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Lékárna Na Holandské 
a Na Hvězdové

Curaprox 
Hydrosonic
Hydrosonický kartáček  
Easy s inovativní hlavicí ve 
tvaru kapky je jednoduchý, 
ale účinný elektrický sonický 
kartáček pro péči o zuby 
a dásně. Spolehlivě zlepší 
a udrží celkové zdraví vaší dutiny 
ústní. Díky hydrodynamickému 
efektu částečně čistí i mezizubní 
prostory. 

2 199,–

Tonometr  
Omron M3 AC 
+ zdroj navíc 
a prodloužená  
záruka
Měkká EASY manžeta se snadným utažením  
(22–42 cm). Nahradí 2 běžné manžety  
(pro normální i silnou paži)  / 2 uživatelé × 60 paměť. 
Klinicky ověřená přesnost.

Balení obsahuje síťový zdroj navíc  
a prodlouženou záruku na přístroj.

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

tlak v domácím prostředí.

1 599,–

Lékárna Na Holandské, Holandská 3557/10, 671 81 Znojmo  
Lékárna Na Hvězdové, Hvězdová 3631/10, 669 02 Znojmo

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

DÁRKOVÝM POUKAZEM

 Platí 1 rok od vystavení. 

Dárkový poukaz v hodnotě 1000 Kč

Jsme pro Vás  na 2 místech  ve Znojmě

V nabídce máme 
také tonometr 

Omron M6  
za cenu 1 999 Kč  
rovněž ve výhodném 
balení s adaptérem 

a prodlouženou zárukou.

CONDROSULF 400 mg  
180 tvrdých tobolek
Léčivý přípravek účinný v léčbě artrózy kolene, kyčle  
a kloubů prstů ruky – obvykle se užívá 2× ročně po dobou 2–3 měsíců.

Léčivý přípravek s účinnou látkou chondroitin sulfát k vnitřnímu užití. 
Pozorně čtěte příbalovou informaci.

Balení 180 tvrdých tobolek

999,–   |  5,55 Kč/tobolku



RAKYTNÍČEK+ želatinky 
Vánoční koule 50 ks
Oblíbené želatinky s 9 vitaminy a rakytníkem 
na podporu imunity. Skvělá ovocná chuť. 
Bez konzervantů. V originálním vánočním 
balení. / Doplněk stravy. 

Balení: 50 ks želatinek

Gaspan®

Gaspan je rostlinný léčivý 
přípravek k léčbě trávicích obtíží, 
spojených zejména s mírnými 
křečemi, plynatostí, plností a bolestí 
břicha. / Gaspan enterosolventní měkké tobolky je lék 
k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. 

Balení: 14 ks měkkých tobolek

219,–   |  4,38 Kč/želatinku 179,–   |  12,80 Kč/tobolku

Colafit
Čistý krystalický kolagen v malých, 
měkkých, snadno polykatelných 
kostičkách.  / Doplněk stravy.

Balení 120 + 30 kostiček

Betaglukan IMU 200 mg tob.120  
+ FORTE 250 mg tob.30
Betaglukan IMU 200 mg 120 tobolek 
+ Betaglukan FORTE 30 tobolek NAVÍC  
je doplněk stravy s obsahem přírodních  
betaglukanů s garancí čistoty min. 80 %.  
V dárkovém balení na 5 měsíců užívání. /  
Doplněk stravy.

Balení 120 + 30 tobolek

599,–   |  3,99 Kč/kostičku

499,–   |  3,33 Kč/tobolku

REVALID® HAIR  
COMPLEX 
Nejmodernější kombinace aktivních 
složek pro péči o vlasy a nehty / 
Doplněk stravy s vitaminy, minerály, 
aminokyselinami a rostlinnými extrakty 
pro podporu růstu vlasů zevnitř.  /

Balení 180 tobolek nebo 60 tobolek

Revitalizační proteinová péče 
pro suché a oslabené vlasy. 
Posiluje strukturu vlasů,  
zklidňuje pokožku a hydratuje.  
Pro všechny typy vlasů.   

Balení 250 ml + 250 ml

REVALID® DÁRKOVÉ BALENÍ
REVALID® Revitalizing Shampoo 250 ml  
+ REVALID® Revitalizing Conditioner 250 ml

479,–  899,–   |  4,99 Kč/tob.

Balení 180 tobolek

349,–   |   5,82 Kč/tob.

Balení 60 tobolek

Pharmaton®  
GERIAVIT Vitality 50+  
100 tobolek
•  Vyvážená kombinace vitamínů, 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.  /

• Doplněk stravy.

Balení 100 tablet

Prostamol UNO®

Prostamol UNO 320 mg měkké 
tobolky 90  

Tradiční rostlinný lék na problémy 
s močením způsobené zbytnělou 
prostatou.  
Neovlivňuje sexuální funkce.
Dávkování: 1 tobolka denně.  / Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

Balení 90 tobolek

649,–   | 6,49 Kč/tab.

649,–   |  7,20 Kč/tobolku



GS Omega 3 Citrus + D,  
100+50 kapslí  
Dárkové balení 3000 mg vysoce 
čištěného rybího oleje v denní dávce, 
obohaceno o vitamin D3 pro podporu 
imunity. DHA a EPA v denní dávce 
250 mg přispívají ke správné činnosti 
srdce. DHA navíc v dávce 250 mg 
podporuje správnou činnost mozku 
a zdravý zrak.  / Kapsle s citronovou 
příchutí. / Doplněk stravy.

Balení 100 + 50 kapslí   

Cemio Kamzík  
2× SILNĚJŠÍ 
120 kapslí  
Klouby, vazy a šlachy v dárkovém 
balení. 2× silnější složení 
s jedinečnými přírodními 
kolageny NATIV.COL™. Vitamin C 
pro správnou tvorbu kolagenu 
v kloubních chrupavkách. /  
Doplněk stravy.

Balení 120 tobolek   

GS Condro DIAMANT   
100 + 50 tablet
Dárkové balení pro mimořádnou 
úlevu pro vaše klouby. Nejvyšší 
množství glukosamin sulfátu Clini-Q, 
unikátní DIAMANT FORTESCIN® 
s vitaminem C, který podporuje 
tvorbu vlastního kolagenu pro 
správnou funkci kloubních 
chrupavek. / Doplněk stravy.

Balení 100 + 50 tablet

Imuno Protect  60 tobolek
Minerální a vitaminový doplněk stravy 
s obsahem vitaminu C, D a zinku přispívá 
k posílení imunity, snížení vyčerpání 
a únavy a k ochraně buněk před oxidačním 
stresem. Přípravek neobsahuje cukr, lepek ani 
laktózu. Určeno pro dospělé. Není vhodný pro děti.  /   
Doplněk stravy.

Balení: 60 tobolek

349,–   |  5,79 Kč/tobolku

Vitamín D3 extra  
30 tobolek
Doplněk stravy s obsahem vitaminu D3 
v týdenní dávce. Stačí 1 tobolka týdně. 
Přispívá k udržení normálního stavu kostí, 
zubů a imunitního systému. Přípravek neobsahuje přídavný cukr, 
lepek ani laktózu. Určeno pro děti od 3 let, dospělé, těhotné 
a kojící ženy po konzultaci s lékařem. Vhodný také pro diabetiky, 
seniory, osoby s potravinovými intolerancemi a rovněž pro 
vegetariány.  / Doplněk stravy.

Balení: 30 tobolek

299,–   |  1,99 Kč/kapsli 579,–   |  4,83 Kč/tob.579,–   |  3,86  Kč/tabletu

349,–   |  3, 87 Kč/tabletu
649,–   |  3,60 Kč/tabletu

Spektrum Imunita
Široké spektrum 21 vitaminů a minerálů 
ve 100 % doporučené denní dávky 
v 1 tabletě. Vitaminy a stopové prvky 
z organických zdrojů. Obohaceno 
o betaglukany a bioflavonoidy. Obsahuje 
vitaminy C, A, D a zinek pro podporu 
imunity.  /  Doplněk stravy. 

Balení: 90 tablet 

Proenzi Intensive 
120+60 tablet
Špičková komplexní kloubní výživa 
s glukosaminem, chondroitinem, 
kolagenem typu II a vylepšeným 
vstřebáváním.   /  Doplněk stravy. 

Balení: 120 + 60 tablet

Voltaren Forte 
Gel proti bolesti
Analgetikum ve formě gelu 

s účinkem proti bolesti až na 24h při aplikaci 2× denně ráno 
a večer. Tlumí bolest zad, svalů a kloubů. 
Pozorně si přečtěte příbalovou informaci. Voltaren Forte 20 mg/g gel 
je lék k vnějšímu použití. Obsahuje diclofenacum diethylaminum. 

Balení: Tuba 150 g

379,– 

Walmark Omega 3 
Forte / 130 + 65 tablet
Bohatý zdroj nenasycených mastných 
kyselin omega-3 EPA a DHA ve vysoké 
dávce pro zdravé srdce, mozek a zrak 
doplněné vitaminem E. Nyní vánoční 
balení s 65 tabletami navíc. 

Balení: 130 + 65 tablet

299,–   |  1,53 Kč/tbl.

279,–   |  9,30 Kč/tobolku



Ceny jsou uvedeny včetně DPH, tiskové chyby vyhrazeny včetně práva na změnu cen. Platnost letáku  do 7. 1. 2023 
nebo vyprodání zásob.

Lékárna Na Holandské 
Adresa: Holandská 3557/10, 671 81 Znojmo 
E-mail: naholandske@lekarnaznojmo.cz 
Telefon:+420 515 227 711

Doprava MHD  
Zastávka Znojmo Dukelská, sídliště:   802 | 804 | 
805

OTEVÍRACÍ DOBA: Pondělí až pátek: 07.30 — 18.00 
Sobota: 8.00 — 12.00   |   Neděle: zavřeno 

Lékárna Na Hvězdové 
Adresa: Hvězdová 3631/10 , 669 02 Znojmo 
E-mail: nahvezdove@lekarnaznojmo.cz
Telefon: +420 515 248 444 

Doprava MHD  
Zastávka Znojmo, Pražská, Policie ČR:    801 | 803 
Přímětická, Rest.Bristol:    804 | 805 | 808  
Znojmo, Jubilejní park:    802

OTEVÍRACÍ DOBA: Pondělí až pátek: 07.30 — 18.00 
Sobota: 8.00 — 12.00   |   Neděle: zavřeno

Jsme online:

DÁRKOVÁ BALENÍ KOSMETIKY  
mnoha oblíbených značek za    skvělé akční ceny!

VYUŽIJTE  
MOŽNOST PŘEDEM 
SI OBJEDNAT LÉKY:

https://www.lekarnaznojmo.cz/ 
objednavka

Vyplníte kód receptu  
a vyberete si lékárnu,  

ve které si léky budete  
chtít vyzvednout.

Více informací ke skvělým cenám balíčků najdete na našich 
webových stránkách a sociálních sítích.

instagram.com/lekarnaznojmo
facebook.com/lekarnaznojmo

Promoakce  
na našem  
webu

 instagram.com/lekarnaznojmo

 facebook.com/lekarnaznojmo

  www.lekarnaznojmo.cz


