
Jsme 
Vám 
blíž

Nezapomeňte 
na cestovní lékárničku.

Lék k vnitřním
u užití. Obsahuje diosm

ektit. 
Čtětte pečlivě příbalový leták.

Smecta®

10 sáčků

Přírodní čištěný jíl, k léčbě akutního 
a chronického průjmu u dospělých 
a dětí včetně kojenců.

109,-
143,-

Léčba průjmuaLergie

59,-
78,-

Lék k vnitřním
u užití. Obsahuje cetirizin 

hydrochlorid. Čtěte pečlivě příbalový leták.

analergin 10 mg
10 tablet

Přípravek proti alergiím, ke zmírnění 
nosních a očních příznaků sezónní 
a celoroční alergické rýmy, 
ke zmírnění příznaků chronické 
kopřivky nejasného původu.

Ladival pro děti SpF 50+  
200 ml

opaLování

329,-
457,-

Velmi vysoká ochrana 
UVA+UVB+IRA 
pro citlivou pokožku 
dětí a batolat.

Vhodné 
i při atopickém 
ekzému.

Kosm
etický přípravek.

Zdravotnické prostředky.

nápLaSti

Hydrokoloidní 
náplasti urgo 69,-

od

•  Má dvojí účinek – DEZINFIKUJE 
A HOJÍ. Vhodný i pro děti.

•  Podporuje hojení drobných povrchových 
poranění kůže s rizikem infekce – 
odřeniny, škrábnutí, záděry.

Lék k vnějším
u použití. Obsahuje  léčivou látku 

dexpanthenol a desinfekční látku chlorhexidin 
dihydrochlorid. Čtěte pečlivě příbalový leták.

bepanthen® plus
30 g krém

DeSinFekce a Hojení

129,-
160,-
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•  Vaginální tablety vhodné 
při bakteriální i kvasinkové infekci.

•  Laktobacily a kyselina 
mléčná obnovují a udržují 
fyziologické pH.

•  Vhodné v průběhu léčby 
antibiotiky i po ní.

Zdravotnický prostředek.Kosmetické přípravky.

idelyn beliema effect
10 vaginálních tablet

V akci také idelyn beliema 
expert intim gel 200 ml 
za 169 kč 149 kč, 
idelyn beliema expert 
intim krém 50 ml 
za 249 kč 219 kč.

pro ženy

219,-
269,-

Zdravotnické prostředky.

Spofaplast® 602 
mini lékárnička
•  Mix 5 různých druhů 

náplastí na dovolenou,

•  náplast ochrana 360°, 
náplast pro děti, 
voděodolná,

•  na drobná poranění, 
na citlivou pokožku.

49,-
57,-

nápLaSti

Lék k vnitřním
u užití. 

Čtěte pečlivě příbalový leták.

kinedryl® 
10 tablet

K předcházení a léčbě nevolnosti 
při cestování dopravními prostředky. 
Pro dospělé a děti již od 2 let.

nevoLnoSt při ceStování

79,-
92,-

Lék k vnitřním
u užití. Obsahuje ibuprofen. 

Čtěte pečlivě příbalový leták.

boLeSt

apo-ibuprofen 400 mg 
100 tablet

•  Uleví od bolesti zad, 
kloubů i menstruační 
bolesti.

•  Snižuje horečku 
a tlumí projevy 
zánětu.

•  V nabídce také 
balení po 30 tbl.

109,-
143,-

Doplněk stravy.

prostenal Forte 
90 tablet

•  Komplexní a prověřená péče 
o prostatu a močové cesty.

•  Tříměsíční kúra za zvýhodněnou cenu.
•  Pouze 1 tableta 

denně.
•  Výtažek z palmy 

serenoy plazivé 
(saw palmetto) 
pomáhá udržovat 
zdravou prostatu.

569,-
659,-

proStata

V akci také prostenal Forte 60 tablet 
za 469 Kč 419 kč.

Zdravotnický prostředek.

Stérimar® mn
50 ml

aLergická rýma

169,-
219,-

•  Přírodní mořská voda s příměsí 
manganu na alergickou rýmu.

•  Pro prevenci 
a zmírnění nástupu 
alergické rýmy.

•  Jako úleva pro 
podrážděný nos 
pro ty, kdo na 
alergickou rýmu 
užívají tablety.

•  Jako očištění nosu 
před podáním léčiva 
pro ty, kdo léčí 
alergickou rýmu 
nosními kapkami.

V akci také Spofaplast® 
112 Dětské náplasti 
madagaskar 
za 42 Kč 36 kč.

různé druhy za akční ceny.

Hydrokoloidní 
vrstva vytváří 
ideální podmínky 
pro hojení rány 
nebo puchýřů  - 
ideální při sportu, 
na dovolenou. 

bruSinky a D-manoSa

Doplněk stravy.

uroval® manosa akut
10 tablet

•  Unikátní spojení brusinek a D-manosy.

•  Vysoká koncentrace obsažených látek.

•  Denní dávka 50 mg PAC.

•  Vyrobeno v ČR.

149,-
179,-

V akci také 
uroval® manosa 
akut 20 + 10 tbl. 
za 318 Kč 286 kč.



Fypryst – roztok pro nakapání na kůži

DeHineL pLuS 
FLavour tablety pro psy

Pouze pro zvířata. Před použitím
 přípravku si pečlivě přečtěte příbalový leták. 

Vyhrazený veterinární léčivý přípravek s účinnou látkou fipronilum
.

Spot-on přípravek, účinný proti blechám a klíšťatům, pro psy a kočky. 
V nabídce více variant.

Fypryst 50 mg roztok (kočky) 1 pipeta, 0,5 ml 119 Kč 89 kč

Fypryst 67 mg roztok (psi 2-10 kg) 1 pipeta, 0,67 ml 129 Kč 99 kč

Fypryst 134 mg roztok (psi 10-20 kg) 1 pipeta, 1,34 ml 169 Kč 125 kč

Fypryst 268 mg roztok (psi 20-40 kg) 1 pipeta, 2,68 ml 199 Kč 143 kč

Fypryst 402 mg roztok (psi nad 40 kg) 1 pipeta, 4,02 ml 229 Kč 169 kč

MyslíMe na Vaše Miláčky

Dehinel odčervovací tablety pro psy. 
1 tableta na 10 kg.

59,-
79,- Pouze pro zvířata. Před použitím

 přípravku si pečlivě přečtěte 
příbalový leták. Volně prodejný veterinární léčivý přípravek.

89,-
od

DeHineL pLuS XL tablety pro psy
Dehinel odčervovací tablety pro psy. 1 tableta na 35 kg.

139,-
173,-

Pouze pro zvířata. Před použitím
 přípravku si pečlivě přečtěte 

příbalový leták. Volně prodejný veterinární léčivý přípravek.

www.advantix.cz
BAYER, s. r. o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, tel.: 266 101 471, e-mail: cz.veterina@bayer.com
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Advantix roztok pro nakapání na kůži – spot–on pro psy do 4 kg, od 4 kg do 10 kg, od 10 kg do 25 kg, nad 25 kg.

Důležité je si uvědomit, že k�přenosu závažného onemocnění může dojít bezprostředně po zakousnutí. Advantix díky repelentnímu účinku 
odpudí a�zahubí parazita ještě před jeho zakousnutím. Tím chráníme psa před klíšťaty a onemocněním, které přenášejí (např. anaplazmóza, 
borelióza, encefalitida) a�bodavým hmyzem – komáry, kteří přenášejí dirofilariózu (srdeční a podkožní červivost) a�před leishmaniózou přenášenou 
flebotomy. V jihoevropských zemích je výskyt onemocnění přenášených bodavým hmyzem ještě rizikovější než v ČR!

d ti

činknkuu 
móza, 
šenou 

Nepoužívejte 
u kočekKlíště Blecha Komár Bodavá moucha Všenka

Nezapomeňte ho vybavit na cestování! 
Advantix spot-on odpuzuje a hubí 
klíšťata, komáry a flebotomy dříve, 
než se stačí zakousnout.

Cestujete s Vaším
psím miláčkem?

Flebotom
(„pakomár”)

Veterinární léčivý přípravek.

-10%

Jsme 
Vám 
blíž

Výhodné ceny pro všechny.


