DĚČÍN | ÚSTÍ NAD LABEM | TEPLICE | MOST | CHOMUTOV

Aktuální nabídka
1. 7. – 31. 8. 2021

Imodium® 2mg tvrdé tobolky Panthenol Spray
20 tobolek

◊ tradiční lék na hojení kůže a sliznic
(při odřeninách, popáleninách, opaření) vhodný pro celou rodinu
◊ pomáhá léčit poranění kůže
◊ podporuje hojení ran a popálenin
◊ pomáhá léčit záněty kůže a opary vyvolané slunečním zářením

◊ rychlá a účinná léčba průjmu
◊ k léčbě akutního a chronického průjmu
◊ účinkuje do 1 hodiny, při užití jednorázové dávky 4mg
◊ vhodné k léčbě akutního průjmu souvisejícího se syndromem dráždivého střeva
Reklama na léčivý přípravek. Tvrdé tobolky Imodium® obsahují
loperamid-hydrochlorid a jsou k perorálnímu podání. Před
užitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci.

V nabídce také
Imodium® 8 tvrdých tobolek
Imodium® Rapid 2mg 6 tablet
Imodium® Rapid 2mg 12 tablet

89,89,149,-

112,107,187,-

149,-

130g

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Panthenol spray je lék
k vnějšímu užití, kožní podání. Obsahuje dexpanthenol.

129,157,-

187,-

NatureVia Laktobacily 5 Imunita Bepanthen Plus krém
66cps.

◊ 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 cestování nebo nesprávné stravě
◊ podpora správné funkce imunitního systému
(vitamin C)

Doplněk stravy.

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

Enterol®

209,99,599,-

349,445,-

◊ pro prevenci a léčbu průjmů způsobených antibiotiky
◊ podpůrná léčba akutního infekčního
průjmu
◊ vhodný pro děti i dospělé

V nabídce také
Enterol® 30 tobolek		
Enterol® 50 tobolek		

Akční leták KZ_v07_2021.indd 1

449,669,-

399,599,-

Bepanthen Plus je volně prodejný léčivý přípravek k vnějšímu
použití. Obsahuje léčivou látku dexpanthenol a dezinfekční
látku chlorhexidin. Pečlivě čtěte návod k použití.

V nabídce také
Bepanthen Plus krém 30g
Bepanthen Baby mast 30g 		
BepanGel hojivý gel 50g		

192,156,313,-

159,139,259,-

349,429,-

Dettol 0,2% antiseptický sprej

10 tobolek

Léčivý přípravek s účinnou látkou Saccharomyces boulardii CNCM
I-745 k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

100g

◊ vzhledem k dezinfekčním a hojivým účinkům vhodný k ošetření
drobných povrchových poranění,
odřenin a škrábnutí s rizikem infekce
◊ obsahuje dexpanthenol, který
pokožku hydratuje a regeneruje
◊ dezifekční složka chlorhexidin
ránu dezinfikuje a zabraňuje
množení choroboplodných zárodků

149,179,-

100ml

◊ k čištění čerstvých drobných ran a k likvidaci běžných bakterií, které infikují drobné rány
◊ v účinné formě ve spreji
◊ neštípe, nebarví, nezapáchá, bez jódu

Lék k vnějšímu použití. Kožní podání. Obsahuje benzalconii chloridum. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

95,118,-
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Emoxen gel

Rosalgin Easy 140mg

100g

vag.sol.5x140ml

◊ je určen k léčbě poúrazových stavů,
jako jsou pohmožděniny, podvrtnutí kloubu a poranění měkkých částí
kloubů včetně poúrazového zánětu
kloubního pouzdra, zánětu šlach a
svalových úponů
◊ vhodný k léčbě bolestivých revmatických i nerevmatických onemocnění pohybového ústrojí
Emoxen gel je léčivý přípravek pro kožní užití. Není
vázán na lékařský předpis. Obsahuje naproxen.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

V nabídce také
Emoxen gel 50g

100,-

79,-

149,183,-

Artelac TripleAction

10ml

◊ rychlá úleva při gynekologických
potížích
◊ působí proti bolesti, svědění, pálení, potlačuje bakterie a kvasinky
◊ vhodný pro běžnou intimní hygienu a hygienu během šestinedělí
Léčivý přípravek s účinnou látkou benzydamini
hydrochloridum. K intimním oplachům a výplachům.
Pečlivě čtěte příbalový leták.

V nabídce také
Rosalgin vag.plv.sol.6x0,5g
Rosalgin vag.plv.sol.10x0,5g

V nabídce také
Artelac Nature 10ml
Artelac Spray 10ml

226,274,-

179,219,-

NEMOCNIČNÍ
LÉKÁRNY

239,-

Lék k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

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

ÚSTÍ NAD LABEM

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

TEPLICE

MOST

◊ široký sortiment léčivých přípravků
a doplňků stravy

X

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

ÚSTÍ NAD LABEM

Chomutov

◊ pestrá příprava léčivých přípravků
včetně očních kapek

129,158,-

Most

www.kzcr.eu

325,-

20 tablet

DĚČÍN

Teplice Ústí nad Labem

269,-

◊ kombinace 500mg paracetamolu
a 200mg ibuprofenu
◊ léčba krátkodobé středně silné bolesti
a horečky
◊ tlumí bolest hlavy, zad, zubů i menstruační bolesti
◊ rychlá úleva, silný účinek po dobu
9 hodin

300,-

Děčín

149,239,-

Cetalgen 500mg/200mg

◊ komplexní péče o všechny 3 vrstvy
slzného filmu
◊ účinné zvlhčení oka a uzamčení vlhkosti v oku po mnoho hodin
◊ bez konzervantů
◊ garantovaná doba použitelnosti
6 měsíců po otevření

Zdravotnický prostředek. Pečlivě čtěte návod k použití.

183,284,-

CHOMUTOV

budova A, 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 — 16.00
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

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

Nabídka platí od 1. 7. do 31. 8. 2021 nebo do vyprodání zásob. Před použitím si vždy pečlivě prostudujte příbalový leták. Účinky a použití léků konzultujte s lékařem nebo lékárníkem. 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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K NÁKUPU VICHY NAD 690 Kč*:

TAŠTIČKA V HODNOTĚ MIN. 350 Kč
ZDARMA!

+ SLEVOVÝ KUPON NA DALŠÍ NÁKUP UVNITŘ!
*Při nákupu produktůVichy v hodnotě nad 690 Kč získáte jako dárek taštičku s miniprodukty. Nabídka platí do vydání zásob dárků, nevztahuje se na promobalení a nelze ji kombinovat s jinými zvýhodněnými
nabídkami. Vybírat můžete ze 3 druhů taštiček: Liftactiv Collagen Specialist, Neovadiol Compensating Complex a Aqualia Thermal. Slevový kupon uvnitř taštičky v hodnotě 100 Kč má platnost do 31. 8. 2021.

