
PRIESSNITZ 
ŽÍLY A CÉVY MEDICAL 
125 ml
• proti křečovým žilám
• proti otokům a bolesti nohou

NUROFEN® STOPGRIP 
24 tablet 
• k léčbě příznaků chřipky 
 a nachlazení, jako je rýma, ucpaný
 nos a dutiny, bolest v krku, bolest
 hlavy a celého těla, horečka

ACYLPYRIN®  
10 tablet
• lék při chřipce a nachlazení
• snižuje horečku a uleví od bolesti hlavy, kloubů 
 a svalů provázející chřipková onemocnění

Za super cenu také ostatní produkty
ACYLPYRIN®

STOPKAŠEL®

MEDICAL SIRUP Dr. Weiss 
200 + 100 ml NAVÍC
• ulevuje při suchém a vlhkém kašli
• ulevuje při škrábání v krku
• zklidňuje podrážděný krk
• snižuje bolest v krku
Za super cenu také ostatní
produkty STOPKAŠEL Medical 

195 Kč
SUPER CENA

129 Kč
SUPER CENA

275 Kč
SUPER CENA

ubůůůů
í

45 Kč
SUPER CENA

219 Kč
SUPER CENA

HERBADENT®

BYLINNÁ ZUBNÍ PASTA S FLUORIDEM 
100 g
• bylinná zubní pasta z léty ověřeného extraktu ze 7 léčivých bylin
 s fl uoridy
• je vhodná pro prevenci 
 zánětu dásní, krvácení 
 a paradentóze
Za super cenu také ostatní 
produkty HERBADENT®

NEUROBION®

30 potahovaných tablet 
• k prevenci a léčbě defi citu vitaminů B1, B6 a B12  
• nízkou hladinu vitaminů B1, B6 
 nebo B12 můžete pociťovat jako únavu
• pro dospělé 1 tableta denně 249 Kč

SUPER CENA

Profesionální péče o Vaše zdraví a krásu nově také na e-shopu www.lekarnalemon.cz

Zdravotnický prostředekZdravotnický prostředek

Pro dospělé a dospívající od 12 let. Lék k vnitřnímu užití. 
Pozorně čtěte příbalovou informaci.

ACYLPYRIN® 500 mg tablety. Volně prodejný lék k vnitřnímu užití. Jedna 
tableta obsahuje 500 mg kyseliny acetylsalicylové. Před použitím si přečtěte
příbalovou informaci a poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Neurobion 100 mg/ 50 mg/ 1 mg potahované tablety je lék 
k vnitřnímu podání a slouží k prevenci a léčbě nedostatku 
vitaminů B1, B6 a B12. Čtěte pečlivě příbalovou informaci!
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OTRIVIN MENTHOL 
1 mg/ml
NOSNÍ SPREJ, ROZTOK, 
10 ml

• čistí
• zvlhčuje
• 100% přírodní
• pro každodenní použití

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Otrivin Menthol 1 mg/ml nosní sprej, roztok obsahuje xylometazolini 
hydrochloridum. Léčivý přípravek k použití do nosu. Čtěte pečlivě návod  k použití a informace o bezpečném
používání zdravotnických prostředků. Otrivin Breathe Clean, nosní sprej, je zdravotnický prostředek
bez účinné látky určený na čištění nosní dutiny a zvlhčení podrážděné nosní sliznice.  

109 Kč
SUPER CENA

209 Kč
SUPER CENA

OTRIVIN BREATHE CLEAN
NOSNÍ SPREJ, 100 ml

uvolní ucpaný 
nos do 2 minut

působí
až 12 hodin 

Čtěte peečlivčlivě přě příbalíbalovouo informaci OtOt
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Léčivý přípravek

Zdravotnický prostředek

SUPER NABÍDKA PLATÍ OD 13. 3. DO 30. 4. 2023
NOVÉ VÝHODY s kartou LEMON

PLAPLATKKKKKKUUUUUUUUUUUUUU

snížené až na

KLIENTSKÁ KARTA



Získejte 
podpory imunitního

systému 

ASPIRIN® C
20 šumivých tablet
•  při zánětlivých onemocněních horních
 cest dýchacích a chřipce
•  ulevuje od bolesti v krku,
 bolesti svalů, kloubů a zad
•  ulevuje od horečky a od bolestí
 během nachlazení
•  obsahuje také vitamin C – pro vaši imunitu

QUIXX®

NOSNÍ SPREJ 
30 ml
•  účinně pomáhá uvolnit ucpaný nos při nachlazení,   
 chřipce a alergii
•  nevyvolává závislost, bezpečný při dlouhodobém   
 používání
•  obsahuje pouze přírodní složky

PARALEN GRIP® CHŘIPKA A BOLEST 
500 mg/25 mg/5 mg
24 potahovaných tablet
•  odstraňuje příznaky chřipky a nachlazení:
 horečka, ucpaný nos, bolest hlavy, 
 bolest v krku
•  díky kofeinu působí také proti únavě 
 a ospalosti

MAREGAL 
NOSNÍ SPREJ 
30 ml
Hypertonický nosní sprej s vodou z atlantského oceánu:
•  k uvolnění ucpaného nosu a dutin
•  ke zlepšení dýchání
•  napomáhá regeneraci podrážděných 
 sliznic
•  snižuje otok nosní sliznice
•  není návykový, může se používat
 dlouhodobě

OLYNTH®

1 mg/ml NOSNÍ SPREJ, ROZTOK, 
10 ml

RYCHLÁ ÚLEVA OD RÝMY
•  uvolnění ucpaného nosu
•  uvolnění vedlejších nosních dutin
•  nástup účinku již od 5 minut
•  účinek po dobu 10 hodin

155 Kč
SUPER CENA

95 Kč
SUPER CENA

129 Kč
SUPER CENA

Profesionální péče o Vaše zdraví a krásu nově také na e-shopu www.lekarnalemon.cz

NASIVIN® SENSITIVE
0,5 mg/ml NOSNÍ SPREJ, ROZTOK 
10 ml
•  zkracuje trvání rýmy v průměru o 2 dny a působí protivirově
•  sprej proti rýmě pro děti od 6 let a dospělé

229 Kč
SUPER CENA

MUCONASAL® PLUS
10 ml
•  rychle, účinně a dlouhodobě
 uvolní nos při rýmě a nachlazení
•  osvěží vůní máty a eukalyptu
•  pro dospělé a děti od 6 let

99 Kč
SUPER CENA ECHINACEA FORTE 600 mg

+ VITAMIN C + ZINEK
100 tablet
•  osvědčený komplexní produkt
 pro podporu imunity
•  účinné látky echinacey získané
 z kořene + 500 mg vit. C + 10 mg
  zinku v 1 tabletě 189 Kč

SUPER CENA

SPEKTRUM GUMMIES 
IMUNITA
60 gummies
• želatinový multivitamin s minerály pro dospělé
• 100 % doporučené dávky ve 2 gummies
• s extraktem z echinacey pro podporu imunity
• mix ovocných příchutí, bez zapíjení

virově

99 Kč
SUPER CENA

269 Kč
SUPER CENA

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. ASPIRIN C je volně
prodejný léčivý přípravek k vnitřnímu užití. 

Před použitím si pečlivě přečtěte celou příba-
lovou informaci. Reklama na léčivý přípravek. 
Nosní sprej, roztok obsahuje xylometazolin-
-hydrochlorid a je určen k podání do nosu.

MUCONASAL® PLUS je volně prodejný 
léčivý přípravek k nosnímu použití.
Obsahuje tramazolini hydrochloridum.
Čtěte pozorně příbalovou informaci
a poraďte se s lékařem nebo lékár-
níkem.

Pečlivě si pročtěte návod k použití. 
Hypertonický roztok mořské vody, 
obsahuje vodu z oceánu a čištěnou vodu. 
Zdravotnický prostředek k aplikaci
do nosu, k úlevě od ucpaného nosu. 

Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Čtěte pozorně příbalovou
informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Čtěte pečlivě příbalovou informaci!
Nasivin® Sensitive je léčivý přípravek k nosnímu 
podání s léčivou látkou oxymetazolin-hyd-
rochlorid. Nasivin® Sensitive pro děti 
(0,25 mg/ml nosní sprej, roztok) je léčivý pří-
pravek k vnitřnímu užití. 

Zdravotnický prostředek

Doplněk stravy
(1 tableta/1,89 Kč)

Doplněk stravy
(1 tableta/4,48 Kč)

SUPER CENY

109 Kč
SUPER CENA

599 Kč
SUPER CENA

629 Kč
SUPER CENA



MUCOSOLVAN® JUNIOR
15 mg/5 ml SIRUP     
100 ml
•  ulehčuje vykašlávání
•  uvolňuje zahlenění
•  zmírňuje kašel
•  vhodný pro děti od narození
•  bez cukru, alkoholu a umělých barviv
•  příchuť lesního ovoce

TANTUM VERDE®

120 ml
•   lék na bolest a zánět 
 v krku a dutině ústní 
 s antimikrobiálním
 účinkem  vhodný
 i při léčbě aft 
 a zánětu dásní

159 Kč
SUPER CENA

Profesionální péče o Vaše zdraví a krásu nově také na e-shopu www.lekarnalemon.cz

ACC® LONG
600 mg 
10 šumivých tablet
•  léčí vlhký kašel 
•  rychlý nástup účinku od 1. dne 
•  rozpouští hlen a usnadňuje vykašlávání 
•  má navíc antioxidační účinek 

139 Kč
SUPER CENA

JITROCELOVÝ SIRUP 
GALMED
310 g
•  obsahuje vysoký podíl jitrocelového výtažku,
 který přispívá k normální funkci dýchacího systému
•  pro děti od 3 let a dospělé

69 Kč
SUPER CENA

129 Kč
SUPER CENA

Čtěte pozorně příbalový leták. Volně prodejný léčivý přípravek k vnitřnímu užití s účinnou 
látkou acetylcystein.

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. 
Tantum Verde obsahuje benzydamin hydrochlorid. 
K místnímu užití v ústech a v krku.

MUCOSOLVAN® junior je volně prodejný 
léčivý přípravek k vnitřnímu užití. 
Obsahuje ambroxoli hydrochloridum. 
Čtěte pozorně příbalovou informaci 
a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. Doplněk stravy

NOVÉ VÝHODY S KARTOU LEMON

u

INZULINY BEZ DOPLATKU
NÍZKÉ CENY NA ANTIKONCEPCI
AKCE 3 ZA CENU 2
DÁRKY A ODMĚNY ZA VĚRNOST

0DOPLATKY
snížené až na

NOVÉ VÝHODY S KARTOU LEMON

INZULINY BEZ DOPLATKU
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CEPCI

RNOST
KLIENTSKÁ KARTA



BRUFEN® 400 mg
100 tablet
• úleva od bolesti hlavy, migrény,
 zubů, zad, kloubů
• snižuje horečku, například
 při chřipkových onemocněních

OLFEN NEO FORTE 
20 mg/g GEL
100 g
•  ulevuje od intenzivní,
 náhle vzniklé bolesti
 zad, svalů a kloubů

VIGANTOLVIT®

D3 2000 I.U.
60 tobolek
•  vitamin D3 pro správné fungování 
 imunitního systému, k udržení správné
 funkce svalů a kostí, podporu vstřebávání
 vápníku v těle
•  vhodný pro těhotné 
 i kojící ženy
•  bez lepku a bez laktózy 159 Kč

SUPER CENA

149 Kč
SUPER CENA

Profesionální péče o Vaše zdraví a krásu nově také na e-shopu www.lekarnalemon.cz

K2D3 PREMIUM+
60 tobolek
• čistě přírodní
• přispívá k mineralizaci kostí, k udržení 
 normálního stavu jak kostí a zubů, 
 tak i imunitního systému
• balení na 4 měsíce
• již od 3 let

479 Kč
SUPER CENA

NALGESIN® S 275 mg
40 tablet
•  lék proti bolesti hlavy, zubů,
 zad, svalů, kloubů, menstruační bolesti
•  mírní bolest, horečku a zánět
•  rychlý nástup analgetického účinku
•  znáte z TV reklamy

159 Kč
SUPER CENA

IBOLEX®

200 mg
20 potahovaných tablet
•  nová generace léku proti bolesti
•  krystalicky čistý dexibuprofen
•  účinná úleva od bolesti,
 nižší zátež pro tělo
•  pomáhá při bolesti svalů, kloubů, 
 šlach a kostí, jako je např. bolest zad 119 Kč

SUPER CENA

Doplněk stravy 
(1 tobolka/7,98 Kč)

Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Brufen 400 mg potahované tablety je léčivý přípravek
k vnitřnímu užití s léčivou látkou ibuprofen.

Doplněk stravy
(1 tobolka/2,65 Kc)

Čtěte pečlivě příbalový leták.
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.
Obsahuje sodnou sůl naproxenu.

Pozorně čtěte příbalovou informaci
a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.
Ibolex® je léčivý přípravek k vnitřnímu užití.
Obsahuje dexibuprofenum.

269 Kč
SUPER CENA

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.
Olfen Neo Forte je léčivý přípravek k zevnímu použití.
Obsahuje účinnou látku diclofenacum diethylaminum. 
Olfen, gel je léčivý přípravek k zevnímu použití, obsahuje 
účinnou látku diclofenacum natricum.

SUPER CENY

429 Kč
SUPER CENA

IBALGIN®

50 mg/g KRÉM 
100 g
•  potlačuje bolest svalů a kloubů, 
 tlumí zánět a snižuje otok
•  k léčbě bolestivých poranění, 
 jako jsou podvrtnutí, natažení, 
 zhmoždění
•  dobře se vstřebává, bez parfemace
•  pro dospělé a mladistvé od 12 let 179 Kč

SUPER CENA
Pozorně čtěte příbalovou informaci a poraďte se s lékařem 
nebo lékárníkem. Ibalgin® krém je léčivý přípravek
k vnějšímu použití. Obsahuje ibuprofenum.

IBALGIN® DUO EFFECT 
100 g
•  kombinace dvou účinných 
 látek ve formě krému
•  potlačuje bolest, zmírňuje 
 zánět a urychluje 
 vstřebávání modřin
•  léčí poúrazové stavy a následky sportovních 
 úrazů, např. otoky, krevní podlitiny, podvrtnutí kloubu
•  ulevuje od bolesti zad
•  pro dospělé a dospívající od 12 let

Pozorně čtěte příbalovou informaci a poraďte 
se s lékařem nebo lékárníkem. Ibalgin® Duo Eff ect 
je léčivý přípravek k vnějšímu použití. Obsahuje ibuprofenum.

279 Kč
SUPER CENA

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Voltaren Forte

Velikonoční nadílka

NAVÍC*



Cannaderm® CAPILLUS 
SEBOREA ŠAMPON
150 ml 
• STOP seborei, lupénce a atopii ve vlasech
•  při svědění, začervenání a šupení vlasové
 pokožky

Za super cenu také ostatní produkty
CAPILLUS

KARPAL AKUT
50 ml 
• k masáži při postižení syndromem 
 karpálního tunelu
• omezuje bolestivost ruky  
 a zlepšuje citlivost prstů

Za super cenu také produkt
LAPRAK AKUT 60 tobolek

REVMABLOK AKUT
125 ml
• omezuje bolest a zlepšuje hybnost kloubů
• unikátní kombinace léčivé rašeliny a bylin 
 na ztuhlé a revmatické klouby

DonnaHAIR FORTE 
4měsíční kúra
90 + 30 tobolek NAVÍC
• biotin a zinek udržuje 
 přirozenou kvalitu vlasů
 a pomáhá při jejich 
 zvýšeném vypadávání

Cannaderm® THERMOLKA
HŘEJIVÉ MAZÁNÍ
200 ml
• hřejivá úleva od bolesti zad, svalů
 i kloubů
• originální mazání s konopným 
 olejem, jedlí sibiřskou a směsí 
 bylin
Za super cenu také ostatní produkty
značek MENTHOLKA a THERMOLKA

Doplněk stravy
(1 tobolka/5,74 Kč) 

Zdravotnický prostředek

Konopná péče

Doplněk stravy
(1 tobolka/9,83 Kč) 

Doplněk stravy
1Vitamin C
(1 kapsle/2,91 Kč)

189 Kč
SUPER CENA

689 Kč
SUPER CENA

209 Kč
SUPER CENA

Profesionální péče o Vaše zdraví a krásu nově také na e-shopu www.lekarnalemon.cz

DIAMizin® Gurmar 
50 kapslí
• přispívá k udržení normální hladiny cukru v krvi¹
• snižuje chuť na sladkosti, čímž přispívá k redukci   
 váhy¹

Za super cenu také větší balení 
DIAMizin® Gurmar  

309 Kč
SUPER CENA Zdravotnický prostředek

OLKAAAAA
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CannamediQ®

CHOLESTMIZIN FORTE 
30 tobolek
 • aktivní konopí, monakolin, steroly 
 a zelený čaj pro optimální
 hladinu cholesterolu 
 a triglyceridů, ochranu 
 srdce a cév

Doplněk stravy (1 kapsle/4,90 Kč)
1Gymnema sylvestre

Za super cenu také větší balení 
DIAMizin® Gurmar  

Doplněk stravy (1 kapsle/4,90 Kč)
1

295 Kč
SUPER CENA
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PRIESSNITZ® KOLAGEN + BOSWELLIE 
PÉČE O KLOUBY 
90 + 30 tablet

čtyřměsíční péče o vaše klouby1

• obsahuje kolagen typu I+II 
 a nativní kolagen typu II + boswellii

Za super cenu také ostatní
produkty Priessnitz Kloubní

 BOSWELLIE 

349 Kč
SUPER CENA

245 Kč
SUPER CENA

PRODUKT NAVÍC JAKO DÁREK

229 Kč
SUPER CENA

Konopná péče

AKCE 
DÁREK*

Nepostradatelná kombinace 
vitaminu D a vitaminu C 

v 1 tabletě!
*K nákupu vybraných produktů 
(označených symbolem dárku) 

obdržíte navíc DéCé Combo 1500, 
15 tablet jako dárek; při uplatnění

klientské karty Lékáren LEMON; za 0,01 Kč. 
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Nepostradatelná kombinace
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NAVÍC*
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NAVÍC*

DÁREK
NAVÍC*

DÁREK
NAVÍC*

DÁREK
NAVÍC*DÁREK

NAVÍC*

DéCé Combo 1500, 
15 tablet



ACYCLOSTAD 50 mg/g KRÉM 5 g
+ LYSIN 20 kapslí NAVÍC*
PRYČ S OPARY!

•  k léčbě infekcí vyvolaných 
 virem Herpes simplex 
 projevujících se opary
 na rtech a obličeji

MARŤÁNCI®

GUMMY ECHINACEA
50 gummies
• multivitamin pro děti s echinaceou, vitaminy C, D3
 a zinkem pro podporu imunity
•  100 % doporučené dávky ve 2 gummies
•  oblíbení želatinoví Marťánci s příchutí třešně 
 a jahody
•  bez umělých barviv a sladidel

BIOGAIA PROTECTIS®

KAPKY S VITAMINEM D
10 ml
PRO PODPORU IMUNITY
•  patentovaný kmen živých bakterií
 L. reuteri Protectis®

•  vhodné pro dlouhodobé užívání

599 Kč
SUPER CENA

149 Kč
SUPER CENA

Profesionální péče o Vaše zdraví a krásu nově také na e-shopu www.lekarnalemon.cz

CALCIUM PANTOTHENICUM 
100 g
•  kalciová mast podle originální
 receptury
•  při podráždění kůže, na drobná
 popálení a oděrky, pro atopiky
 a pro ošetření prsu

SUDOCREM 
MULTI-EXPERT
125 g
•  ochranný krém pro podporu léčby a prevence: 
 plenkové dermatitidy, odřenin a podrážděné
 pokožky, dermatitidy při inkontinenci u dospělých,
 pro ochranu pokožky v okolí poranění

159 Kč
SUPER CENA

CANDIBENE, 200 mg
VAGINÁLNÍ TABLETY
3 tablety s aplikátorem
•  Candibene - antimykotikum na léčbu
 vaginálních mykóz

95 Kč
SUPER CENA

89 Kč
SUPER CENA

Sudocrem MULTI-EXPERT
je zdravotnický prostředek.
Certifi kát vydala notifi kovaná
osoba č. 0482. Před použitím
si pečlivě přečtěte návod k použití 
a informace o jeho bezpečném použití.

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. 
Léčivý přípravek s účinnou látkou aciclovirum.
*Doplněk stravy za 0,01 Kč.

Kosmetický přípravek

Doplněk stravy

Doplněk stravy
(1 tobolka/1,33 Kč)

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci. 
Candibene, vaginální tablety je léčivý přípravek na vaginální 
použití. Obsahuje účinnou látku klotrimazol.

Doplněk stravy
(1 gummies/3,38 Kč)

SUPER CENY

BEPANTHEN® BABY
100 g
Prověřená ochrana pro miminka
i maminky
•  pomáhá chránit zadeček
 před vznikem opruzenin
•  hydratuje a přirozeně regeneruje
•  bez barviv a parfemace

Kosmetický přípravek

ESPUMISAN®

40 mg
100 měkkých tobolek
• pro úlevu od nadýmání a plynatosti
• lze užívat dlouhodobě
• lze užívat v těhotenství

Pečlivě si pročtěte příbalový leták. Volně prodejný léčivý 
přípravek Espumisan® obsahuje simetikon. K vnitřnímu užití.

BETAKAROTEN
GALMED 12 000 IU
100 + 20 tobolek
•  betakaroten je provitamin, který je v lidském těle
 přetvářen na vitamin A, který příspívá
 k udržení normálního stavu pokožky,
 zraku a normální funkci
 imunitního systému

169 Kč
SUPER CENA

299 Kč
SUPER CENA

osti

ně prodejný léčivý

159 Kč
SUPER CENA

159 Kč
SUPER CENA

limitovanálimitovaná
ediceedice

RAKYTNÍČEK+ 
MULTIVITAMINOVÉ ŽELATINKY 
S RAKYTNÍKEM
50 ks
 •  oblíbené želatinky s 9 vitaminy
 a rakytníkem na podporu imunity
•  skvělá ovocná chuť
•  bez konzervantů 199 Kč

SUPER CENA
Doplňky stravy (1 ks/3,98 Kč)



CENOVĚ 
VÝHODNÉ 
BALÍČKY 
COREGA

Potěšte Vaše 

blízké úsměvem 

Ve velikonoční nabídce produkty Corega Original extra silný DUO 2x 40 g za 189 Kč, Corega 

Bez příchuti extra silný DUO 2x 40 g za 189 Kč, Corega Bio Tabs čistící tablety DUO 2x 30 

tbl.  za 189 Kč a Corega Original extra silný XXL 70 g + 40 g za 229 Kč.  Čtěte pečlivě návod 

k použití a informace o bezpečném používání zdravotnických prostředků. Corega BIO 

Tabs čisticí tablety určené na každodenní čištění zubních náhrad a Corega Original a Corega 

Bez příchuti fi xační krémy na fi xaci zubních náhrad jsou zdravotnické prostředky.

speciální velikonoční nabídka

PM-CZ-PLD-23-00008

FORFIT CRANBEFIT MANÓZA+
30 sáčků
• akutní i dlouhodobá péče o močové cesty 
• D-manóza + špičkový extrakt 
 z kanadských brusinek CystiCran®

 v ověřených dávkách 
•  antioxidačně působící extrakt z šípků, 
 extrakt z artyčoku, 
 vitamin D3 a inulin

MAGNESII LACTICI 0,5 
100 tablet
•  ověřená, dobře vstřebatelná forma 
 hořčíku
•  vhodný i pro těhotné a kojící
•  obsahuje 500 mg laktátu
 hořčíku v 1 tabletě

PROSTAMOL® UNO
320 mg
90 měkkých tobolek
•  tradiční rostlinný lék na problémy s močením
 způsobené zbytnělou prostatou
•  nenarušuje sexuální funkce

659 Kč
SUPER CENA

Profesionální péče o Vaše zdraví a krásu nově také na e-shopu www.lekarnalemon.cz

OMEGA-3 RYBÍ OLEJ FORTE
180 tobolek
•  pro zdravé srdce, mozek, zrak
•  bez pachutě rybiny
•  vyrobeno z volně žijících ryb lovených 
 v ekologicky čistých oblastech 
 Atlantského oceánu 

URINAL AKUT®

10 tablet
•  kombinace kanadských brusinek 
 a vitaminu D
•  se zlatobýlem obecným pro podporu 
 zdraví močových cest
•  akutní péče

599 Kč
SUPER CENA

FORFIT GERIFIT PLUS
150 + 50 tablet
•  komplexní multivitamin a multiminerál
 pro doplnění důležitých živin ve vyšším věku (55+)
•  ženšen pro podporu mozku, fyzického
 a mentálního výkonu
•  zelený čaj pro pružnost cév, zdravé srdce
 a duševní výkon

259 Kč
SUPER CENA

359 Kč
SUPER CENA

Doplněk stravy
(1 tableta/24,90 Kč)

Doplněk stravy
(1 sáček/13,30 Kč)

Doplněk stravy
(1 tobolka/1,44 Kč)

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

Doplněk stravy s obsahem saw palmetto,
které přispívá k udržení zdravé prostaty 
a kopřivy dvoudomé pro podporu
správné funkce močového ústrojí. 
Doplněk stravy (1 tableta/6,65 Kč)

Doplněk stravy
(1 tableta/1,80 Kč)

Doplněk stravy
(1 tableta/1,15 Kč)

SUPER CENY
MAGNESIUM 
400 mg
+ B-KOMPLEX + VITAMIN C
2x 30 sáčků
•  okamžité doplnění hořčíku
•  k nasypání do úst, bez nutnosti zapíjet
•  navíc obsahuje B-komplex a vitamin C
•  výborná chuť s příchutí citrónu a limetky

Doplňky stravy
(1 sáček/4,32 Kč)

COLAFIT
60 kostiček
•  čistý krystalický kolagen ve formě měkkých, 
 snadno polykatelných kostiček
•  bez barviv a přídavných látek
•  balení na 2 měsíce užívání – stačí pouze
 1 kostička denně

Doplněk stravy
(1 kostička/5,82 Kč)

PROSTENAL® CONTROL
90 tablet
•  3 aktivní látky pro zdravou prostatu, normální  
 proud moči, méně časté močení a podporu 
 potence

349 Kč
SUPER CENA

249 Kč
SUPER CENA

yy 259 Kč
SUPER CENA

1 + 1

115 Kč
SUPER CENA

189 Kč
SUPER CENA

ÓZA+

y 

399 Kč
SUPER CENA



OCUTEIN SENSITIVE PLUS 
OČNÍ KAPKY 
15 ml 
• poskytuje okamžitou úlevu 
 pro podrážděné a unavené oči
• vhodné pro citlivé oči
• lze aplikovat na kontaktní čočky

B-KOMPLEX FORTE
Da Vinci Pharma 
100+10 tablet 
• pro správnou funkci nervového systému1

 a pro snížení únavy a vyčerpání2

• silný komplex osmi vitaminů B 

MAGNEZUM DEAD SEA 
Da Vinci Academia 
100 + 40 tablet
• síla hořčíku z Mrtvého moře
• snížení únavy a vyčerpání1
• odolnost vůči stresu1

• normální činnost svalů1

AurisClean 
UŠNÍ SPREJ
15 ml
• účinně odstraňuje nadměrný 
 ušní maz
• snižuje riziko zánětu 
 ucha

Doplněk stravy
(1 tableta/1,59 Kč) 

Doplněk stravy. 1B2, B6, 2B6, B12
(1 tableta/1,59 Kč)

Zdravotnický prostředek

Doplněk stravy (1 tob./8,04 Kč)

Doplněk stravy. 1Vitamin C
(1 tableta/1,54 Kč)

Zdravotnický prostředek

315 Kč
SUPER CENA

159 Kč
SUPER CENA

205 Kč
SUPER CENA

OCUTEIN BRILLANT LUTEIN 25 mg 
Da Vinci Academia 
90 + 30 tobolek + DÁREK
• přispívá k udržení kvalitního 
 zraku a vyživuje unavené oči 

(vitamin A)
• obsahuje extra velké 
 množství luteinu 25 mg

VITAMIN C 500 mg SE ŠÍPKY 
Da Vinci Pharma 
100 + 20 tablet 
• vitamin C s postupným uvolňováním, který přispívá 
 k posílení imunity, snížení únavy a k podpoře vitality

175 Kč
SUPER CENA

á
ty

185 Kč
SUPER CENA

965 Kč
SUPER CENA

209 Kč
SUPER CENA

189 Kč
SUPER CENA

Zdravotnický prostředek

ZINEK FORTE 25 mg
Da Vinci Pharma 
100 tablet
• extra dávka v jedné tabletě
• zinek napomáhá k posílení 
 imunity, udržuje zdravou 
 pokožku, vlasy a nehty

AKCE 3 ZA CENU 2

AKCE

Při nákupu libovolné 
kombinace 3 produktů obdržíte 

nejlevnější z nich za 0,01 Kč; 
platí na produkty označené 

symbolem 3 za cenu 2.

HemoStop GEL MAX
75 ml
Stop hemoroidům!

• již při prvotních problémech
 - štípání  a pálení konečníku
• vhodný i pro těhotné 
 a kojící ženy

Doplněk stravy (1 tab./2,25 Kč)
1hořčík (oxid hořečnatý ze soli 
z Mrtvého moře)

*Studie: Lékárny Lemon, ČR, 2022

Oblíbené produkty z řady Da Vinci Academia
a Da Vinci Pharma přináší  do lékáren již mnoho
let prověřenou kvalitu a výhodné ceny. 
Vyzkoušejte i Vy přípravky, které si oblíbily 
tisíce spokojených zákazníků a staly se i první 
volbou odborníků.*

Nabídka platí od 13. 3. do 30. 4. 2023 nebo do vyprodání zásob. Prostudujte pečlivě příbalový leták. Účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. 
Cílem této nabídky není podpora zvýšeného užívání léčiv. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme. Platí pro všechny produkty uvedené v letáku.


