Vánoce 2018

Bayflex
90 tablet

Tonometr Omron M6
Comfort

lék s ověřeným účinkem
pro vaše klouby.
• Zlepšuje pohyblivost.
• Zpomaluje osteoartrózu.
• Pouze 1 tableta denně.
Balení 90 tablet
Bayflex je léčivý přípravek pro vnitřní užití.

Vysoce kvalitní tonometr od japonské firmy
s barevným indikátorem hypertenze a Intelli
manžetou (pro obvod paže 22–42 cm)

Ocuvite Lutein forte

Balení navíc obsahuje síťový zdroj ZDARMA
Prodloužená záruka 5 let na přístroj.
V nabídce i tonometr Omron M3, se síťovým
zdrojem ZDARMA. 1499,–

Doplněk stravy s luteinem,
zeaxanthinem, vitaminy a zinkem,
který přispívá k udržení normálního
zraku.

Není vázán na lékařský předpis.

Balení: 60 + 30 tablet

Obsahuje glukosamin.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

1599,–
375,–

Přijďte si do lékárny tonometry prohlédnout a vyzkoušet.
Náš odborný personál Vám vysvětlí, jak správně měřit
krevní tlak v domácím prostředí.

499,–

Nicorette®
ZBAVTE SE ZÁVISLOSTI NA KOUŘENÍ.
Přípravky zmírňující chuť na cigaretu. Umožňují
plynule reagovat na potřebu doplnění nikotinu
v těle. Dovolují postupné snižování dodávané
dávky nikotinu. Neobsahují cukr. ––– Reklama

na léčivý přípravek. Léčivé žvýkací gumy, lisované pastilky
a orální sprej obsahují nikotin a jsou k podání do úst. Před
použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci.

Nicorette®
Classic Gum
4 mg, léčivá
žvýkací guma
Balení 105 žvýkaček

Nicorette®
Nicorette® Duo Spray
Mint 4 mg,
1mg/dávka, orální sprej,
lisované pastilky roztok
s osvěžující mátovou
příchutí.
Balení 20 pastilek

Účinkuje rychle a potlačí touhu po cigaretě
již po 60 sekundách. Rychlá úleva od chuti
na cigaretu a nutkání kouřit.

Wobenzym
800 tbl.
• Urychluje hojení po
úrazech a operacích včetně
stomatologických zákroků
• Brání opakování vaginálních
mykóz
Lék k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě
příbalovou informaci.
Balení: 800 tablet

Balení 2 × 13,2 ml

649,–

179,–

659,–

Centrum AZ
Vyvážené a komplexní
Doplněk stravy s vyváženou kombinací
vitamínů, minerálů a stopových prvků.
Navíc obsahuje lutein.
Balení 100 + 30 tablet

499,–

Centrum AZ Silver
Vyvážené a komplexní
Doplněk stravy určený zejména pro
dospělé nad 50 let. Obsahuje vitamíny,
minerály, stopové prvky a lutein.
Balení 100 + 30 tablet

499,–

2499,–

TEREZIA Hlíva
ústřičná
s rakytníkovým
olejem, 120 kapslí
+dárek krokoměr

Bion 3
Multivitamín s probiotiky:
12 vitamínů, 7 minerálů a 3 probiotické kmeny v patentované
3-vrstvé tabletě. Doplněk stravy. Balení 30 tablet

Hlíva z českých pěstíren.
Rakytník podporuje funkci imunitního systému.
Bez příměsí a konzervačních látek.
Doplněk stravy. Balení 120 kapslí

119,–

329,–

Colafit
Kloubní výživa s čistým krystalickým
kolagenem, doplněk stravy.
Balení je na 5 měsíců užívání!
120+30 kostiček

499,–

Revalid
Revalid tobolky jsou volně
prodejný lék k léčbě vypadávání
vlasů
• ztráta vlasů nebo poruchy růstu
vlasů neznámého původu
• narušení struktury vlasů
(roztřepené, křehké vlasy, vlasy
bez lesku)
• poruchy růstu nehtů
Balení 120 kapslí.
®

Lék k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou
informaci.

GS Condro DIAMANT
120 + 40 + dárek
Jedinečný kloubní přípravek
a ideální kloubní výživa pro všechny
typy kloubů. Doplněk stravy.
• 1 600 mg glukosamin sulfátu
v denní dávce a DIAMANT
FORTESCIN®.
• Vitamin C pro tvorbu kolagenní
sítě kloubních chrupavek
a menisků.
Balení 120 + 40 kapslí

GS Omega 3
Citrus 90+90
+ dárek
300 mg vysoce čištěného rybího
oleje. DHA a EPA v přirozené
formě triglyceridů – až o 50 % vyšší
vstřebatelnost.
Kapsle s citronovou příchutí.
Doplněk stravy.
Balení 90 + 90 kapslí

Vylepšené složení obsahuje rostlinné
extrakty ze Saw palmeta a kopřivy, které
pomáhají udržovat správnou funkci
močového ústrojí a prostaty.
Balení 90 tablet
+ dárek: multifunkční šroubovák
Doplněk stravy.

499,–

499,–

Revalid Regrowth Serum je
novinkou na trhu. Sérum omezuje
vypadávání vlasů, zvyšuje
hustotu vlasů a stimuluje jejich
růst. Obsahuje inovativní aktivní
složku Redensyl® na bázi přírodních
extraktů, která stimuluje kmenové
buňky vlasu.
Balení 50 ml

499,–

Donna Hair

Vápník a hořčík jsou důležité pro zdravé
a pevné zuby. Navíc mangan a vitamíny
D3 a K podporují zdravé a silné kosti.
Zinek, měď a vit.B6 podporují imunitu.
Doplněk stravy.
Balení 100 + 100 tablet

599,–

249,–

3měsíční kúra 90 tobolek + luxusní šperky
• viditelně lepší kvalita vlasů
• zvýšená dávka aminokyselin a dalších
účinných látek
• vysoce účinné složení s extraktem
z kopřivy
Limitovaná edice s luxusními šperky
DonnaHAIR s krystaly Swarovski®.
Doplněk stravy. Balení 90 tobolek

Revalid Speciální
Edice 2×250ml:

Revalid® revitalizující proteinový
šampon + Extra pečující kondicionér
ve speciálním dárkovém balení.
Revalid® - účinná péče o vlasy bez
života.

279,–
LÉKÁRENSKÁ
aloe™ 3 × 500 ml
• Přispívá k pročištění
organismu.
• Posiluje imunitu.
• Pomáhá při problémech
se zažíváním. Pomáhá
k vyprazdňování
a pohybu střev.

399,–

249,–

499,–

Prostenal Control
90 tablet + dárek

GS Vápník
Hořčík Zinek
Premium
100+100 +
dárek

Novinka Revalid –
Aktivátor růstu vlasů

Hledáte dárek,
ale nejste si jistí výběrem?
Potěšte své blízké

dárkovým
poukazem

Proenzi® Intensive
120+60 tablet ZDARMA
Intenzivní kloubní výživa s Boswelii
serratou, kurkumou dlouhou a vrbou
bílou pro zdraví kloubů obohacené
o BioPerine® pro podporu
vstřebávání.
Balení 120 + 60 tablet ZDARMA
Doplněk stravy.

499,–

Eucerin HYALURONFILLER + ELASTICITY
Dárkové balení
Dárkové balení denního
a nočního krému Eucerin
Hyaluron-Filler + Elasticity
pro zralou pleť.
Zlepšení pružnosti pleti a vyplnění
hlubokých vrásek.
Baleno v kosmetické taštičce.

1199,–

Eucerin HYALURONFILLER Dárkové balení
Dárkové balení denního a nočního
krému Eucerin Hyaluron-Filler pro
vyplnění i hlubokých vrásek zevnitř.
Denní krém proti vráskám pro suchou
pleť s obsahem kyseliny hyaluronové,
SPF 15+UVA ochrana, noční krém proti
vráskám pro suchou pleť s obsahem
kyseliny hyaluronové, dexpanthenolu
stimulující regenerační procesy pleti
během noci. Baleno v kosmetické
taštičce.

1199,–

Vánoční kazeta –
Každodenní péče pro
muže
Sada obsahuje Eucerin® MEN Gel
na holení Silver Shave zajišťující
kvalitní hladké oholení a Eucerin®
MEN Balzám po holení Silver
Shave, který dodává pleti osvěžení,
zklidnění a regeneraci. Gel i balzám
jsou vhodné i pro velmi citlivou
pokožku včetně pokožky trpící
atopickým ekzémem či akné.

499,–

K dostání také
varianta
Spektrum
Energie

Imunoglukan P4H®
250 ml

Spektrum
Imunita

Spektrum
Vitalita50+

MaxiCor® forte
dárkové balení

Tekutý doplněk stravy vhodný
pro dlouhodobé užívaní.

Komplexní multivitamin
s Imunactivem®, který
obsahuje vitamin C
a zinek pro podporu
imunity a beta-glukany
s bioflavonoidy.
Doplněk stravy.
Balení: 90 tablet

Spektrum Vitalita50+
obsahuje vitaminy
a minerály obohacené
výtažkem kořene
ženšenu a látkou
DMAE.
Doplněk stravy.
Balení: 90 tablet

Potěšte své blízké dárkovým
balením. Maxicor® forte
s jedinečnou kvalitou, 90%
omega 3. Dárek Preventan®
Quattro s vitaminem C
(12 tbl.) k normální funkci
imunitního systému a Vitamin
C s postupným uvolňováním
(10 tob.). Balení: 90 tobolek

• obsahuje přírodní Imunoglukan®
a vitamin C
• přispívá k normální funkci imunitního
systému
• neobsahuje aromata, barviva ani lepek
• vhodný pro děti, alergiky a diabetiky
• doporučený dětskými lékaři

349,–

Marťánci
s Imunactivem
Chutné želatinové tablety
pro podporu imunity,
zdraví a vitality. S černým
bezem či echinaceou
a vitaminem C, který
přispívá ke správné funkci
imunitního systému a ke
snížení únavy. Doplněk
stravy.
Balení 50 + 50 želé
+ Dárek: Kosmobrouk

299,–

329,–

329,–

Dvojbalení
Vibovit Imunity
+ DINO nebo
Abeceda

RAKYTNÍČEK
multivitaminové želatinky
50 ks

Vánoční balení Vibovit®
obsahuje 2 druhy želé
multivitaminů. Neslouží
jako náhrada pestré
a vyvážené stravy.
Doplněk stravy pro děti
od 3 let.
Balení 50 + 50 želé
+ Dárek: Smějící se
plyšáček

Skvělá chuť díky obsahu
ovocné šťávy. Obsahuje
9 vitaminů včetně
rakytníku na podporu
obranyschopnosti
organizmu. Bez příměsí
a konzervačních látek.
Doplněk stravy.
Balení 50 želatinek
v plechové dóze

299,–

149,–

349,–

Thermoval
Baby Sense
Bezdotykové měření
teploty na čele ve
3 sekundách. Dítě
tak nemusíte pro
měření teploty budit.
Rovněž můžete měřit
i teplotu předmětů –
např. kojenecké láhve
s mlékem.

799,–

Lékárna Na Holandské
Holandská 3557/10, 671 81 Znojmo
Telefon: +420 515 227 711,
info@lekarnaznojmo.cz, www.lekarnaznojmo.cz
PO–PÁ: 7.30–18.00, SO: 8.00–12.00
Před lékárnou lze pohodlně zaparkovat autem, nebo využijte
MHD a vystupte na zastávce Dukelská, sídliště.

Ceny jsou vedeny včetně DPH, tiskové chyby vyhrazeny včetně práva na změnu cen. Ceny jsou platné do 22. prosince 2018

