DĚČÍN | ÚSTÍ NAD LABEM | TEPLICE | MOST | CHOMUTOV

Aktuální nabídka
1. 4. – 30. 6. 2021

Fenistil 1 mg/g gel

30g

Analergin

30 tablet

◊ rychlá a účinná úleva od svědivé podrážděné pokožky různého původu:
svědivá vyrážka, poštípání hmyzem,
spálení od slunce, povrchové popáleniny, kopřivka
◊ účinkuje přímo v místě svědění a
podráždění, forma gelu má chladivý
účinek
◊ rychle se vstřebává, nemastí, nelepí
Fenistil 1 mg/g gel je lék k použití na kůži.
Obsahuje dimetindeni maleas.

V nabídce také
Fenistil 1 mg/g gel 50g

Allergodil

293,-

239,-

169,202,-

◊ pro zmírnění příznaků alergické
rýmy a chronické kopřivky

Analergin je léčivý přípravek k vnitřnímu užití.
Obsahuje účinnou látku cetirizini dihydrochloridum.
10, 30, 50 a 90tabletové balení Analergin je volně prodejný
léčivý přípravek.

V nabídce také
Analergin 10 tablet
Analergin 90 tablet

229,-

159,-

99,119,-

90+45 kapslí

◊ silná dávka beta-karotenu pro krásné
opálení
◊ jedinečná kombinace beta-karotenu,
měsíčku lékařského, biotinu a zinku
◊ měsíček lékařský blahodárně působí
na pokožku a napomáhá k jejímu
zklidnění po opalování

◊ léčí příznaky alergického zánětu spojivek jako zarudnutí, svědění nebo
slzení očí včetně příznaků zánětu nosní sliznice
◊ vhodné od 4 let věku

V nabídce také
Allergodil nosní sprej 10ml

65,189,-

GS Betakaroten s měsíčkem

oční kapky 6ml

Allergodil, nosní sprej, 1x 10ml je lék k nosnímu podání.
Allergodil, oční kapky, je lék k očnímu podání.
Obsahují azelastin-hydrochlorid.

80,228,-

149,209,-

Doplněk stravy.

V nabídce také
GS Betakaroten s měsíčkem 30 kapslí
GS Betakaroten Forte s měsíčkem
30 kapslí

90,-

75,-

120,-

99,-

179,210,-

Voltaren Forte 20 mg/g gel Repelent Predator Forte
150g

spray 150ml

◊ 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

◊ analgetikum ve formě gelu s
účinkem proti bolesti až na 24h
při aplikaci 2x denně ráno a
večer
◊ tlumí bolest zad, svalů a kloubů

Voltaren Forte 20 mg/g gel je lék k vnějšímu použití.
Obsahuje diclofenacum diethylaminum.

V nabídce také
Voltaren Forte 20 mg/g gel 100g
Voltaren Forte 20 mg/g gel 50g

357,220,-

289,179,-

379,469,-

Biocid.

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

179,219,-

139,177,-

Exoderil® 10 mg/ml

kožní roztok 10ml

Flector® EP Tissugel 180 mg

léčivá náplast 5ks

◊ léčivá náplast k místní krátkodobé
léčbě bolesti pohybového aparátu
◊ léčí bolest, zánět a otok kloubů,
svalů a šlach
◊ pro starší 16 let

◊ léčí kožní a nehtové plísně, včetně
vlasaté části hlavy
◊ rychle ulevuje od svědění, odstraňuje zarudnutí
◊ aplikace na kůži pouze 1x denně
Volně prodejný lék k vnějšímu použití s účinnou látkou
naftifin hydrochlorid.

V nabídce také
Exoderil® 10 mg/ml kožní roztok 20ml
Exoderil® 10 mg/g krém 15g
Exoderil® 10 mg/g krém 30g

287,119,207,-

239,99,169,-

Vividrin ectoin

159,190,-

oční kapky 10ml

Flector® EP Tissugel 180 mg léčivá náplast je lék s účinnou
látkou diklofenak epolamin ke kožnímu podání.

V nabídce také
Flector® EP Tissugel 180 mg
léčivá náplast 2ks
Flector® EP 10 mg/g gel 60g
®
Flector EP 10 mg/g gel 100g

V nabídce také
Vividrin ectoin nosní sprej 20ml

245,-

199,-

NEMOCNIČNÍ
LÉKÁRNY

179,225,-

Teplice Ústí nad Labem

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje sodnou sůl naproxenu.

V nabídce také
Nalgesin S 275 mg, 20 potahovaných tablet 		
139,- 109,Nalgesin S 275 mg, 30 potahovaných tablet
180,- 139,-

199,-

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

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

159,-

ÚSTÍ NAD LABEM

Chomutov

◊ pestrá příprava léčivých přípravků
včetně očních kapek

299,-

◊ mírní bolest, horečku a zánět
◊ lék proti bolesti hlavy, zubů, zad,
svalů, kloubů, menstruační bolesti
◊ rychlý nástup analgetického účinku

Most

www.kzcr.eu

199,-

40 potahovaných tablet

DĚČÍN

Děčín

99,79,139,-

Nalgesin S 275 mg

◊ účinná ochrana očí proti alergenům
◊ potlačuje příznaky, předchází alergiím a tlumí zánětlivé procesy v oku
◊ bez konzervantů a obavy z nežádoucích účinků
◊ bez omezení věku a délky užívání

Zdravotnický prostředek.

139,113,199,-

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 — 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

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

Nabídka platí od 1. 4. do 30. 6. 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.

BEZPEČNÁ
A VYSOKÁ
SLUNEČNÍ UVA/UVB
OCHRANA

ANTHELIOS
PRO CITLIVOU PLEŤ
CeraVe
Hydratační
mléko
88 ml/199 Kč

-100 Kč

DÁREK

*Průzkum trhu s dermokosmetikou provedený společností IQVIA, v období říjen 2018 – červenec 2019, mezi dermatology 43 zemí (více
než 80 % světového HDP), kteří odpovídali na otázku: Jakou dermokosmetickou značku doporučujete nebo předepisujete svým pacientům
nejčastěji? **Akce platí při nákupu přípravků Anthelios do 30. 6. 2021 nebo do vyčerpání zásob dárků. Sleva se nevztahuje na Anthelios
tyčinku a nelze ji kombinovat s jinými promo akcemi.

-100 Kč
PŘÍPRAVKY TOLERIANE
PRO CITLIVOU
AŽ ALERGICKOU PLEŤ
při nákupu nad 499 Kč**

*Průzkum trhu s dermokosmetikou provedený společností IQVIA, v období říjen 2018 – červenec 2019, mezi dermatology 43 zemí (více než 80 % světového HDP), kteří odpovídali na otázku:
Jakou dermokosmetickou značku doporučujete nebo předepisujete svým pacientům nejčastěji?
**Nabídka platí od 1. 5. do 15. 6. 2021. Slevy nelze kombinovat.

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.

