
RAKYTNÍČEK+ 
želatinky 50 ks 
Vánoční koule
RAKYTNÍČEK želatinky je doplněk 
stravy obsahující rakytník a směs 
ovocných koncentrátů a vitaminy. 
Obsahuje 20 % ovocné šťávy 
a 9 vitaminu.

3 aktivní látky pro zdravou prostatu. 
Vánoční limitovaná edice 70+20 tbl. 
navíc jako dárek.
Doplněk stravy. Saw palmetto 
přispívá k udržení zdraví prostaty 
a kopřiva dvoudomá podporuje 
správnou funkci močového ústrojí.VIBOVIT® 

Vánoce 2021 
+ dárek ZDARMA
Vánoční nabídka Vibovit: DÁREK dětský 
penál s vybavením ZDARMA k nákupu 
dvou balení Vibovit Imunity a Vibovit 
Farma.
Doplněk stravy. Neslouží jako náhrada 
pestré a vyvážené stravy.

Výběr čajových směsí porcovaných/aromatizované
1 balení obsahuje: 9 druhů čajových směsí – ovocných, 
bylinných a čajů pravých s různými příchutěmi 134 g/72 

nálevových sáčků. V nabídce také Megafyt Výběr 
čajových směsí, 6 druhů 30 ks za 110 Kč.

Prostenal® 
CONTROL 70+20 
tablet ZDARMA

Přejeme Vám veselé a zdravé Vánoce!

• komplex vitaminů s postřehovými kartami Marťadvojka jako DÁREK  
• nové tvary gummies a Marťanské cucací tablety
Doplněk stravy.

Marťánci® MULTIVITAMIN mix 50+50 ks 
+ POSTŘEHOVÉ KARTY

Kolekce čajů DOTEK ZIMY

Těšíme se na Vaši návštěvu v síti lékáren společnosti Královéhradecká lékárna a.s.                      Nabídka platná od 1. 11. 2021 do 31. 12. 2021, nebo do vyprodání zásob.

Se zákaznickou kartou 

-15 Kč 
z letákové ceny

Naše ceny 

i doplatky 

na léky 

Vás příjemně 

překvapí

UŠETŘ
ÍTE

62 Kč

 329 Kč
běžná cena: 

379 Kč

akční cena:
UŠETŘ

ÍTE

50 Kč

 159 Kč
běžná cena: 

199 Kč

akční cena:

UŠETŘ
ÍTE

40 Kč

 305 Kč
běžná cena: 

367 Kč

akční cena:

UŠETŘ
ÍTE

94 Kč

465 Kč
běžná cena: 

559 Kč

akční cena:

235 Kč
běžná cena: 

259 Kč

akční cena:



WOBENZYM® 800 tablet
• posiluje oslabenou imunitu • urychluje hojení po úrazech • pomáhá při 
opakovaných zánětech dýchacích cest bakteriálního i virového původu
Nabízíme rovněž Wobenzym® 200 tablet v ceně 849 Kč (BC 1 005 Kč) 
a Wobenzym® 300 tablet za 1099 Kč (BC 1 282 Kč).
Lék k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalový leták.

Oblíbená kombinace hlívy ústřičné s rakytníkovým olejem v originálním 
vánočním kabátu s měsíčním balením VITAMINU D3 1000 IU jako DÁREK.
Doplněk stravy.

TEREZIA Hlíva ústřičná s rakytníkovým 
olejem cps.120 + DÁREK TEREZIA 
Vitamin D3 1000 IU tob. 30

Komplex 3 látek: vitamin C s postupným uvolňováním, vitamin D a zinek.
Vitamin C, vitamin D a zinek přispívají k normální funkci imunitního 
systému. Unikátní TECHNOLOGIE ČASOVÝCH PERLIČEK™. V akční 
nabídce také Cetebe® IMMUNITY Forte 30 kapslí za 179 Kč (BC 196 Kč), 
Cetebe® Vitamin C 500 mg s postupným uvolňováním 60 kapslí za 199 
Kč (BC 224 Kč) a Cetebe® Vitamin C 500 mg s postupným uvolňováním 
30 kapslí za 139 Kč (BC 159 Kč). Doplňky stravy.

Cetebe® IMMUNITY Forte 60 kapslí

Se zákaznickou
kartou 

-10 Kč 
z letákové ceny

MaxlQ Omega-3 sirup 150 ml
Prémiový a vysoce čištěný rybí olej s nadprůměrným obsahem DHA a EPA, navíc 
vitamíny A, E, D. DHA (kyselina dokosahexaenová) přispívá k udržení normální činnosti 
mozku (koncentrace, učení, paměť a myšlení) a normálního stavu zraku.
Vitamin D přispívá k normálnímu růstu a vývoji kostí u dětí. Příjemná citronová chuť bez 
rybí příchuti. Doplněk stravy.

Vánoční balíčky vitamínů Centrum 
Centrum (od A až po Železo) 100+30 tbl. navíc
Centrum AZ je kompletní multivitamin s vitaminy, minerály a stopovými prvky 
pro optimální každodenní péči o Vaše zdraví. Centrum Silver 100+30 tbl. navíc
Centrum Silver je kompletní multivitamin se speciálně vyváženým složením pro 
podporu výživy osob starších 50 let. Akční cena 575 Kč (BC 640 Kč).
Doplňky stravy.

 545 Kč
běžná cena: 

610 Kč

akční cena:

VIGANTOLVIT® D3 2000 I.U. 60 tobolek
Vitamin D3:
• pro správné fungování imunitního systému • přispívá k udržení správné funkce svalů 
a kostí • podporuje vstřebávání vápníku v těle • bez lepku a bez laktózy 
VIGANTOLVIT® OSTEO 30 tablet rovněž za stejnou cenu. Doplňky stravy.

Imunoglukan P4H® 250 ml
• přípravky obsahují Imunoglukan® a vitamin C, který přispívá k normální 
funkci imunitního systému • dlouhodobá podpora imunity (vhodné v období 
zvýšené nemocnosti, při stresu, vyčerpání) • pro děti, dospělé, sportovce 
i seniory
V nabídce též Imunoglukan P4H® 100 mg 60 kapslí za 520 Kč (BC 595 Kč). 
Doplňky stravy.

 365 Kč
běžná cena: 

403 Kč

akční cena:

  349 Kč
běžná cena: 

449 Kč

akční cena:

 2 690 Kč
běžná cena: 

3 089 Kč

akční cena:

Preventan® Junior Komplex D3 400 IU tbl. 120  
Speciální forma cucavých tablet pro dlouhodobou a komplexní podporu imunity dětí. 
Originální látka ProteQuine® a doporučená denní dávka vitaminu D3 a C, který přispívá 
k udržení normální funkce imunity. Navíc obohaceno o zinek, vápník, hořčík.

Se zákaznickou kartou 

-10 Kč z letákové ceny

UŠETŘ
ÍTE

399 Kč

UŠETŘ
ÍTE

100 Kč

UŠETŘ
ÍTE

65 Kč

Preventan® Komplex D3 1000 IU tbl. 120
Unikátní komplex 6-ti látek pro komplexní a dlouhodobou podporu imunity dospělých 
a mladistvých od 15 let. Originální aktivní látka ProteQuine® v dvojnásobné dávce a 500% 
denní dávky vitaminu D3 a 258% denní dávky vitaminu C, který přispívá k udržení normální 
funkce imunity a 150% denní dávky zinku. Navíc obohacen o selen a thiamin, který přispívá 
k normálnímu energetickému metabolismu, normální psychické a nervové činnosti. Balení 
na 4 měsíce. Doplněk stravy, není určen k užívání jako náhrada pestré stravy.

 455 Kč
běžná cena: 

593 Kč

akční cena:

UŠETŘ
ÍTE

20 Kč
 179 Kč

běžná cena: 
199 Kč

akční cena: UŠETŘ
ÍTE

38 Kč  249 Kč
běžná cena: 

287 Kč

akční cena:

Se zákaznickou 
kartou 

-10 Kč 
z letákové ceny  229 Kč

běžná cena: 
287 Kč

akční cena:

Se zákaznickou 
kartou 

-10 Kč 
z letákové ceny

NOVINKA



Voltaren Forte 1+1 ve vánočním balíčku
Voltaren Forte 20 mg/g gel 100 g proti bolesti, až na 24 hodin. Při aplikaci 2x 
denně, ráno a večer ulevuje od bolesti zad, svalů a kloubů a má protizánětlivý 
účinek. Voltaren Forte 20 mg/g gel je lék k vnějšímu použití. Obsahuje 
diclofenacum diethylaminum. Pozorně si přečtěte příbalovou informaci.

DIOZEN® 500 mg vánoční dárkové balení
Darujte svým blízkým úlevu od těžkých a unavených nohou a účinnou pomoc při 
potížích s křečovými žilami. Ke dvěma balením Diozen® 120 tablet Diozz®spray 
navíc + dárkové balení zdarma. Diozen® brání žíly zevnitř, zvyšuje napětí žilní stěny a 
podporuje odolnost cév. Diozz®spray je pěna s chladivým efektem a patentovanou 
technologií. Diozen® je lék k vnitřnímu užití. Obsahuje diosminum micronisatum. 
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Diozz® spray je kosmetický přípravek.

MAGNESIUM B-KOMPLEX 
120+60 tablet ZDARMA
Darujte pod stromeček dárek pro zdraví a pohodu.
Magnesium B-Komplex je doplněk stravy s komplexním a vyváženým 
složením hořčíku, zinku a vitaminů B1, B6 a B12. Hořčík je vhodné 
pravidelně doplňovat při zvýšené fyzické i psychické zátěži. Dvě tablety 
obsahují 100 % doporučené denní dávky účinných látek. Obsahuje navíc 
zinek pro podporu imunity. Doplněk stravy.

Darujte dárkový poukaz v hodnotě 100, 200 či 300 Kč.
Poukaz lze uplatnit v síti našich lékáren do 31. 12. 2022.

Cemio KAMZÍK® 2x 60 kapslí
Jedinečné přírodní kolageny na klouby, vazy a šlachy. 
Nyní ve výhodném balení 2x 60 kapslí a se soutěží! 
Obsahuje vitamin C, důležitý pro správnou tvorbu kolagenu v kloubních 
chrupavkách. Doplněk stravy.

• darujte čistý krystalický kolagen v malých měkkých, lehce polykatelných kostkách
• výhodné dárkové balení na 5 měsíců užívání
• 30 kostek navíc
Doplněk stravy.

Colafit 120 kostek + měsíc užívání 
NAVÍC

Cemio KAMZÍKOVA KONOPNÁ bylinná 
mast 200 ml - chladivá, hřejivá
Silná konopná mast s bylinnými extrakty v čistotě 99,7 % nyní se soutěží!
Rychlá úleva pro ztuhlé klouby, unavené svaly a namožená záda a krk.
Skokové zlepšení! Díky čistě přírodnímu složení je mast vhodná pro každodenní 
použití.

UŠETŘ
ÍTE

136 Kč 639 Kč
běžná cena: 

775 Kč

akční cena:
 599 Kč

běžná cena: 
772 Kč

akční cena:

  295 Kč
běžná cena: 

399 Kč

akční cena: UŠETŘ
ÍTE

104 Kč UŠETŘ
ÍTE

146 Kč  569 Kč
běžná cena: 

715 Kč

akční cena:

 549 Kč
běžná cena: 

689 Kč

akční cena:

UŠETŘ
ÍTE

173 Kč

UŠETŘ
ÍTE

47 Kč  199 Kč
běžná cena: 

246 Kč

akční cena:

UŠETŘ
ÍTE

140 Kč



PROSPAN® 7 mg/ml 
Sirup 100 ml
(Rostlinný léčivý přípravek) uvolňuje hleny v dýcha-
cích cestách, usnadňuje vykašlávání a ulevuje od 
kašle. Před použitím léčivého přípravku si pečlivě 
pročtěte příbalovou informaci a o správném použití 
přípravku se poraďte s lékařem nebo lékárníkem. 
Prospan 7mg/ml Sirup je léčivý přípravek k perorální-
mu užití. Obsahuje účinnou látku Hederae helicis folii 
extractum siccum.

• sirup na všechny druhy kašle spojené s nachlazením  
• zmírňuje suchý dráždivý i průduškový kašel 
• podporuje klidný spánek
V nabídce také Tussirex™ Junior sirup 120 ml za 135 Kč (BC 161 Kč) 
a Tussirex™ 20 pastilek proti kašli za 145 Kč (BC 174 Kč). 
Zdravotnické prostředky. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 

TUSSIREX™ Noční sirup 120 ml

THERAFLU FORTE horký nápoj 10 sáčků 
Účinná úleva od příznaků chřipky a nachlazení, jako jsou mírně nebo středně 
silná bolest, horečka, ucpaný nos. Navíc pomáhá při vlhkém, produktivním kašli. 
V praktických sáčcích pro přípravu horkého nápoje s citrusovo-mentolovou vůní.
V ačkní nabídce také THERAFLU tvrdé tobolky 16 ks za 119 Kč (BC 134 Kč).
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. O správném použití se poraďte se svým 
lékařem nebo lékárníkem. Theraflu a Theraflu Forte horký nápoj je lék 
k vnitřnímu použití.

 165 Kč
běžná cena: 

215 Kč

akční cena:

Immuvirex® 16 pastilek
• pro podporu imunity 
• pro vitalitu a energii
• přispívá k normální funkci dýchacího systému
Doplněk stravy.

Oscillococcinum® 30 dávek 
Oscillococcinum® je homeopatický léčivý přípravek k prevenci a léčbě chřipkových stavů.
• prevence a léčba chřipkových stavů např. horečka, zimnice, bolest hlavy, únava a bolesti 
svalů • bez věkového omezení • může se užívat během těhotenství a kojení
V prodeji též Oscillococcinum®6 dávek v ceně 175 Kč (BC 222 Kč).
Obsahuje Anas barbariae, hepatis et cordis extractum 200 K. Léčivý přípravek, je určen 
k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. 

UŠETŘ
ÍTE

50 Kč  545 Kč
běžná cena: 

705 Kč

akční cena:

UŠETŘ
ÍTE

23 Kč  119 Kč
běžná cena: 

142 Kč

akční cena:

 149 Kč
běžná cena: 

179 Kč

akční cena:

Se zákaznickou kartou 

-10 Kč 
z letákové ceny

NOVINKA   175 Kč
běžná cena: 

206 Kč

akční cena:

UŠETŘ
ÍTE

160 Kč

Působí proti bolesti a zánětu v krku a dutině ústní. Pastilky pomáhají 
i při zánětu mandlí, nosohltanu a hltanu nebo aftech. Pastilky ve čtyřech 
příchutích - citrón, máta, pomeranč a med, eukalyptus. Pro děti od 6 let 
a dospělé. Obsahuje benzydamin hydrochlorid. Lék k místnímu užití 
v ústech a v krku. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

TANTUM VERDE® 20 pastilek

 149 Kč
běžná cena: 

172 Kč

akční cena:

Se zákaznickou 
kartou 

-10 Kč 
z letákové ceny

ACC® LONG 600 mg šumivé tablety, 10 tbl.
Léčí vlhký kašel • má rychlý nástup účinku od 1.dne • rozpouští hlen a usnadňuje 
vykašlávaní • má navíc antioxidační účinek
V nabídce také ACC® 20 mg/ml sirup, 200 ml za 125 Kč a ACC® LONG 600 mg šumivé 
tablety, 20 tbl. za 175 Kč.
Volně prodejné léky k vnitřnímu užití s účinnou látkou acetylcystein. Čtěte pozorně 
příbalový leták.

 119 Kč
běžná cena: 

147 Kč

akční cena: UŠETŘ
ÍTE

28 Kč

• zkracuje trvání rýmy v průměru o 2 dny a působí protivirově • účinek se 
může projevit do 25 sekund po podání a přetrvává až 12 hodin • neobsahuje 
konzervační látky • sprej proti rýmě pro děti od 6 let, dospívající a dospělé
Nasivin® Sensitive 0,5 mg/ml nosní sprej, roztok je lék k nosnímu podání 
s léčivou látkou oxymetazolin-hydrochlorid. Čtěte pečlivě příbalovou informaci! 
V akci též Nasivin® Sensitive pro děti 0,25 mg/ml nosní sprej, roztok a Nasivin® 
Sensitive pro kojence 0,1 mg/ml nosní kapky, roztok za stejnou cenu.

Nasivin® Sensitive 0,5 mg/ml 
nosní sprej, roztok

 99 Kč
běžná cena: 

119 Kč

akční cena:

UŠETŘ
ÍTE

20 Kč



NUROFEN Pro děti Jahoda 40 mg/ml 100 ml 
a NUROFEN Pro děti Pomeranč 40 mg/ml 100 ml
Rychlá a učinná úleva od horečky a bolesti pro děti od 6 let. Začíná účinkovat 
proti horečce už po 15 minutách a působí až na 8 hodin. Jahodová či 
pomerančová příchuť. Léky k vnitřnímu užití. Obsahují ibuprofen. Pečlivě čtěte 
příbalovou informaci.

Nachlazení? Kašel? Bolest v krku? Kaloba® je rostlinný lék. Užívá se k léčbě 
příznaků při onemocnění dýchacích cest (akutní bronchitidě). Kaloba perorální 
kapky, roztok je lék s obsahem výtažku EPs 7630 z Pelargonium sidoides 
k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Kaloba® perorální kapky, roztok 50 ml

Cholagol – doplněk léčby při žlučových 
kamenech, chronickém zánětu žlučníku  
a chronických onemocněních jater.
Volně prodejný léčivý přípravek k vnitřnímu užití, 
před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Cholagol® perorální kapky, 
roztok 10 ml

LACTULOSE AL sirup 500 ml
• k léčbě zácpy
• snadné dávkování pomocí odměrky
• nevstřebává se do těla
Volně prodejný léčivý přípravek s účinnou látkou lactulosum k perorálnímu podání. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

Rennie® 48 žvýkacích tablet
Pálí Vás žáha? 
• Rennie přináší rychlou a efektivní úlevu během 5 minut • vhodné pro těhotné 
a kojící při dodržení doporučovaného dávkování 
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Rennie je léčivý přípravek k vnitřnímu užití.
Rennie® 24 tbl. v akční ceně 79 Kč (BC 100 Kč) a Rennie® 96 tbl. za 199 Kč (BC 
243 Kč).

Iberogast® perorální roztok, kapky 20 ml
Pocit plnosti? Bolest břicha nebo nadýmání? Vyzkoušejte (bylinný) lék Iberogast®. 
Iberogast = expert na Vaše zažívací potíže!
Zvýhodněná nabídka i na balení 50 ml za 329 Kč (BC 420 Kč).
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Iberogast je léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Léčivý 
přípravek je složený z tekutých extraktů různých částí bylin.

Floradix® Železo + 250 ml
Přípravek z přírodních surovin s obsahem železa ve formě glukonátu 
železnatého a látek přispívajících ke snížení míry únavy a vyčerpání.  
V nabídce také Floradix® tablety 84 ks za 325 Kč (BC 356 Kč).
Doplněk stravy. Není určen jako náhrada pestré a vyvážené stravy.

CETALGEN 20 tablet
• léčba krátkodobé středně silné bolesti a horečky • tlumí bolest hlavy, zad, zubů 
i menstruační bolesti • rychlá úleva, silný účinek po dobu až 9 hodin • kombinace 500 mg 
paracetamolu a 200 mg ibuprofenu
Lék k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

 95 Kč
běžná cena: 

158 Kč

akční cena:

UŠETŘ
ÍTE

49 Kč

 169 Kč
běžná cena: 

218 Kč

akční cena:

 179 Kč
běžná cena: 

235 Kč

akční cena:

UŠETŘ
ÍTE

56 Kč
UŠETŘ

ÍTE

96 Kč

  229 Kč
běžná cena: 

325 Kč

akční cena:

UŠETŘ
ÍTE

43 Kč

 119 Kč
běžná cena: 

162 Kč

akční cena:

UŠETŘ
ÍTE

63 Kč

UŠETŘ
ÍTE

11 Kč 79 Kč
běžná cena: 

90 Kč

akční cena:

 275 Kč
běžná cena: 

321 Kč

akční cena:

UŠETŘ
ÍTE

46 Kč

 125 Kč
běžná cena: 

182 Kč

akční cena:

Se zákaznickou 
kartou 

-10 Kč 
z letákové ceny



Lékárna v nemocnici Broumov – Smetanova 91, 550 01 Broumov, PO, ÚT, ST, PÁ 8.00–12.00, 12.30–15.30, ČT 8.00–17.00, tel.: 491 582 367, broumov@khl.cz

Lékárna v nemocnici Trutnov – Gorkého 77, 541 01 Trutnov, PO, ÚT, ST, ČT 7.30–16.00, PÁ 7.30–15.30, tel.: 499 397 115, trutnov@khl.cz

Lékárna v nemocnici Rychnov nad Kněžnou – Jiráskova 506, 516 01 Rychnov n. Kn., PO–PÁ 7.30–17.00, tel.: 494 321 550, rychnov@khl.cz

Lékárna na poliklinice ve Dvoře Králové n. L. – Rooseveltova 474, 544 01 Dvůr Králové n. L., PO–PÁ 7.30–15.30, tel.: 499 629 285, dk@khl.cz

Nemocniční lékárna Náchod – B. Němcové 738, 547 01 Náchod, PO–PÁ 7.30–18.00, tel.: 491 601 900, poliklinika@khl.cz

Lékárna v Ambulantním pavilonu Náchod –  Purkyňova 446, 547 69 Náchod, PO–PÁ 8.00–15.30, tel.: 491 601 592, ap@khl.cz

Lékárna Na Záchrance Hradec Králové – Hradecká 1690/2a, 500 12 Hradec Králové, PO–PÁ 7.30–12.00, 12.30–15.30, tel.: 495 755 810, nazachrance@khl.cz

OOVL Janské Lázně – Černohorská 85, 542 25 Jánské Lázně, PO–ÚT–ČT–PÁ  8.00–11.30, 12.00–15.00, tel.: 493 034 401, janskelazne@khl.cz

Lékárna Veronica – Havlíčkova 655, 549 41 Červený Kostelec, tel.: 491 421 875, PO–PÁ 8.00–12.00, 12.30–16.00, veronica@khl.cz

Lékárna SM SALIX – ul. Manželů Burdychových 325, 549 41 Červený Kostelec, tel.: 491 463 116, PO–PÁ 7.30–12.30, 13.00–17.00, smsalix@khl.cz

Lékárna U Anděla strážce – Nám. ČSA 22, 551 01 Jaroměř, tel.: 491 815 018, PO–PÁ 7.30–17.00, SO 8.00–11.00, andel@khl.cz

OOVL Všestary – Všestary 154, 503 12 Všestary, tel.: 495 432 097, PO, ÚT, ČT, PÁ  7.15–15.30, ST 10.00–18.00, vsestary@khl.cz

Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták a účinky léků konzultujte s lékařem nebo lékárníkem. Vyobrazení v tomto letáku je pouze ilustrační, změna vyhrazena. Za tiskové chyby neručíme.

SLEEP TRIP 70 tbl. - pro rychlé usnutí 
a kvalitní spánek
Sleep Trip je jedinečný čistě přírodní produkt obsahující melatonin (hormon 
spánku) v kombinaci s rostlinnými extrakty a vitamíny pro lepší odpočinek a 
větší relaxaci. • nástup účinku již po 60 sekundách • prokázána až 6x vyšší 
absorpce ve srovnání s klasickými výrobky • zvýšená absorpce díky orálně 
rozpustné formě (ODT tableta)
Doplněk stravy. Sleep Trip není návykový. Sleep Trip je vegan.

Ocuvite® LUTEIN forte 
60+30 tablet ZDARMA
Ocuvite® LUTEIN forte přináší očím prémiovou péči s unikátní formou 
luteinu a jistotou farmaceutické kvality. 
Doplněk stravy.

LACALUT zubní pasta aktiv 
75 ml + 33 % zdarma
Nejprodávanější zubní pasta v ČR. Výrazně zpevňuje a posiluje dásně.
Chrání před krvácením dásní, parodontózou a zubním kazem. 
Účinnou látkou je aluminium laktát, který vykazuje výrazné adstringentní 
(stahující) účinky.

BRUFEN® 400, 400 mg 100 tablet
Poskytuje úlevu od bolesti hlavy, zad, kloubů i zubů. 
Pomáhá při podvtrtnutí, natažení svalů a působí protizánětlivě.
Brufen 400, 400 mg, potahované tablety je léčivý přípravek k vnitřnímu užití 
s léčivou látkou ibuprofen. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
Brufen 400 mg 30  tablet nabízíme za 55 Kč (BC 76 Kč).

UŠETŘ
ÍTE

49 Kč   125 Kč
běžná cena: 

174 Kč

akční cena:

UŠETŘ
ÍTE

57 Kč
Se zákaznickou

kartou 

-15 Kč 
z letákové ceny

  409 Kč
běžná cena: 

466 Kč

akční cena:

EndWarts Extra 
- kryoterapie měkkých fibromů
EndWarts Extra je první zdravotnický prostředek pro domácí odstranění měkkých 
fibromů, tj. stopkatých kožních výrůstků na krku, hrudníku, v podpaží a v podpažní 
jamce. • rychlé, účinné a snadno použitelné řešení s obsahem oxidu dusného, velmi 
studeného plynu • zmrazí buňky při -80 °C, aby odstranil měkké fibromy 
• používá stejnou technologii zmrazování (kryoterapie) jako lékaři a dermatologové 
• ochranné pěnové náplasti jsou součástí balení na ochranu zdravé pokožky kolem 
výrůstku. Věková indikace: pro dospělé od 18 let. Zdravotnický prostředek. Před 
použitím si pečlivě prostuduje návod k použití.

  75 Kč
běžná cena: 

95 Kč

akční cena:

UŠETŘ
ÍTE

20 Kč

  575 Kč
běžná cena: 

630 Kč

akční cena:

  199 Kč
běžná cena: 

401 Kč

akční cena:

NOVINKA

Zpět do života...


