akční nabídka
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Brufen® 400 mg

Magne B6®

Allergodil®

100 obalených tablet

nosní sprej, 10 ml

◊
◊
◊

◊

◊
◊

100 potahovaných tablet
Úleva od bolesti hlavy, migrény, zubů i zad.
Pomáhá při podvrtnutí a natažení svalů.
Působí protizánětlivě.

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofen. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

◊

139,175,-

Obsahuje kombinaci hořčíku a vitaminu B6, díky kterému
se hořčík v těle rychleji doplní.
Je určen ke zlepšení příznaků nedostatku hořčíku, jako např.:
– nervozity, vyčerpanosti, podráždění;
– svalových křečí, mravenčení.

Magne B6 je volně prodejný lék k vnitřnímu užití. Čtěte pozorně příbalovou
informaci a poraďte se s lékařem nebo
lékárníkem.

219,272,-

Léčí nosní příznaky alergie.
Nosní sprej proti svědění,
kýchání a vodnatému výtoku
z nosu.

Čtěte pečlivě příbalovou informaci!
Allergodil®, nosní sprej, 1x 10 ml je lék
k nosnímu podání. Obsahuje azelastin-hydrochlorid.

199,245,-

GS Extra Strong
Multivitamin

Analergin Neo

Voltaren Forte 20 mg/g

60+60 tablet

◊

◊

◊
◊

gel 100 g

20 tablet

Pro zmírnění příznaků alergické rýmy a chronické kopřivky.

◊

Vyvážené složení STRONG
KOMPLEX – extra dávka
vitaminu C, lutein, activin,
echinacea.
Extra silný, extra účinný.

Doplněk stravy.
(1 tableta = 3,41 Kč)

409,489,-

Před použitím si pozorně přečtěte
příbalovou informaci. Analergin Neo
je léčivý přípravek k vnitřnímu užití.
Obsahuje účinnou látku levocetirizini
dihydrochloridum. 10 a 20 tabletové
balení Analergin Neo je volně prodejný
léčivý přípravek.

139,157,-

Analgetikum ve formě gelu s účinkem proti bolesti
až na 24 h při aplikaci 2× denně ráno a večer.
Tlumí bolest zad, svalů a kloubů.

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

Apo-Ibuprofen 400 mg

Vividrin ectoin

Ibolex

◊

◊

◊
◊

100 potahovaných tablet
◊

Uleví od bolesti hlavy,
zad, kloubů
i menstruační bolesti.
Snižuje horečku a tlumí
projevy zánětu.

◊

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje
ibuprofenum. Pečlivě čtěte příbalovou
informaci. Správné použití konzultujte
se svým lékařem či lékárníkem.

139,173,-

Účinná ochrana očí
proti alergenům.
Potlačuje příznaky,
předchází
alergiím a tlumí
zánětlivé
procesy v oku.
Bez konzervantů,
bez omezení věku
a délky užívání.

Zdravotnicky prostředek, ČNO: 0483.
Pečlivě čtěte návod k použití na obalu
přípravku.

368,-

20 potahovaných tablet

oční kapky, roztok, 10 ml
◊

289,-

199,249,-

Krystalicky čistý dexibuprofen.
Nová generace léku proti bolesti.

Lék k vnitřnímu užití. Lék Strepfen
obsahuje flurbiprofen. Pečlivě čtěte
příbalovou informaci.

109,132,-

Panadol Extra Novum

Ataralgin®

Arterin Cholesterol

◊

◊
◊
◊
◊

◊
◊

500 mg/65 mg, 24 tablet
O 37 % účinnější*
*Obsahuje kofein
pro posílení účinku
paracetamolu proti
mírné až středně
silné bolesti o 37 %

Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Lék k vnitřnímu užití.

79,97,-

10 tablet

Léčivý přípravek k předcházení a léčbě nevolnosti a zvracení
při cestování dopravními prostředky.

Lék k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte
příbalovou informaci.

99,113,-

Vitar Super Beta-Karoten
se sedmikráskou
80+40 tablet
◊

◊
◊
◊

Lék k vnitřnímu užití.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

◊

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 2,21 Kč)

159,229,-

◊
◊
◊
◊

Kostivalová mast na špatně se hojící rány, sportovní úrazy,
bolesti svalů a kloubů.
Rostlinný léčivý přípravek ke kožnímu podání.

189,237,-

◊
◊
◊

199,229,-

399,-

RosaCelip-LD®, vitamin C s lipozomálním vstřebáváním.
Bioflavonoidy z citrusových plodů a extrakt z plodu šípku.
Testovací proužky součástí balení.

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 6,98 Kč)

419,549,-

30+10 tobolek

149,189,-

◊
◊

Doplnění střevní mikrobioty probiotiky a prebiotiky
vhodné pro každý den.
9 kmenů v denní dávce 9 miliard + prebiotika.

Doplněk stravy. (1 tobolka = 6,23 Kč)

249,319,-

TEREZIA Žíly & Cévy

20 tvrdých tobolek

60 kapslí

RYCHLÁ A ÚČINNÁ LÉČBA PRŮJMU
K léčbě akutního a chronického průjmu.
Účinkuje do 1 hodiny, při užití jednorázové dávky 4 mg.
Vhodné k léčbě akutního průjmu souvisejícího se syndromem
dráždivého střeva.

Reklama na léčivý přípravek. Lék
k perorálnímu podání. Obsahuje loperamid-hydrochlorid. Před užitím si pečlivě
přečtěte celou příbalovou informaci.

349,-

Biopron 9

Rychle vyřeší akutní průjem a šetrně obnoví funkci střev.
Potlačuje doprovodné bolesti břicha a křeče.
Na všechny druhy průjmu.
Forma pro dospělé i děti.

◊

mast 100 g

(1) Bylo prokázáno, že rostlinné steroly
snižují hladinu cholesterolu v krvi. Vysoký cholesterol je rizikovým faktorem při
vzniku koronárních srdečních chorob.
(2) Vitamin C přispívá k normální tvorbě
kolagenu a ke správné funkci krevních
cév. Doplněk stravy.(1 tableta = 11,63 Kč)

LIPO-C ASKOR FORTE

15 tobolek

Pečlivě čtěte návod k použití a informace
o bezpečném použití. Zdravotnický prostředek. ČNO: 0373. (1 tobolka = 9,93 Kč)

◊

Snižuje cholesterol (1).
Přispívá k normální tvorbě kolagenu
pro normální funkci krevních cév (2).
Nové, zdokonalené složení.

60 kapslí

Tasectan 500 mg

Imodium® 2 mg

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek s účinnou látkou ze šťávy
a extraktu z čerstvé nati kostivalu cizího
(symphytum x uplandicum Nyman) ke
kožnímu podání.

215,-

 xtra silný vitamin D3
E
– 2000 IU vitaminu
v jediné kapsli pro
podporu imunity
a zdravé kosti a zuby.

Traumaplant
◊

179,-

90 kapslí

◊
◊
◊
◊

Obsahuje:
komplex karotenoidů
9,6 mg (beta-karoten
6 mg, lutein 3 mg,
zeaxantin 0,6 mg),
sedmikrásku
obecnou,
biotin (příznivě
ovlivňuje
stav pokožky),
vitaminy E a C.

Doplněk stravy.
(1 tableta = 1,33 Kč)


Kombinace
paracetamolu, guaifeneisinu a kofeinu.
Tlumí bolest hlavy, krční páteře, zubů a zad.
Uvolní svaly a napětí.
Snižuje horečku.

GS Extra Strong
Vitamin D3 2000IU

KINEDRYL®
◊

30 tablet

50 tablet

159,185,-

◊
◊

 bylin včetně jetele, který zvyšuje elasticitu cév, a pohanky, která
8
přispívá ke zdraví cév.
100% z přírodních zdrojů.

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 3,98 Kč)

239,309,-

Prostamol® UNO

Magnetrans® 375 mg

GS Merilin

50 tyčinek granulátu

60 + 30 tablet

◊

◊

◊

60 měkkých tobolek

◊
◊

Tradiční
rostlinný lék na
problémy s močením způsobené zbytnělou
prostatou.
Nenarušuje
sexuální
funkce.
Dávkování:
1 tobolka
denně.

K vnitřnímu užití, po vyloučení závažných
příčin obtíží lékařem. Pečlivě si pročtěte
příbalový leták. Obsahuje extrakt Serenoa
repens. Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně
na zkušenosti z dlouhodobého použití.

1 tyčinka zajistí optimální pokrytí denní potřeby hořčíku, který
přispívá ke správnému fungování svalů a nervů a snížení míry
únavy a vyčerpání.

◊

449,531,-

Doplněk stravy.
(1 tyčinka = 2,98 Kč)

Panthenol Omega

CEMIO RED3

◊

◊

◊

149,189,-

Přináší úlevu sluncem
podrážděné pokožce.
Účinně zklidňuje a napomáhá regeneraci
a hydrataci pokožky.
S vysokým obsahem
D-panthenolu.

◊

189,205,-

Marťánci gummy JARO-LÉTO
50 želatinových tablet
◊
◊

Multivitaminy pro děti
s vitaminem C a D3
pro podporu imunity.
Oblíbení želatinoví Marťánci s ovocnou příchutí
borůvka, jahoda, citron
a mandarinka.

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 6,66 Kč)

◊
◊

599,737,-

100 tablet

◊

Doplněk stravy.
(1 tableta = 3,38 Kč)

◊

Perfect Hair
New-Methionin, 500 mg
◊

169,209,-

Bepanthen Baby mast

249,-

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci. Hylak forte je léčivý
přípravek k vnitřnímu užití.

30 g

60 tablet

◊

◊

◊
◊
◊

◊
◊

CH-20220209-119

Kosmetický přípravek.

◊

99,119,-

169,215,-

10 tablet

 elatonin, nebo také
M
hormon tmy a spánku,
přispívá ke zkrácení doby
nutné k usnutí, před
spaním.
Dávkování: 1/2 tablety
1 × denně,
na noc před spaním,
dostatečně zapít
tekutinou.

Doplněk stravy.
(1 tableta = 2,82 Kč)

216,-

Komplexní péče
o vaše zažívání.
Vhodný pro dospělé, děti i kojence.

Urinal Akut®

◊

179,-

roztok 100 ml

Melatonin 3 mg NEW

Ochranná mast Bepanthen Baby pro pokožku
vás i těch nejbližších.
Klinicky ověřeno: Pomáhá chránit zadeček
před vznikem opruzenin.
Hydratuje a regeneruje suchou pokožku.
Pečuje o bradavky při kojení.

598,-

Hylak Forte
◊

189,-

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.

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 1,33 Kč)

◊

Vhodný také pro
těhotné a kojící
ženy, zejména pro
podporu elasticity
a pevnosti vlasů
po porodu.
Dávkování:
1 tableta 3krát
denně.

Doplněk stravy. Pečlivě čtěte příbalovou
informaci.(1 tableta = 1,79 Kč)

559,-

90+45 kapslí

 silnější složení
2×
pro péči o prostatu,*
potenci a vitalitu.
Slivoň africká k podpoře zdraví prostaty, maca
k podpoře sexuálního
zdraví a sibiřský ženšen
k podpoře vitality.
*nové, silnější složení
s obsahem 2× více
slivoně africké.

Kosmetický přípravek.

Doplněk stravy.
(1 tableta = 6,22 Kč)

GS BETAKAROTEN
S MĚSÍČKEM

90 kapslí

Chladivá pěna ve spreji 10%
◊

◊

Vysoce účinný v období klimakteria.
Přírodní a nehormonální.
Ploštičník na všechny
fyziologické projevy
klimakteria (návaly
horka, pocení), třezalka pro zlepšení
nálady.

169,220,-

 ombinace kanadských brusinek a vitaminu D.
K
Se zlatobýlem obecným pro podporu zdraví močových cest.
Akutní péče.

Doplněk stravy.
(1 tableta = 22,50 Kč)

225,299,-

Faktu®

Octenisept®

◊

◊
◊

20 rektálních čípků
◊
◊

◊

Lacalut Aktiv zubní pasta
ochrana dásní & jemné bělení

kožní sprej, 50 ml

Faktu čípky rychle zastavují krvácení, svědění a pálení
při hemoroidech a jiných obtížích v oblasti konečníku.
Mají protizánětlivý a místně znecitlivující účinek.
K léčbě vnitřních
hemoroidů,
při vyrážkách
a svědění v oblasti
konečníku.
Čípky Faktu
jsou určeny
pro dospělé.

149,-

Léčivý přípravek. Jeden čípek obsahuje
policresulenum 100 mg a cinchocaini hydrochloridum 2,5 mg. Před
použitím si pozorně přečtěte příbalovou
informaci.

189,-

75 ml

První pomoc při hojení ran.
Bezbarvá, bezbolestná a hojivá dezinfekce pro všechny
věkové kategorie včetně
novorozenců.

◊
◊
◊

Čtěte pozorně příbalovou informaci /
návod k použití a poraďte se s lékařem
nebo lékárníkem. Octenisept® sprej je lék
k vnějšímu použití.

219,-

EXCILOR proti plísni nehtů

pažní tlakomě s adaptérem zdarma

roztok, 3,3 ml

◊
◊
◊
◊

◊

◊
◊

Automaticky měří krevní tlak a pulz.
Detekuje a upozorní na srdeční arytmie.
Ergonomicky tvarovaná manžeta.
USB kabel
pro přenos
dat do PC.
Paměť pro
dva uživatele.
Záruka 5 let.

Zdravotnický prostředek. Čtěte
pečlivě návod k použití.

◊
◊

1669,2069,-

Kosmetický přípravek.

262,-

Tlakoměr Veroval®

◊ široký sortiment léčivých přípravků
a doplňků stravy
◊ pestrá příprava léčivých přípravků
včetně očních kapek

129,-

náplast 5 ks
◊
◊
◊

Zdravotnický prostředek. Před použitím
si přečtěte návod k použití.

www.kzcr.eu

99,-

Cosmos® hydrokoloidní
náplasti na puchýře

 fektivně a rychE
le zbavuje nehet
plísně.
Navrací nehet
do původního
stavu bez použití pilníku.
Nevytváří
rezistence.

NEMOCNIČNÍ
LÉKÁRNY

Nový Lacalut z řady Aktiv k ochraně před krvácivostí dásní.
Pomáhá předcházet zánětu.
Udržuje přirozenou bělost zubů díky modernímu enzymatickému bělení na bázi přírodních enzymů.

319,-

 ydrokoloidní speciálně
H
tvarované náplasti.
Urychlují hojení a chrání
před tlakem.
Vydrží několik dní bez
nutnosti výměny.

Zdravotnický prostředek.
Čtěte pečlivě návod k použití.

369,-

79,115,-

DĚČÍN

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

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 — 19.00

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

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

MOST

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

CHOMUTOV

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

LITOMĚŘICE

Žitenická 2084
412 01 Litoměřice
Tel.: 416 723 505 | e-mail: lekarna@nemocnice-lt.cz
Provozní doba: pondělí—pátek 7.30 — 17.00

Nabídka platí od 25. 4.–22. 5. 2022 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.

