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Rezervujte si léky na předpis on-line na:

www.RezervaceReceptu.cz

NAŠE KARTA

POUKÁZKY

> je zdarma

Obdarujte své blízké poukázkou
např. na vitamíny, potravinové doplňky,
léčiva nebo zdravotnický materiál
v hodnotě 200,- Kč a 500,- Kč.

> je anonymní
> může s ní přijít kdokoli

PROBIOTIKA

UCPANÝ NOS

Biopron 9 Immunity
30 tobolek

0,5 mg/ml nosní sprej, roztok, 10 ml

Pro každodenní doplnění
střevní mikrobioty
probiotiky a prebiotiky
Díky obsahu vitaminu D3
také pro podporu
imunitního systému

Zkracuje trvání rýmy v průměru o 2 dny
a působí protivirově.
Neobsahuje konzervační látky
a účinek přetrvává až 12 hodin.
Sprej proti rýmě pro děti od 6 let,
dospívající a dospělé.

běžně

naše
cena

Doplněk stravy

Nasivin® Sensitive

306 Kč

245 Kč

CHŘIPKA A NACHLAZENÍ

V nabídce také Nasivin® Sensitive pro děti,
10 ml za akční cenu 99 Kč.
Nasivin® Sensitive 0,5 mg/ml nosní sprej, roztok je lék k nosnímu podání s léčivou
látkou oxymetazolin-hydrochlorid. Čtěte pečlivě příbalovou informaci!

běžně

121 Kč

naše
cena

94 Kč

IMUNITA

Coldrex Horký nápoj

Vitamin C 500 – aktivovaná forma

Odstraňuje příznaky chřipky a nachlazení.
Díky paracetamolu snižuje horečku,
odstraňuje bolest hlavy, bolest v krku.
S přídavkem léčivé látky na uvolnění
ucpaného nosu a s vitaminem C.

• Rychlá absorpce a 24hodinový efekt
• Vysoká biologická dostupnost
• Vhodná i pro citlivý žaludek
• Nekyselá forma vitaminu C s neutrálním
ph nezpůsobuje trávicí těžkosti
• Organický selen, přírodní nukleotidy

Citron, 10 sáčků

běžně
Lék k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
O správném použití se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

naše
cena

30 potahovaných tablet

204 Kč

165 Kč

běžně

naše
cena

Doplněk stravy

217 Kč

158 Kč

BOLEST

Voltaren Forte

20 mg/g gel, 150 g + DÁREK

Při koupi Voltaren Forte 20 mg/g gel, 150 g za zvýhodněnou cenu,
získáte NAVÍC sportovní rychleschnoucí ručník, jako dárek.
Akce platí do 22. 10. 2022 nebo do vyprodání zásob.

Analgetikum ve formě gelu s účinkem proti bolesti až na 24 h
při aplikaci 2x denně. Tlumí bolest zad, svalů a kloubů.
Voltaren Forte 20 mg/g gel, 150 g

běžně
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.

naše
cena

509 Kč

386 Kč

Voltaren Rapid 25 mg, měkké tobolky

běžně

157 Kč

naše
cena

121 Kč

Léčiva, obzvláště vydávaná na recept, užívejte výhradně na doporučení lékaře či lékárníka. Ostatní léčivé přípravky užívejte jen v případě výskytu příznaků, pro které jsou určeny, event. opět po konzultaci
s lékařem či lékárníkem. Účelem tohoto materiálu je informovat zákazníky, ne nabádat ke zvýšenému, neopodstatněnému či jinak nevhodnému užívání léčiv a potravinových doplňků. Není-li uvedeno
jinak, platí cena výrobku po dobu trvání akce či do vyprodání zásob. Za tiskové chyby neručíme. Změna vyhrazena.
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DĚTI/VITAMÍNY

IMUNITA

Vitamin D3 400 I.U.

BOLEST V KRKU

Betaglukan IMU 200 mg

kapky, 10 ml

Přípravek obsahující přírodní betaglukany
s garancí čistoty min. 80%, vlákninu inulín a vitamin D
pro podporu normální funkce imunitního systému.

běžně

148 Kč

běžně

naše
cena

115 Kč

naše
cena

OPARY

Doplněk stravy

16 tablet

Streptococcus salivarius K12 - Tato bakterie dokáže
zaujmout strategické pozice v dutině ústní, nosohltanu
a středouší a dokáže vytěsnit nežádoucí druhy.
Studie dokazují, že Bactoral je schopen kolonizovat
horní část dýchacích cest již 3 dny po prvním podání
a je možno ho detekovat ještě 32 dní po vysazení.

397 Kč

296 Kč

BOLEST

Zovirax Duo

Bactoral

60 tobolek

Vitamin D3 pro děti
od 14 dní věku
v olivovém oleji
s certifikovaným
dávkovačem

Doplněk stravy

BOLEST, HOREČKA

běžně

Doplněk stravy

naše
cena

360 Kč

500 mg/65 mg, 24 potahovaných tablet

Panadol Extra Novum

Sinecod, sirup

Jediný krém na léčbu oparů
s dvojím složením:
– zabraňuje množení viru
– pomáhá léčit zánět
Klinicky prokázaně
pomáhá zastavit
vznik puchýřků.
Zkracuje dobu hojení.

Proti mírné až
středně silné bolesti:
- hlavy včetně migrény,
zubů, při menstruačních
bolestech
- bolesti svalů, kloubů
a v krku při onemocnění
horních cest dýchacích.
Objevuje se v krvi
již do 10 minut.

Proti suchému
dráždivému kašli
různého původu:
Vhodný pro dospělé
a děti od 3 let
Oblíbená příchuť vanilky.

běžně

naše
cena

Zovirax Duo 50 mg/g + 10 mg/g krém
je lék k vnějšímu užití. Před použitím si
pečlivě přečtěte příbalovou informaci.

339 Kč

262 Kč

RÝMA/NACHLAZENÍ/UCPANÝ NOS

Pozorně si přečtěte příbalovou informaci.
Panadol Extra Novum 500 mg/65 mg
a Panadol Novum 500 mg (Paracetamol)
potahované tablety, jsou léky
k vnitřnímu užití.

běžně

naše
cena

SPÁNEK

V nabídce také
Sinecod 50 mg, tablety
s prodlouženým uvolňováním
za akční cenu 187 Kč.

L-tryptofan + bylinky
30 kapslí

nosní sprej

Nosní sprej s vůní mentholu:
- pomáhá rychle
uvolnit ucpaný nos
- uvolňuje tlak v dutinách
- ucpaný nos začíná uvolňovat
do 2 minut a až na 24 hodin,
při aplikaci ráno a večer

Před použitím si pečlivě přečtěte
příbalovou informaci. Sinecod sirup
a Sinecod 50 mg jsou léky k vnitřnímu
užití. Obsahují butamirati citras.

Rychlá a učinná úleva
od horečky a bolesti,
včetně bolesti hlavy,
zad, zubů, či při
menstruaci.

Poskytuje rychle
dvojí úlevu od pálení žáhy
a zažívacích potíží.
Vhodné i pro
těhotné a kojící ženy.

Sirup pro děti s příjemnou
pomerančovou příchutí.
Obsahuje kvasničný betaglukan
(s garancí čistoty min. 80%)
v množství 10 mg v jedné dávce
(3 ml sirupu).

30 tobolek

229 Kč

naše
cena

175 Kč

Léky k vnitřnímu užití. Obsahují ibuprofen.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

běžně

naše
cena

139 Kč

101 Kč

běžně

Doplněk stravy

naše
cena

běžně

164 Kč

naše
cena

117 Kč

běžně
Léky k vnitřnímu užití. Před použitím
si přečtěte příbalovou informaci.

naše
cena

227 Kč

157 Kč

běžně

naše
cena

Doplněk stravy

244 Kč

180 Kč

MULTIVITAMINY PRO DĚTI

B17 APRICARC

RAKYTNÍČEK multivitaminové želatinky

Veganské želé Trpaslíci 90 ks /230 g | Veganské želé Skřítci 90 ks /230 g | Originál 70 ks/280 g
Višeň 70 ks /280 g | Hruška 70 ks /280 g | Džungle 70 ks /280 g
Mořský svět 140 ks /280 g | Koníci 50 ks/200 g

s meruňkovým olejem
60 kapslí

Skvělá chuť díky obsahu 20 % ovocné šťávy.
• Obsahují vitaminy a rakytník
na podporu imunity.
• Bez konzervačních látek.
• V akci celkem 8 druhů,
včetně 2 veganských novinek.

4 účinné složky
v 1 kapsli.
Obsahuje meruňková jádra s „vitaminem“ B17.
Hlíva ústřičná pochází z prověřených pěstíren.
Reishi a rakytník podporují obranyschopnost organizmu.

běžně
V nabídce také B17 APRICARC
180 kapslí za akční cenu 798 Kč

naše
cena

Doplněk stravy

416 Kč

322 Kč

Doplněk stravy

IMUNITA

běžně

249 Kč

naše
cena

191 Kč

IMUNITA

TEREZIA Hlíva ústřičná

TEREZIA Reishi

• 20 rozpustných
šumivých tablet
• s vlákninou, bez aspartamu
• ovocná příchuť: pomeranč

Nejsilnější hlíva na trhu*
• Hlíva z prověřených pěstíren
• Rakytník a šípek podporuje imunitu
• Bez konzervantů

V nabídce také
REVITAL® MULTI 20 tablet
za akční cenu 68 Kč

* Nejvyšší obsah deklarovaných betaglukanů.
Dle průzkumu z lékáren, červen 2021.

100% houbový
přípravek
v BIO kvalitě.
Obsahuje všechny
aktivní látky celé reishi,
které působí ve
vzájemné harmonii.
Reishi podporuje obranyschopnost
organizmu a příznivě působí
na oběhový systém.

20 tablet

259 Kč

207 Kč

s pomerančovou příchutí, 150 ml

V akci také GAVISCON
Liquid Peppermint,
300 ml za cenu 141 Kč.

V akci také NUROFEN Rapid 400 mg,
20 tobolek za cenu 99 Kč.

s rakytníkovým olejem

Hlíva s rakyt. olejem 30 + 30
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
O správném použití se poraďte se svým
lékařem nebo lékárníkem. Otrivin Menthol
1 mg/ml a Otrivin 1 mg/ml nosní spreje,
roztoky, obsahují xylometazolin.
Léky k podání do nosu.

perorální suspenze, 300 ml

REVITAL® VITAMIN C 1 000 mg

Když melatonin nestačí…
• 12 aktivních látek
pro snadné usínání
• kvalitní
a přirozený spánek
• L-tryptofan +
vitaminy skupiny B
• pro zklidnění mysli

V nabídce také Otrivin nosní
sprej za akční cenu 94 Kč.

běžně

VITAMÍNY, IMUNITA

HypnoX®

Otrivin Menthol

Glukánek sirup pro děti

1,5 mg/ml, 200 ml

109 Kč

85 Kč

GAVISCON Duo Efekt

IMUNITA

50 mg/g + 10 mg/g krém

IMUNITA

NUROFEN Rapid 400 mg

429 Kč

KAŠEL

V akci také Panadol Novum 500 mg,
24 potahovaných tablet za cenu 38 Kč.

ZAŽÍVANÍ, PÁLENÍ ŽÁHY

Doplněk stravy

běžně

96 Kč

naše
cena

71 Kč

běžně

Doplněk stravy

naše
cena

229 Kč

178 Kč

Hlíva s rakyt. olejem 60 + 60 Hlíva s rakyt. olejem 100 + 100

běžně

naše
cena

436 Kč

337 Kč

běžně

naše
cena

631 Kč

501 Kč

Hlíva + lactobacily 60 + 60

běžně

naše
cena

439 Kč

348 Kč

60 kapslí

V nabídce také
TEREZIA Reishi 120 kapslí
za akční cenu 644 Kč.

Doplněk stravy

běžně

naše
cena

508 Kč

393 Kč

Vždy si prostudujte příbalový leták a při jakékoliv nejasnosti se o účinku nebo použití daného přípravku poraďte s lékařem či lékárníkem. Ceny jsou uváděny vždy jako konečné pro zákazníka tj. s DPH. Částka uvedená jako „běžně“ znamená obvyklou cenu, za kterou je výrobek lékárnami prodáván. Účelem tohoto materiálu je informovat zákazníky, ne nabádat ke zvýšenému, neopodstatněnému či jinak
nevhodnému užívání léčiv a potravinových doplňků. Není-li uvedeno jinak, platí cena výrobku po dobu trvání akce či do vyprodání zásob. Za tiskové chyby neručíme. Změna vyhrazena.
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BOLEST V KRKU

DIAGNOSTIKA

Halset®

Tlakoměr Veroval® Compact

Cetylpyridinii chloridum
monohydricum 1,5 mg.
Užití při lehkých a středních
zánětech dutiny ústní a hltanu
(bolesti v krku, zánět
ústní sliznice, zánět dásní)

• přehledný displej
a snadné ovládání
• automaticky měří
krevní tlak a pulz
• detekuje srdeční arytmie
• paměť pro 2 uživatele
• záruka 3 roky

24 pastilek

Halset pastilky jsou volně prodejný lék. 1 pastilka obsahuje Cetylpyridinii chloridum
monohydricum 1,5 mg. Pastilky pomalu rozpouštět v ústech. Před použitím léku si
pozorně přečtěte písemnou informaci pro uživatele a poraďte se svým lékařem, nebo
lékárníkem. Zastoupení pro ČR: E&B Pharma spol. s r.o., U Vily 463, 691 05 Zaječí,
Česká republika.

s univerzální manžetou

běžně

121 Kč

běžně

naše
cena

89 Kč

naše
cena

PAMĚŤ, JÁTRA

Zdravotnický prostředek. Čtěte pozorně návod k použití.

DL-Vitamin C

1 325 mg, 90 kapslí

s postupným uvolňováním
500 mg, 60 kapslí

Používá se při nadměrné psychické
a fyzické zátěži, jaterních obtížích;
brání usazování tuků v cévách.

Vitamín C podporuje imunitní systém
organismu v zimním období.
Vyšší potřeba vitamínu C je i během
dospívání, v těhotenství, při kojení,
namáhavé práci, infekčních nemocech,
po úrazech, ve stáří, u kuřáků.

výhodná cena

155 Kč

MOZEK, SRDCE, ZRAK

výhodná cena
Doplněk stravy

129 Kč

PAMĚŤ, SOUSTŘEDĚNÍ, PROKRVENÍ

DL-Omega 3 Forte

DL-Ginkgo Active

vysoký obsah omega-3 mastných
kyselin EPA a DHA v jedné kapsli
- dostatečné množství obou kyselin
podporuje zdravou srdeční činnost
- DHA přispívá k udržení
normální funkce mozku a zraku.

• podporuje periferní krevní oběh
a tím přispívá k zachování
normálního stavu zraku a sluchu
• pomáhá udržovat paměť a další mozkové
funkce jako soustředění a pozornost,
a to i s přibývajícím věkem
• jako přírodní antioxidant přispívá
k ochraně buněk před
oxidačním poškozením

90 tobolek

60 kapslí

výhodná cena

výhodná cena
Doplněk stravy

1084 Kč

VITAMINY

DL-Lecitin forte

Doplněk stravy

1286 Kč

199 Kč

Doplněk stravy

99 Kč

Vždy si prostudujte příbalový leták a při jakékoliv nejasnosti se o účinku nebo použití daného přípravku poraďte s lékařem či lékárníkem. Ceny jsou uváděny vždy jako konečné pro zákazníka tj. s DPH.
Částka uvedená jako „běžně“ znamená obvyklou cenu, za kterou je výrobek lékárnami prodáván. Účelem tohoto materiálu je informovat zákazníky, ne nabádat ke zvýšenému, neopodstatněnému či jinak
nevhodnému užívání léčiv a potravinových doplňků. Není-li uvedeno jinak, platí cena výrobku po dobu trvání akce či do vyprodání zásob. Za tiskové chyby neručíme. Změna vyhrazena.

