LÉKÁRNY

AKČNÍ NABÍDKA

PRAHA

Akční nabídka platná od 18.3. 2019 do 30.4. 2019 nebo do vyprodání zásob

BŘEZEN - DUBEN

LÉKÁRNA KARLÍN LÉKÁRNA U PALLADIA
SOKOLOVSKÁ 5/49a, PRAHA
REVOLUCNÍ
ˇ 1963/6, PRAHA

ˇ
LÉKÁRNA VODICKOVA
VODICKOVA
38, PRAHA
ˇ

OTEVÍRACÍ DOBA:

OTEVÍRACÍ DOBA:

OTEVÍRACÍ DOBA:

Pondělí - Pátek: 7:30 - 19:30
Sobota - Neděle: ZAVŘENO

Pondělí - Pátek: 9:00 - 21:00
Sobota - Neděle: 9:00 - 21:00

Pondělí - Pátek: 7:00 - 23:00
Sobota: 9:00 - 23:00, Neděle: 10:00 - 23:00

Tel.: +420 222 959 139

Tel.: +420 724 888 446

Tel.: +420 222 987 433

Allergodil

10 ml
Nosní sprej, roztok
Léčí příznaky alergické rýmy jako svědění,
kýchání a vodnatý výtok z nosu.
Lze užívat dlouhodobě. Vhodný od 6 let.

Barny´s HypnoX ®, forte

20 tablet

když se chcete vyspat
pro váš zdravý a posilující spánek
extra silná bylinná směs tradičně užívaná pro lepší
komfort usínání (kozlík, chmel, mučenka, meduňka)

z

Allergodil 1 mg/ml, nosní sprej, roztok je léčivý přípravek k nosnímu podání
s léčivou látkou azelastin hydrochlorid. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

24 pastilek

Zastavte bolest v krku hned na začátku s pastilkami
Strepsils Med a Citron.
Účinkuje proti virům, bakteriím a kvasinkám.
Rychlý uklidňující efekt po 2 minutách*.

z

189 KČ

209 KČ

Strepsils Med a citron

z

139 KČ

139 KČ

Doplněk stravy.

QUIXX ®, nosní sprej

30 ml

335

KČ

Doplněk stravy..

FYPRYST COMBO pro kočky / psy

119KČ

125KČ

159 KČ

ceny od

V nabídce také:

179 KČ

další přípravky z řady QUIXX
za zvýhodněnou cenu

Lék k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
Správné použití konzultujte se svým lékařem či lékárníkem.
*dáno lékovou formou pastilky.

109 KČ

®

Hypertonický roztok mořské vody, obsahuje vodu z oceánu a čištěnou vodu.
Zdravotnický prostředek k aplikaci do nosu. Pečlivě si pročtěte návod k použití.

30 potahovaných tablet

Forfemina Slim,

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

přípravek na odvodnění těla

60 kapslí

Obsahuje extrakt z Rhodiola rosea, který přispívá k odolnosti vůči
stresu. Obsahuje také hořčík, vitamín B6 a vitamín B9, které
přispívají ke snížení únavy a vyčerpání.

pomáhá odstraňovat přebytečnou vodu z těla
pomáhá udržet normální tělesnou hmotnost
přispívá k detoxikaci organismu
brání vzniku otoků dolních končetin a rozvoji celulitidy
nehormonální přípravek

155 KČ

199 KČ

KČ

NOVINKA

Doplněk stravy.

nejsilnější hlíva na trhu*
hlíva z českých pěstíren
rakytník na podporu imunity
bez příměsí a konzervačních látek.

60+60 kapslí

Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus

75 KČ
105 KČ
Léčivý přípravek s účinnou látkou oxymetazolin hydrochlorid
k nosnímu podání. Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Správné
použití konzultujte se svým lékařem či lékárníkem.

info@lekarny-praha.eu

295

KČ

Doplněk stravy.

Dexoket ® 25 mg

10 potahovaných tablet

Rychlá a účinná pomoc, když vás zasáhne bolest*

pro účinnou úlevu od rýmy
a ucpaného nosu
přípravek mohou používat dospělí
a děti od 6 let

399 KČ
Doplněk stravy.
* Nejvyšší obsah deklarovaných betaglukanů. Dle průzkumu z lékáren, květen 2018.

15 ml

Nosní sprej, 0,5 mg/ml

299 KČ

60 kapslí

225 KČ

315 KČ

Doplněk stravy. Odolnost vůči stresu. Extrakt z Rhodiola rosea přispívá
k odolnosti vůči stresu. Hořčík přispívá ke snížení únavy.

TEREZIA Hlíva ústřičná s rakytníkovým olejem

TEREZIA Ostropestřec + reishi
Ostropestřec pomáhá k ochraně a regeneraci jater.
V kombinaci s reishi a černým bezem na podporu imunity.
Bez příměsí a konzervačních látek.

Pomáhá při odstraňování přebytečné vody z těla a přispívá ke kontrole
tělesné hmotnosti.

odolnost vůči stresu
snížení únavy a vyčerpání

215

255 KČ

roztok pro nakapání na kůži, spot-on
ochrana psů, koček a fretek před nejvýznamnějšími
zevními cizopasníky, klíšťaty a blechami
účinný proti dospělým blechám i jejich vývojovým stádiím
léčba alergie na bleší kousnutí

V nabídce také:

Magne B6 ® Control Stress

ženšen pomáhá podporovat duševní
a fyzickou výkonnost
ginkgo pomáhá udržovat zdravou paměť
určen pro dospělé
bez lepku

Veterinární přípravek k vnějšímu užití pro psy, kočky a fretky – antiparazitikum

účinně a bezpečně pomáhá uvolnit ucpaný nos při nachlazení,
chřipce a alergii
snižuje riziko komplikací (zánět středního ucha, zánět dutin)
mohou ho používat i těhotné a kojící
ženy a děti od 6 měsíců věku
nezpůsobuje závislost

i další príchuti
za zvýhodněnou cenu

30 tablet

Kompletní multivitamin s vitaminy, minerály, stopovými
prvky PLUS s výtažky z ženšenu a ginkgo biloby.

V nabídce také:
Allergodil, oční kapky, 6 ml
za zvýhodněnou cenu

Multivitamin CENTRUM PLUS ženšen & ginkgo

pohybového aparátu
zubů
menstruační

V nabídce také:
Dexoket granule pro perorální roztok
za zvýhodněnou cenu

79 KČ
99

KČ

*ke krátkodobé léčbě bolesti mírné až střední intenzity
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje dexketoprofen trometamol. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

www.lekarny-praha.eu

Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták. Účinky a způsob použití konzultujte s lékařem či lékárníkem. Dávkování dle příbalového letáku. Účelem informačního materiálu není podpora zvýšeného užívání léčivých přípravků. Nenabádáme Vás k nadměrnému, nevhodnému ani neopodstatněnému užívání
léků/léčivých přípravků. Doplňky stravy nenahrazují různorodou, vyváženou stravy ani zdravý životní styl. Nabídka platí od 18.3. do 30.4.2019 nebo do vyprodání zásob. Běžné ceny se mohou v jednotlivých lékárnách lišit. Slevy se nesčítají. Uvedené ceny jsou vč. DPH. Změny a tiskové chyby jsou vyhrazeny.

