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Hyabak 0,15% gtt.
10ml + 5ml zdarma

249,-249,-
 499,- 

139,-139,-Biocid.

 177,- 

Repelent Predator Forte  

◊ repelentní spray proti komárům 
a klíšťatům

◊ aplikace na pokožku i oděv
◊ zvýšený obsah účinných látek 

(DEET 24,9 %), doba účinnosti 4–6 hodin
◊  vhodné pro děti od 2 let
◊  100% dávkování ve svislé i vodorovné 

poloze

 spray 150ml

V nabídce také
Repelent Predator Junior spray 150ml 229,-     179,-
Repelent Predator Maxx Plus spray 
 80ml 272,-     219,-

239,-239,-Léčivý přípravek k vaginálnímu použití. Krém přípravku 
Canesten GYN Combi Pack je léčivý přípravek k vnějšímu 
použití. Obsahuje léčivou látku clotrimazolum.

 292,- 

Canesten GYN Combi Pack

◊  zmírní svědění a podráždění v 
intimních partiích a zároveň léčí 
kvasinkovou infekci přímo 
v pochvě

◊  vhodný ke kombinované léčbě 
vnitřních i vnějších projevů infekce

1 tableta + 20g krému

V nabídce také
Canesten GYN 1 den    251,-     209,-
Canesten GYN 6 dní   206,-     169,-

Zdravotnický prostředek.

◊  umělé slzy s aktivní ochranou před 
UVb zářením

◊  vyrovnává osmotickou nerovnováhu 
a zlepšuje symptomy syndromu 
suchého oka

◊  bez konzervačních látek a vhodné 
pro nositele kontaktních čoček

◊  ke každému 10ml balení 
zdarma balení 5ml

Voltaren Forte gel 150g   

 379,- 379,-
 469,- 

 

Voltaren Forte 2,32% gel obsahuje diclofenacum 
diethylaminum. Lék ke kožnímu podání.

◊  uleví od bolesti až na 12 ho-
din, stačí aplikovat 2x denně

◊  tlumí zánět, zmenšuje otok
◊  snadno otevíratelný uzávěr

  169,-  169,-Fenistil gel je lék k zevnímu použití. 
Obsahuje dimetindeni maleas.

 202,- 

Fenistil gel 30g 
◊ rychlá a účinná úleva od svědivé po-

drážděné pokožky různého původu: 
svědivá vyrážka, poštípání hmyzem, 
spálení od slunce, povrchové popá-
leniny, kopřivka 

◊  účinkuje přímo v místě svědění 
a podráždění, forma gelu má chladi-
vý účinek

◊  rychle se vstřebává, nemastí, nelepí

V nabídce také
Fenistil gel 50g 284,-  239,-

149,-149,-
 187,- 

Imodium®  20 tvrdých tobolek

◊  rychlá a účinná léčba průjmu
◊  k léčbě akutního a chronického 

průjmu
◊  neovlivňuje přirozenou střevní 

mikroflóru

V nabídce také
Imodium® 8 tvrdých tobolek   112,-         89,-
Imodium® Rapid 2mg 6 tablet 107,-         89,-
Imodium® Rapid 2mg 12 tablet 187,-      149,-

Reklama na léčivý přípravek. Tvrdé tobolky obsahují 
loperamid-hydrochlorid a jsou k perorálnímu podání.

V nabídce také
Voltaren Forte gel 100g    341,-  279,-
Voltaren Forte gel 50g 209,-  179,-

V nabídce také
Hyabak 0,15% gtt. 5ml   215,-     189,-
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Nabídka platí od 1. 7. do 30. 9. 2020 nebo do vyprodání zásob. Před použitím si vždy pečlivě prostudujte příbalový leták. Účinky a použití léků konzultujte s lékařem nebo lékární-
kem. Dávkování léčivých přípravků se řídí informacemi uvedenými v příbalovém letáku a pokyny lékaře, případně lékárníka. Užívejte léčivé přípravky pouze tehdy, pokud pociťujete 
příznaky, pro které jsou určeny, a po konzultaci s lékařem nebo lékárníkem. Cílem tohoto informačního letáku není zvýšení spotřeby, výdeje ani předepisování léčivých přípravků. 
Nenabádáme Vás k nevhodnému ani neopodstatněnému užívání léků. Doplňky stravy nenahrazují různorodou a vyváženou stravu ani zdravý životní styl a jejich použití se řídí 
údaji uvedenými na balení, nepřekračujte doporučenou denní dávku přípravku stanovenou výrobcem. Běžnou cenou se rozumí průměrná aktuální cena příslušného přípravku v 
lékárnách (může být vzájemně odlišná), případně cena vyplývající z informací a sdělení distributora. Případné změny a tiskové chyby jsou vyhrazeny.
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budova C, suterén
U Nemocnice 1, 405 99 Děčín II

Tel.:  412 705 440 | e-mail: lekarna.dc@kzcr.eu
Provozní doba:   pondělí—pátek     7.00 — 15.30

Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

Tel.:  477 112 147 | e-mail: lekarna.ulv@kzcr.eu
Provozní doba:   pondělí—pátek     7.30 — 16.00

V Podhájí 500/23 
400 01 Ústí nad Labem

Tel.: 477 112 135 | e-mail: lekarna.ulv@kzcr.eu
Provozní doba:   pondělí—pátek     7.30 — 15.30

budova C, vchod z ulice U Nemocnice
Duchcovská 53, 415 01 Teplice

Tel.:  417 519 679 | e-mail: lekarna.tpv@kzcr.eu
Provozní doba:   pondělí—pátek     7.30 — 17.00

pavilon A, Poliklinika, vstupní hala
J. E. Purkyně 270, 434 64 Most

Tel.:  478 032 540 | e-mail: lekarna.mov@kzcr.eu
Provozní doba:   pondělí—pátek     7.30 — 17.00

budova vedle VZP, vchod z Edisonovy ulice
Kochova 1185, 430 12 Chomutov

Tel.:  474 447 248 | e-mail: lekarna.cv@kzcr.eu
Provozní doba:   pondělí—pátek     7.30 — 18.00

MOST

V našich lékárnách žádnou slevovou kartu nepotřebujete, výhodné ceny platí pro všechny!

349,-349,-
 445,- 

Swiss NatureVia Laktobacily 5 
◊  unikátní komplex 5 vybraných kmenů 

laktobacilů a bifidobakterií lidského původu, 
které jsou přirozenou a nezbytnou součástí 
správně vyvážené střevní mikroflóry

◊  vhodné při a po užívání antibiotik, při cesto-
vání nebo nesprávné stravě

◊  podpora správné funkce imunitního systému 
(vitamin C)

V nabídce také
Swiss NatureVia Laktobacily 5 Imunita 33cps. 260-  209,-
Swiss NatureVia Laktobacily 5 Imunita 120cps. 750,-  599,-
Swiss NatureVia Laktobacily 5 ATB 10cps. 126,-     99,-

129,-129,-Smecta je lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou 
diosmektit.

 154,- 

Smecta® 3g  10 sáčků  
◊  k léčbě akutního průjmu: 

- u dospělých 
- u dětí od 2 let (spolu s podáním 
perorálního rehydratačního roztoku)

 

V nabídce také
Smecta® 3g 30 sáčků   323,-    269,-
SmectaGo® 3g 12 sáčků   210,-    169,-
(SmectaGo je zdravotnický prostředek.)

Doplněk stravy.139,-139,-Kosmetika.

 170,- 

Panthenol pěna 6% Dr.Müller
◊  přináší úlevu, zklidňuje a příjemně chla-

dí pokožku nadměrně ozářenou sluncem 
nebo obdobně podrážděnou

◊  lehce vstřebatelná pěna umožňuje aplika-
ci i na citlivá místa, kde je vtírání bolestivé

◊  panthenol je nezbytný k udržení zdravé 
pokožky

150ml

V nabídce také
Panthenol HA gel 7% Dr.Müller 100ml  120,-      99,-
Panthenol HA krém 7% Dr.Müller 30ml  100,-      79,- 
Panthenol HA těl.mléko 7% 
                                          Dr.Müller 200ml  170,-   139,- 

◊ široký sortiment léčivých přípravků 
a doplňků stravy

◊ pestrá příprava léčivých přípravků 
včetně očních kapek

159,-159,-Endiaron je volně prodejný lék k vnitřnímu užití. 
Obsahuje cloroxinum.

  190,- 

Endiaron 250mg

◊  zastavuje průjem tak, že zneškodní 
baktérie, které průjem vyvolaly 

◊  šetří normální střevní mikroflóru 
◊  vhodný pro léčbu průjmu cestovatelů

20 tablet

V nabídce také
Endiaron 250mg 40 tablet  300,-    249,-

66 kapslí
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