VÝBĚR Z VÁNOČNÍ AKČNÍ NABÍDKY
platí od 14. 11. do 31. 12. 2022
Profesionální péče o Vaše zdraví.

DOPLATKY

snížené až na

INZULINY BEZ DOPLATKU
PRODUKT NAVÍC JAKO DÁREK*

0

*Dárek k nákupu vybraných produktů; za 0,01 Kč; platí od 14. 11. do 31. 12. 2022
nebo do vyprodání zásob; změny vyhrazeny.

STOPKAŠEL Medical sirup Dr. Weiss
200 + 100 ml NAVÍC

v hodnotě

170 Kč

• ulevuje při suchém a vlhkém kašli,
ulevuje při škrábání v krku
• zklidňuje podrážděný krk,
snižuje bolest v krku

• čtyřměsíční péče o vaše klouby1
• obsahuje kolagen typu I+II
a nativní kolagen typu II
+ boswellii

Zdravotnický prostředek.

V akci také StopKašel
ANGIN-EX sprej
na bolest v krku
a další přípravky
z řady STOPKAŠEL.

Priessnitz Kolageny + Boswellie,
péče o klouby
90 + 30 tablet

345 Kč

225 Kč

189 Kč

Doplněk stravy.
(1 tableta/2,46 Kč)
1
Vitamin C

-36 Kč

Voltaren Emulgel 10 mg/g gel 150 g
(2 ks + dárkové balení NAVÍC)
Působí přímo v místě bolesti trojím účinkem:
• uleví od bolesti
• tlumí zánět
• zmenšuje otok

679 Kč

499 Kč
-180 Kč

Pozorně si přečtěte příbalovou informaci. Voltaren Emulgel 10 mg/g gel je lék k vnějšímu použití.
Obsahuje diclofenacum diethylaminum.

295 Kč
-50 Kč

NUROFEN Rapid 400 mg
30 měkkých tobolek
• rychlá a učinná úleva od horečky a bolesti, včetně bolesti hlavy,
zad, zubů, či při menstruaci

169 Kč

119 Kč
-50 Kč

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

Leros Voňavá zima
9 x 5 sáčků
dárková kazeta
s vánočním motivem
• obsahuje čaje na imunitu,
dýchací cesty, detox,
ranní zahřátí,
Levandulové zklidnění,
bylinkové Vánoce

299 Kč

249 Kč
V akci také další druhy
čajů LEROS.

-50 Kč

sleva 300 Kč

při nákupu nad 890 Kč
na všechny přípravky
Avène

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

v hodnotě

170 Kč

COLDREX® HORKÝ NÁPOJ CITRON
10 sáčků

PARALEN GRIP® CHŘIPKA A KAŠEL 500 MG/15 MG/5 MG
potahované tablety 24 ks

• odstraňuje příznaky chřipky a nachlazení
• díky paracetamolu snižuje horečku,
odstraňuje bolest hlavy a bolest v krku
• s přídavkem léčivé látky na uvolnění ucpaného
nosu a s vitaminem C

• odstraňuje příznaky chřipky a nachlazení:
horečka, ucpaný nos, bolest hlavy, bolest v krku
• navíc tlumí i suchý kašel

V akci také další druhy COLDREX®
od 149 Kč.

185 Kč

149 Kč

209 Kč

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

179 Kč

-36 Kč

-30 Kč

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

OSCILLOCOCCINUM®
30 dávek

TANTUM VERDE® SPRAY FORTE
15 ml

• 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

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

184 Kč

719 Kč

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,
hepatiset cordis extractum 200 K.

619 Kč
-100 Kč

Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Léčivé přípravky s účinnou látkou
benzydamin hydrochlorid.
K místnímu užití v ústech a v krku.

STODAL®
200 ml sirup

ACC® LONG 600 mg
šumivé tablety, 20 tablet

•
•
•
•

• léčí vlhký kašel
• rychlý nástup účinku od 1. dne
• rozpouští hlen
a usnadňuje vykašlávání
• má navíc antioxidační
účinek

zklidní suchý kašel
uleví od vlhkého kašle
tradiční rostlinný léčivý přípravek
rodinné balení 200 ml

209 Kč

Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Stodal® je léčivý přípravek k vnitřnímu
užití. Použití tohoto tradičního
rostlinného léčivého přípravku
je založeno výlučně na zkušenosti
z dlouhodobého použití.

169 Kč
-40 Kč

STOPTUSSIN®
kapky, 50 ml

-35 Kč

249 Kč

209 Kč

Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Volně prodejný léčivý přípravek k vnitřnímu
užití s účinnou látkou acetylcystein.

-40 Kč

MUCOSOLVAN® PRO DOSPĚLÉ
30 MG/5 ML
sirup, 100 ml

• správná volba proti kašli
díky 2 účinným látkám
• tlumí suchý dráždivý kašel
a usnadňuje vykašlávání

179 Kč

Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.
Před použitím si pozorně přečtěte
příbalovou informaci.

149 Kč

149 Kč
-30 Kč

•
•
•
•
•

ulehčuje vykašlávání
uvolňuje zahlenění
zmírňuje kašel
bez cukru a alkoholu
jahodová příchuť

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

159 Kč

139 Kč
-20 Kč

JITROCELOVÝ SIRUP
GALMED
310 g

BROMHEXIN
GALMED 12 MG/ML
kapky, 30 ml

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

• používá se k uvolnění hlenu a k usnadnění
vykašlávání u akutních a chronických
onemocnění průdušek
a plic s hustým hlenem

69 Kč

55 Kč
Doplněk stravy.

-14 Kč

Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Bromhexin je léčivý přípravek.

105 Kč

79 Kč
-26 Kč

VÝBĚR Z VÁNOČNÍ AKČNÍ NABÍDKY platí od 14. 11. do 31. 12. 2022

PEČUJTE
O SVÉ ZDRAVÍ,
sbírejte body a ušetřete

BODY = SLEVA

na další nákup

MUCONASAL® PLUS
10 ml

OLYNTH® HA 1 MG/ML
NOSNÍ SPREJ

roztok, 10 ml
•
•
•
•
•

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

rychle uvolňuje ucpaný nos
zvlhčuje nosní sliznici
obsahuje kyselinu hyaluronovou*
neobsahuje konzervační látky
účinek po dobu 10 hodin

* Ve formě sodné soli
Čtěte pečlivě příbalovou
informaci. Reklama na léčivý
přípravek. Nosní sprej, roztok
OLYNTH® HA 0,5 mg/ml,
OLYNTH® HA 1 mg/ml,
OLYNTH® 0,5 mg/ml, OLYNTH®
1 mg/ml obsahuje xylometazolin-hydrochlorid a je určen
k podání do nosu.

139 Kč

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

129 Kč

99 Kč
-30 Kč

V akci také:
další druhy Olynth® od 79 Kč.

• 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
240 Kč
použití
• bez konzervačných látek

209 Kč
-31 Kč

QUIXX® nosní sprej
30 ml
• účinně pomáhá uvolnit ucpaný nos
při nachlazení, chřipce a alergii
• obnovou funkcí nosu snižuje riziko komplikací
(zánět středního ucha, zánět dutin)
• nevyvolává závislost, bezpečný
při dlouhodobém používání
• obsahuje pouze přírodní složky
• mohou ho používat i těhotné
a kojící ženy a děti od 6 měsíců
věku

147 Kč

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.

-40 Kč

SINEX VICKS ALOE A EUKALYPTUS
0,5 mg/ml nosní sprej, roztok
• nosní sprej k úlevě od příznaků ucpaného nosu
• uvolní ucpaný nos během několika minut,
účinek trvá až na 12 hodin
• obsahuje extrakt z aloe vera a silici
z eukalyptu (cineol)

STÉRIMAR CU
NOS NÁCHYLNÝ K INFEKCI
50 ml

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

99 Kč

129 Kč
-18 Kč

125 Kč

Přečtěte si pozorně
příbalovou informaci!
Léčivý přípravek k nosnímu
podání, obsahuje léčivou látku
oxymetazolin-hydrochlorid.

109 Kč
-16 Kč

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

Léčivé přípravky k nosnímu
podání s léčivou
látkou oxymetazolin-hydrochlorid.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci!

119 Kč

99 Kč
-20 Kč

NOVINKA
Otrivin Breathe Clean
Aloe vera
nosní sprej
•
•
•
•

čistí
zvlhčuje
zklidňuje nos
pro každodenní použití

270 Kč

199 Kč
-71 Kč

Zdravotnický prostředek bez účinné látky určený na čištění nosní
dutiny a zklidnění a zvlhčení podrážděné nosní sliznice.

IBALGIN® 400 MG
POTAHOVANÉ TABLETY
48 ks

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

• pomáhá při bolesti hlavy, zubů, zad,
svalů a kloubů, menstruační bolesti
• snižuje horečku při horečnatých
stavech a zánětlivých onemocněních
horních cest dýchacích
• protizánětlivý účinek

119 Kč

95 Kč

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

-24 Kč

PANADOL EXTRA NOVUM
500 MG/65 MG
24 potahovaných tablet
• Panadol Extra Novum proti mírné
až středně silné bolesti:
hlavy včetně migrény, zubů
a při menstruačních bolestech
• snižuje horečku
• objevuje se v krvi již do 10 minut

Pozorně si přečtěte příbalovou informaci.
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití, obsahuje
paracetamol.

189 Kč

149 Kč

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

-40 Kč

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

669 Kč

115 Kč

95 Kč
-20 Kč

Milgamma® N cps je volně prodejný
léčivý přípravek k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci
a před použitím se poraďte se svým
lékařem nebo lékárníkem.

549 Kč
-120 Kč

PROENZI® INTENSIVE
120 + 60 tablet

GS CONDRO® DIAMANT
100 + 50 tablet

• špičková komplexní výživa
s glukosaminem, chondroitinem
a vylepšeným vstřebáváním

• maximální úleva pro vaše klouby
• nejvyšší množství glukosamin sulfátu
Clini-Q, unikátní DIAMANT FORTESCIN®
a vitamin C, který podporuje
tvorbu vlastního
kolagenu pro správnou
789 Kč
funkci kloubních
chrupavek

759 Kč

659 Kč
Doplněk stravy.
(1 tableta/3,66 Kč)

-100 Kč

Doplněk stravy.
(1 tableta/3,99 Kč)

599 Kč
-190 Kč

COLAFIT
120 + 30 kostiček NAVÍC

VIGANTOLVIT® D3 2000 I.U.
60 tobolek

• čistý krystalický kolagen ve formě
měkkých, snadno polykatelných
kostiček
• bez barviv a přídavných látek
• balení 120 + 30 kostiček NAVÍC,
na 5 měsíců užívání - stačí
pouze 1 kostička denně

• vitamin D3 pro správné fungování
imunitního systému, k udržení
správné funkce svalů a kostí,
podporu vstřebávání
vápníku v těle

851 Kč

629 Kč
Doplněk stravy.
(1 kostička/4,19 Kč)

-222 Kč

• vhodný pro těhotné
i kojící ženy
• bez lepku a bez laktózy

Doplněk stravy.
(1 tobolka/2,82 Kč)

205 Kč

169 Kč
-36 Kč

WOBECARE® ENZYM
90 tobolek

NICORETTE® MINT 4 MG, LISOVANÉ PASTILKY
4 x 20 pastilek

• vysoce aktivní enzymatické složení
• originální receptura od výrobce Wobenzymu*
• jednoduché užívání - pouze 3 tobolky denně

ZBAVTE SE ZÁVISLOSTI NA KOUŘENÍ

2499 Kč

*Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Wobenzym je léčivý přípravek
k vnitřnímu užití.
(1 tobolka/24,99 Kč)

2249 Kč
-250 Kč

• zmírňuje chuť na cigaretu
• umožňuje plynule reagovat
na potřebu doplnění nikotinu v těle
• dovoluje postupné snižování
dodávané dávky nikotinu
• má osvěžující mátovou příchuť
• neobsahuje cukr

672 Kč

599 Kč
-73 Kč

Před použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci. Reklama na léčivý přípravek
obsahující nikotin a je k orálnímu podání.

VÝBĚR Z VÁNOČNÍ AKČNÍ NABÍDKY platí od 14. 11. do 31. 12. 2022
RAKYTNÍČEK®+
ŽELATINKY
50 ks, Vánoční koule ve třech barvách
(červená, modrá, tyrkysová)
• oblíbené želatinky s 9 vitaminy
a rakytníkem na podporu imunity
• skvělá ovocná chuť
• bez konzervantů - v originálním
vánočním balení

• želé multivitaminy pro děti s příchutí černého bezu obsahující komplex
11 vitaminů a minerálů
• s vysokým obsahem vitaminů D a C
V akci také: Vibovit Dino a Vibovit Farma.
Doplňky stravy. Neslouží jako náhrada
pestré a vyvážené stravy.
(1 multivitamin/3,38 Kč)

225 Kč

199 Kč
-26 Kč

Doplňky stravy.
(1 ks/3,98 Kč)

VIBOVIT IMUNITY
50 ks želé multivitaminů

195 Kč

169 Kč
-26 Kč

MARŤÁNCI®
MULTIVITAMIN MIX
50 cucacích tablet + 50 gummies

TEDDYFIT GUMMIES
VÁNOČNÍ BALENÍ
100 + 20 + dárek labyrint NAVÍC*

• multivitaminy Marťánci
s Imunactivem a Marťánci
gummy podzim-zima
s rakytníkem

• komplexní multivitamin s minerály
pro děti od 3 let i dospělé
• probiotické bonbóny s pektinem
• vyráběno dle izraelské technologie
výroby za studena
• limitovaná vánoční edice s labyrintem
a 20 pektinovými bonbóny navíc

NAVÍC
MARŤAČELOVKA
s tykadly!

439 Kč

369 Kč
-70 Kč

Doplněk stravy.
(1 tableta/3,69 Kč)

NOVINKA

Doplněk stravy.
(1 ks/2,83 Kč)
*Za 0,01 Kč

Kč

TEREZIA VITAMIN D3
400 IU KAPKY
10 ml

CEBION® KAPKY
30 ml
• vitamin C ve formě kapek,
s dávkováním pro různé věkové
skupiny
• bez cukru, konzervantů,
nadbytečných pomocných látek
• 1 kapka = 5 mg kyseliny askorbové

• pro podporu tvorby kostí a zubů
• vitamin D3 reguluje metabolismus
vápníku a podporuje imunitu
• kapky pro děti již od narození

235 Kč

155
Doplněk stravy.
(1 ml/5,17 Kč)

339

Kč

189 Kč
-46 Kč

Doplněk stravy.
(1 ml/18,90 Kč)

BIOPRON®
9 IMMUNITY
30 tobolek

NATUREVIA®
LAKTOBACILY 5 ATB
10 kapslí

• pro každodenní doplnění střevní
mikrobioty probiotiky a prebiotiky
• díky obsahu vitaminu D3
pro podporu imunitního systému

• nejmodernější probiotikum nové
generace pro péči o vyváženou
střevní mikroflóru
• s vitaminem C pro podporu imunity
• doporučuje se při a po užívání
antibiotik

319 Kč

125 Kč

259 Kč
Doplněk stravy.
(1 tobolka/8,63 Kč)

-60 Kč

109 Kč
Doplněk stravy.
(1 kapsle/10,90 Kč)

-16 Kč

Užijte si Vánoce
a smějte se s jistotou

ZOVIRAX DUO
50 MG/G + 10 MG/G
2 g krém
Jediný krém na léčbu oparů s dvojím složením:
• zabraňuje množení viru
• pomáhá léčit zánět
• prokazatelně pomáhá zastavit vznik
puchýřků
• zkracuje dobu hojení

339 Kč

Před použitím si pečlivě
přečtěte příbalovou informaci.
Zovirax Duo 50 mg/g + 10 mg/g krém
je léčivý přípravek k vnějšímu užití.

269 Kč
-70 Kč

ESSENTIALE® 300 MG
100 tvrdých tobolek

125 Kč

99 Kč
-26 Kč

* Za 0,01 Kč. Akce platí při koupi 2 ks výrobků Corega. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném
používání zdravotnických prostředků. Přípravky Corega jsou zdravotnické prostředky.

OMEGA-3 LEMON
VÁNOČNÍ BALENÍ
180 + 60 tobolek NAVÍC

3 mechanismy podpory funkce jater:
• urychluje obnovu jaterních buněk
• zlepšuje jejich funkci
• podporuje jejich regeneraci
• pro dospělé a dospívající od 12 let
(o hmotnosti cca 43 kg)
Čtěte pozorně příbalovou informaci
a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.
Essentiale je volně prodejný léčivý přípravek
k vnitřnímu užití. Obsahuje phospholipida
sojae praeparata.

329 Kč
-100 Kč

WALMARK OMEGA-3 FORTE
RYBÍ OLEJ 1000 MG
130 + 65 tobolek
• VÝHODNÉ BALENÍ
- vysoká dávka omega-3
pro zdravé srdce, mozek a zrak
• EPA a DHA přispívají k normální funkci
srdce
• DHA přispívá k normální funkci mozku
a zraku

• bohatý, přirozený zdroj Omega-3
mastných kyselin EPA a DHA,
doplněný vitaminem D
• přírodní forma omega-3 mastných
kyselin – triglyceridy
s vysokou vstřebatelností
• limitovaná edice
s 60 tobolkami navíc,
ve vánočním obalu

299
Kč

Doplněk stravy.
(1 tobolka/1,25 Kč)

Doplněk stravy. Příznivého účinku je dosaženo při denním
příjmu 250 mg EPA a DHA a 250 mg DHA. (1 tobolka/1,64 Kč)

• nejen saw palmetto,
ale také extrakty z kopřivy
a kotvičníku, vitamin D3
a zinek pro zdravou
prostatu, normální proud
moči a podporu potence

• limitovaná dárková edice úspěšného
produktu pro podporu vlasů,
kůže, nehtů a imunity
• doplněno vitaminy C, E,
B2, B6 a beta karotenem

299

319 Kč
-50 Kč

Kč

559 Kč

499 Kč
-60 Kč

Doplněk stravy. Saw palmetto přispívá k udržení zdraví prostaty a normálního proudu moči. Kopřiva
dvoudomá podporuje správnou funkci močového ústrojí. Kotvičník podporuje potenci. (1 tableta/5,54 Kč)

PHARMATON GERIAVIT VITALITY 50+
100 ks

FORFIT GERIFIT PLUS
150 + 50 tablet

• vyvážená kombinace vitaminů, minerálů
a ženšenového výtažku G115®
• výtažek Panax ginseng G115®
přispívá k tělesné a duševní
pohodě, k odolnosti
organismu vůči stresu
a pomáhá podporovat vitalitu
organismu

• 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

849 Kč

669 Kč

Doplněk stravy.
(1 ks/ 6,69 Kč)

369 Kč

PROSTENAL®
CONTROL
70 + 20 tablet NAVÍC

SELEN-ZINEK METHIONIN
GALMED VÁNOČNÍ BALENÍ
100 + 20 kapslí NAVÍC

Doplněk stravy.
(1 kapsle/2,49 Kč)

429 Kč

-180 Kč

449 Kč

359 Kč

Doplňky stravy.
(1 tableta/1,80 Kč)

-90 Kč

VÝBĚR Z VÁNOČNÍ AKČNÍ NABÍDKY platí od 14. 11. do 31. 12. 2022

619 Kč

(1 tableta/
5,10 Kč)

459 Kč
-160 Kč

719 Kč

599 Kč
-120 Kč

(1 tableta/
4,61 Kč)

více než 30 lékáren v ČR
Lékárna ČERNOŠICE
Táborská 2025, 252 28 Černošice, Tel.: 251 552 016
Lékárna ČESTLICE, OC Spektrum
Obchodní 329, 251 01 Čestlice, Tel.: 602 394 597
Lékárna HAVÍŘOV
Dlouhá tř. 1228/44C, 736 01 Havířov, Tel.: 596 410 540
Lékárna HRANICE
Náměstí 8. května 367, 753 01 Hranice, Tel.: 581 601 600

(1 tableta/
4,84 Kč)

(1 tableta/
5,32 Kč)

759 Kč

619 Kč

-130 Kč

-140 Kč

629 Kč 479 Kč
Doplňky stravy. 1 tableta denně.
*Centrum multivitaminy obsahují vitaminy C a D, selen a zinek, které přispívají k normální funkci imunitního systému, a vitaminy B 1, B2, B6 a B12, niacin a Üelezo, které přispívají k normálnímu
PM-CZ-CNT-22-00008
energetickému metabolismu.

Lékárna KRNOV, Na poliklinice
nám. Hrdinů 927/8, Krnov, Tel.: 554 611 501
NOVĚ od listopadu 2022
Lékárna KRNOV
Náměstí Minoritů 86/7, 794 01 Krnov, Tel.: 552 304 134
Lékárna LOCHOVICE
Lochovice 308, 267 23 Lochovice, Tel.: 311 514 801
Lékárna LUDGEŘOVICE
Markvartovická 1200/59, 747 14 Ludgeřovice,
Tel.: 722 925 284

ECHINACEA FORTE 600 MG
+ VITAMIN C + ZINEK
GALMED
100 tablet

Lékárna NOVÝ JIČÍN, Medicamentum
Gregorova 1390/35, Nový Jičín, Tel.: 604 214 617
NOVĚ od listopadu 2022
Lékárna OPAVA
Hlavní 120, 747 06 Opava, Tel.: 725 249 808

• osvědčený komplexní produkt pro podporu imunity
• účinné látky echinacey získané z kořene
+ 500 mg vitaminu C + 10 mg zinku v 1 tabletě

Lékárna OPAVA
Olomoucká 2844/115, 746 01 Opava, Tel.: 553 652 506

229 Kč

189 Kč
-40 Kč

Doplněk stravy.
(1 tableta/ 1,89 Kč)

CELASKON® 250 MG
100 tablet

Lékárna OSTRAVA, Bělský les
Zdeňka Chalabaly 2, 700 30 Ostrava, Tel.: 724 364 061
Lékárna OSTRAVA, Diagnostické centrum
Sokolská 1925/49, 702 00 Ostrava, Tel.: 597 349 203
Lékárna PELHŘIMOV, U Slovanské lípy
Palackého 70, 393 01 Pelhřimov, Tel.: 356 322 187
Lékárna PRAHA 1, Vodičkova 23
Vodičkova 715/23, 110 00 Praha - Nové Město,
Tel.: 777 264 621
Lékárna PRAHA 4, BB Centrum
Želetavská 1447/5, 140 00 Praha 4-Michle,
Tel.: 241 485 975

• podporuje odolnost organismu
při chřipce a nachlazení
• zvýšená potřeba užívání např. také v dětství během
růstu, v těhotenství, při kojení, sportu, namáhavé
práci, po úrazech nebo u kuřáků
• podpořte svoji imunitu pravidelným
užíváním

139 Kč

Čtěte pozorně příbalovou informaci a poraďte
se s lékařem nebo lékárníkem. Celaskon 250 mg
tablety je léčivý přípravek k vnitřnímu užití.
Obsahuje acidum ascorbicum.

Lékárna CHOCEŇ, Na Záměstí
Záměstí 215, 565 01 Choceň, Tel.: 465 473 976

115 Kč
-24 Kč

Lékárna PRAHA 4, Scarabeus
Hlavní 2459, 141 00 Praha 4 - Spořilov, Tel.: 727 923 448
Lékárna PRAHA 4, U Krále Václava
K Libuši 57/30 148 00 Praha 4 – Kunratice,
Tel.: 725 511 313
Lékárna PRAHA 5, Poliklinika Barrandov
Krškova 807/21, 152 00 Praha 5, Tel.: 222 210 573
Lékárna PRAHA 10, U Bílé Labutě
Moskevská 41/346, 101 00 Praha 10 - Vršovice,
Tel.: 271 720 596
Lékárna PŘÍBRAM, OD Stavus
Žežická 597, 261 01 Příbram, Tel.: 326 550 050
Lékárna SLUŠOVICE
Vítězství 101, 763 15 Slušovice, Tel.: 577 983 114
Lékárna STUDÉNKA
Butovická 365, 742 13 Studénka, Tel.: 556 729 544
Lékárna ŠTERNBERK
Jívavská 16, 785 01 Šternberk, Tel.: 585 014 504

ZDARMA

rezervace e-Receptu
a osobní odběr* objednávek
z e-shopu na všech
Lékárnách LEMON.

Lékárna TÁBOR
Jeronýmova 3208, 390 02 Tábor, Tel.: 725 589 854
Lékárna UHERSKÝ BROD, U kašny
Masarykovo náměstí 135, 688 01 Uherský Brod,
Tel.: 572 634 040
Lékárna VELKÉ MEZIŘÍČÍ, Dům zdraví
Poříčí 1256, 594 01 Velké Meziříčí, Tel.: 566 524 098
Lékárna VÍTKOV
Nám. Jana Zajíce 6, 749 01 Vítkov, Tel.: 773 914 690
Lékárna VYSOKÉ MÝTO, U Zlatého orla
Bří Škorpilů 19, Město, 566 01 Vysoké Mýto,
Tel.: 723 453 864
Lékárna ZLÍN, Apopharm
Zahradní 973, 763 02 Zlín - Malenovice, Tel.: 577 581 137

*platí při objednávce nad 500 Kč.

Lékárna ZLÍN, Obchodní dům
náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín, Tel.: 727 923 452
NOVĚ od listopadu 2022

Magnezum Dead Sea Da Vinci Academia
60 + 20 tablet

Pleťové hnojivo collagen drink
30 x 8 g

Síla hořčíku z Mrtvého moře

• osvěžující kolagenový nápoj
s rostlinnými extrakty a biotinem
pro výživu, regeneraci
a zlepšení vzhledu pokožky
i vlasů

• snížení únavy a vyčerpání
• odolnost vůči stresu1
• normální činnost svalů1

1

Doplněk stravy. (1 tableta/2,49 Kč)

V akci také všechny
produkty z řady
Magnezum Dead Sea.

215 Kč

895 Kč

199 Kč

759 Kč

-16 Kč

Doplněk stravy.
(1 sáček (8g)/25,30 Kč)

hořčík (oxid hořečnatý ze soli z Mrtvého moře)

1

-136 Kč

5PreveMax Imunit
nukleotidy + betaglukan
60 + 20 tablet

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

• pro bleskové posílení imunity1 již po 5 minutách
• obsahuje nukleotidy z chlorelly
a beta-glukany z hlívy ústřičné

AKCE

Doplněk stravy. (1 tobolka/5,53 Kč)

V akci také novinka
NEOSPAN melatonin.

Doplněk stravy.
(1 tableta/3,99 Kč)

DÁREK

*

275 Kč

249 Kč

345 Kč

319 Kč

v hodnotě 170 Kč

-26 Kč

-26 Kč

Vitamin C, Vitamin B6, Kyselina listová, Selen

1

• lékárenské
hyaluronové sérum
s účinnými látkami
pro dokonalé vyplnění
vrásek, vypnutí,
hydrataci a omlazení
pleti
Kosmetika.

439 Kč

369 Kč

GinkgoMAX + Bacopa + Lecitin
Da Vinci Academia
90 + 30 tobolek

Doplněk stravy

*Dárek k nákupu vybraných produktů; za 0,01 Kč.

PLANTHÉ Hyaluronové sérum
omlazující 50 ml

• posiluje paměť¹
• stimuluje myšlení²
• zlepšuje
soustředění³
Doplněk stravy.
(1 tobolka/3,41 Kč)

485 Kč

409

magNO-stress Modrý kód

Kč

unikátní komplex hořčíku a vitaminů
pro normální psychickou a nervovou činnost

-70 Kč

-76 Kč

¹Ginkgo biloba,²Bacopa, ³Lecitin

Vitamin C 1200 mg
URGENT se šípky Imunit
60 tablet
• extra vysoká dávka (1 200 mg)
vitaminu C se šípky pro intenzivní
posílení imunity1,2
• tablety s postupným uvolňováním.

DonnaHAIR FORTE
4měsíční kúra 90 + 30 tobolek
• podporuje zdravý růst vlasů a pomáhá
při jejich zvýšeném vypadávání (biotin,
zinek, křemík)
• vhodný pro těhotné a kojící ženy
Doplněk stravy. (1 tobolka/5,66 Kč)

Doplněk stravy. (1 tableta/3,15 Kč)

229 Kč

189 Kč
-40 Kč

V akci také
balení 90+30 tablet
ZDARMA:
335 Kč /279 Kč
(1 tab./2,33 Kč)

Vitamin C, 2Extrakt plodu šípku

1

795 Kč

679 Kč
-116 Kč

Obvyklá cena (označená přeškrtnutím) se může v jednotlivých lékárnách lišit. Uvedené ceny jsou doporučené. Nabídka platí od 14. 11. do 31. 12. 2022
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 akčním letáku.

