok, 10 ml za 99 Kč
OLYNTH® 0,5 mg/ml nosní sprej, roztok
a OLYNTH® 1 mg/ml nosní sprej, roztok za 79 Kč
*

Ve formě sodné soli

Reklama na léčivý přípravek. Nosní sprej, roztok obsahuje xylometazolin-hydrochlorid
a je určen k podání do nosu. Před použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci.

-11

749 Kč

Reklama na léčivý přípravek. Léčivá žvýkací guma Nicorette® Classic Gum 2 mg & 4 mg, Nicorette® FreshFruit Gum 2 mg & 4 mg,
Nicorette® Icemint Gum 2 mg & 4 mg, orální sprej, roztok Nicorette® Spray s příchutí lesního ovoce 1 mg/dávka, orální sprej, roztok
Nicorette® Spray 1 mg/dávka a lisované pastilky Nicorette® Mint 4 mg obsahují nikotin a jsou k podání do úst. Transdermální
náplast Nicorette® invisipatch 25 mg/16 h, Nicorette® invisipatch 15 mg/16 h, Nicorette® invisipatch 10 mg/16 obsahuje nikotin
a je k transdermálnímu podání. Před použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci.

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 15. 11. – 31. 12. 2022 nebo do vyprodání zásob. *Konečná cena po slevě je vždy vypočtena z uvedené doporučené ceny. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

Ibalgin® 400 mg, 100 tablet
Růžový Ibalgin® je jen jeden.
účinné analgetikum
pomáhá při bolesti hlavy,
zubů, zad, svalů a kloubů,
menstruační bolesti
snižuje horečku
při horečnatých stavech
a zánětlivých
onemocněních
horních cest dýchacích
protizánětlivý účinek
pro dospělé a dospívající
od 12 let

Barny´s Klokan™ cps. 60 + 60 ZDARMA

-21 %sleva

-19 %sleva

Doporučená
cena: 200 Kč

Doporučená
cena: 408 Kč

159 Kč *

329 Kč *

Doplněk stravy

Ibalgin® 400 mg je lék
k vnitřnímu užití. Obsahuje
ibuprofenum. Pozorně čtěte
příbalovou informaci a poraďte
se s lékařem nebo lékárníkem.

Soledum® 200 mg, 20 enterosolventních měkkých tobolek

Výhodné balení na 4 měsíce užívání
3 druhy kolagenů pro pohybový aparát
kyselina hyaluronová
glukosaminsulfát

c hondroitinsulfát
+ vitamin C pro podporu tvorby
kolagenu a správnou činnost
kloubních chrupavek a kostí

GS Condro Diamant 100+50 tbl.

-15 %sleva

DÁRKOVÉ
BALENÍ
599 Kč

179 Kč *

Doporučená
cena: 210 Kč
V akci také
Soledum® 100 mg, 20 enterosolventních
měkkých tobolek za 149 Kč

léčí běžné nachlazení i zánět průdušek a vedlejších nosních dutin
rozpouští hustý hlen, a tím usnadňuje vykašlávání
léčivá látka z eukalyptu s protizánětlivým a protivirovým účinkem

Soledum® 200 mg / Soledum® 100 mg
enterosolventní měkké tobolky jsou
léčivé přípravky s léčivou látkou
cineolum k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Brufen® 400 mg, 100 tablet

 imořádná úleva pro vaše klouby
m
glukosamin sulfát, aescin a vitamín C, který podporuje
tvorbu kolagenní sítě kloubních chrupavek

NEO-ANGIN® BEZ CUKRU 1,2 mg/0,6 mg/5,72 mg 24 pastilek

-27 %sleva

-22 %sleva

Doporučená
cena: 197 Kč

Doporučená
cena: 199 Kč

145 Kč *

155 Kč *

V akci také
Neo-angin® třešeň 24 pastilek za 155 Kč
Neo-angin® šalvěj 24 pastilek za 155 Kč

V akci také
Brufen® 400 mg, 30 tablet za 70 Kč

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

Brufen 400 mg potahované
tablety je léčivý přípravek
k vnitřnímu užití s léčivou
látkou ibuprofen. Pečlivě čtěte
příbalovou informaci.

COREGA fixační krém Original extra silný 40 g
+ dárek navíc při nákupu 2 ks

-29 %sleva
89 Kč *

Doporučená
cena: 126 Kč
V akci také
COREGA Power Max Upevnění+Utěsnění fixační krém 40 g za 109 Kč
COREGA Power Max Upevnění+Komfort 40 g za 109 Kč
Darujte radost z úsměvu
COREGA fixační krém Bez příchuti extra silný 40 g za 89 Kč
fixační krémy pro pevnou fixaci COREGA BIO tabs Antibakteriální tablety 30 ks za 89 Kč za 89 Kč

pomáhají bránit ulpívání
zbytků jídla pod náhradou
bez zinku

Doplněk stravy

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

u levuje od bolesti a škrábání v krku
dezinfikuje ústní dutinu
potlačuje zánět
pro dospělé a děti od 6 let

NEO-ANGIN® BEZ CUKRU 1,2 mg/0,6 mg/5,72 mg pastilky,
NEO-ANGIN® TŘEŠEŇ 1,2 mg/0,6 mg/5,72 mg pastilky
a NEO-ANGIN® ŠALVĚJ 1,2 mg/0,6 mg/5,72 mg pastilky
jsou léky k místnímu užití v ústech a krku.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Voltaren Emulgel 10 mg/g gel 150 g
+ dárek navíc při nákupu 2 ks

-24 %sleva
249 Kč *

Doporučená
cena: 327 Kč

Voltaren Emulgel působí přímo v místě bolesti trojím účinkem:
uleví od bolesti
tlumí zánět
zmenšuje otok
Pozorně si přečtěte příbalovou informaci.
Voltaren Emulgel 10 mg/g gel je lék k vnějšímu použití. Obsahuje diclofenacum diethylaminum.

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 15. 11. – 31. 12. 2022 nebo do vyprodání zásob. *Konečná cena po slevě je vždy vypočtena z uvedené doporučené ceny. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

VESELÉ VÁNOCE
vám přejí

Vše pro zdraví...

www.ipcgroup.cz

