SLEDUJTE NÁS

Rezervujte
si léky z eReceptu
Jděte pro léky jen jednou a na jistotu.
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1. 5. – 30. 6. 2021 z Vaší lékárny
Kosmetika

-25%
vhodný při projevech kožní přecitlivosti,
intolerance, alergie nebo při atopické pokožce
trojnásobná ochrana před UVA-UVB-IRA
(infračervené záření A)

na celý
sortiment Ladival
d ermatologicky testované, voděodolné
až mimořádně voděodolné
n eobsahuje parabeny, parfémy, barviva
ani chemické emulgátory (tzv. PEG)

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 1. 5. – 30. 6. 2021 nebo do vyprodání zásob. *Konečná cena po slevě je vždy vypočtena z uvedené doporučené ceny. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

Barny´s Klokan™ cps. 60 + 15 ZDARMA

-21% sleva
289 Kč *

Bepanthen® Plus 30 g

-24% sleva
139 Kč *

n a odřeniny, škrábance, trhlinky a praskliny kůže
brání vzniku a šíření infekce v ráně
díky dexpanthenolu ránu hojí

Doporučená cena:
365 Kč

Doporučená cena:
182 Kč

Doplněk stravy

Efektivní kombinace 7 složek:
3 druhy kolagenů pro klouby a pohybový aparát
kyselina hyaluronová
glukosaminsulfát

c hondroitinsulfát
v itamin C pro podporu tvorby
kolagenu pro správnou činnost
kloubních chrupavek a kostí

Claritine® 30 tbl.

V akci také:
Bepanthen® Plus
100 g za 329 Kč
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Bepanthen Plus je léčivý přípravek k vnějšímu použití. L.CZ.MKT.CC.04.2019.1623

Canesten® GYN Combi Pack

-22% sleva
205 Kč *

Pryč s kvasinkovou infekcí!
léčbu zvládne jedna vaginální tableta
aplikátor pro snadné a hygienické zavedení tablety
krém navíc uleví od nepříjemných vnějších příznaků

Doporučená cena: 262 Kč

Doporučená cena:
302 Kč

V akci také:
Claritine® 10 tbl. za 95 Kč
Claritine® 60 tbl. za 289 Kč
řeší projevy interiérových i venkovních alergií
n eovlivňuje běžné denní aktivity
úleva od svědění nosu, výtoku z nosu, pálení
l ze užívat i dlouhodobě
a slzení očí, kýchání, kopřivky
Čtěte pečlivě příbalovou informaci! Claritine je léčivý přípravek
účinkuje až 24 hodin
s léčivou látkou loratadin k vnitřnímu užití. LMR-CH-20210319-33

Voltaren Forte 20 mg/g gel 100 g
Analgetikum ve formě gelu s účinkem na 12 hodin.
tlumí bolest zad, svalů a kloubů
stačí aplikovat
2x denně
snadno
otevíratelný
uzávěr

-19% sleva
289 Kč *
Doporučená cena:
357 Kč

V akci také Voltaren 140 mg léčivá náplast 5 ks za 289 Kč
tenká, samostatně balená léčivá náplast pro úlevu od akutní
Pozorně si přečtěte příbalovou
bolesti, zánětu a otoku, přímo v místě aplikace
informaci. Voltaren Forte 20 mg/g gel
působí 24 hodin při použití 2x denně
je lék na vnější použití. Obsahuje diclofenacum
VoltaTherm hřejivá náplast za 249 Kč
diethylaminum. Voltaren 140 mg léčivá
možnost úlevy od bolesti krku a zad bez obsahu léčiv
náplast je lék na vnější použití. Obsahuje
Zdravotnický prostředek

diclofenacum natricum.

GS Betakaroten Forte s měsíčkem 80+40 cps.
Doplňky
stravy

-19% sleva
219 Kč *
Doporučená cena: 272 Kč

GS Betakaroten s měsíčkem cps. 90+45
akční cena 174 Kč
s ilná dávka beta-karotenu pro krásné opálení
j edinečná kombinace beta-karotenu, měsíčku
lékařského, biotinu a zinku
měsíček lékařský blahodárně působí na pokožku
a napomáhá k jejímu zklidnění po opalování

-22% sleva
236 Kč *
V akci také
Canesten® GYN
1 DEN za 210 Kč

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Přípravek Canesten GYN 1 den je léčivý přípravek k vaginálnímu použití.
Obsahuje léčivou látku clotrimazolum. www.canesten.cz

Repelent PREDATOR FORTE spray 150 ml
repelentní spreje proti
komárům a klíšťatům
aplikace na pokožku i oděv
100% dávkování ve svislé
i vodorovné poloze
PREDATOR FORTE spray 150 ml
obsah účinné látky:
DEET 249 g/kg (24,9 %)
doba účinnosti 4-6 hodin
vhodné pro děti od 2 let
PREDATOR JUNIOR spray 150 ml
obsah účinné látky: IR 3535, 15 %
vhodné pro děti od 3 měsíců
a osoby s citlivou pokožkou
doba účinnosti 4 hodiny

-13% sleva
152 Kč *
Doporučená cena:
175 Kč
V akci také:
Repelent PREDATOR FORTE
XXL spray 300 ml za 272 Kč
Repelent PREDATOR JUNIOR
spray 150 ml za 196 Kč
Repelenty

STOP-TICK®
díky unikátní technologii rychlého zmrazení zabraňuje
tomu, aby se infekční výměšky parazita dostaly do
rány, zabraňuje roztržení těla parazita, čímž významně
snižuje riziko přenosu infekčních látek
během procesu odstraňování
doporučujeme jako prevenci
přenosu chorob přenášených
klíšťaty (Lymská borelióza,
Klíšťová encefalitida,
Piroplazmóza)
balení obsahuje: mrazící sprej
(použití na cca 40 aplikací),
oboustranné kleštičky na vyndání
menších i větších klíšťat, uzavíratelnou
nádobku na přepravu klíšťat k dalším testům

-23% sleva
229 Kč *
Doporučená cena:
297 Kč
Zdravotnická pomůcka
určená k odstraňování
klíšťat u lidí a zvířat.
Vyjmuté klíště můžete
v přiložené zkumavce zaslat
na analýzu infekčnosti
například k našemu partnerovi,
společnosti Protean (www.kliste.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 1. 5. – 30. 6. 2021 nebo do vyprodání zásob. *Konečná cena po slevě je vždy vypočtena z uvedené doporučené ceny. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

WOBENZYM® 800

Hyal-Drop® multi, 10 ml

-21% sleva
179 Kč *

-13% sleva
2 690 Kč *

Doporučená cena: 226 Kč

Doporučená cena: 3 089 Kč
u rychluje hojení po úrazech a operacích
o mezuje opakování urologických
a gynekologických zánětů
p osiluje oslabenou imunitu

ú činná pomoc pro podrážděné a unavené oči
použitelnost 6 měsíců po otevření
bez konzervantů, vhodný i pro velmi citlivé oči

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Analergin 30 tbl.

Zdravotnický prostředek,
pečlivě čtěte návod k použití.

Hylak forte, perorální roztok, 100 ml

-17% sleva
99 Kč *

-21% sleva
159 Kč *

Doporučená cena:
119 Kč

Doporučená cena: 200 Kč
j edinečný lék na obnovu střevní mikroflóry
vhodný pro dospělé, děti i kojence

p ro zmírnění příznaků
alergické rýmy
a chronické kopřivky

Před použitím si pozorně přečtěte
příbalovou informaci. Hylak forte
je léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci. Analergin je léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Obsahuje účinnou látku cetirizini dihydrochloridum. 10, 30, 50 a 90 tabletové balení Analergin je volně prodejný léčivý přípravek.

Femibion® 2 Těhotenství
Femibion® 1, Femibion® 3
4 týdenní balení
(28 tablet a 28 tobolek)
jedinečné složení pro
specifické potřeby Vašeho
miminka i Vás ve 2. a 3.
trimestru těhotenství
obsahuje kyselinu listovou
a aktivní folát Metafolin®,
vitamin D3, lutein a DHA
obohacený o železo, zinek,
selen a hořčík
od 13. týdne těhotenství
do porodu

Panthenol Omega Chladivá pěna ve spreji 10%

-21% sleva
499 Kč *
Doporučená cena:
628 Kč
V akci také
Femibion® 1 Plánování &
první týdny těhotenství
za 299 Kč
Femibion® 3 Kojení
za 499 Kč

-28% sleva
159 Kč *
Doporučená cena:
219 Kč
V akci také
Panthenol Omega
tělové mléko Rakytník 9% za 159 Kč
tělové mléko Aloe Vera 9% za 159 Kč
Chladivá pěna s Aloe Vera 9% za 159 Kč

Doplňky stravy

Cosmos Na puchýře na patě 76x54 mm 5 ks
STOP STOP PUCHÝŘŮM
hydrokoloidní
náplasti Cosmos
rychlejší hojení
díky dvojité
hydrokoloidní vrstvě
hydroaktivní účinek
pro podporu hojení
tlumí bolest
a podporuje hojení
extra ochrana proti
tlaku a oděru rány
chrání před vnikem
vody a nečistot

přináší úlevu sluncem
podrážděné pokožce
díky obsahu 10 %
D-panthenolu
příjemně chladí
účinně zklidňuje
a napomáhá
regeneraci pokožky
po opalování
díky spreji se snadno
aplikuje na celé tělo

-18% sleva
89 Kč *
Doporučená cena: 109 Kč
V akci také
Cosmos Na puchýře XL 5 ks za 89 Kč
Cosmos Na puchýře mix 8 ks za 89 Kč
Cosmos na drobná poranění za 89 Kč
Cosmos Na odřeniny 4 ks za 89 Kč
Cosmos na puchýře na prstech za 89 Kč
Zdravotnické prostředky

Kosmetika

B-KOMPLEX PERFEKT 20 tbl.
v itamín 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

-20% sleva
36 Kč *
Doporučená
cena: 45 Kč
V akci také
B-KOMPLEX PERFEKT
100 tbl. za 108 Kč
Doplňky stravy

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

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 1. 5. – 30. 6. 2021 nebo do vyprodání zásob. *Konečná cena po slevě je vždy vypočtena z uvedené doporučené ceny. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

BIOPRON® forte 30 tbl.

Proenzi® 3+ 180 tbl.

-23% sleva
255 Kč *

Vaše denní dávka života, nejen na cesty.
komplex živých probiotik s S. boulardii a prebiotiky

-22% sleva
499 Kč *

Doporučená cena:
332 Kč

Doporučená cena: 639 Kč
š pičková komplexní výživa
s chondroitinem, glukosaminem
a kolagenem typu II
vitamin C podporuje tvorbu kolagenu
pro normální funkci chrupavek

Doplněk stravy

APO-Ibuprofen 400 mg 100 tbl.

Doplněk stravy

Priessnitz Žíly a cévy MEDICAL 125 ml

-24% sleva
126 Kč *

-20% sleva
229 Kč *

Doporučená cena: 165 Kč

Doporučená cena: 286 Kč

u leví od bolesti hlavy, zad, kloubů i menstruační bolesti
s nižuje horečku a tlumí projevy zánětu
b alení po 100 i 30 tabletách

p roti křečovým žilám
proti otokům a bolesti nohou
rychle účinkuje, rychle pomůže

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofenum. Pečlivě čtěte
příbalovou informaci. Správné použití konzultujte se svým
lékařem či lékárníkem.

Imodium®, tvrdé tobolky, 20 tobolek

Zdravotnický
prostředek

Nalgesin® S 275 mg, 40 tablet

-16% sleva
158 Kč *

-20% sleva
159 Kč *

Doporučená cena: 187 Kč

Doporučená cena: 199 Kč

V akci také:
Imodium®, tvrdé tobolky, 8 tobolek za 95 Kč
Imodium® Rapid 2 mg, tablety dispergovatelné
v ústech, 6 tbl. za 90 Kč, 12 tbl. za 158 Kč

RYCHLÁ A ÚČINNÁ LÉČBA PRŮJMU
Reklama na léčivý přípravek. Tvrdé tobolky Imodium®
k léčbě akutního a chronického průjmu
a tablety dispergovatelné v ústech Imodium® Rapid 2mg
účinkuje do 1 hodiny, při užití
obsahují loperamid-hydrochlorid a jsou k perorálnímu
jednorázové dávky 4 mg
podání. Před užitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci.

ACIFEIN® 10 tablet

ZNÁTE
z

V akci také Nalgesin® S,
20 tablet za 111 Kč

TV

 írní bolest, horečku a zánět
m
lék proti bolesti hlavy, zubů, zad,
svalů, kloubů, menstruační bolesti
rychlý nástup analgetického účinku
Obsahuje sodnou sůl naproxenu.
Lék k vnitřnímu užití, čtěte pečlivě příbalový leták.

LIFTEA BYLINKY NA ODVODNĚNÍ FORTE, 30 tobolek

lék se používá k léčbě bolesti (především bolesti hlavy,
zad, zubů) a při bolestech kloubů a svalů spojených
s akutními virovými onemocněními chřipkového
charakteru

-21% sleva
43 Kč *
Doporučená cena:
55 Kč

-20% sleva
119 Kč *
Doporučená cena: 149 Kč
p řispívá k vylučování vody z organismu
podporuje normální činnost ledvin i přirozenou
obranyschopnost těla

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití.
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

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 1. 5. – 30. 6. 2021 nebo do vyprodání zásob. *Konečná cena po slevě je vždy vypočtena z uvedené doporučené ceny. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

