
AKČNÍ NABÍDKA 28. 11. – 1. 1. 2017 nebo do vyprodání zásob. B

Doplněk stravy.

VITAMINY PRO DĚTI

VIBOVIT Vánoce 2016 

Lék k vnitřním
u užití. Čtěte pečlivě příbalový leták.

MulTIVITAMINY

Pharmaton® Geriavit  
100 + 30 měkkých tobolek

Lék k vnějším
u užití. Obsahuje diklofenak diethylam

onný. 
Čtěte pečlivě příbalový leták.

BOlesT zAD, sVAlů, KlOuBů

Voltaren emulgel
gel 150 g

ENERGIE PRO ZDRAVÝ ŽIVOT!
•  Posiluje odolnost organismu.
•  Působí proti únavě, stresu a vyčerpání. 
•  Zlepšuje fyzickou a psychickou kondici.

Reklamní vánoční obal k dispozici 
v lékárnách do vydání zásob.

959,-
1350,-

439,-
vánoční 
nabídka 
2× 150 g

Voltaren Emulgel ulevuje od bolesti 
zad a svalů do 1 hodiny:
•  Uleví od bolesti.
•  Tlumí zánět.
•  Zmenšuje otok.

Vánoční balení Vibovit obsahuje 2 želé multivitaminy 
v praktickém dárkovém kufříku. Děti potěší hračka navíc - 
Farma lampička (kravička, oslík, ovečka nebo prasátko), 
která se na tlesknutí rozsvítí a současně 
vydá svůj zvířecí zvuk. 

309,-
338,-

Lék k vnitřnínu užití. Obsahuje ibuprofen. 
Čtěte pečlivě  příbalový leták.

BOlesT

Ibalgin® 400
100 tablet

Účinné analgetikum:

•  pomáhá při bolesti 
hlavy, zubů, zad, svalů, 
kloubů a menstruační 
bolesti,

•  snižuje horečku,

•  tlumí zánět.

Pro dospělé a dospívající 
od 12 let. Růžový Ibalgin® 
je jen jeden. 

99,-
139,-

doporučím
  Vám jen to, co 

mamince 
     nebo svým  
  dětem.

Lékárny



doporučím Vám jen to, co mamince nebo svým dětem.

Kosm
etický přípravek.

Doliva Olivový 
krém na obličej 
- baňka 50 ml

PÉČe O POKOŽKu

•  Krém k péči o suchou 
a citlivou pokožku 
obličeje. 

•  Obsahuje extra 
panenský olivový olej, 
avokádový, mandlový 
olej a olej z pšeničných 
klíčků. 

•  Suchou a citlivou 
pokožku šetrně 
promastí a doplní jeji 
přirozenou vlhkost .

•  Bez minerálních olejů 
a bez parabenů.

LUXUSní 
vánoční 
baLEní 259,-

306,-

Lék k vnějším
u užití. Obsahuje penciklovir. 
Čtěte pečlivě příbalový leták.

VeCTAVIR tónovaný 
krém na opary 10 mg/g 
krém 2 g

•  Výrazně zkracuje dobu hojení.

•  Redukuje bolest vyvolanou oparem.

•  Zkracuje dobu, po kterou je vylučován virus.

OPARY

199,-
239,-Coldrex Max Grip 

lesní ovoce 10 sáčků

CHŘIPKA A NACHlAzeNÍ

Lék k vnitřním
u užití. Čtěte pečlivě příbalový leták. 

•  Lék ve formě horkého nápoje, 
který účinně uleví od příznaků 
chřipky a silného nachlazení.

•  Zvýšená dávka 
paracetamolu.

•  Snižuje horečku, tlumí 
bolesti a uvolňuje ucpaný 
nos.

V nabídce také 
Coldrex Max grip Citron 
10 sáčků za 169 Kč 149 Kč.

149,-
169,-

Lék k aplikaci do nosu. Obsahuje tram
azolin 

hydrochlorid. Čtěte pečlivě příbalový leták.

Muconasal® Plus sprej 
10 ml

•  Uvolní ucpaný 
nos rychle 
a nadlouho.

•  Účinkuje během 
5 minut.

• Působí až 10 hod.

•  S éterickými 
oleji (mentol, 
kafr, eukalyptol).
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Mucosolvan® 
sirup 
100 ml

•  Rozpouští hlen.

•  Usnadňuje 
vykašlávání.

•  Chrání 
před dalším 
zahleněním.

•  Účinkuje již 
za 15 minut.

•  Suchý, dráždivý 
kašel zklidní 
až na 6 hodin.

•  Ulevuje 
od dráždění v krku.

KAšel

Mugotussol™ 
sirup
190 ml

Lék k vnitřním
u užití. Obsahuje dextrom

etorfan 
hydrobrom

id. Čtěte pečlivě příbalový leták.

VlHKý KAšel suCHý KAšel

89,-
109,-

99,-
115,-

139,-
159,-

Gs Condro 
DIAMANT® 
120 + 60 tablet

KlOuBY

Doplněk stravy.

Jediný s glukosamin sulfátem a revolučním 
DIAMANT FORTESCINEM pro klouby a jejich okolí 
(aescin pro správné prokrvení kloubního  pouzdra, 
vazů a šlach, vitamin C pro 
správnou tvorbu kolagenní 
sítě chrupavek).

2 měsíční + měsíční kúra:

Obě v samostatném 
dárkovém balení. 
Každé vyhrává 
250 Kč na 
foto knihu.

599,-
1198,-akcE

1+1

Zdravotnický prostředek.

sTÉRIMAR® Cu
50 ml

NOsNÍ HYGIeNA

•  Přírodní mořská 
voda s příměsí 
mědi na infekční 
bakteriální rýmu.

•  Měď působí 
protibakteriálně.

•  Vhodný pro 
všechny věkové 
kategorie.

179,-
212,-

Lék k aplikaci do nosu. Obsahuje oxym
etazolin 

hydrochlorid. Čtěte pečlivě příbalový leták.

Nasivin® sensitive 0,05%
nosní sprej 10 ml

RýMA

•  Skoncujte 
s „rýmičkou“ 
o 2 dny dříve!

•  Zkracuje trvání 
nachlazení 
v průměru o 2 dny.

•  Zabere mimořádně 
rychle – už do 25 
sekund.

•  Sprej proti rýmě 
pro děti od 6 let 
a dospělé.

89,-
109,-

•  Lisované pastilky s obsahem nikotinu.

•  Uleví od abstinenčních příznaků, 
potlačují fyzickou i psychickou 
touhu po cigaretě, lze užít 
kdykoli při chuti 
na cigaretu.

•  Diskrétní a snadné 
používání.

Lék k užití v ústní dutině. Obsahuje nikotin. 
Čtěte pečlivě příbalový leták.

NiQuitin Mini 4 mg 
20 pastilek

ODVYKÁNÍ KOuŘeNÍ

179,-
211,-

V akci také NiQuitin 
Mini 4 mg 
60 pastilek 
za 465 Kč 389 Kč.

Ibalgin® krém  
100 g

BOlesT

155,-/ks

•  Potlačuje bolest svalů a kloubů, 
tlumí zánět a snižuje otok.

•  K léčbě bolestivých poranění, jako jsou 
podvrtnutí, natažení, zhmoždění.

•  Dobře se vstřebává.

•  Bez parfemace. Lék k vnějším
u užití. Obsahuje ibuprofen. 

Čtěte pečlivě příbalový leták.

Získání vánočního obalu není podmíněno nákupem přípravku 
Ibalgin® krém nebo Ibalgin® gel. Vánoční obaly volně k dispozici 
v naší lékárně. Akce platí do vyčerpání zásob.

V akci také Ibalgin® 
gel 100 g, při nákupu 2 ks za 105 Kč/ks.

2 kS za 
výhodnoU 

cEnU

Cena platí 
při nákupu 2 ks.

105,-/ks

Doplněk stravy.

spektrum Vitality 50+ 
100+30 tablet

•  Komplex vitaminů 
a minerálů 
S ŽENŠENEM 
PRO ZDRAVÍ 
A VITALITU.

•  Obsahuje vitamín C, 
který přispívá 
ke správné funkci 
imunitního systému.

IMuNITA

425,-
499,-

Více 
výhod



výhodné ceny pro všechny. Více 
výhod

Doplněk stravy.

Prostenal® Forte + expert
90+30 tablet

OsVĚDČeNÁ PÉČe 
O PROsTATu

•  Limitovaná edice 
s přípravkem navíc – 
Prostenal® EXPERT pro 
intimní chvíle plné života 
s obsahem ženšenu pro 
vitalitu a fyzický výkon.

•  1 měsíc užívání 
Prostenal® Forte NAVÍC.

•  Saw palmetto pomáhá 
udržovat zdravou 
prostatu.

•  Kořen maca přispívá 
k udržení sexuální 
výkonnosti a touhy.

PROsTATA

599,-
659,-

Doplněk stravy.

Biopron 9® Premium
60+20 kapslí

•  Komplexní probiotikum s prebiotiky.

•  9 kmenů a 20 miliard bakterií 
v denní dávce.

•  Vhodný 
během užívání 
antibiotik 
i poté.

PROBIOTIKA

399,-
469,-

V akci také Biopron®9 Premium 
30+10 tablet za 273 Kč 239 kč.

Lék k vnitřním
u užití. Obsahuje butam

irát 
dihydrogencitrát. Čtěte pečlivě příbalový leták.

KAšel

119,-
145,-sinecod sirup

200 ml

•  Proti suchému, 
dráždivému 
kašli.

•  Tlumí kašel 
po celou noc.

•  Vhodný 
pro dospělé 
a děti 
od 3 let.

•  Sirup 
s vanilkovou 
příchutí.

Lék k aplikaci do nosu. Obsahuje oxym
etazolin 

hydrochlorid. Čtěte pečlivě příbalový leták.

sinex Vicks Aloe 
a eukalyptus 
nosní sprej 15 ml

•  Nosní sprej Sinex Vicks 
s aloe a eukalyptem pro 
účinnou úlevu od rýmy 
a ucpaného nosu.

•  Přípravek mohou používat 
dospělí a děti od 6 let.

RýMA

79,-
99,-

strepsils Med 
a Citron 
24 pastilek 

BOlesT KRKu

•  Proti bolesti v krku. 
•  Účinkuje proti virům, bakteriím a kvasinkám.
•  Při potížích s polykáním.

Lék k rozpuštění v ústech.
Čtěte pečlivě příbalový leták.V nabídce více příchutí.

99,-
138,- Cemio Kamzík Vánoční

120 kapslí

KlOuBY, VAzY A šlACHY

Doplněk stravy.

Soutěž platí od 1. 11. 2016 do 31. 1. 2017.

579,-
749,-

•  Exkluzivní vánoční balení se soutěží 
o švýcarské ceny – VYHRÁVÁ KAŽDÝ!

•  Unikátní kombinace špičkových 
kolagenů a vitaminu C.

•  Vitamin C podporuje tvorbu kolagenu 
pro správnou funkci kloubních 
chrupavek.

Více na 
www.cemiokamzik.cz/vanoce

V akci také Cemio Kamzík 
vánoční 60 kapslí 
za 389 Kč 339 Kč.

espumisan® 40 mg
50 měkkých tobolek

NADýMÁNÍ

Lék k vnitřním
u užití. Obsahuje sim

etikon. 
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Hoďte nadýmání za hlavu. Espumisan® 
s účinnou látkou simetikon pomáhá účinně 
snižovat množství plynu ve střevě, abyste 
se opět mohli cítit uvolněně a sebevědomě.

V akci také espumisan® 40 mg, 100 
měkkých tobolek za 179 Kč 159 Kč.

83,-
99,-

579,-
876,-

OsCIllOCOCCINuM

Hom
eopatické léčivé přípravky k vnitřním

u užití. 
Čtěte pečlivě příbalovou inform

aci.

Oscillococcinum 
36 dávek

•  Preventivně a od prvních příznaků

•  Léčba pro celou rodinu

•  Bez věkového omezení

20 % NAVÍC zA VýHODNOu CeNu

Cena platí při koupi Oscillococcinum 
30 dávek a Oscillococcinum 6 dávek.

+

Lék k vnitřním
u užití. Obsahuje acetylcystein. 

Čtěte pečlivě příbalový leták.

ACC® lONG 600 mg
10 šumivých tablet

KAšel

•  ACC® – rychlejší než kašel.
•  Jedna tableta denně.
•  Rozpustí a odstraní hlen z dýchacích 

cest a rychle vám uleví.
•  Pro dospělé a dospívající od 14 let.

119,-
139,-

•  Poskytuje rychle dvojí úlevu od pálení 
žáhy a zažívacích potíží.

•  Vhodné 
i pro těhotné 
a kojící ženy.

V akci také GAVIsCON Duo efekt žvýkací tablety 
24 tablet za 119 Kč 99 Kč.

Lék k vnitřním
u užití. Čtěte pečlivě příbalový leták. 

GAVIsCON Duo efekt 
žvýkací tablety  
48 tablet

PÁleNÍ ŽÁHY

159,-
199,-

Gingio® tablety  
100 potahovaných 
tablet

GINKGO BIlOBA

Užití při: poruchách paměti, snížené 
schopnosti soustředění, depresi, 
závrati, hučení v uších, bolestech hlavy, 
poruchách prokrvení mozku a končetin.

Lék k vnitřním
u užití. Obsahuje extrakty z listů 

Ginkgo biloba. Čtěte pečlivě příbalový leták.

219,-
279,- PARAleN GRIP 

HORKý NÁPOj 
eCHINACeA A šÍPKY 
500 MG/10 MG 12 sáčků

NACHlAzeNÍ A CHŘIPKA

129,-
159,-

Lék k vnitřním
u užití. 

Čtěte pečlivě příbalový leták.

 Účinná kombinace proti příznakům 
chřipky a nachlazení, která pomáhá od:

• ucpaného nosu,

• bolesti hlavy,

• bolesti v krku.

Nezpůsobuje 
ospalost. 
Bez umělých 
barviv.

+



doporučím Vám jen to, co mamince nebo svým dětem.
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W
obenzym

 je tradiční lék z přírodních zdrojů k vnitřním
u užití. 

Pečlivě pročtěte příbalovou inform
aci.

WOBeNzYM® 
800 potahovaných tablet
•  Posiluje oslabenou 

imunitu proti chřipce 
a nachlazení.

•  Urychluje hojení 
po úrazech 
a operacích včetně 
stomatologických 
zákroků.

•  Brání opakování 
vaginálních 
mykóz.

Stačí vyplnit a poslat bezplatně na naši adresu! Dárek obdržíte domů!K Wobenzymu 800 tablet dostanete 2 ks unikátní české zubní pasty s obsahem enzymů Enzymel Parodont v hodnotě cca 500 Kč.
m enzymů Enzymel

+

Poukaz na 2 dárky zdarmaK Wobenzymu 800 tablet

dont v hodnotě cca 500 Kč.
y

Akce platí při koupi Wobenzymu 800 tablet od 1. listopadu 2016 do 15. ledna 2017 do vyprodání zásob. Wobenzym – originální tradiční enzymový lék z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.Originální česká enzymová zubní pasta ENZYMEL® PARODONT pečuje o zdraví dásní a dutiny ústní. Kosmetický přípravek.

Vánoční akce:
Poukaz na 2 ks unikátní zubní pasty 
Enzymel Parodont v hodnotě cca 500 kč.

Kosm
etické přípravky.

Více 
výhod



výhodné ceny pro všechny.

ÚŽASNÁ KLOUBNÍ NABÍDKA! 
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ceny

Úžasné VÁNOCE

Diamant mezi kloubními přípravky, 120+60 tbl.
Jediný s glukosamin sulfátem a revolučním DIAMANT FORTESCINEM®  
pro klouby i jejich okolí (aescin pro  
správné prokrvení kloubního  
pouzdra, vazů a šlach, vitamin C  
pro správnou tvorbu kolagenní  
sítě chrupavek).

2měsíční + měsíční kúra:  
Obě v samostatném  
dárkovém balení.  
Každý vyhrává 
2x 250 Kč  
na fotoknihu. 
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1. cena:  250 000 Kč

2. cena:  100 000 Kč

3. cena:  50 000 Kč

SOUTĚŽ O VYSNĚNÉ ZÁŽITKY

500 000 Kčv celkové 
hodnotě

Zdravé kosti,  
vlasy, nehty 
GS Vápník, Hořčík, Zinek 
PREMIUM, 200 tbl.
•	Vápník, hořčík, mangan,  

vit. D3 a K pro zdravé a silné kosti.
•	Zinek, měď a vitamin B6 podporují 

dobrou imunitu. 

Paměť, prokrvení, 
soustředění
GS Ginkgo 60 PREMIUM 
90+30 tbl.
•	Silný extrakt 60mg z mladých lístků 

ginkga, navíc hloh pro podporu 
prokrvení mozku  
a končetin.

Srdce, mozek, zrak 
GS Omega 3 CITRUS  
120+60 cps.
•	DHA a EPA v přirozené formě 

triglyceridů – až o 50 % vyšší 
vstřebatelnost*.

Srdce, cévy, energie 
GS Koenzym Q10 PREMIUM 
60 mg, 60+30 cps.
•	Hloh pro správnou činnost srdce 

a biotin pro normální energetický 
metabolismus.

Imunita, dýchací 
cesty, trávení 
GS Hlíva se zázvorem 
120+30 tbl.
•	Jediná hlíva obohacená 

o mnohonásobné účinky zázvoru.
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Extra silný, extra účinný 
multivitamin
GS Extra STRONG  
Multivitamin, 60+30 tbl.

•	V nabídce také GS Extra STRONG 
50+ multivitamin 90+30 tbl. za 399 Kč 
se sibiřským ženšenem  
pro extra vitalitu.

329 Kč
279Kč

Více informací najdete na www.darujigs.cz. 

387 Kč
349Kč

404 Kč
359Kč

449 Kč
399Kč

305 Kč
269Kč

305 Kč
269Kč

Darujte svým blízkým  
vysněné společné zážitky. 
Darujte zdraví v GS Vánočním balení se soutěží o GS Diamantové poukazy  
na vysněné zážitky v celkové hodnotě 500 000 Kč. 

250 Kč na CEWE FOTOKNIHU z nabídky FOTOLAB VYHRÁVÁ KAŽDÝ!

1 198 Kč
599Kč
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doporučím Vám jen to, co mamince nebo svým dětem.

Doplněk stravy.

TeRezIA Hlíva ústřičná 
s rakytníkovým olejem 
100 kapslí + NAVÍC RAKYTNÍČEK 
Hot & Cold drink s rakytníkem 2 ks

IMuNITA

•  Nejsilnější hlíva na trhu.* 

•  Hlíva z českých pěstíren.

•  Rakytník podporuje 
obranyschopnost 
organismu.

•  Bez příměsí 
a konzervačních 
látek.

299,-
329,-

245,-
264,-

*  Nejvyšší obsah deklarovaných betaglukanů. 
Dle průzkumu z lékáren, květen 2016.

Doplněk stravy.

RAKYTNÍČeK
multivitaminové želatinky 
s rakytníkem – 70 ks + NAVÍC 
mléčná čokoláda s rakytníkem

IMuNITA

•  Skvělá chuť díky 
obsahu ovocné šťávy.

• Obsahuje 9 vitaminů.

•  Obsahuje vitamin C, který podporuje 
obranyschopnost organismu 
a snižuje únavu.

•  Bez příměsí 
a konzervačních 
látek.

účinná a šetrná projímadla
dobře načasovatelný účinek
lze užívat během kojení

mají řešení.

Trápí Vás zácpa?
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Dulcolax: Léčivý přípravek k vnitřnímu užití (enterosolventní tablety) nebo podání do konečníku (čípky). Léčivá látka: Bisacodylum. Guttalax: Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.
Léčivá látka: Natrii picosulfas. Před použitím si přečtěte pečlivě příbalovou informaci. Guttalax perorální roztok, kapky, Guttalax tablety, Dulcolax tablety – nástup účinku za 6–12 hodin.
Boehringer Ingelheim, spol. s r. o., Na Poříčí 1079/3a, 110 00 Praha 1, tel.: +420 234 655 111, e-mail: infocz@boehringer-ingelheim.com

Dulcolax ®
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výhodné ceny pro všechny.

Značka Vicks představuje více než jen léky na chřipku a nachlazení. Umožňuje nám užít 
si každý den života a nenechat si ho pokazit jejich nepříjemnými příznaky, a touž více 
než 100 let. 

Značka Vicks byla v 90. letech 19. století založena americkým lékárníkem Lunsfordem 
Richardsonem a v současnosti se její přípravky prodávají ve více než 50 zemích 
včetně Evropy a USA. Díky důvěře milionů lidí na celém světě se značka Vicks 
stala nejprodávanější značkou na trhu léčivých přípravků pro úlevu od kašle 
a nachlazení.* Přípravky Vicks byly vyvinuty po čtyřech letech výzkumu specifických 
potřeb pacientů s chřipkou a nachlazením.

Léčivé přípravky Vicks jsou jedinečnou kombinací klinicky ověřených účinných 
látek s oblíbenými přírodními ingrediencemi. Značka Vicks 
představuje řadu volně prodejných léků, které pokrývají všechny 
hlavní příznaky chřipky a nachlazení a jsou k dostání v různých 
formách – horké nápoje, pastilky a sirupy. 

*  Euromonitor International – Consumer Health 2012 
(Cough, cold and Allergy (hay fever) remedies) 

zdroj: www.vicks.cz

Spolehlivá úleva 
od chřipky a nachlazení.

Sinex Vicks aloe a eukalyptus 0,5 m
g/m

l je lék k aplikaci do nosu. 
Obsahuje oxym

etazolin hydrochlorid. Čtěte pečlivě příbalový leták.

Doplněk stravy.

spektrum Vitality 50+ 
100+30 tablet

•  Komplex vitaminů 
a minerálů 
S ŽENŠENEM 
PRO ZDRAVÍ 
A VITALITU.

•  Obsahuje vitamín C, 
který přispívá 
ke správné funkci 
imunitního systému.

IMuNITA

425,-
499,-

159,-
199,-

PÉČe O TĚlO
Kosm

etický přípravek.

CAPsICOlle  
kapsaicinový hřejivý krém
50 g

•  V každém balení 
navíc: 
Kapsaicinová 
hřejivá náplast.

•  Opravdu hřeje 
až 12 hodin.

larypront s propolisem 
a citronem 12 tablet

BYlINNÉ PAsTIlKY

Pro zklidnění krku. Produkt s obsahem 
přírodního enzymu lysozymu. Šalvějová 
silice zklidní podrážděný krk. 
Doporučené dávkování: 
1 tableta každé 3–4 hodiny, 
maximálně 4 tablety denně, 
nechat volně rozpustit v ústech.

Doplněk stravy.

49,-
100,-

V akci také larypront s propolisem a citronem 24 tablet 
za 165 Kč 89 Kč, larypront se šalvějí 12 tablet za 100 Kč 49 Kč 
a larypront se šalvějí 24 tablet za 165 Kč 89 Kč.

Doplněk stravy.

linkus výhodné balení 
+ pastilky navíc

Novinka! Výhodné balení (sIRuP, 
HORKý NÁPOj + PAsTIlKY NAVÍC). 
Přírodní přípravek obsahující lékořici, 
yzop a malabar nut pro 
uklidňující účinek na krk, 
hrtan i hlasivky. Přispívá 
k ochraně dýchacích 
cest a pomáhá 
normálnímu dýchání. 

DýCHACÍ CesTY

210,-
260,-

Doplněk stravy.

Celaskon limetka 
30 žvýkacích tablet

IMuNITA

59,-
69,-

•  Celaskon Limetka obsahuje vitamin C a rutin.

•  Vitamin C přispívá k normální funkci 
imunitního systému.

•  Příchuť limetky.

Lék k vnitřním
u užití. 

Čtěte pečlivě 
příbalový leták.

Rennie® 
48 žvýkacích tablet

PÁleNÍ ŽÁHY
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119,-
131,-

•  Rychlá a bezpečná úleva od pálení žáhy.

•  Při pálení žáhy, při překyselení 
žaludku a pocitu plnosti.

•  Působí již po 5 minutách.

V nabídce také Rennie® 96 tbl. za 213 Kč 169 Kč.

Více 
výhod



doporučím Vám jen to, co mamince nebo svým dětem.

Pálení, svědění, řezání, pocit cizího tělíska v oku, paradoxní 
zvýšené slzení – pokud jsou u vás zmiňované příznaky téměř na 
denním pořádku, trápí vás nejspíše „suché oko“. Jednoduchým 
řešením pro zmírnění těchto obtíží jsou zvlhčující oční kapky. 
důležité je ale vybrat typ produktu adekvátní vašemu problému.

Co probíhá v orgánu našeho zraku, trpíme-li syndromem suchého 
oka? Je dlouhodobě narušována tvorba a stabilita slzného filmu, 
který je tvořen třemi základními vrstvami – zevní lipidovou 
(tukovou), prostřední vodnou a vnitřní mucinovou. 
Sledujte, v jakou denní dobu míváte nejčastěji problémy. To Vám 
může napovědět, kde je chyba a jaký typ kapek použít. Přesnou 
diagnózu vám potvrdí Váš oční lékař.

1)  Jestliže Vás nejčastěji oči pálí a řežou v průběhu dne a navečer, 
příčinou je deficit vodné/ mucinové vrstvy. 

2)  Pokud se Vaše problémy s očima objevují ihned ráno, po 
probuzení, signalizuje to deficit lipidové vrstvy slzného filmu. 

Zvlhčující kapky Systane® Vám pomohou i od nejtěžších projevů 
syndromu suchého oka. V nabídce jsou: Systane® ULTRa, Systane® 
baLancE, Systane® GEL dRoPS nebo horká novinka – Systane® 
hYdRaTIon obsahující dokonce dvě zvlhčující látky místo jedné. 
Správný typ kapek Vám doporučí lékárník.

chraňte si oči

Zdravotnické prostředky.

vITamInY a mInERáLní LáTkY
Děti předškolního věku jsou aktivní, zvyšuje se 
u nich potřeba energie. A právě v tomto období 
prochází obranyschopnost dětí velkou zatěžkávací 
zkouškou. Správná funkce imunitního systému 
organismu je mimo jiné závislá na výživě, zejména 
na dostatečném příjmu všech požadovaných 
nutričních faktorů tzn. vitaminů, minerálních 
a dalších látek. Imunita znamená schopnost 
organismu bránit se nepříznivým vlivům vnějšího 
prostředí, infekcím, nemocem… Je nenahraditelná 
a pro zdravý vývoj dětí nepostradatelná.

zdroj: www.vibovit.cz

Doplňky stravy.

vIbovIT žELé obSahUJí TYTo PRoSPěšné 
vITamInY a mInERáLní LáTkY PRo děTI:
vitamin c – podporuje imunitní systém, snižuje únavu a vyčerpání, podporuje 
vstřebávání železa. niacin – má vliv na energetickou látkovou výměnu, 
snižuje únavu a vyčerpání. vitamin E – antioxidant s ochranným účinkem pro 
organismus. zinek – podporuje imunitní systém a paměťové funkce, má vliv 
na normální funkce zraku a kloubů.  vitamin a – podporuje imunitní systém, 
má vliv na udržení zdravé kůže a normálního vidění. Folát (kyselina listová) – 
podporuje imunitní systém, ovlivňuje krvetvorbu. Selen – podporuje imunitní 
systém, má ochranné antioxidační účinky, má vliv na činnost a udržení zdravé 
štítné žlázy. biotin – má vliv na energetickou látkovou výměnu, podporuje 
funkce kůže. vitamin d – podporuje imunitní systém, má vliv na správné odezvy 
organismu na zánět, ovlivňuje vstřebávání a využití vápníku na podporu kostí 
a zubů. vitamin b12 – má vliv na tvorbu červených krvinek, energetickou 
látkovou výměnu a podporuje imunitní systém.

Více 
výhod



výhodné ceny pro všechny.

Jak efektivně na rýmu? nejprve nos vyčistěte mořskou vodou Stérimar a teprve 
do čistého nosu podejte sprej nasivin Sensitive.

Efektivní léčba rýmy

stérimar®

nosní sprej 
100 ml

Nasivin® 
sensitive 0,05%

nosní sprej 10 ml
Přírodní mořská 
voda ve spreji pro 
každodenní hygienu 
nosu, pomocník 
při léčbě rýmy 
a k regeneraci nosu 
po jejím ukončení.

Skoncujte s „rýmičkou“ 
o 2 dny dříve! Nasivin® 

Sensitive 0,05% zabere 
mimořádně rychle – už do 

25 sekund – a zkracuje 
trvání nachlazení o 2 dny.

Stérim
ar® je zdravotnický prostředek, CE 0459.
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STUdIE PRokázaLY: v ovocI a zELEnIně JE dnES méně vITamínů
Jak vyplývá z výsledků srovnávacích studií, vitaminů a minerálů v ovoci 
a zelenině kvapem ubývá a nelze se na ně spoléhat jako na dostatečný 
zdroj. Tím mohou být multivitaminové a multiminerální doplňky stravy.

ovoce a zelenina mají tradičně pověst „nejzdravějších potravin“, 
především pro svůj vysoký obsah vitaminů a minerálů. Tato dobrá pověst 
ovšem v posledních letech značně utrpěla po té, kdy byly zveřejněny 
výsledky srovnávacích studií. Vědecké práce, které probíhaly od  roku 
1985 do  roku 2002*, přinesly velká a dost nepříjemná překvapení. 
Odhalily totiž úbytek vitaminů i minerálů v jednotlivých druzích 

ovoce a zeleniny, které konzumujeme 
s přesvědčením, že nám dodávají 
kompletní zásobu těchto důležitých 
látek. Nejmarkantněji je to vidět například 
u rajčat, u nichž se snížil podíl vápníku 
oproti roku 1985 o neuvěřitelných 78 %, 
u brokolice to bylo o 73 %. Extrémně nízké 
hodnoty byly zjištěny také u vitaminu C, 
kde jeho obsah u jablek poklesl o 60 % 
a u jahod dokonce o 87 %. 

*Zdroj: Geigy Pharmakonzern, Switzerland 
(1985), Lebensmittellarbor Karlsruhe 
(1996), Sanatorium Oberthal (2002)

kdE hLEdaT důvodY?
V dnešním uspěchaném světě se ovoce 
a zelenina sklízejí nedozrálé, uchovávají 
se v chladicích boxech a následně se 
nechávají narychlo „dozrávat“ v umělé 
atmosféře. Na  druhou stranu se uměle 

„vyhánějí“, aby se dosáhlo co největších přírůstků. Málokdy také víme, 
za  jakých podmínek nebo v jaké půdě zelenina vyrostla. K pěstování 
ovoce a zeleniny se oproti minulosti hojně využívá pesticidů, dusičnanů, 

fungicidů, herbicidůa jiných zdraví 
škodlivých látek. Například u jablek se 
za  rok provede asi 15–20 postřiků proti 
škůdcům. Dovážená zelenina a ovoce se 
zase pěstují ve velkých sklenících a někdy 
ani nepřijdou do kontaktu s půdou. 

Vzhledem k tomu, že nám většina ovoce 
a zeleniny, které se prodává v obchodech, 
a nespadá do  BIO produkce, nemůže  
dát záruku kompletní zásoby vitaminůa 
minerálů, nabízí se prostor pro doplňky 
stravy,  které  obsahují buď jednotlivé 
potřebné látky, anebo rovnou celé 
spektrum požadovaných multivitaminů 
a  multiminerálů. Jejich výhody určitě stojí 
za  zvážení – především garantují přesně 
stanovené množství účinné látky.

Doplněk stravy.

Zdroj: http://www.multivitaminy-spektrum.cz
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Lékárny

Zdravotnický prostředek.

Corega Original 
extra silný  
40 g dvojbalení
•  Pevná fixace zubní náhrady 

po dobu až 12 hodin.

•  Pomáhá předcházet 
ulpívání zbytků 
jídla. 

•  Neobsahuje 
zinek.

V akci také Corega Bez příchuti 
extra silný 40 g dvojbalení za 215 Kč 149 Kč.

PÉČe O zuBNÍ NÁHRADY

149,-
215,-

Zdravotnický prostředek.

Megasmile Black 
Whitening duopack 
zubní kartáčky
•  Patentovaná technologie aktivního 

uhlí ve štětinkách.

•  Zbavuje pigmenových 
skvrn ze zubů.

•  Jemná a ultra jemná vlákna zajistí 
perfektní vyčištění zubů.

•  Nadčasový design oceněn 
prestižními cenami.

•  Nejlehčí kartáček na světě 
s pružným tělem.

 

V akci také Megasmile zubní 
kartáčky Black Whitening sOFT 
duopack za 199 Kč 169 Kč a lOOP 
duopack za 199 Kč 169 Kč.

169,-
199,-

PÉČe O zuBY

Kosm
etický přípravek.

super kokos & Aloe 
150 ml

PÉČe O POKOŽKu

169,-
179,-

Jedinečné spojení čistého kokosového 
oleje z Filipín a extraktu z aloe vera.

Kokosový olej s aloe 
je výborný k hydrataci 
a regeneraci pokožky, 
odstraňování make-upu, 
relaxační masáži 
a vlasové péči.

V akci také super kokos 
& Chia za 179 Kč 169 Kč, 
super kokos & Konopí 
za 179 Kč 169 Kč 
a super kokos & Rakytník 
za 179 Kč 169 Kč.

Akční nabídka platí ve vybraných lékárnách sítě MAGIsTRA

M
AG

-1
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-1

4B

Další lékárny s akční nabídkou naleznete na www.magistralekarny.cz
Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták. Účinky a použití léčivých přípravků konzultujte s lékařem nebo lékárníkem. Běžné prodejní ceny přípravků vycházejí z obvyklých prodejních cen

(mimo letákové akce) lékáren sítě Magistra. Akční nabídka platí od 28. 11. – 1. 1. 2017 nebo do vyprodání zásob. Doručování těchto letáků zajišťuje společnost Česká distribuční, a. s.
Máte-li výhrady k distribuci, obraťte se na bezplatnou tel. linku 800 888 558.

Bečváry, OOVL Lékárna Bečváry, Bečváry 185, 321 713 813
Bohumín, lékárna Centrum, tř. Dr. E. Beneše 109, 596 016 384
Brno, lékárna ALTHAEA, Jihomoravské nám. 1, 545 217 389
Brno, lékárna Bellis, Lazaretní 7, 545 219 956
Brno, lékárna Masarova, Masarova 240/7, 544 214 134
Brno, lékárna U Elišky, Tyršova 29, 541 240 555
Brno - Modřice, lékárna Modřice, Nádražní 663, 547 216 850
Bruntál, lékárna LEMAK, Ruská 3, 554 713 012
Bystré, lékárna Bystré, nám. Na Podkově 25, 461 741 648
Česká lípa, lékárna Na Náměstí, Nám. T. G. M. 164, 487 521 045
Česká lípa, lékárna Špičák, 28.října 3004, 487 520 031
Česká skalice, Nová lékárna, Legionářská 33, 491 453 750
České Budějovice, lékárna U Tří lvů, U Tří lvů 4, 386 321 184
České Velenice, lékárna Vitalis, Riegrova 663, 384 794 262
Čkyně, lékárna Čkyně, Čkyně 314, 388 423 527
Doksy, lékárna Aurum, Tovární vrch 78, 487 883 944
Dolní Čermná, lékárna U Milosrdného samaritána, Dolní Čermná 101, 465 393 276
Dolní Rožínka, lékárna Dolní Rožínka, Dolní Rožínka 65, 566 520 638
Dubá, lékárna Na Náměstí Dubá, náměstí T. G. M. 139, 487 870 139
Hanušovice, lékárna Pharm-K, Hlavní 98, 583 231 223
Havířov, lékárna Dům zdraví, Karvinská 5/1518, 599 509 611
Hluk, Hlucká apatyka, Boršická 143, 572 581 224
Hodonín, lékárna Bažantnice, Seifertova 1a, 777 782 485
Hradec Králové, lékárna Na Zlatém kříži, Pražská 291, 495 535 550
Husinec, lékárna U sv. Ducha, Prokopovo nám. 1, 388 331 181
Hustopeče, lékárna Na Náměstí, Na Náměstí 29, 519 411 360
Hustopeče, lékárna U sv. Tadeáše, Brněnská 27a, 519 411 294
Cheb, lékárna Evropská, Evropská 1566/41, 354 431 300
Choceň, lékárna Na Záměstí, Záměstí 215, 465 473 976
Chomutov, Zelená lékárna, Školní 1790, 474 628 444
jaroslavice, lékárna U Svaté Alžběty, Hrádecká 99, 721 468 812
jeseník, lékárna Jesenia, Fučíkova 1238/16, 584 412 030
jičín, lékárna Trio, Husova 58, 493 533 199
jindřichův Hradec, lékárna Diana, sídliště Vajgar 724/III, 384 324 223
Karlovy Vary, lékárna Salvus, Bezručova 1098/10, 353 221 808
Karviná, lékárna LEMAK, Borovského 836, 596 341 609
Kralupy nad Vltavou, lékárna Lobeček, Gagarinova 721, 315 741 642
Krnov, lékárna LEMAK, Sv. Ducha 4, 554 610 501
lanškroun, lékárna U Milosrdného samaritána, nám. J. M. Marků 119, 465 323 118
liberec, lékárna Sluníčko, Vrchlického 816, 485 120 251
lipůvka, lékárna Alba, Lipůvka 368, 516 431 828
litomyšl, lékárna Sanatio, Bratří Šťastných 645, 461 311 909
litovel, lékárna U Alberta, Vítězná 107, 585 341 202
lomnice nad Popelkou, lékárna Trio, Obránců míru 866, 481 671 900
lubenec, Lubenecká lékárna, Karlovarská 146, 415 211 899
ludgeřovice, lékárna Magnolia, Hlučínská 183/126, 596 730 816
lutín, lékárna Lutín, Lutín 87, 585 652 587
Mladá Boleslav, lékárna Centrálka, nám. Míru 17, 326 326 144
Mohelno, OOVL lékárna SALVIA, Mohelno 407, 568 642 167
Náchod, lékárna U Stříbrného orla, nám. T. G. M. 45, 491 426 295
Nedvědice, lékárna V Podhradí, Nedvědice 398, 566 523 298
Nechanice, lékárna U Bílého lva, Palackého 61, 495 441 029
Nivnice, lékárna Nivnice, Sadová 1030, 572 693 422

Nová Paka, lékárna Na Poliklinice, Legií 765, 493 538 888
Nová Paka, lékárna U Zlaté číše, Komenského 490, 493 721 020
Nová Včelnice, lékárna Apis, Na Hliněnce 457, 384 394 225
Nové Hrady, lékárna U Zeleného hada, Hradební 156, 386 444 479
Nové Město na Moravě, lékárna Dobromysl, Žďárská 80, 566 617 499
Nové Město nad Metují, lékárna U Černého orla, T. G. Masaryka 197, 491 470 759
Nový Bor, lékárna U Zlatého lva, tř. T. G. M. 42, 487 723 087
Nový Malín, OOVL L Pharm-K, Nový Malín 504, 774 813 801
Ostrava - Hrabová, lékárna TESCO Hrabová, Prodloužená 807, 591 141 934
Ostrava - Mariánské Hory, lékárna MAGNOLIA, 28.října 155, 591 134 324
Ostrava - Mariánské Hory, lékárna Salvia, Přemyslovců 496, 596 627 486
Ostrava - Poruba, lékárna Albert Poruba, Opavská 6201/1a, 591 141 935
Ostrava - Třebovice, lékárna V Mešníku, V Mešníku 5088, 596 965 675
Ostrava 1, lékárna U Zlatého raka, Hornopolní 28, 596 618 494
Ostroměř, OOVL lékárna Vysoké Veselí, T. G. Masaryka 127, 493 034 017
Plzeň, lékárna Mateřídouška, Železničářská 353/45, 377 423 139
Plzeň, lékárna Médeia, Hodonínská 55, 377 530 853
Plzeň, lékárna Mediloco, Sokolovská 77, 377 524 508
Praha 3, lékárna Na Ohradě, Želivského 22, 734 753 446
Praha 4, lékárna Hvězdova, Hvězdova 1601/21, 261 212 805
Praha 6, lékárna Hanspaulka, Krocínovská 3/801, 233 332 854
Praha 8, Stará lékárna, Zenklova 220/162, 286 840 363
Praha 9, lékárna Fenix, Freyova 35, 733 658 537
Praha 10, Dubečská lékárna, Starodubečská 6/99, 271 962 283
Prostějov, lékárna U sv. Petra, Petrské nám. 5, 582 331 737
Prostějov, lékárna U Vlaštovky 2, Svatoplukova 1, 607 165 907
Přeštice, lékárna Magnolie, Husova 1205, 377 983 777
Radnice u Rokycan, lékárna Na Náměstí, nám. Kašpara Šternberka 533, 371 785 250
Rokytnice v Orlických horách, lékárna Rokytnice v Orl. horách, 1. máje 457, 494 595 118
skalná, výdejna Skalná, Sportovní 9, 354 422 411
sobotka, lékárna U Strážného anděla, Jičínská 213, 493 571 516
sokolnice, OOVL - lékárna Sokolnice, Komenského 10, 513 036 150
stráž nad Nežárkou, lékárna Diana, Stráž nad Nežárkou, 384 389 564
strmilov, lékárna Tilia, Náměstí 269, 384 392 486
šluknov, lékárna Herba, nám. Míru 149, 412 386 515
štěpánov nad svratkou, lékárna Štěpánov nad Svratkou 13, 566 522 648
Teplice, lékárna U Anděla, Josefská 2, 417 537 120
Týnec nad labem, lékárna U Zlatého lva, Masarykovo nám. 7, 321 781 229
Újezd u Brna, lékárna U Naděje, Palackého 384, 544 224 261
Úpice, Krkonošská lékárna, Pod Městem 288, 499 882 600
Úžice, OOVL Úžice, Nádražní 200, 315 782 128
Velešín, lékárna Velešín, Družstevní 613, 380 331 792
Velké Přílepy, lékárna Nad rybníčkem, Haškova 783, 607 273 023
Veltrusy, lékárna Pod Štítem, Palackého 253, 315 781 110
Vlachovo Březí, lékárna U sv. Ducha, nám. Svobody 2, 388 329 214
Vrchlabí, lékárna V nemocnici Vrchlabí, Fugnerova 51, 499 423 933
Vyškov, lékárna U Nemocnice s.r.o., Puškinova 2a, 517 348 707
zábřeh na Moravě, lékárna LEMAK, Školská 15, 583 456 145
zlín, lékárna Economy, Tř. T. Bati 398, 577 102 050
znojmo, lékárna Přímětická, Přímětice 419, 515 228 355
znojmo, lékárna U Radnice, Obroková 11, 515 225 368
zruč nad sázavou, lékárna Primavera, Náměstí Míru 786, 327 531 183


