
SUPER NABÍDKA PLATÍ OD 16. 1. DO 28. 2. 2023

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

Za SUPER CENU také:
• AurisClean Sensitive ušní olejové sérum 20 ml
• AurisClean ušní kapky 15 ml

Zdravotnické prostředky.

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

Leros Immunity SHOT 
Zázvor + Vitamín C 150 ml
• zázvor a vitamín C podporují přirozenou imunitu 
 organismu, proces trávení a zahřívají organismus            

Coldrex HORKÝ NÁPOJ 
citron s medem 
10 sáčků
• odstraňuje příznaky chřipky a nachlazení 
• díky paracetamolu snižuje horečku, 
 odstraňuje bolest hlavy, bolest v krku
• s přídavkem léčivé látky na uvolnění 
 ucpaného nosu 
 a s vitaminem C

Za SUPER CENU také:
• další druhy
 Coldrex

Voltaren Forte 20 mg/g gel 
100 g
Voltaren Forte 20 mg/g gel 
proti bolesti až na 24 hodin 
při aplikaci dvakrát denně ráno 
a večer: 

 • ulevuje od bolesti zad, 
 svalů a kloubů
• protizánětlivý účinek
• stačí aplikovat pouze 2x denně
• snadno otevíratelný uzávěr 

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

Profesionální péče o Vaše zdraví.

ml

175 Kč
SUPER CENA

HerbalMed pastilky Dr. Weiss
Islandský lišejník + tymián + med + vitamin C 
24+6
• originální švýcarské bylinné pastilky
• lišejník islandský pomáhá při škrábání
 v krku, suchém a dráždivém kašli

Za SUPER CENU také:
• další druhy HerbalMed 
 pastilek Dr. Weiss

Doplněk stravy. (1 pastilka/3,97 Kč)

DÁREK
NAVÍC*

Nasivin® Sensitive pro děti 
0,25 mg/ml nosní sprej, roztok
10 ml
• sprej proti rýmě pro děti od 1 do 6 let
• uleví od ucpaného nosu při rýmě a působí 
 protivirově

Za SUPER CENU také:
Nasivin® 0,5 mg/ml nosní sprej, roztok

Doplněk stravy. * za 0,01 Kč

Nasivin® Sensitive pro děti 
0,25 mg/ml nosní sprej, roztok 
je lék k nosnímu podání s léčivou 
látkou oxymetazolin-hydrochlorid. 
Čtěte pečlivě příbalovou informaci! 

Lék k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. 
O správném použití se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

299 Kč
SUPER CENA

119 Kč
SUPER CENA

179 Kč
SUPER CENA 99 Kč

SUPER CENA

3+1
NAVÍC*

39 Kč
SUPER CENA

INZULINY BEZ DOPLATKU 
PRODUKT NAVÍC JAKO DÁREK*

0DOPLATKY
snížené až na

*K nákupu vybraných produktů (označených symbolem dárku) obdržíte navíc další produkt jako dárek; za 0,01 Kč.
Platí od 16. 1. do 28. 2. 2023 nebo do vyprodání zásob; změny vyhrazeny. 



OLYNTH® HA 1 mg/ml,
NOSNÍ SPREJ, roztok, 10 ml
• rychle uvolňuje ucpaný nos
• zvlhčuje nosní sliznici
• neobsahuje konzervační látky
• účinek po dobu 10 hodin

Za SUPER CENU také:
• další přípravky OLYNTH® od 79 Kč

Před použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci. 
Reklama na léčivý přípravek. Nosní sprej, roztok OLYNTH® HA 1 mg/ml
obsahuje xylometazolin-hydrochlorid a je určen k podání do nosu.

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

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

STÉRIMAR CU
NOS NÁCHYLNÝ K INFEKCI 50 ml
• přírodní mořská voda s příměsí mědi na infekční 
 bakteriální rýmu
• čistí nos a odstraňuje nečistoty včetně virů a bakterií
• vhodný pro nos náchylný k infekci - měď působí 
 protizánětlivě, snižuje riziko komplikací rýmy
 a bakteriální infekce
• bez omezení věku, i pro těhotné 
 i kojící ženy, pro dlouhodobé použití
•  bez konzervačných látek

Zdravotnický prostředek, CE 0459.
Pozorně si přečtěte návod k použití na obale přípravku.

MUCOSOLVAN® PRO DOSPĚLÉ
30 mg/5 ml, sirup, 100 ml
• ulehčuje vykašlávání
• uvolňuje zahlenění
• zmírňuje kašel
• bez cukru a alkoholu
• jahodová příchuť

MUCOSOLVAN® pro dospělé je volně 
prodejný lék k vnitřnímu užití. Obsahuje 
ambroxoli hydrochloridum. Čtěte pozor-
ně příbalovou informaci a poraďte se 
s lékařem nebo lékárníkem.

STOPTUSSIN, PERORÁLNÍ KAPKY
50 ml
• správná volba proti kašli díky 2 účinným látkám
• tlumí suchý dráždivý kašel a usnadňuje vykašlávání

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou
informaci. Stoptussin, perorální kapky,
roztok, je léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

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

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

LEVOPRONT TABLETY 60 mg
10 tablet
•  účinná úleva od suchého kašle
•  při tlumení kašle působí přímo v dýchacích
 cestách bez nežádoucího ovlivnění mozku
•  tablety od 12 let
•  za SUPER CENU 139 Kč také kapky 
 a sirup pro děti od 2 let

AMBROBENE, 15 mg/5 ml
sirup, 100 ml
•  osvědčené přípravky na vlhký kašel účinně
 rozpouští hlen a usnadňují vykašlávání 
•  sirup vhodný i pro děti
• tablety k užití u dětí od 5 let a dospělých

Za SUPER CENU také:
• Ambrobene, 30 mg, 20 tablet za 65 Kč

OSCILLOCOCCINUM®

30 dávek
•  prevence a léčba chřipkových stavů,
 jako jsou např. horečka, zimnice,
 bolest hlavy, únava a bolesti svalů
•  bez věkového omezení
•  může se užívat během těhotenství 
 a kojení

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Oscillococcinum®
je homeopatický léčivý přípravek k vnitřnímu užití, užívaný
tradičně v homeopatii k prevenci a léčbě chřipkových stavů.
Obsahuje Anas barbariae, hepatis et cordis extractum 200 K.

GALVERDE SPREJ
30 ml
• sprej pro krk a dutinu ústní, od 3 let věku
• obsahuje probiotika, vytěsňuje patogenní
 mikroorganizmy (bakterie, viry, kvasinky)
•  při zánětech krku a dutiny ústní, zánětech dásní,
 prevence zubního kazu

Zdravotnický prostředek.
*Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Volně prodejný lék s účinnou
látkou benzydamin.

99 Kč
SUPER CENA 99 Kč

SUPER CENA

1 mg/ml
osu.

Kč
CENA Kč

NA

209 Kč
SUPER CENA

135 Kč
SUPER CENA

KY

159 Kč
SUPER CENA

135 Kč
SUPER CENA

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. LEVOPRONT 
obsahuje levodropropizin. Léky k vnitřnímu užití.

139 Kč
SUPER CENA

Před použitím si pozorně přečtěte 
příbalovou informaci. Ambrobene, sirup; 
Ambrobene, tablety; jsou léčivé přípravky 
k vnitřnímu užití. Obsahují účinnou látku 
ambroxoli hydrochloridum.

99 Kč
SUPER CENA

599 Kč
SUPER CENA

159 Kč
SUPER CENA

ní

NOVINKA

DOPLATKY snížené až na 0,- Kč



579 Kč
SUPER CENA

RAKYTNÍČEK MULTIVITAMINOVÉ
ŽELATINKY S RAKYTNÍKEM
ORIGINÁL 70 ks
•  skvělá chuť díky obsahu
 ovocné šťávy
•  obsahují vitaminy a rakytník na podporu
 obranyschopnosti organismu
• bez konzervačních látek

Doplňky stravy.
(1 ks/ 2,84 Kč)

CETEBE® VITAMIN C 500 mg
s postupným uvolňováním
60 + 30 kapslí NAVÍC*
•  jedinečným způsobem zásobuje
 organismus vitaminem C
 po celý den díky unikátní 
 TECHNOLOGII ČASOVÝCH PERLIČEK
•  téměř kompletní vstřebání

TEREZIA VITAMIN D3
400 IU KAPKY 10 ml
•  na podporu tvorby kostí a zubů
•  vitamin D3 reguluje metabolismus vápníku
 a udržuje normální funkci imunitního systému
•  vhodné pro děti od narození
• praktické kapátko pro snadné 
 dávkování

Doplněk stravy. (1 ml/18,90 Kč)

BIOPRON® 9 PREMIUM
30 tobolek
•  70 % imunitních buněk se nachází 
 ve střevech, a proto je vhodné
 o ně pečovat
•  Biopron 9 Premium doplňuje
 střevní mikrobiotu probiotiky 
 a prebiotiky

Doplněk stravy. (1 tableta/8,97 Kč)

WALMARK ZLATÁ OMEGA-3
FORTE RYBÍ OLEJ 1 500 mg
250 ml
• prémiový rybí olej pro podporu imunity, srdce, mozku a zraku*
• příchuť citronu a pomeranče přírodního původu
• s vitaminy A-D-E

Doplňek stravy.
*EPA a DHA přispívají k normální funkci srdce.
DHA přispívá k normální funkci mozku a zraku.
Příznivého účinku je dosaženo při denním
příjmu 250 mg EPA a DHA a 250 mg DHA.
Vitaminy A a D přispívají k normální
funkci imunitního systému.

MILGAMMA® N
100 měkkých tobolek
•  vysoké dávky vitaminů Benfotiamin 
 (B1), B6 a B12 působí na poškozené nervy,
 čím pomáhají léčit příčinu bolesti zad

Milgamma® N cps je volně prodejný
léčivý přípravek k vnitřnímu užití.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci 
a o správném použití přípravku 
se poraďte s lékařem nebo lékárníkem.

NIZORAL®

šampon 100 ml
•  bojuje proti příčině lupů
•  zmírňuje svědění a zarudnutí pokožky hlavy
•  prevence a léčba kožních infekcí
 způsobených kvasinkami nebo plísněmi

Za SUPER CENU také:
NIZORAL® EXPERT šampon
pro každodenní péči, 200 ml za 149 Kč.

Pečlivě čtěte příbalový leták a poraďte se s lékařem 
nebo lékárníkem. Nizoral je volně prodejný léčivý
přípravek k vnějšímu užití. Obsahuje ketokonazol.

IBALGIN® 400 mg
100 potahovaných tablet
•  pomáhá při bolesti hlavy, zubů, zad, svalů,
 kloubů a menstruační bolesti
•  snižuje horečku při horečnatých stavech
 a zánětlivých onemocněních horních cest dýchacích
•  protizánětlivý účinek

Pro dospělé a dospívající od 12 let.
Ibalgin® 400 mg je léčivý přípravek
k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofenum.
Pozorně čtěte příbalovou informaci 
a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

199 Kč
SUPER CENA

Doplňky stravy. Vitamin C 
přispívá k normální funkci
imunitního systému.
(1 kapsle/2,43 Kč) 
*Za 0‚01 Kč

189 Kč
SUPER CENA

219 Kč
SUPER CENA

ku*

249 Kč
SUPER CENA

269 Kč
SUPER CENA

ch

329 Kč
SUPER CENA

149 Kč
SUPER CENA

Nabídka platí od 16. 1. do 28. 2. 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.

+

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. 
Panadol Extra Novum 500 mg/65 mg
potahované tablety a Panadol Novum 
500 mg potahované tablety (paracetamol) 
jsou léky k vnitřnímu užití.

PANADOL EXTRA NOVUM 
500 mg/65 mg
24 potahovaných tablet
• obsahuje kofein pro posílení účinku 
 paracetamolu proti mírné až středně silné   
 bolesti o 37 %

95 Kč
SUPER CENA

Ibalgin® Rapidcaps 400 mg
30 měkkých tobolek
+ NAVÍC* pouzdro na blistr

• snadno rozpustné růžové měkké tobolky
•  při bolesti hlavy, zad, svalů, kloubů a menstruační bolesti

Ibalgin® Rapidcaps 400 mg měkké tobolky je lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofenum. 
Pozorně čtěte příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Praktické 
pouzdro 
na blistr 
ZDARMA!

139 Kč
SUPER CENA

INZULINY BEZ DOPLATKU      PRODUKT NAVÍC JAKO DÁREK*



AKCE 
DÁREK*

Laktobacily SWISS Imunit FORTE 
30 tobolek
• vysoký obsah probiotik
• zdravé zažívání díky inulinu a zelenému čaji
• přípravek je mimořádně šetrný
 pro organizmus

Za SUPER CENU také:
• ostatní druhy Laktobacilů 
 SWISS Imunit

NEOSPAN forte 
45 tobolek
• pomáhá s usínáním, omezuje předčasné probouzení  
 (extra silná dávka kozlíku lékařského a pomerančovníku  
 hořkého)

Za SUPER CENU také:
• novinka 
 NEOSPAN 
 melatonin

ENZYCOL
100+40 tobolek
• DNA* pod kontrolou
•  při zvýšené hladině kyseliny močové1,2

Hlíva JACK HLÍVÁK pro děti
60 tablet + 3D mořský svět
• s obsahem beta-glukanu z hlívy, rakytníku,  
 nukleotidů a selenu, který posiluje obrany- 
 schopnost
• dárek 3D mořský svět

Za SUPER CENU také:
• HLÍVA ÚSTŘIČNÁ 800 mg s rakytníkovým  
 olejem a echinaceou Imunit®

Vlasové hnojivo 
150 tablet
Husté složení, hustý výsledek!

• rychlá a výrazná podpora hustoty 
 a omezení vypadávání vlasů díky 
 vysoké dávce biotinu

Za SUPER CENU také:
• Vlasové hnojivo 60 tablet
• Vlasové hnojivo sérum 50 ml
• Vlasové hnojivo šampon 150 ml

Neuromedic 
60 tobolek
Mravenčí vám nervy?

• zregenerujte brnící, neklidné končetiny a podpořte   
 činnost nervů vitaminy B s kyselinou lipoovou 

SINUPO Forte s Boswellií 
20 + 20 tobolek
• pro podporu zdraví horních cest dýchacích (prvosenka jarní)
 a celkového zdraví plic (boswellie).

Za SUPER CENU také:
• SINUPO Forte Sirup 150 ml

DéCé Combo 1500 
60 tablet
•  vitaminová bomba pro vaši imunitu¹
•  nepostradatelná kombinace vitaminu D 
 a vitaminu C v 1 tabletě

DéCé Combo 1500
Nepostradatelná kombinace 

vitaminu D a vitaminu C 
v 1 tabletě!
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Doplněk stravy.
(1 tableta/2,32 Kč) 

Doplněk stravy.
(1 tobolka/4,56 Kč) 
1kyselá višeň, 
2extrakt z celeru
zinek přispívá k normální 
syntéze DNA

Doplněk stravy. (1 tobolka/5,82 Kč)
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Doplněk stravy.
(1 tobolka/5,22 Kč)

Doplněk stravy.
(1 tableta/4,13 Kč)

Doplněk stravy.
(1 tobolka/7,25 Kč)

Doplněk stravy.
(1 tobolka/4,23 Kč)

Doplněk stravy.
(1 tobolka/7,30 Kč)
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219 Kč
SUPER CENA

619 Kč
SUPER CENA

235 Kč
SUPER CENA

639 Kč
SUPER CENA

435 Kč
SUPER CENA

139 Kč
SUPER CENA

349 Kč
SUPER CENA

169 Kč
SUPER CENA

Seznam lékáren a provozní dobu najdete na: www.lekarnalemon.cz.
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