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139 Kč
 169 Kč

-30 Kč

HEMAGEL 5G 
• K ošetření povrchových poranění kůže: odřeniny, řezné rány, 

popáleniny a drobná poranění v domácnosti a při sportu.
• Zabraňuje tvorbě strupů.
• Použití 1× denně po 12–24 hodinách.

Zdravotnický prostředek. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

155 Kč
 189 Kč 

-34 Kč

Imodium® Rapid 2mg  
12 tablet
RYCHLÁ POMOC PŘI PRŮJMU. 
Okamžitě se rozpouští na jazyku 
a přináší rychlou úlevu.  
Není nutné zapíjet vodou. 
Má příjemné mátové aroma.

Tablety dispergovatelné v ústech Imodium® Rapid 2mg  
obsahují loperamid-hydrochlorid a jsou k perorálnímu podání.

V AKCI TAKÉ DALŠÍ LÉČIVÉ 
PŘÍPRAVKY IMODIUM®.

159 Kč
189 Kč

30 Kč

Ibalgin® 400 100 tablet 
Ibalgin® 400 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. Ibalgin® 
400 je volně prodejný lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofenum. Pozor-
ně čtěte příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

89 Kč
 99 Kč

-10 Kč

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. O správném použití se poraďte  
se svým lékařem nebo lékárníkem. Otrivin 1 mg/ml a Otrivin Menthol  
1 mg/ml obsahují xylometazolin. Léky k podání do nosu.

V AKCI TAKÉ:
Otrivin 1mg/ml, 
nosní sprej za 85 Kč

Otrivin Menthol 1 mg/ml, 
nosní sprej
Nosní sprej s chladivým mentolem a eukalyptolem:
• Pomáhá rychle uvolnit ucpaný nos
• Začíná uvolňovat ucpaný nos do 2 minut  

a až na 24 hodin, při aplikaci ráno a večer



Platnost 8. 7.–31. 8. 2021

Speciální nabídka

www.pilulka.cz

Jste senior  
a potřebujete  
pomoci s léky?
Kontaktujte nás:
Tel.: 222 703 125 ( v pracovní dny 8–18 h)

E.:    dotazy�erecept.cz 

Léky na eRecept si zarezervujte  
k osobnímu odběru, nebo si je  

nechte donést až domů. 

Běžte na erecept.pilulka.cz

Pro léky na eRecept  
nemusíte chodit 2×

Jak funguje Pilulka eRecept?

Vyberte nejbližší lékárnu 
a zvolte si způsob doručení. 
Léky vám také můžeme 
donést až domů. 

Vyplňte číslo eReceptu.  
Můžete jich zadat i několik 
najednou.

Vložte své kontaktní 
údaje.

Hledáme dobrovolníky po celé ČR  
pro donášku léků seniorům:

Více informací najdete  
na erecept.pilulka.cz nebo na www.pilulka.cz.  
Můžete užít kód z SMS a z papírové průvodky 

(receptu).

Tato služba platí jen ve vybraných lékárnách 
 a na vybrané léky. Vždy vás bude předem  

kontaktovat náš lékárník. 

Ozveme se vám hned,  
jak budeme mít léky připravené.

Ibalgin® 400 100 tablet 
Ibalgin® 400 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. Ibalgin® 
400 je volně prodejný lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofenum. Pozor-
ně čtěte příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

139 Kč
 169 Kč

-30 Kč
89 Kč

 99 Kč

-10 Kč

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. O správném použití se poraďte  
se svým lékařem nebo lékárníkem. Otrivin 1 mg/ml a Otrivin Menthol  
1 mg/ml obsahují xylometazolin. Léky k podání do nosu.

V AKCI TAKÉ:
Otrivin 1mg/ml, 
nosní sprej za 85 Kč

Otrivin Menthol 1 mg/ml, 
nosní sprej
Nosní sprej s chladivým mentolem a eukalyptolem:
• Pomáhá rychle uvolnit ucpaný nos
• Začíná uvolňovat ucpaný nos do 2 minut  

a až na 24 hodin, při aplikaci ráno a večer

Faktu čípky 20 čípků
• Neinvazivní varianta léčby hemoroidů.
• Rychle zastavuje krvácení, pá lení a svědění.
• Účinný proti bolesti.

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Léčivý přípravek k rektálnímu podání.

149 Kč
 179 Kč

-30 Kč

Hylak forte, perorální 
roztok 100 ml
Jedinečný lék na obnovu  
střevní mikroflóry. Vhodný  
pro dospělé, děti i kojence.

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

179 Kč
199 Kč

20 Kč

Repelent PREDATOR FORTE 
spray 150 ml
Obsah účinné látky: DEET  
249 g/kg (24,9 %):
• Repelentní spray proti komárům a klíšťatům
• Aplikace na pokožku i oděv
• Zvýšený obsah účinných látek, doba účinnosti 

4–6 hodin
• Vhodné pro děti od 2 let

V AKCI TAKÉ:
Repelent FORTE XXL 300 ml  
za 249 Kč

Repelenty.

Repelent REPELENT BIO  
150 ml
Obsah účinné látky: Citridiol 30 %
• Na bázi přírodních esenciálních silic
• Odpuzuje všechny druhy komárů a klíšťat
• Určený k aplikaci na kůži i oděv, pro děti od 2 let

V AKCI TAKÉ:
Repelent PREDATOR JUNIOR 
spray 150 ml za 179 Kč

139 Kč
 159 Kč 

-20 Kč

209 Kč
 239 Kč 

-30 Kč
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Kůže je největším orgánem lidského těla, zabírá totiž až 1,7 m² 
plochy a tvoří 8 % lidské hmotnosti. Stejně jako ostatní orgány 
i ona potřebuje naši pozornost. Víte, jak se o ni správně starat 
a předcházet rakovině kůže?

Čím může kůže onemocnět?
Rakovinu si můžete představit jako nekontrolovatelné množení 
buněk jakéhokoliv orgánu v těle. Ten může ztratit svoji funkci 
nebo svojí velikostí začít utlačovat okolí. Můžete ji mít i na kůži. 

Jaké jsou nejčastější typy rakoviny kůže?
1. Bazaliom: tento typ rakoviny kůže je nejčastější a jeho 

výskyt se v posledních 15 letech zdvojnásobil.  V 80 % 
případů se vyskytuje na hlavě a krku.

2. Melanom: je zhoubný nádor pigmentových buněk, který 
se vyskytuje převážně na kůži, ale může se objevit i pod 
nehtem nebo v oku. 

Mezi rizikové faktory rakoviny kůže řadíme:
 − věk nad 50 let
 − výskyt melanomu v rodině
 − UV záření 
 − vyšší citlivost na sluneční záření
 − zvýšená expozice nebo excesivní expozice slunečnímu 

záření v dětství, spálení do puchýřů v dětství, bulózní 
dermatitida po spálení sluncem v dětství

 − užívání solária
 − zvýšený počet atypických pih nebo vrozená velká piha (větší 

než 20 cm v dospělosti)
 − měnící se pigmentová skvrna
 − imunosuprese (např. při HIV infekci)

Bezpečné opalování neexistuje
Už jste určitě slyšeli o ultrafialovém záření. Jde o “problémovou” 
část slunečního záření, které může způsobovat poškození lidské 
kůže a očí. Hlavní dlouhodobé účinky slunečního záření jsou 
stárnutí kůže (photoaging) a vznik nádorů (fotokarcinogeneze).
Sluneční záření se k vám může dostat i ve stínu. Proto musíte 

zohlednit i charakter okolí: bílý písek, čerstvý sníh, vodní 
hladina či bílé betonové plochy sluneční záření odrážejí. 
Pozor také na běžná skla v okenních tabulkách či autech, ty 
velmi dobře propouští viditelné světlo i UVA záření, které kůži 
poškozuje do hloubky a způsobuje rychlé stárnutí.

Záleží i na volbě oblečení
Kromě ochranných krémů se můžete chránit i oblečením. 
U něho je však účinnost závislá na barvě, tloušťce, typu 
materiálu, velikosti nebo elasticitě. Např. barevné a černé 
oděvy chrání více, ale oproti bílým pohlcují více světla, a proto 
se nepříjemně zahřívají. S sebou bys vždy také měl/a mít 
sluneční brýle s testovaným UV filtrem.

Jak rakovině kůže předcházet?
 − Omezte pobyt na přímém slunci mezi 11.–15. hodinou kdy 

je UVB záření atmosférou nejméně filtrováno. V poledne je 
intenzita UV záření dvakrát vyšší než v 10 nebo 16 hodin.

 − Používejte širokospektré fotoprotektivní krémy s vysokým 
faktorem – nejlépe 50+, který propustí do kůže pouze 1/50 
ultrafialového záření.

 − Mažte se opakovaně dle svého fototypu (světlejší kůže = 
častější mazání), nejdéle však každé dvě hodiny.

 − Používejte dostatek krému – u dospělého i 6 čajových 
lžiček na jedno namazání.

 − Používejte také sluneční brýle s filtrem a pokrývku hlavy. 
 − Chraňte také oči – nejlépe kvalitními brýlemi s UVA a UVB 

filtrem (kategorie 3 a vyšší). Melanom se totiž může 
vyskytnou i v oku. 

 − Chraňte své děti – časté spálení v dětství může zvyšovat 
riziko rakoviny kůže v dospělosti. Malé děti patří mezi 
nejcitlivější skupinu a děti do tří let by měly být na slunci 
jen minimálně.

 − Vyhněte se soláriím – hlavní složkou jejich lamp je totiž 
UVA záření, které navíc způsobuje stárnutí kůže.

 − Pravidelně navštěvujte dermatologa (1× ročně) a každý 
měsíc si znaménka samovyšetřete.

Prevence rakoviny kůže a správná péče o ni

Jak na samovyšetření znamének?
V rámci prevence rakoviny kůže byste si měli minimálně 1× měsíčně. Každé znaménko si pečlivě prohlédněte pomocí metody ABCDE:

Pokud jste na některou z výše uvedených otázek odpověděl/a ANO, neváhejte a navštivte dermatologa.

Kůže je největším orgánem lidského těla, chrání ho před prochladnutím, infekcí 
a UV zářením. Na starosti má ale i produkci vitamínu D. Nauč se společně s námi, jak se o ni 

správně starat a předcházet tak rakovině.

Schéma kůže Pokožka

Škára

Podkoží

Jaké jsou rizikové faktory rakoviny
kůže?

Jak se projevuje rakovina kůže?

1,7 m 2 8 % 50 let

je rizikovým 
věkem pro 

rakovinu kůže.

hmotnosti 
člověka tvoří 

kůže.

tvoří povrch 
kůže.

Vylučovací

Smyslovou

Zásobní

Resorpční

Termoregulační

Obrannou

Co je to rakovina?

Rakovinu si můžeš představit jako nekontrolovatelné množení 
buněk jakéhokoliv orgánu v těle. Ten může ztratit svoji funkci 

nebo svojí velikostí začít utlačovat okolí.

Věk Slunce 
(UV B záření)

Více 
mateřských 
znamének

Genetika Solárium

>50 let

A
Asymmetry

B
Border

C
Colour

D
Diameter

E
Evolution

Co dělat, když u sebe zpozoruješ některou
z těchto změn?

Nepanikař Nestyď se Nehledej rady 
na internetu

Navštiv 
lékaře - dermatologa

Jak rakovině kůže předcházet?

Omez pobyt 
na slunci mezi 

11. - 15. h.

Pravidelně svou kůži 
1x měsíčně kontroluj 

metodou ABCDE.

Používej ochranu 
před sluncem - 

brýle i oděv.

Natírej se krémem 
s ochranným faktorem 

každé 2 hodiny.

Pravidelně choď 
na preventivní 

kontroly.

Projekt byl realizován

Ministerstva zdravotnictví

Zajímá tě více?
Více o tom, jak se starat o své #prsakoule, srdce

a reprodukční orgány nebo kdy a kam zajít
na preventivní prohlídku - zjistíš

na www.loono.cz/prevence

Sleduj nás na sociálních sítích @loonocz:

Otestuj si své
znalosti z prevence

na bit.ly/TestPrevence

Brání tělo před vnějšími vlivy, 
škodlivinami a mikroorganismy.

Díky pocení a stahování krevních 
cév reguluje teplotu těla.

V kůži jsou uloženy receptory, které 
reagují na tlak, bolest i teplo.

Pocením a mazovými žlázami se 
vylučují látky z těla.

V podkoží je uložený tuk i vitamíny 
v nich rozpustné.

Do těla se skrze kůži vstřebávají 
látky rozpustné v tucích.

Je znaménko 
asymetrické?

Je znaménko 
špatně 

ohraničené?

Má znaménko 
jinou barvu

než před 
měsícem?

Je jeho 
průměr  větší 
než 0,6 cm?

Mění se
znaménko 

v čase?

Vlas
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správně starat a předcházet tak rakovině.

Schéma kůže Pokožka

Škára

Podkoží

Jaké jsou rizikové faktory rakoviny
kůže?

Jak se projevuje rakovina kůže?

1,7 m 2 8 % 50 let

je rizikovým 
věkem pro 

rakovinu kůže.

hmotnosti 
člověka tvoří 

kůže.

tvoří povrch 
kůže.

Vylučovací

Smyslovou

Zásobní

Resorpční

Termoregulační

Obrannou

Co je to rakovina?

Rakovinu si můžeš představit jako nekontrolovatelné množení 
buněk jakéhokoliv orgánu v těle. Ten může ztratit svoji funkci 

nebo svojí velikostí začít utlačovat okolí.

Věk Slunce 
(UV B záření)

Více 
mateřských 
znamének

Genetika Solárium

>50 let

A
Asymmetry

B
Border

C
Colour

D
Diameter

E
Evolution

Co dělat, když u sebe zpozoruješ některou
z těchto změn?

Nepanikař Nestyď se Nehledej rady 
na internetu

Navštiv 
lékaře - dermatologa

Jak rakovině kůže předcházet?

Omez pobyt 
na slunci mezi 

11. - 15. h.

Pravidelně svou kůži 
1x měsíčně kontroluj 

metodou ABCDE.

Používej ochranu 
před sluncem - 

brýle i oděv.

Natírej se krémem 
s ochranným faktorem 

každé 2 hodiny.

Pravidelně choď 
na preventivní 

kontroly.

Projekt byl realizován

Ministerstva zdravotnictví

Zajímá tě více?
Více o tom, jak se starat o své #prsakoule, srdce

a reprodukční orgány nebo kdy a kam zajít
na preventivní prohlídku - zjistíš

na www.loono.cz/prevence

Sleduj nás na sociálních sítích @loonocz:

Otestuj si své
znalosti z prevence

na bit.ly/TestPrevence

Brání tělo před vnějšími vlivy, 
škodlivinami a mikroorganismy.

Díky pocení a stahování krevních 
cév reguluje teplotu těla.

V kůži jsou uloženy receptory, které 
reagují na tlak, bolest i teplo.

Pocením a mazovými žlázami se 
vylučují látky z těla.

V podkoží je uložený tuk i vitamíny 
v nich rozpustné.

Do těla se skrze kůži vstřebávají 
látky rozpustné v tucích.

Je znaménko 
asymetrické?

Je znaménko 
špatně 

ohraničené?

Má znaménko 
jinou barvu

než před 
měsícem?

Je jeho 
průměr  větší 
než 0,6 cm?

Mění se
znaménko 

v čase?

Vlas

Rakovina kůže se objevuje nejčastěji kolem 60. roku věku.
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Kosmetické přípravky.

• Hloubkově chrání dětskou 
pokožku (peptid C)

• Doporučujeme pro děti  
od 3 let

• Vysoká ochrana buněk až na 
úroveň DNA

• Lehká textura nezanechává bílé 
stopy

• Vhodný pro citlivou pleť i celé tělo

Photoderm NUDE 
Touch světlý  
SPF 50+ 40 ml

Photoderm Sprej  
SPF 30 400 ml

• Tónovaný fluid s efektem 
přirozeného make-upu

• Zmatňující efekt až na 8 h
• Obsahuje 100 % minerálních 

filtrů

Photoderm KID 
Mléko SPF 50+ 100 ml

Photoderm  
MINERAL SPF 50+ 
100 g
• 100 % minerálních filtrů
• Nabízí velmi vysokou úroveň 

UVA/UVB ochrany pro pokožku 
alergickou na chemické filtry  
a parfémy

• Nekomedogenní, neparfemo-
vaný, voděodolný a nemastný

549 Kč
 689 Kč 

-140 Kč

479 Kč
 559 Kč 

-80 Kč

479 Kč
 639 Kč 

-160 Kč

269 Kč
 329 Kč 

60 Kč

Čas dovolených  
a opalování opět začíná 
Jak se správně starat o naši kůži a předcházet tak rakovině? 
Celý článek najdete na další straně.
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Biovenol krém 2x200 ml  
+ Dezinfkeční gel na ruce  
100 ml ZDARMA
Vhodný k péči o pokožku unavených nohou, se 
sklonem k natékání, krém je kombinace olejů levan-
dule, citronové trávy, borovice, tea tree, rozmarýnu 
a bylinných extraktů z kaštanu, arniky, měsíčku 
a jalovce. Je vhodný k prokrvení nohou.

Kosmetický přípravek.

309 Kč
 379 Kč 

-70 Kč

EXCILOR proti bradavicím 
2v1
Excilor® proti bradavicím 2v1 kombinuje dvě nej-
běžnější ošetření – kryoterapii a gel s TCA kyselinou. 
Je vhodný pro rychlé a účinné ošetření bradavic.
Produkt je vhodný i pro děti od 4 let. 

Zdravotnický prostředek.

389 Kč
 439 Kč 

50 Kč

Dronspot 60mg/15mg  
střední kočky spot-on 2 × 0.7 ml 
Dronspot® k bezproblémovému odčervení koček  
ve formě pipety. Odčervujte pravidelně každé  
3 měsíce.

Řada Dronspot® a Drontal®  je určena k odčervení koček od nejčastějších vnitřních parazitů – od škrkavek, 
měchovců a tasemnic včetně jejich vývojových stádií v krvi a vnitřních orgánech.

ZA ZVÝHODNĚNOU CENU VŠECHNY  
OSTATNÍ PRODUKTY ŘADYDRONSPOT  
A DRONTAL, KROMĚ PRODUKTŮ DRONTAL  
KOČKY 24 TBL. A DRONTAL DOG FLAVOUR 24TBL.

V AKCI TAKÉ:
Drontal kočky 
2 tablet za 145 Kč

459 Kč
 522 Kč 

-63 Kč

Voltaren Forte 20 mg/g gel 
100 g
Působí proti bolesti až na 24 hodin.  
Při aplikaci ráno a večer: 
• Ulevuje od bolesti zad, svalů  

a kloubů
• Protizánětlivý účinek

Pozorně si přečtěte příbalovou informaci. Voltaren Forte 20 mg/g gel je lék 
k vnějšímu použití. Obsahuje diclofenacum diethylaminum. Voltaren Rapid 
25 mg měkké tobolky je lék k vnitřnímu užití. Obsahuje diclofenacum 
kalicum. Volně prodejné léky, Nicholas Hall’s global CHC database, DB6.

V AKCI TAKÉ:
Voltaren Rapid 25 mg,  
20 měkkých tobolek za 125 Kč

295 Kč
 359 Kč 

-64 Kč

AurisClean ušní sprej 15 ml
Účinně odstraňuje nadměrný ušní maz. 
Snižuje riziko zánětu ucha.

V AKCI TAKÉ:
AurisClean ušní kapky 
15 ml 139 Kč Zdravotnické prostředky.

Corega Max Control 40 g 
• Pevná fixace 
• Pomáhá bránit ulpívání zbytků jídla pod náhradou
• Tryska pro přesnou aplikaci  
• Bez zinku

V AKCI TAKÉ DALŠÍ COREGA FIXAČNÍ KRÉMY.
Při koupi fix. krému NAVÍC Corega 
Antibakteriální tablety blister 6ks.

109 Kč
 119 Kč

-10 Kč

Corega fixační krémy jsou zdravotnické prostředky.

Zdravotnické prostředky. Pozorně čtěte příbalovou informaci.

159 Kč
 179 Kč

-20 Kč

OCUTEIN SENSITIVE PLUS 
oční kapky 15 ml
Poskytuje okamžitou úlevu pro podrážděné  
a unavené oči. Vhodné pro citlivé oči. Lze aplikovat 
na kontaktní čočky.

V AKCI TAKÉ
OCUTEIN SENSITIVE roztok na kontaktní čočky 
a další přípravky Ocutein

Olynth® HA 0,5 mg/ml,  
nosní sprej, roztok 
• Rychle uvolňuje ucpaný nos
• Zvlhčuje nosní sliznici
• Neobsahuje konzervační látky
• Účinek po dobu 10 hodin
• Pro děti od 2 do 7 let

Nosní sprej, roztok Olynth® HA 1 mg/m, Olynth® HA 0,5 mg/ml  
obsahuje xylometazolin-hydrochlorid a je určen k podání do nosu.

GS Condro Diamant  
100 + 60 tablet
Zlatá edice s měsícem užívání navíc! 
Extrémní síla a účinnost pro všechny typy kloubů. 
Nejvyšší množství glukosamin sulfátu Clini-Q  
s aescinem a vitaminem C, který podporuje tvorbu 
vlastního kolagenu pro správnou funkci kloubních 
chrupavek.

Doplněk stravy. 4,06/tbl.

649 Kč
 699 Kč 

-50 Kč

149 Kč
 169 Kč

-20 Kč

FRONTLINE TRI-ACT Spot-on 
pro psy XS (2–5 kg) 1 ks
Nová řada Frontline TRI-ACT s repelentním účinkem. 
Pro klid a pohodu vašeho pejska.

Veterinární léčivý přípravek k vnějšímu užívání. Před užitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci.

V AKCI TAKÉ VŠECHNY 
PRODUKTY Z ŘADY 
FRONTLINE TRI-ACT 
ZA VÝHODNOU CENU 

169 Kč
 176 Kč 

-10 Kč

EXODERIL® 10 mg/g krém, 
30 g
Léčí kožní a nehtové plísně.
• Rychle ulevuje od svědění.
• Odstraňuje zarudnutí.
• Aplikace na kůži pouze  

1x denně.*
*při postižení nehtů 2x denně.

Volně prodejný lék k vnějšímu použití s účinnou látkou naftifin hydrochlorid. 
Čtěte pozorně příbalový leták.

V AKCI TAKÉ:
EXODERIL® 10 mg/ml kožní roztok, 20 ml za 239 Kč

179 Kč
 209 Kč 

-30 Kč

119 Kč

PET HEALTH CARE IXXO OBOJEK, 65 cm

Repelentní přípravek pro psy s účinností proti klíšťatům a blechám. 
Parazity odpudí anebo vysuší.

Biocidy. IXXO OBOJEK. Složení: 150 g/kg ethyl-N-acetyl-N-butyl-ß-alaninát; 2 g/kg geraniol. IXXO PIPETA pro 
psy do 10 kg. Složení: 350 g/kg ethyl-N-acetyl-N-butyl-ß-alaninát; 0,3 g/kg geraniol.Používejte biocidní přípravky 
bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu  
a připojené informace o přípravku.

V AKCI TAKÉ:
PET HEALTH CARE 
IXXO PIPETA pro malé 
psy do 10 kg a kočky,  
15 ml

499 Kč
 554 Kč 

-55 Kč

199 Kč

Pro šťastný život 
bez parazitů 
více produktů pro svoje zvířecí 
miláčky najdete na webu Pilulka.cz
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NEOSPAN forte 45 tobolek
Pomáhá s usínáním, omezuje předčasné probou-
zení (extra silná dávka kozlíku lékařského a pome-
rančovníku hořkého).

Doplněk stravy. 4,86 Kč/tbl.

219 Kč
 245 Kč

-26 Kč

Depend® Normal L pro 
ženy (9x6)

Dámské natahovací kalhotky vhodné pro 
silnější únik moči. Jsou vyrobeny z jemného 
bavlněného materiálu, který zajišťuje pohodlí 
a je šetrný i k citlivé pokožce.

Zdravotnické prostředky. 

V AKCI TAKÉ:
Depend® Normal L/XL  
pro muže (9x6) za 129 Kč

GAVISCON Duo Efekt  
perorální suspenze 300 ml

Gaviscon Duo Efekt poskytuje rychlou dvojí 
úlevu od pálení žáhy a zažívacích potíží. Půso-
bí až po dobu 4 hodin. Vhodné i pro těhotné 
a kojící ženy.

Lék k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

V AKCI TAKÉ: 
GAVISCON Duo Efekt 
 Žvýkací tablety 48 tablet za 189 Kč

BepanGel Hojivý gel 50 g
Velký pomocník na malé rány
MODERNÍ HYDROGEL 4v1
• Snižuje riziko vzniku jizev
• Chrání před další infekcí
• Urychluje hojení
• Chladí a nepálí

Pečlivě čtěte návod k použití. Bepangel Hojivý gel je zdravotnický prostře-
dek na drobná poranění. L.CZ.MKT.CC.12.2020.2119

149 Kč
 179 Kč 30 Kč

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Léčivý přípravek Canesten GYN Com-
bi Pack obsahuje tabletu kvaginálnímu použití a krém k vnějšímu použití. 
Obsahují léčivou látku clotrimazolum. www.canesten.cz

V AKCI TAKÉ:
Canesten GYN 1 den. vag. 1 tabelta za 229 Kč
Canesten GYN 6 dní , vag.crm. (1% 35g) za 189 Kč

Canesten® GYN  
Combi Pack
Pryč s kvasinkovou vaginální infekcí!
• Léčbu zvládne jedna vaginální tableta
• Aplikátor pro snadné a hygienické  

zavedení tablety
• Krém navíc uleví od nepříjemných vnějších 

příznaků

249 Kč
 299 Kč 

-50 Kč

259 Kč
 279 Kč 

-20 Kč

Lactulosa BIOMEDICA sir 
500 ml 

Účinné projímadlo, které působí místně 
v tlustém střevě a téměř se nevstřebává.
Způsobuje změknutí stolice, nenarušuje 
fyziologickou činnost střev. Léčivo proti zácpě, 
sirup k vnitřnímu užití, léčivá látka lactulósa.

Volně prodejné léky.

V AKCI TAKÉ:
 Lactulosa BIOMEDICA 
sir 250 ml za 105 Kč

Smecta 10 sáčků
K léčbě akutního průjmu u dospělých a dětí od 2 let
současně s podáním perorálního rehydratačního
roztoku. 

Léčivý přípravek pro vnitřní užití. Účinná látka: diosmectitum. U dětí 
mladších 3 let léčbu akutního průjmu vždy konzultujte s lékařem. Vždy 
užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací. 
SCA-CZ-000188

139 Kč
 155 Kč 

-16 Kč

HELICID 20 ZENTIVA  
14 tobolek
Účinná pomoc při pálení žáhy - snižuje množství 
kyseliny, která se tvoří ve Vašem žaludku.
Stačí jedna tableta denně.

Lék k vnitřnímu užití.  
Obsahuje omeprazol.Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

139 Kč
 159 Kč

-20 Kč

Cannaderm Venosil  
konopné mazání 100 ml

Chladivá úleva pro nohy bez otoků, křečo-
vých žil a pocitů těžkosti. Osvěžující mazání 
s konopím, rutinem a mátou.

Konopná péče.

189 Kč
 215 Kč 

26 Kč

DIOZEN 60 tablet

Těžké nohy? Křečové žíly? Hemoroidy?
Braňte svoje žíly zevnitř! 
Léčivý přípravek Diozen® zvyšuje napětí žilní 
stěny a odolnost cév.

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje diosminum micronisatum.  
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

169 Kč
 199 Kč 30 Kč

Doplněk stravy.  
Probicus® Premium 6,63 Kč/tbl., Probicus® + vit. D3 22,7 ml/Kč

Probicus® Premium 30 kapslí
Probiotikum i prebiotikum nové generace – podle 
Mezinárodní asociace probiotik, počet živých bakte-
rií garantovaný do konce expirace!

V AKCI TAKÉ:
Probicus® + vit. D3, 9 ml za 205 Kč

199 Kč
 234 Kč

-35 Kč

Bivenol micro 60 +10 tablet
Pro normální činnost kardiovaskulárního systému. 
Mikronizované částice za účelem zvýšení vstřebatel-
nosti a využitelnosti účinných látek.

Doplněk stravy. 3,12 tbl./Kč

NYNÍ DÁREK OPALOVACÍ  
KRÉM 75 ML ZDARMA.

219 Kč
 259 Kč 

-40 Kč

179 Kč
 209 Kč 

-30 Kč

Condrosulf® 400 mg tvrdé 
tobolky 60 tvrdých tobolek

Pro pohyb bez bolesti kloubů. Lék účinný v léč-
bě artrózy kolene, kyčle a kloubů prstů ruky.  
Obvykle se užívá 2× ročně po dobu 2–3 mě-
síců.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek s účinnou látkou 
chondroitin sulfát k perorálnímu podání.

419 Kč
 509 Kč 

-90 Kč

Brufen 400 mg 100 tablet
Úleva od bolesti hlavy, migrény, zubů, šíje i zad. 
Pomáhá při podvrtnutí a natažení svalů. Působí 
protizánětlivě.

Brufen 400 mg potahované tablety je léčivý přípravek k vnitřnímu užití s 
léčivou látkou ibuprofen. Čtěte pečlivě příbalovou informaci!

V AKCI TAKÉ:
Brufen 400 mg, 30 tablet za 65 Kč

145 Kč
 175 Kč

-30 Kč

139 Kč
 179 Kč 

-40 Kč
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Aš Hlavní 35 354 525 989

Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 41 326 316 795

Bílina Za Chlumem 814 478 048 000

Blansko Svitavská 1018/1 516 417 651

Bojkovice Nábřeží Svobody 168 572 641 200 

Brandýs nad Labem Pražská 75/21 326 902 750

Břeclav Na Valtické 723 519 344 199

Brno Horova 42 603 171 210

Brno Jugoslávská 123 545 242 405

Brno Purkyňova 3030/35c 549 211 011

Brno Příkop 843/4 778 727 863

Broumov Mírové náměstí 100 491 522 140

Brtnice Široká 376 567 213 731

Brumov - Bylnice sídliště Družba 1189 577 330 584

Čejkovice U Tůfarky 113 777 752 437

Čechtice  Blanická 327 317 854 142

Česká Lípa Čs.armády 1566 487 853 219

Česká Lípa Jindřicha z Lipé 117 487 826 332

České Budějovice Lannova třída 87/43 777 455 661

České Budějovice Dr. Bureše 1251/9a 385 347 245

Dačice Antonínská 85 384 358 282

Děčín Thomayerova 8 412 532 186

Doudleby nad Orlicí Dukelská 91 603 162 463

Dubné Dubné 34 387 992 503

Dymokury 1. Máje 99 322 312 473

Frýdlant nad Ostravicí Hlavní 271 556 431 178

Holice nám. T. G. Masaryka 29 466 682 370

Hořice Husova 322 493 624 380

Horšovský Týn Dr. E. Beneše 94 608 708 300

Hostěradice Hostěradice 20 515 333 690

Hostinné Lékárna Na Poliklinice
Boženy Němcové 442 491 814 344

Hostinné Dolní Brána 43 499 442 219

Hradec Králové Pospíšilova 1159/41 792 261 818

Hradec Králové Štefánikova 454/28a 773 071 529

Hradec Králové třída Karla IV. 834/4 773 877 936 

Hradec Králové Wonkova 1225/3 495 217 301

Choltice Pardubická 38 466 972 173

Jaroměř B. Němcové 486 491 810 153

Jesenice Mírové náměstí 16 313 599 201

Jince Zborovská 357 603 960 519

Jindřichův Hradec Růžová 41 778 735 599

Katovice Husovo náměstí 17 730 183 175

Kralovice Boženy Němcové 44 770 185 705

Kroměříž Havlíčkova 660/69 733 698 971

Kryry Hlavní 1 415 216 044

Krucemburk Mikuláše Střely 420 569 697 131

Kunovice Náměstí Svobody 359 572 549 202

Ledenice Náměstí 86 387 995 496

Lednice Pekařská 75 731 443 144

Litovel 1. máje 788 585 342 963

Lužice Velkomoravská 303/270A 518 357 011

Mělník Pražšká 532 315 670 229

Mikulov Piaristů 989/26 519 510 208

Mikulov Svobody 220/2 519 305 927

Milevsko Sokolovská 193 382 521 178

Miroslav Kostelní 1203/39 515 333 600

Mladá Boleslav Ulice Laurinova - u 3. brány, 
Areál Škoda Auto a.s. 326 812 959

Moravská Třebová
Nám. T.G. Masaryka 
33/27

461 318 300

Náchod Tyršova 866 493 034 010

Neveklov Rákosníkova 225 317 741 115

Nový Bor Liberecká 67 487 723 469

Olomouc Čajkovského 14 585 242 755

Ostrava Výškovická 2637/114 596 729 842

Ostrava - Polanka 1. května 863 739 393 598

Ostrava-Slezská Ostrava Chittussiho 9 597 011 285

Pardubice Lékárna Na Slovanech 
Dašická 1804 466 030 798

Písek Žižkova 403/48 382 213 995

Plasy Plzeňská 291 773 136 620

Plzeň V Bezovce 1909/4 377 423 462

Poděbrady Jižní 1340 325 625 324

Poděbrady
Nám. T.G. Masaryka 
796/3

325 612 697

Polná Husovo nám. 20 567 222 142

Polná Husovo nám. 29 567 212 321

Praha 1 Senovážné nám. 28 222 220589

Praha 2 Vyšehradská 24 602 465 825

Praha 7 Komunardů 16 732 776 480

Praha 10 Tesaříkova 1027/2 267 914 829

Praha 10 Šrobárova 1870/16 608 760 601

Prachatice Nám. Přátelství 665 773 793 258

Přibyslav Bechyňovo nám. 2 /569 484 385

Příbram VI - Březové 
Hory

náměstí J. A. Alise 288 318 633 484

Ratíškovice U Zastávky 203 518 367 790

Ronov nad Doubravou Lichnická 108 608 752 841

Rousínov Čs.Armády  324/13 517 371 446 

Rožmitál pod Třemšínem Rybova 94 318 665 162

Rtyně v Podkrkonoší náměstí Horníků 525 499 888 142

Řečany nad Labem Obránců míru 141 466 266 724

Říčany Masarykovo nám. 58 323 601 900

Senice na Hané Kout 26 585 429 427

Šitbořice Osvobození 600 777 773 259

Slavkov u Brna Malinovského 551 544 221 531

Strunkovice
Strunkovice nad Blanicí 
86

773 793 259

Světlá nad Sázavou Lánecká 970 569 452 362

Světlá nad Sázavou nám.Trčků z Lípy 162 569 452 756

Starý Hrozenkov Starý Hrozenkov 111 572 696 219 

Starý Plzenec Masarykovo náměstí 37 377 966 626

Šumperk Slovanská 281/22 583 214 876

Tábor Palackého 351 724 003 096

Tachov Václavská 1560 374 718 287

Teplice Antonína Sochora 4 417 575 322

Těšany Těšany 380 544 248 711

Tuchlovice Náměstí 591 312 657 038

Troubsko Hraničky 94/1 602 790 288

Trutnov - Střední Před-
městí

Česká 190 499 426 301

Trutnov - Horní Před-
městí

Palackého 201 499 426 241

Třebíč Karlovo nám. 49 568 841 181

Třešť nám. T. G. Masaryka 17/7 567 234 156

Uherské Hradiště Vodní 13 572 551 838

Ústí nad Labem Beethovenova 597/31 475 212 098

Ústí nad Labem Masarykova 794/320 475 603 603

Ústí nad Orlicí Polská 1308 465 635 436

Vacov Vacov 65 388 431 206 

Vamberk Hlavsova 51 494 544 477

Vysoké Mýto Komenského 92 605 864 903

Vysoké Mýto Komenského 211 465 423 720

Zábřeh Postřelmovská 2000/7a 583 455 236

Zdíkov Zdíkov 215 388 426 787 

Ždánice Městečko 195 417 639 444

Město Ulice a č. p. Telefon Město Ulice a č. p. Telefon

Léky používejte pouze v odůvodněných případech, neužívejte nadbytečné množství léků! Při užívání doplňků stravy dbejte na vyváženou a pestrou stravu a zdravý životní styl. Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták a účinky léků konzultujte 
s lékařem nebo lékárníkem! Vyobrazení v tomto letáku jsou pouze ilustrativní. Změna vyhrazena. Za tiskové chyby neručíme. Původní ceny se mohou v jednotlivých lékárnách lišit. Některé položky mohou být v některých lékárnách pouze na 

objednávku zákazníka. Nabídka platí do vyčerpání zásob.

409 Kč
 459Kč

-50 Kč

Zvlhčující oční kapky  
Systane™ ULTRA bez  
konzervačních látek 10 ml
Poskytují rychlou úlevu suchým, unaveným  
a podrážděným očím. Vhodné i pro uživatele  
kontaktních čoček.

Zdravotnické prostředky. Prosím podívejte se do návodu k použití ohled-
ně bezpečnostních opatření, varování a kontraindikací.

V AKCI TAKÉ:
Systane™ COMPLETE 
10 ml za 279 Kč

LADIVAL ALERGICKÁ  
POKOŽKA OF 50+ SPREJ 
150 ml
Ideální řešení pro alergickou 
či mastnou pleť se sklonem 
k akné, při sluneční alergii a 
Mallorka-akné. Unikátní ochran-
ný komplex UVA + UVB +IR-A 
(ochrana před infračerveným 
zářením).

Kosmetika.

CLOTRIMAZOL AL 200 MG 
VAG 3 tablety
K léčbě kvasinkových či plísňových  
infekcí pochvy. Pro ženy a dívky  
od 12 let.

Pečlivě čtěte příbalový leták.
Volně prodejný lék k vaginálnímu užití s obsahem clotrimazolu. 

85 Kč
 109 Kč 

-24 Kč

Degasin 280 mg 32 tobolek
Přináší úlevu u osob s gastrointestinálními 
problémy způsobenými tvorbou  
plynu: nadýmání, plynatost a tlak  
v břiše.

Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod na použití.

Proenzi Intensive 120 tablet
Komplexní kloubní výživa s vylepšeným  
vstřebáváním. S vitaminem C, který  
podporuje tvorbu kolagenu pro  
normální funkci chrupavky.

Doplněk stravy.  
5,32 Kč/tbl.

639 Kč
 685 Kč

46 Kč

SEPTOFORT 2 MG 24 pastilek
Léčí příčinu bolesti v krku. Ničí široké spektrum 
bakterií i viry. Lokální léčba infekcí v dutině ústní 
a horních cest dýchacích. Mátová příchuť.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.  
Septofort 2mg je lék k vnitřnímu užití. Obsahuje chlorhexidin.

Uroval manosa Akut 20 tablet
Kombinace extraktu kanadských brusinek  
a D-manosy. Vhodné také pro těhotné  
a kojící ženy. 

Doplněk stravy. 15,45 Kč/tbl.

309 Kč
 349 Kč 

-40 Kč

Doplněk stravy.

Ibalgin® Plus 24 tablet 

Rychlejší a silnější úleva od bolesti hlavy
První a jediná kombinace ibuprofenu a kofeinu.
Kofein zesiluje působení ibuprofenu proti bolesti 
a společně přinášejí rychlejší a silnější úlevu.
Ke krátkodobé symptomatické léčbě akutní  
středně silné bolesti u dospělých, jako je  
bolest zubů nebo bolest hlavy. 
Dvojí silou proti bolesti hlavy.

Ibalgin® Plus je volně prodejný lék k vnitřnímu užití. Pozorně čtěte příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

99 Kč
119 Kč20 Kč

Magne B6® 100 tablet

Magne B6® obsahuje kombinaci hořčíku 
a vitaminu B6, díky kterému se hořčík 
v těle rychleji doplní. Magne B6® je 
určen ke zlepšení příznaků nedostatku 
hořčíku, jako např.: Nervozity, vyčer-
panosti, podráždění, svalových křečí, 
mravenčení.

V AKCI TAKÉ:
Magne B6® Forte tablety 
50 tablet za 179 Kč

219 Kč
259 Kč

-40 Kč

Magne B6  je volně prodejný lék k vnitřnímu užití. Čtěte pozorně příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

239 Kč
 279 Kč 

-40 Kč

109 Kč
 139Kč

-30 Kč

139 Kč
 149 Kč 

-10 Kč
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Z nákupu vybraných  
balení produktů Aporosa  
přispíváte 3 Kč na sbírku  

Pomozte dětem.

APOROSA prémiový  
Vitamin C 700mg  
s postupným uvolňováním  
75 kapslí
Doplněk stravy s postupným uvolňováním. Vitamin 
C přispívá k normální funkci imunitního a nervové-
ho systému a ke snížení míry únavy a vyčerpání.

Doplněk stravy. 1,85 Kč/tbl.

139 Kč
 169 Kč 

-30 Kč

APOROSA Vitamin D3  
2000 I.U. 75 + 15 tobolek
Vitamin D3 podporuje správné fungování imu-
nitního systému. Přispívá k udržení normálního 
stavu kostí a zubů, napomáhá k udržení normální 
činnosti svalů. 

APOROSA  
Probio Laktobacily 75 kapslí
Komplex mikroorganizmů s vlákninou příznivě pů-
sobí na kondici střevního mikrobiomu a podporuje 
normální činnost střev.

249 Kč
 289 Kč 

40 Kč

169 Kč
 199 Kč 

30 Kč

APOROSA premium  
Vlasové vitaminy 120 kapslí
Vyvážená směs vitamínů, minerálních látek, stopo-
vých prvků, aminokyselin, v kombinaci s extraktem 
z kopřivy a křemíkem.

Doplněk stravy. 1,90 Kč/tbl. Doplněk stravy. 2,25 Kč/tbl.

APOROSA prémiový  
Ostropestřec  
(Silymarin 200 mg) 75 tablet
Produkt přispívá k normální funkci trávení a jater 
a k jejich pročištění, udržuje normální hladinu cukru 
v krvi, podporuje přirozenou obranyschopnost.

APOROSA prémiový Hořčík 
Citrát 150 mg + B6 75 tablet
Hořčík v organické formě citrátu hořečnatého se 
v lidském těle velmi dobře vstřebává. Hořčík s vi-
tamínem B6 přispívají k normální činnosti nervové 
soustavy, k udržení normální psychické činnosti 
a podporují snížení míry únavy a vyčerpání.

Doplněk stravy. 1,53 Kč/tbl.

115 Kč
 129 Kč 

-14 Kč

Aporosa Kyselina listová 
+B12, +B6, 100+20 tablet
Kyselina listová patří mezi vitamíny ze skupiny B 
(někdy se taky označuje jako vitamín B9 nebo folát). 
Společně s vitamínem B12 se podílí na tvorbě DNA, 
taky na dělení buněk v těle, tvorbě krve a růstových 
procesech.

Doplněk stravy. 1,24 Kč/tbl.

139 Kč
 169 Kč 

-30 Kč

Doplněk stravy. 1,54 Kč/tbl. Doplňky stravy. Probio Laktobacily 75 kapslí za 3,32 Kč/tbl.,  
20 kapslí 3,95 Kč/tbl.

V AKCI TAKÉ:
APOROSA Probio 
Laktobacily  
20 kapslí  
za 79 KČ

229 Kč
 269 Kč 

-40 Kč

149 Kč
 169 Kč 

-20 Kč


