LÉKÁRNA U SV. VAVŘINCE

www.lekarnapaskov.cz | Platnost od 17. 2. do 7. 4. 2020
Komenského nábřeží 102, 739 21 Paskov | tel.: 558 671 052

Využjte výhod zákaznické karty a získejte slevu až 50 % na doplatek.*
*Slevu z doplatku na recept hrazený ze zdravotního pojištění získají klienti starší 65 let a mladší 15 let.
Poskytování slevy se řídí platnou legislativou.

NAŠE KARTA

POUKÁZKY

> je zdarma

Obdarujte své blízké poukázkou
např. na vitamíny, potravinové doplňky,
léčiva nebo zdravotnický materiál
v hodnotě 200,- Kč a 500,- Kč.

> je anonymní
> může s ní přijít kdokoli

KAŠEL

UCPANÝ NOS

Stoptussin

Otrivin Menthol

kapky, 50 ml

1 mg/ml nosní sprej, 10 ml

Díky kombinaci 2 účinných látek
tiší dráždivý kašel a zároveň
napomáhá odkašlávání.
K užití u dětí od 6 měsíců.

Nosní sprej s chladivou silou mentolu a eukalyptu:
- pomáhá rychle uvolnit ucpaný nos a při zánětu dutin
- uvolní ucpaný nos do 2 minut a až na 12 hodin
- aplikace ráno a večer zajistí úlevu
od ucpaného nosu až na 24 hodin
- neobsahuje konzervanty
V akci také Otrivin Rhinostop za cenu 99 Kč.

V nabídce také Stoptussin sirup
180 ml za akční cenu 132 Kč.
běžně
Před užitím čtěte příbalový leták. Stoptussin a Stoptussin sirup jsou léčivé
přípravky k vnitřnímu užití.

naše
cena

155 Kč

129 Kč

IMUNITA

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. O správném použití se poraďte se svým lékařem nebo
lékárníkem. Otrivin Menthol 1 mg/ml obsahuje xylometazolin. Lék k podání do nosu.

99 Kč
30 kapslí

Nejsilnější hlíva na trhu*
• Hlíva z českých pěstíren
• Rakytník podporuje imunitu
• Bez příměsí a konzervačních látek

Komplexní probiotika
s prebiotiky doplněná o 100 mg
brusinkového extraktu.
Obsahuje 10 kmenů
a 12 miliard bakterií v kapsli.
Dávkování: stačí 1 kapsle denně.

* Nejvyšší obsah deklarovaných betaglukanů.
Dle průzkumu z lékáren, květen 2019.

Hlíva s rakyt. olejem 60 + 60 Hlíva s rakyt. olejem 100 + 100

naše
cena

naše
cena

APO-Lactobacillus

s rakytníkovým olejem

Doplněk
stravy

129 Kč

PROBIOTIKA

TEREZIA Hlíva ústřičná

běžně

běžně

379 Kč

315 Kč

běžně

naše
cena

519 Kč

450 Kč

Hlíva + lactobacily 60 + 60

běžně

naše
cena

389 Kč

303 Kč

BOLEST V KRKU

běžně

naše
cena

Doplněk stravy.

250 Kč

199 Kč

UCPANÝ NOS

TANTUM VERDE Lemon

Nasivin

20 pastilek

Působí proti bolesti
a zánětu v krku.
Pastilky ve čtyřech příchutích:
Mint, Lemon, Eucalyptus,
Orange and Honey.
Pro děti od 6 let a dospělé.
běžně
Tantum Verde, Tantum Verde Mint, Tantum Verde Lemon, Tantum Verde Eucalyptus,
Tantum Verde Orange and Honey obsahuje benzdydamin hydrochlorid.
Lék k místnímu užití v ústech a krku. Čtete pečlivě příbalovou informaci.

naše
cena

0,05% nosní sprej, 10 ml
Rychlá úleva od ucpaného nosu
– nástup účinku do několika sekund.
Pro dospělé a děti od 8 let.

167 Kč

135 Kč

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

běžně

98 Kč

naše
cena

88 Kč

Léčiva, obzvláště vydávaná na recept, užívejte výhradně na doporučení lékaře či lékárníka. Ostatní léčivé přípravky užívejte jen v případě výskytu příznaků, pro které jsou určeny, event. opět po konzultaci
s lékařem či lékárníkem. Účelem tohoto materiálu je informovat zákazníky, ne nabádat ke zvýšenému, neopodstatněnému či jinak nevhodnému užívání léčiv a potravinových doplňků. Není-li uvedeno
jinak, platí cena výrobku po dobu trvání akce či do vyprodání zásob. Za tiskové chyby neručíme. Změna vyhrazena.

LÉKÁRNA U SV. VAVŘINCE

Využjte výhod zákaznické karty a získejte slevu až 50 % na doplatek.*

Léky si můžete objednat předem na www.lekarnapaskov.cz
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BOLEST

BOLEST V KRKU

KAŠEL

Voltaren Forte

orální sprej, 30 ml

Voltaren Forte
2,32% gel proti bolesti
až na 24 hodin:
- analgetikum ve formě
gelu s účinkem na 24 hod.
při použití 2x denně
- ulevuje od bolesti zad, svalů a kloubů
- snadno otevíratelný uzávěr

Proti bolesti v krku:
- má antiseptické
a anestetické vlastnosti
- Tlumí bolest a léčí infekci
- působí proti virům i proti
bakteriím a kvasinkám
- Sprej pro přesnou aplikaci
na místo bolesti
- může být užíván jako
pomocná léčba při angíně

Pozorně si přečtěte příbalovou informaci.
Voltaren Forte 2,32% gel je lék na vnější
použití. Obsahuje diclofenacum
diethylaminum. Voltaren Rapid 25 mg,
měkké tobolky je lék na vnitřní použití.
Obsahuje diclofenacum kalicum.

běžně

naše
cena

329 Kč

299 Kč

TOPICKÁ BOLEST

V akci také Orofar 1mg/1mg,
24 pastilek za cenu 179 Kč
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. O správném
použití se poraďte se svým lékařem nebo
lékárníkem. Orofar obsahuje benzoxonium
a lidokain. Lék k aplikaci do ústní dutiny.

Olfen gel
100 g

naše
cena

192 Kč

155 Kč

Před užitím čtěte příbalový leták. Olfen gel
100g je léčivý přípravek pro zevní použití
s účinnou látkou diklofenak.

naše
cena

189

158 Kč

IMUNITNÍ SYSTÉM

V nabídce také ekonomické
balení, 30 kapslí za cenu 244 Kč běžně

naše
cena

107 Kč

běžně

Před použitím si pečlivě přečtěte příbalovou
informaci. Sinecod je lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje butamirati citras.

naše
cena

158 Kč

140 Kč

naše
cena

300

263 Kč

běžně

Zdravotnický prostředek

naše
cena

219

255 Kč

výhodná cena
Lék k vnitřnímu užití.

2 680 Kč

JÁTRA/DETOX

Optimální dávka
60 mg koenzymu Q10
s vysokou vstřebatelností.
Biotin pro
normální energetický
metabolismus, psychickou
a nervovou činnost.

Obsahuje standartizovaný
extrakt z ostropestřce
mariánského – silymarin
i esenciální fosfolipidy.

Doplněk stravy

naše
cena

naše
cena

159 Kč

129 Kč

Kompletní multivitamin
s vitaminy, minerály a stopovými prvky.
Pro optimální každodenní péči o Vaše zdraví.
Nyní se slevou 25%.
V akci také Centrum Silver,
100 tablet za cenu 473 Kč
Doplněk stravy

běžně

Rychlá úleva od suchého kašle.
– tlumí kašel bez ovlivnění
centra kašle v mozku
– působí přímo v dýchacích
cestách a současně napomáhají
přirozené očistě dýchacích cest.
Přípravek je určen na suchý dráždivý
neproduktivní kašel. Kapky s pohodlným
dávkováním mají příchuť lesního ovoce a jsou určené nejen
pro dospělé, ale i pro děti od 2 let. Vhodné i pro alergiky.

30 tablet

Je vhodné
pro situace, kdy
dochází ke snížení
hladiny železa v našem organismu.
Takovými situacemi může být silná menstruace,
těhotenství, dárcovství krve a plazmy.
Použitá forma železa je předností tohoto přípravku,
čistá forma železa v jeho elementární podobě je velmi šetrná
pro náš organismus v porovnání se železem ve formě solí.

běžně

127 Kč

běžně

149 Kč

naše
cena

121 Kč

naše
cena

119 Kč

Doplněk stravy

VLHKÝ KAŠEL

L-Tryptofan
60 kapslí

Doplněk stravy

naše
cena

196 Kč

167 Kč

Doplněk stravy. Před použitím si pozorně
přečtěte příbalovou informaci.

399 Kč

Superželezo forte

kapky, 15 ml

Levopront kapky, sirup, tablety obsahuje
levodropropizin. Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Kapky
pro dospělé a děti od 2 let.

600 Kč

VITAMINY

Levopront

V akci také Levopront sirup,
120 ml za cenu 144 Kč

běžně

naše
cena

ERDOMED 225 mg

granule pro perorální suspenzi
20 sáčků

Lék určený k léčbě
akutních onemocnění
horních i dolních dýchacích
cest provázených tvorbou
hlenu a vlhkým kašlem.
Zlepšuje rozpouštění hlenů,
působí proti bakteriím a tím
urychluje průběh nemoci.

Účinná látka L-tryptofan v nejvyšší kvalitě.
Zdroj hormonu štěstí serotoninu a hormonu spánku melatoninu.
Přirozená podpora lepší nálady a psychické pohody.

280 Kč

252 Kč

Lék k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou
informaci. Použití tohoto tradičního rostlinného
léčivého přípravku je založeno výlučně na
zkušenosti z dlouhodobého použití.

90 kapslí

V akci také
GS Koenzym Q10 30mg
30+30 kapslí za cenu 183 Kč

běžně

běžně

PORUCHY NÁLADY

Silymarin 140

100 tablet

Expektorans
ve formě sirupu.
Tradiční rostlinný
léčivý přípravek
obsahuje hustý extrakt
z břečťanového listu.
Podpůrná léčba při kašli
provázejícím nachlazení.
Již od narození.

SUCHÝ KAŠEL

• Urychluje hojení
po úrazech a operacích
• Posiluje
oslabenou imunitu

Centrum A-Z

100 ml

800 tablet

Kč

180 Kč

Hedelix® sirup

Wobenzym

30+30 kapslí

809 Kč

599 Kč

naše
cena

MULTIVITAMINY

319 Kč

GS Koenzym Q10 60 mg

Dvojnásobná síla
GS Condro® DIAMANT:
to nejlepší z profesionální péče o klouby.
Jedinečná kombinace glukosamin sulfátu s aescinem.
Vitamín C jako podpora tvorby vlastního kolagenu
pro správnou funkci kloubních chrupavek.

naše
cena

Doplněk stravy

Nos náchylný
k infekci, 50 ml

VITALITA

běžně

běžně

IMUNITA

Kč

120 tablet

Doplněk stravy

koenzym získaný fermentací
= identický s koenzymem
přítomným v organismu
= solubilizovaná forma
= biologická dostupnost

Přírodní mořská voda
s příměsí mědi na infekční
bakteriální rýmu.
Vhodný pro nos náchylný k infekci
- měď působí protibakteriálně,
snižuje riziko komplikací rýmy
a bakteriální infekce.
Vhodný pro všechny
věkové kategorie.

GS Condro® DIAMANT

119 Kč

Proti suchému dráždivému
kašli různého původu:
• Vhodný pro dospělé
a děti od 3 let
• Sirup s vanilkovou příchutí
• Velmi dobře snášen
i při vysokém dávkovaní

Jediný krém na léčbu
oparů s dvojím složením:
– zabraňuje množení viru
– pomáhá léčit zánět
• Klinicky prokázaně pomáhá
zastavit vznik puchýřků.
• Zkracuje dobu hojení.

ZDRAVÉ KLOUBY

Čisté rty
bez puchýřků!
- Malá kapsle
s velkým účinkem!
- Překvapí okamžitým a velmi efektivním nástupem účinku
již při prvních příznacích vzniku puchýřku na rtu!

+ Vitamin E, 60 kapslí

Stérimar Cu

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

10 kapslí

1,5 mg/ml sirup, 200 ml

Zovirax Duo

běžně

Barny´s HerpeNorm™

Coenzym Q10 60 mg

RÝMA

Kč

KAŠEL

Sinecod

V nabídce také Sinecod 50 mg,
10 tablet za akční cenu 159 Kč

50 mg/g + 10 mg/g, krém 2 g

Rychle a účinně ulevuje
od bolesti zad, svalů a kloubů.
Přípravek mohou používat
dospělí a mladiství od 14 let.

Doplněk stravy

běžně

LÉČBA OPARŮ

běžně

VITAMÍNY/MINERÁLY/PRVKY

OROFAR

2,32% gel, 100 g

V akci také Voltaren Rapid 25 mg,
20 tablet za cenu 123 Kč

*Slevu z doplatku na recept hrazený ze zdravotního pojištění získají klienti starší 65 let a mladší 15 let. Poskytování slevy se řídí platnou legislativou.

běžně

269 Kč

naše
cena

215 Kč

Erdomed, 225 mg granule pro perorální
suspenzi, obsahuje léčivou látku erdostein.
Lék k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě
příbalový leták. K dostání v lékárně bez
lékařského předpisu.

běžně

naše
cena

249 Kč

209 Kč

Vždy si prostudujte příbalový leták a při jakékoliv nejasnosti se o účinku nebo použití daného přípravku poraďte s lékařem či lékárníkem. Ceny jsou uváděny vždy jako konečné pro zákazníka tj. s DPH. Částka uvedená jako „běžně“ znamená obvyklou cenu, za kterou je výrobek lékárnami prodáván. Účelem tohoto materiálu je informovat zákazníky, ne nabádat ke zvýšenému, neopodstatněnému či jinak
nevhodnému užívání léčiv a potravinových doplňků. Není-li uvedeno jinak, platí cena výrobku po dobu trvání akce či do vyprodání zásob. Za tiskové chyby neručíme. Změna vyhrazena.
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Léky si můžete objednat předem na www.lekarnapaskov.cz
DETOXIKACE - JÁTRA

IMUNITA DĚTÍ

TEREZIA Ostropestřec + Reishi

RAKYTNÍČEK multivitaminové želatinky 280 g

Ostropestřec
pomáhá k ochraně
a regeneraci jater.
• V kombinaci
s reishi a černým bezem
pro podporu obranyschopnosti organizmu.
• Bez příměsí a konzervačních látek.

Skvělá chuť díky obsahu
20 % ovocné šťávy.
• Obsahuje 9 vitaminů a rakytník
na podporu imunity.
• Bez příměsí
a konzervačních látek.

Čtyřlístek 70 ks, Višeň 70 ks,
Hruška 70 ks, Džungle 70 ks,
Mořský svět 140 ks

60 kapslí

běžně

naše
cena

Doplněk stravy

279 Kč

237 Kč

IMUNITA

běžně

Doplněk stravy

IMUNITA

TEREZIA Reishi

100% houbový přípravek bez příměsí v BIO kvalitě.
Obsahuje všechny aktivní látky celé reishi, které působí
ve vzájemné harmonii. Reishi podporuje obranyschopnost
organizmu a příznivě působí na oběhový systém.
V akci také TEREZIA Reishi
120 kapslí za cenu 660 Kč

běžně

naše
cena

449 Kč

345 Kč

VITAMINY

kapky, 10 ml

Pro podporu
tvorby kostí a zubů.
Vitamin D3 reguluje
metabolismus vápníku
a udržuje normální funkci
imunitního systému.
Vhodné pro děti
již od narození.

4 účinné složky
v 1 kapsli.
Obsahuje meruňková jádra s vitaminem B17.
Hlíva ústřičná pochází z českých pěstíren.
Reishi a rakytník podporují obranyschopnost organizmu.
V akci také B17 APRICARC
180 kapslí za cenu 849 Kč

běžně

naše
cena

399 Kč

339 Kč

PAMĚŤ, JÁTRA

běžně

Doplněk stravy

naše
cena

189 Kč

150 Kč

ANTIOXIDANTY

DL-Vitamin C

DL-Lecitin forte

DL-Beta-karoten

Vitamín C podporuje
imunitní systém organismu
v zimním období.
Vyšší potřeba vitamínu C je
i během dospívání, v těhotenství,
při kojení, namáhavé práci,
infekčních nemocech,
po úrazech, ve stáří, u kuřáků.

Používá se při
nadměrné psychické
a fyzické zátěži,
jaterních obtížích;
brání usazování
tuků v cévách.

Beta-karoten jako
antioxidant napomáhá
ochraně organismu před
škodlivým působením
volných radikálů vznikajících
např. při slunění.

s postupným uvolňováním
500 mg, 60 kapslí

1 325 mg, 90 kapslí

výhodná cena
Doplněk stravy

TEREZIA VITAMIN D3

s meruňkovým olejem
60 kapslí

Doplněk stravy

199 Kč

KOSTI, ZUBY

B17 APRICARC

60 kapslí

Doplněk stravy

naše
cena

238 Kč

119 Kč

100 kapslí

výhodná cena
Doplněk stravy

139 Kč

výhodná cena
Doplněk stravy

99 Kč

Vždy si prostudujte příbalový leták a při jakékoliv nejasnosti se o účinku nebo použití daného přípravku poraďte s lékařem či lékárníkem. Ceny jsou uváděny vždy jako konečné pro zákazníka tj. s DPH.
Částka uvedená jako „běžně“ znamená obvyklou cenu, za kterou je výrobek lékárnami prodáván. Účelem tohoto materiálu je informovat zákazníky, ne nabádat ke zvýšenému, neopodstatněnému či jinak
nevhodnému užívání léčiv a potravinových doplňků. Není-li uvedeno jinak, platí cena výrobku po dobu trvání akce či do vyprodání zásob. Za tiskové chyby neručíme. Změna vyhrazena.

