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ZÁŘÍ-ŘÍJEN 2020
Akční ceny platí od 14. 9. do 11. 10. 2020 nebo do vyprodání zásob

• Ještě více mléčného tuku
• Bez palmového oleje

NOVÉ
VYLEPŠENÉ
SLOŽENÍ

HiPP 3 JUNIOR Combiotik
500 g
-20%

-8%

100 g = 49,80 Kč
HiPP Combiotik - nic není blíže
mateřskému mléku. Pokud nemůžete kojit,
vyzkoušejte HiPP s kombinací
a
**.
**přírodní kultury mléčného kvašení

V akci také HiPP 2 BIO Combiotik, 500 g,
cena 269 Kč, HiPP 4 JUNIOR Combiotik,
500 g, cena 249 Kč.

Sunar Complex 2, 3, 4 a 5, 600 g
100 g = 33,17 Kč

100 g = 43,00 Kč

129 Kč
159 Kč

Sunar Premium 2, 3 a 4, 600 g
100 g = 48,17 Kč

249 Kč

-19%

Sunar Gravimilk
300 g, různé druhy

199 Kč

-24%

Sunárek mléčná
kašička 225 g,
různé druhy

Sunárek rozpustný
nápoj 200 g,
různé druhy

59 Kč

79 Kč

75 Kč

314 Kč

-21%

-21%

100 g = 26,22 Kč

289 Kč

100 g = 39,50 Kč

100 Kč

Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy.*

Sunárek Cool ovoce 120 g,
různé druhy
Sunárek Do ručičky 100 g,
různé druhy
100 g = od 15,83 Kč

19 Kč
25 Kč

Akce se nevztahuje na počáteční mléko. Kojení je
pro kojence nejlepší. Výživu konzultujte s lékařem.
Potravina pro zvláštní výživu.*

– 40 Kč

289,akční cena

249,-

LEROS® Baby Čaj pro kojící matky
20 sáčků
1 sáček = 2,10 Kč
• řada určená pro maminky a jejich miminka
• mimořádně kvalitní čaje pro těhotné
i kojící ženy splňují nejpřísnější požadavky
• jsou chutné, 100% přírodní, bez chemických
přísad
• dětské čaje jsou bylinné a bylinno-ovocné
i ovocné, jsou vyrobeny z přírodních surovin,
bez chemických a konzervačních látek
• nejsou doslazovány cukrem ani jinými
sladidly
V akci všech 16 čajů LEROS® Baby a 2 čaje
LEROS® Dětský bylinný čaj s heřmánkem,
akční cena od 33 Kč.
Doplněk stravy*

– 13 Kč

55,akční cena

42,-
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Panadol pro děti
jahoda 24 mg/ml
perorální
suspenze

HOREČKA

PROSPAN® sirup

KAŠEL

100 ml

RÝMA
A NACHLAZENÍ

Apicold propo
nosní sprej
30 ml

100 ml

• snižuje horečku a mírnou
až středně silnou bolest
• vhodný pro děti od 3 měsíců
• neobsahuje alkohol a barviva
V akci také Panadol Baby 125 mg,
10 čípků, cena 59 Kč, Panadol Junior
250 mg, 10 čípků, cena 61 Kč.

– 10 Kč

Panadol pro děti jahoda 24 mg/ml
perorální suspenze je lék k vnitřnímu
užití. Panadol Baby 125 mg čípky
a Panadol Junior 250 mg čípky jsou
léky k použití do konečníku. Obsahují
paracetamol.*

124,akční cena

114,-

OSCILLOCOCCINUM®

CHŘIPKA

6 dávek

PREVENCE
NA 6 TÝDNŮ

• usnadňuje vykašlávání
• vhodný již od narození
Lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou
Hederae helicis folii extractum siccum
k perorálnímu podání*

Sudocrem®
MULTI-EXPERT

– 15 Kč

169,akční cena

154,PÉČE O KŮŽI

125 g

znáte
z TV

Oscillococcinum je homeopatický léčivý
přípravek k vnitřnímu užití, užívaný tradičně
v homeopatii k prevenci a léčbě chřipkových
stavů. Obsahuje Anas barbariae, hepatis et
cordis extractum 200 K.*
®

209,akční cena

179,-

176,akční cena

159,-

Zdravotnický prostředek*

NYDA® express sprej
PROTI VŠÍM A HNIDÁM

VŠI

Bleskové
řešení v 1 aplikaci
za 10 minut

• prevence a léčba chřipkových stavů, jako jsou
horečka, bolest hlavy, zimnice, únava a bolesti svalů
• bez věkového omezení
• mohou užívat těhotné a kojící ženy

– 30 Kč

– 17 Kč

V akci také Apicold thyme sirup,
100 ml, cena 114 Kč, Apicold ústní
sprej, 20 ml, cena 159 Kč.

50 ml

znáte
z TV

V akci také OSCILLOCOCCINUM®,
30 dávek, cena 607 Kč.

• isotonický sprej
s přídavkem propolisu
na zvlhčení a čištění
nosu
• vhodný pro
každodenní použití
a pro všechny věkové
kategorie

• odborník na různé
potřeby pokožky
• ochranný krém pro podporu
léčby a prevence: plenkové
dermatitidy, odřenin
a podrážděné pokožky
Zdravotnický prostředek*

VŠI? HNIDY? PANIKA?
• jednoduše, rychle a bez opakování
• bez mastných vlasů a rezistence
• vhodné pro celou rodinu – děti (0+)
i těhotné/kojící ženy

– 22 Kč

166,akční cena

144,-

V akci také NYDA® plus, 100 ml,
s unikátním hřebenovým
aplikátorem pro dlouhé a husté
vlasy, cena 409 Kč.
Zdravotnický prostředek*

– 47 Kč

326,akční cena

279,-

* Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták, účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. Změna vyhrazena. Za tiskové chyby neručíme. Cílem tohoto informačního letáku není podpora zvýšeného užívání
léků. Doplňky stravy nenahrazují pestrou stravu ani zdravý životní styl. Běžné prodejní ceny se mohou v jednotlivých lékárnách lišit. Běžnou cenou se rozumí Průměrná aktuální cena příslušného přípravku v lékárnách dle
zveřejněných údajů Ministerstva zdravotnictví ČR, www.mzcr.cz, zaokrouhlená na celé Kč, případně cena vyplývající z informací a sdělení výrobce/dovozce. Za takováto sdělení neneseme zodpovědnost. Ilustrační obrázky.
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The Simpsons
Omega 3
s vitaminy D a E

VITAMIN

60 ochucených
žvýkacích kapslí
1 cps. = 3,23 Kč

RAKYTNÍČEK®
multivitaminové
želatinky s rakytníkem

RAKYTNÍČEK®
veganské želé
divoké ovoce

70 ks

90 ks

1 ks = 2,81 Kč

1 ks = 2,19 Kč

• skvělá chuť díky obsahu
20 % ovocné šťávy
• obsahuje 9 vitaminů
a rakytník na podporu
imunity
• bez příměsí a konzervačních
látek

• zcela bez pachuti
rybího oleje
• s příchutí TUTTI - FRUTTI
V akci také The Simpsons Multivitamin
+ kolostrum, 45 tablet, cena 114 Kč,
– 96 Kč
The Simpsons Multivitamin želé,
50 ks, cena 114 Kč, The Simpsons
290,Multivitamin, 20 šumivých tablet,
akční cena
cena 57 Kč.

V akci také RAKYTNÍČEK® veganské želé maracuja, 90 ks, RAKYTNÍČEK® multivitaminové
želatinky s rakytníkem hruška, višeň, džungle, 70 ks, RAKYTNÍČEK® multivitaminové
želatinky s rakytníkem mořský svět, 140 ks, každý za cenu 197 Kč.

Doplněk stravy*

Doplněk stravy*

Alpikol sirup
na podporu imunity

194,IMUNITA

– 42 Kč

Barny´s® Kolostrum
s beta-glukany

120 ml

30 kapslí

1 ml = 1,12 Kč

1 cps. = 9,13 Kč

• sirup s bezem černým, africkým
muškátem a betaglukany na
podporu imunity
• pro děti od 3 let a dospělé
• přírodní složení
Doplněk stravy*

IMUNITA

– 31 Kč

165,akční cena

134,-

• více kolostra s patentovanými
beta-glukany Yestimun®
• obohaceno o vitamin C, selen
a zinek pro správnou funkci
imunitního systému v průběhu
celého roku
Doplněk stravy*

IMUNITA

PROLACTON® Plus

239,akční cena

197,TRÁVENÍ

60 tobolek
1 tob. = 4,32 Kč

• obsahuje 5 kmenů laktobacilů a bifidobakterií,
komplex trávicích enzymů a vitamin C
• dlouhodobá kúra pro rovnováhu zažívání
• není určeno dětem do 3 let

– 41 Kč

315,akční cena

274,-

V akci také PROLACTON®, 15 tobolek,
cena 139 Kč.
Doplněk stravy, není určeno jako
náhrada pestré a vyvážené stravy
a zdravého životního stylu.*

– 63 Kč

322,akční cena

259,-

* Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták, účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. Změna vyhrazena. Za tiskové chyby neručíme. Cílem tohoto informačního letáku není podpora zvýšeného užívání
léků. Doplňky stravy nenahrazují pestrou stravu ani zdravý životní styl. Běžné prodejní ceny se mohou v jednotlivých lékárnách lišit. Běžnou cenou se rozumí Průměrná aktuální cena příslušného přípravku v lékárnách dle
zveřejněných údajů Ministerstva zdravotnictví ČR, www.mzcr.cz, zaokrouhlená na celé Kč, případně cena vyplývající z informací a sdělení výrobce/dovozce. Za takováto sdělení neneseme zodpovědnost. Ilustrační obrázky.

GS Mamavit
90 tablet

Bioaktivní®
Influ-Zinek

1 tbl. = 5,49 Kč

60 pastilek

• pro období plánování
těhotenství, těhotenství
a kojení
• obsahuje 800 µg kyseliny
listové v přirozené formě
s vyváženou kombinací
22 vitaminů a minerálů
• vyvinuto ve spolupráci
s odborníky z ÚPMD
v Praze – Podolí
• obsahuje 150 mg hořčíku
40 % RVH

1 pastilka = 3,07 Kč

V akci také GS Mamavit
Prefolin®+DHA+EPA, 30 tablet
+30 kapslí, cena 454 Kč.
Doplněk stravy*

VITAMIN

– 80 Kč

574,akční cena

494,-

IMUNITA

KOSMETIKA

85 ml

• pro podporu imunitního systému
a při bolestech v krku
– 18 Kč
• rozpustné pastilky se zinkem
a vitaminem C
202,• vhodné pro děti od 3 let, pro
akční cena
těhotné a kojící
Doplněk stravy*

INDULONA Original
krém na ruce

184,-

• regenerační, ochranný
a promašťující krém
na ruce určený pro každodenní
péči o vysušenou a popraskanou
pokožku rukou
• krém dodává pokožce pružnost,
pevnost a přirozenou vláčnost
V akci také INDULONA Original
tělové mléko, 400 ml, cena 109 Kč.
Kosmetický přípravek*

– 7 Kč

50,akční cena

43,-

* Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták, účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. Změna vyhrazena. Za tiskové chyby neručíme. Cílem tohoto informačního letáku není podpora zvýšeného užívání
léků. Doplňky stravy nenahrazují pestrou stravu ani zdravý životní styl. Běžné prodejní ceny se mohou v jednotlivých lékárnách lišit. Běžnou cenou se rozumí Průměrná aktuální cena příslušného přípravku v lékárnách dle
zveřejněných údajů Ministerstva zdravotnictví ČR, www.mzcr.cz, zaokrouhlená na celé Kč, případně cena vyplývající z informací a sdělení výrobce/dovozce. Za takováto sdělení neneseme zodpovědnost. Ilustrační obrázky.

