
Akční nabídka
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sleva
na doplatek50%*až

 

 
  
 

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

10 ml

Reklama na léčivý přípravek. Nosní sprej, roztok obsahuje 
xpanthenol a je k nosnímu podání. 

běžná cena ušetříte

129 Kč 30 Kč

99
Kč

Uvolňuje ucpaný nos  
a podporuje hojení 
poraněné nosní sliznice. 
Chrání nosní sliznici.  
Bez obsahu konzervačních 
látek.

V akci také ostatní 
produkty Olynth®.

 

 
  
 

TANTUM VERDE  
LEMON orm.pas. 20x3 mg 

20 pastilek

K místnímu užití v ústech a v krku.  
Obsahuje benzadamin hydrochlorid.

běžná cena ušetříte

159 Kč 25 Kč

134
Kč

Působí proti bolesti  
a zánětu v krku, pastilky 
bez cukru ve čtyřech 
příchutích, pro děti  
od 6 let a dospělé.

V akci také ostatní 
příchutě pastilek  
za 134 Kč. 

 

 
  
 

Swiss NatureVia  
Laktobacily 5 Imunita 

33 cps.

Doplněk stravy

běžná cena ušetříte

245 Kč 20 Kč

225
Kč

Probiotikum pro vyváženou 
střevní mikroflóru.  
S vitaminem C.  
Při a po užívání antibiotik. 
Prémiová kvalita – maximální 
síla v jedné kapsli.

V akci také Swiss  
NatureVia Laktobacílky  
baby 30 sáčků za 175 Kč. 

 

 
  
 

Vicks SymptoMed 
Complete Citrón 
10 sáčků

Lék k vnitřnímu užití

běžná cena ušetříte

185 Kč 26 Kč

159
Kč

Uleví při chřipce a nachlazení. 
Léčí bolest hlavy, svalů,  
v krku, horečku, průduškový 
kašel a uvolní ucpaný nos. 

V akci také VICKS 
SYMPTOMED FORTE  
CITRÓN por.plv.sol.10  
za 159 Kč. 

 

 
  
 

Bioaktivní Influ-Zinek

60 cucavých pastilek 

Doplněk stravy s obsahem vitamínu C 15 mg, zinku 2,5 mg.

běžná cena ušetříte

205 Kč 26 Kč

179
Kč

Přispívá ke správné 
funkci imunity horních 
cest dýchacích, vhodné 
pro děti od 3 let, těhotné 
a kojící.

 

 
  
 

Stérimar Baby 
Hygiena

100 ml

Zdravotnický prostředek, CE 0459

běžná cena ušetříte

269 Kč 70 Kč

199
Kč

Přírodní mořská voda pro  
miminka od narození do 3 let. 
Speciální bezpečná tryska  
pro nejmenší nosánky.  
Určeno pro každodenní  
hygienu nosu. 

V akci též Sterimar nosní  
hygiena 100 ml za 199 Kč.

 

 
  
 

ROBITUSSIN  
ANTITUSSICUM
na suchý dráždivý kašel

Robitussin Antitussicum na suchý dráždivý kašel  
(dextrometorfan) a Robitussin Expectorans na odkašlávání 

(guaifenesin)  jsou léky k vnitřnímu užití.

běžná cena ušetříte

149 Kč 20 Kč

129
Kč

PROTI suchému kašli. 
Efektivní úleva od 
suchého dráždivého kašle.  
Bez cukru. Pro děti  
od 6 let a dospělé.

V akci také Robitussin 
Expectorans  
na odkašlávání za 129 Kč.

 

 
  
 

TEREZIA Hlíva ústřičná 
s rakytníkovým olejem 

100 + 100 kapslí

Doplněk stravy

běžná cena ušetříte

579 Kč 30 Kč

549
Kč

Hlíva od českého výrobce 
s deklarovaným obsahem 
betaglukanů. Bez příměsí  
a konzervantů. Rakytník  
na podporu imunity.

V akci také TEREZIA Hlíva 
ústřičná s rakytníkovým 
olejem 60 + 60 kapslí  
za 349 Kč. 

 

 
  
 

Viburcol

12 čípků

Homeopatický léčivý přípravek k zavádění do konečníku. 

běžná cena ušetříte

169 Kč 40 Kč

129
Kč

Pomáhá uklidnit miminko, 
utišit pláč, když rostou 
zoubky, při nespavosti, 
mírných bolestech bříška, 
teplotě, rýmě, kašli

 

 
  
 

Ambrobene 
15 mg/5 ml

100 ml, sirup

Ambrobene 15 mg/5 ml sirup 100 ml je lék k vnitřnímu užití  
s účinnou látkou ambroxol hydrochlorid.

běžná cena ušetříte

100 Kč 21 Kč

79
Kč

Osvědčený přípravek  
na vlhký kašel, účinně  
rozpouští hlen  
a usnadňuje vykašlávání. 
Sirup vhodný i pro děti.

 

 
  
 

GS Vitamin C500
se šípky

100 + 20 tbl.

Doplněk stravy

běžná cena ušetříte

165 Kč 20 Kč

145
Kč

Silná dávka vitaminu C. 
Navíc obohacen o šípky. 
Unikátní tableta  
TIME-RELEASE zajištující 
postupné uvolňování.

V akci také GS Vitamin 
C1000 + šípky tbl. 100 + 20 
za 209 Kč. 

 

 
  
 

Tebokan  
120 mg

por. tbl. film 30x 120 mg

K vnitřnímu užití.  
Obsahuje extrakt EGb 761 z listů Ginkgo biloba. 

běžná cena ušetříte

349 Kč 60 Kč

289
Kč

Nemůžete si vzpomenout? 
Lék na poruchy paměti, 
po poradě s lékařem též 
na závratě, ušní šelesty  
a demence. 

Uvolňuje ucpaný nos Uvolňuje ucpaný nos Uvolňuje ucpaný nos 

Probiotikum pro vyváženou 

Uleví při chřipce a nachlazení. Uleví při chřipce a nachlazení. 

Přírodní mořská voda pro 

na suchý dráždivý kašel

PROTI suchému kašli. 

na suchý dráždivý kašelna suchý dráždivý kašel

100 + 100 kapslí

Hlíva od českého výrobce 
deklarovaným obsahem 

100 + 100 kapslí

Hlíva od českého výrobce 

100 + 100 kapslí

Hlíva od českého výrobce 

100 ml, sirup

Osvědčený přípravek 

100 + 20 tbl.

Silná dávka vitaminu C. 

por. tbl. film 30x 120 mg

Nemůžete si vzpomenout? 

sleva505050 sleva50

Čtěte pečlivě příbalovou informaci! Správné použití konzultujte se svým lékařem či lékárníkem. Akce platí od 1. 1. do 31. 1. 2020 nebo do vyprodání 
zásob, v běžnou pracovní dobu. *Sleva až 50 % na doplatek platí u léků hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Slevu z doplatku lze poskytnout až do výše povolené 

regulované obchodní přirážky lékárny. Výši slevy lze ověřit na účtence. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme. Více informací v lékárně nebo na www.euc.cz




