Lékárny

Lékárny
325,-

Bepanthen Care mast

278,-

100 g

• Pomáhá chránit dětský zadeček.*
• Pro každodenní péči.
• Pečuje i o kojením namáhané prsní

-14 %

bradavky a suchou pokožku.

219,-

6 ml

• Probiotické kapky
s obsahem kultur
přirozeně přítomných
v mateřském mléku.
• Vyrobeny
patentovanou
metodou
mikroenkapsulace.

-19 %

• Lze uchovávat při
pokojové teplotě,
posouzeny Českou
pediatrickou
společností.

DĚTI - PÉČE O POKOŽKU

Vážení klienti Lékárny Lobeček,
ráda bych Vám představila aktuální nabídku našich
akčních produktů. Budeme se těšit na Vaši návštěvu,

Doplněk stravy.

Kosmetický přípravek.

*Nejprodávanější značka v ČR v lékárnách v kategorii péče o zadeček v období 04/2014 – 04/2017; zdroj IMS, počet prodaných kusů.
L.CZ.MKT.CC.06.2017.1073

270,-

BioLac baby drops

Mgr. Stanislava Vyhnánková
a kolektiv Lékárny Lobeček

DĚTI - PROBIOTIKA

Tantum Natura Lemon
& Honey 15 gumových pastilek
• Pastilky na krk podrážděný teplotními výkyvy a klimatizací.
• Obsahují propolis, vitamín C a zinek – vhodné v období
stresu a únavy, pro normální funkci imunitního systému.

99,-

79,-

Loratadin – ratiopharm

-20%

• NOVINKA – volně prodejné 30tabletové balení.
• K léčbě alergické rýmy a chronické kopřivky

10 mg 30 tablet

*

Doplněk stravy.

V akci také
Tantum Natura
Orange & Honey,
15 gumových pastilek
s propolisem
a vitamínem C,
za 99 Kč 79 Kč.

Antibakteriální tablety, blister 6 kusů

• Zajišťuje extra silnou fixaci po dobu až 12 hodin.
• Brání ulpývání zbytků jídla pod náhradou.
• Bez zinku.

V akci také
Corega Bez příchuti extra silný, 40 g + NAVÍC Corega
Antibakteriální tablety, blister 6 kusů, za 132 Kč 95 Kč
a Corega Ochrana dásní, 40 g + NAVÍC Corega
Antibakteriální tablety, blister 6 kusů, za 132 Kč 95 Kč.

Další informace naleznete na www.lekarnalobecek.cz
Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták. Účinky a použití léčivých přípravků konzultujte s lékařem nebo lékárníkem. Běžné prodejní ceny přípravků vycházejí z obvyklých prodejních cen
(mimo letákové akce) lékáren sítě Magistra. Akční nabídka platí od 3. 7.– 20. 8. 2017 nebo do vyprodání zásob. Doručování těchto letáků zajišťuje společnost Česká distribuční, a. s.
Máte-li výhrady k distribuci, obraťte se na bezplatnou tel. linku 800 888 558.

MAG-17-07-14 Lobeček

* Sleva platí při výdeji léčivého přípravku vázaného na lékařský předpis a zároveň hrazeného z veřejného zdravotního pojištění. Poskytuje se ve formě neuplatnění maximální obchodní přirážky
při výdeji léčivého přípravku.

95,-

-28%

139,-

Ibalgin® 400

109,-

100 tablet

-22%

• Bolest hlavy, zubů, zad,
svalů a kloubů,
menstruační bolest.
• Horečka při chřipkových
onemocněních.

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofen.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

+

132,-

• Protizánětlivý účinek.

Zdravotnický prostředek.

Se zákaznickou kartou Lékárny Lobeček mohou zaplatit pacienti starší 60 let a děti do 15 let
pouze polovinu doplatku na léky. Akce platí do odvolání. Slevu 50% Vám v plné
výši poskytneme pouze v případech,kdy tato sleva nebude vyšší než je povolená regulovaná
obchodní přirážka LÉKÁRNY LOBEČEK. Slevu 50% z doplatku Vám tak nelze poskytnout v plné
míře v případě, kdy sleva 50% by byla vyšší, než je rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou léku.
Sleva bude poskytnuta dle data narození pacienta uvedeného na receptu. Více informací obdržíte
v Lékárně Lobeček nebo na www.lekarnalobecek.cz. Nově Vám přinášíme i výhody sítě lékáren
MAGISTRA. U doplatků na léky však nadále platí výhradně slevové akce Lékárny Lobeček.

-20%

ALERGIE

PASTILKY

Corega Original extra silný
40 g krém + NAVÍC Corega

119,-

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje loratadin.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

• Vhodné pro děti od 3 let,
dospělé, těhotné
a kojící ženy.

149,-

• Pro dospělé
a dospívající
od 12 let.
• Růžový Ibalgin®
je jen jeden.

PÉČE O ZUBNÍ NÁHRADU

AKČNÍ NABÍDKA 3. 7.– 20. 8. 2017 nebo do vyprodání zásob.

BOLEST

Více

Doporučím Vám jen to, co mamince nebo svým dětem.

výhod

149,-

Endiaron®

117,-

20 potahovaných tablet
• Nenechte se prohánět!
• Z astavuje průjem tak, že zneškodní
bakterie, které průjem vyvolaly.

• A by trávení nebylo trápení!
• Dodá potřebné trávicí enzymy na přírodní
bázi, které podpoří Vaše trávení a působí
proti plynatosti a nadýmání po jídle.
• Zlepšuje trávení tučných a těžko
stravitelných jídel.

526,-

449,-

60+30 tablet

-15 %

10 tablet

• Péče o intimní zdraví.
• Vaginální tablety vhodné při bakteriální
i kvasinkové infekci.

¹Zdroj: IMS, prodej v hodnotě (Kč) z lékáren, kategorie 12D2 –
Gynaecological antifungal, za období 11/2015–10/2016 a 1–10/2016.
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Zovirax Duo 50 mg/g
+ 10 mg/g 2 g krém
• Jediný krém na léčbu oparů s dvojím
složením: zabraňuje množení viru
a pomáhá léčit zánět.
• Klinicky prokázaně
pomáhá zastavit
vznik puchýřků.
• Zkracuje dobu
hojení.

%

V akci také
Daylong regular SPF 15,
200 ml, za 475 Kč 359 Kč
a Daylong kids SPF 30,
200 ml, za 585 Kč 449 Kč.

NOVINKA
50 ml

sprej 50 ml

60 kapslí

90 kapslí

269,-

219,-

-19 %

bez
starostí

-20% -15 %

• Sprej k ošetření
odřenin,
popálenin a
dalších druhů
ran.
• 2 v 1 – ionizované
stříbro chrání
před infekcí,
minerální prášek
ránu kryje.
• Urychluje hojení.
• Nebarví.
• Nepálí.

159,-

129,-

-19 %

Panthenol
Omega tělové
mléko Aloe
Vera 9%

150 ml

250 ml

696,-

629,-

-10%

-15 %

• Pomáhá zklidňovat a regenerovat.
• Příjemně chladí.
• Uchováním v ledničce zvýšíte chladivý efekt.
• Obohacen o vitaminy A, E a F.
V akci také
Panthenol Omega mléko Rakytník 9%,
250 ml, za 169 Kč 144 Kč.

PÉČE PO OPALOVÁNÍ

Repelent
PREDATOR®
FORTE 150 ml

Repelent
PREDATOR®
JUNIOR 150 ml

• Zvýšený obsah účinných látek,
• doba účinnosti 6 hodin,
• vhodné pro děti od 2 let,
• aplikace na pokožku i oděv.

139,-

144,-

• Přináší úlevu sluncem podrážděné pokožce.

206,-

169,-

-18 %

Repelentní sprej proti
komárům a klíšťatům.

169,-

169,-

Strepsils Plus
24 pastilek

Strepsils Plus Spray
20 ml

89,-

-46%

• Pro zklidnění krku.
• Produkt s obsahem přírodního enzymu
lysozymu, který štěpí stěny bakterií a ničí je.
• Šalvějová silice zklidní
podrážděný krk.
• Doporučené dávkování:
1 tableta každé 3-4
hodiny, maximálně
4 tablety denně,
nechat volně rozpustit
v ústech.

V akci také
Larypront se šalvějí, 24 tablet, za 165 Kč 89 Kč,
Larypront s propolisem a citronem, 12 tablet, za 100 Kč 49 Kč
a Larypront se šalvějí, 12 tablet, za 100 Kč 49 Kč.

PODRÁŽDĚNÝ KRK
169,-

145,-

-14 %

-18 %

165,-

Larypront s propolisem
a citronem 24 tablet

169,-

Calcichew D3
500 mg / 200 UI

60 žvýkacích tablet
• Určený k prevenci
a léčbě nedostatku
vápníku a vitamínu D.

• Vápník a vitamín D

149,-

-12%

slouží jako doplněk
při léčbě osteoporózy.

• Na silnou bolest v krku.
• Účinkuje proti bakteriím.
• Při potížích s polykáním.
• Rychlá aplikace ve formě spreje.

BOLEST KRKU

Čtěte pečlivě příbalový leták.
Lék k vnitčnímu užití.

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

PRO MUŽE A ŽENY

159,- 144,-

Panthenol
Omega
Chladivá pěna
ve spreji 10%

REPELENT

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

• Obsahuje Ginkgo bilobu,
která podporuje prokrvení tkání.
• E xtrakt z kořene maky podporuje vitalitu a plodnost.
• E xtrakt ze sibiřského ženšenu přispívá
k celkové odolnosti a zdraví.
• E xtrakt z kotvičníku zemního podporuje sexuální touhu.
• Obsahuje L-arginin.

• Obsahuje výtažky z rostlin
s obsahem fytoestrogenů.
• Palma plazivá pomáhá
udržovat reprodukční funkce.
• Pískavice řecké seno přispívá k udržení
zdravé hladiny cukru v krvi.
• Fenykl obecný příznivě
ovlivňuje trávení.
• Mořské řasy kelp
příznivě působí
na hubnutí.
• Damiana přispívá
ke zdravému
sexuálnímu apetitu.

Léto

Doplněk stravy.

Super PRSA + štíhlá linie

169,-

Biocidní přípravek.

Aphrodisia V pro muže

199,-

HOJENÍ RAN

Lék k vnějšímu užití. Čtěte
pečlivě příbalový leták.

629,-

%

AlfaSilver

OPARY

-20% -10%
Čtěte pečlivě příbalový leták. Lék
k rektálnímu podání.

HEMOROIDY

L.CZ.MKT.CC.04.2017.0989

Zdravotnický prostředek.

79,-

696,-

214,-
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INTIMNÍ PÉČE
99,-

•N
 einvazivní varianta léčby hemoroidů.
•R
 ychle zastavuje krvácení, pálení a svědění.
•Ú
 činný proti bolesti.

239,-

Doplněk stravy.

PÉČE O TĚLO

rektální mast 20 g

1 vaginální tableta + 20 g krém
• Efektivní léčbu vaginální mykózy zvládne
totiž i jediná tableta!
• K rém uleví od nepříjemných vnějších příznaků.
• Jediná aplikace pomocí hygienického
aplikátoru.

257,-

VAGINÁLNÍ MYKÓZY
269,-

-24%

Kosmetický přípravek.

-16

%

Beliema Effect

• Spolehlivě chrání kůži před sluncem díky
širokospektrální UVA a UVB ochraně.
• E xtrémně odolné vůči sladké i slané vodě.
• Nemastí, hydratuje a ošetřuje kůži pomocí
Aloe vera a vitaminu E.
• Bez parfému a přídavných konzervačních
látek.

Zdravotnický prostředek.

219,-

Faktu

Canesten GYN Combi Pack

SPÁNEK
261,-

60 kapslí

-13 %

V akci také
GS Dormian Rapid,
20 kapslí, za 149 Kč 119 Kč.

KLIMAKTERIUM

Forfemina Slim

199,-

40 kapslí

Pro rychlé usínání a klidný spánek po celou noc.*
• Účinná kombinace
4 bylinných extraktů*
ve vysokých dávkách.
• Uvolnění účinných
látek do 4 minut.
• Šetrná a nenávyková
cesta k Vašemu
odpočinku.
*500 mg kozlíku lékařského
v denní dávce, meduňka,
mučenka, chmel.

239,-

SLUNEČNÍ OCHRANA

Lék k aplikaci do pochvy (tableta) a lékk vnějšímu
užití (krém). Obsahují klotrimazol.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

V akci také
GS Merilin 60+30 tablet
za 526 Kč 449 Kč.

229,-

GS Dormian Rapid

315,-

Daylong
extreme
SPF 50+,
50 ml

PROBIOTIKA

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

Vysoce účinný v období klimakteria.
• Klinicky ověřená účinnost
ploštičníku hroznatého
na fyziologické projevy
klimakteria (návaly horka,
pocení, výkyvy nálad).
• Obohaceno o třezalku
tečkovanou pro psychickou
pohodu, vápník a vit. D3
pro pevnost kostí.
• Přírodní a nehormonální,
nyní s garancí vrácení
peněz, akce platí
do 31. 3. 2018.

349,-

Daylong ultra SPF 25
Spray 150 ml

-25%

-13%

• Kombinace probiotické kvasinky
Saccharomyces Boulardii a laktobacilů.
• Vhodný nejen na cesty.
• Pro dospělé a děti již od ukončeného
6. měsíce života.

TRÁVENÍ

GS Merilin Harmony

249,-

30 tablet

465,-

výhod

Kosmetický přípravek.

• Působí proti
pocitu tlaku
a plnosti
po jídle.

PRŮJEM

• E xtrakt z kopřivy podporuje vylučování vody.
• E xtrakt z hořkého pomeranče přispívá ke
kontrole hmotnosti a podporuje normální
metabolismus tuků.
• Zinek přispívá k normálnímu metabolismu
sacharidů, makroživin a mastných kyselin.
• E xtrakt z černého
pepře napomáhá
trávení a kontrole
hmotnosti.
• Navíc obsahuje
chrom, extrakt
z brusinky
a prášek
z jablečného
octa.

-23%

285,-

BIOPRON forte

Doplněk stravy.

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje kloroxin.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

• V hodný pro léčbu průjmu cestovatelů.

149,-

60 enterosolventních tablet

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje pankreatin.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

• Šetří normální střevní mikroflóru.

-21

%

194,-

Pancreolan® forte

Více

Výhodné ceny pro všechny.

OSTEOPORÓZA

