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Otrivin Menthol
1mg/ml
10 ml
• Šetrný přípravek pro rychlou
úlevu a dlouhodobý účinek:

119,-

99,-

-17%

178,-

Coldrex MAXGrip Lesní ovoce 149,10 sáčků

-16 %

• Horký nápoj s kombinací
3 účinných látek, který uleví
od příznaků chřipky a silného
nachlazení.
• Snižuje horečku, tlumí bolesti
hlavy, bolesti v krku, uvolňuje
ucpaný nos.

• Uvolní ucpaný nos
do 2 minut až na 12 hodin.

V akci také
Coldrex tablety, 24 tablet, za 142
2 Kč 119 Kč
a Coldrex MAXGrip Citron, 10 sáčků, za 178 Kč 149 Kč.

CHŘIPKA A NACHLAZENÍ

UCPANÝ NOS

Septabene 3 mg/1 mg
pastilky 16 pastilek
• Unikátní kombinace účinných
látek na českém trhu.

149,-

119,-

-20%

• Komplexní léčba bolesti v krku:
protizánětlivý, analgetický
a antiseptický účinek.

189,-

Nos náchylný
k infekci
sprej 50 ml

-14%

• Vhodný pro nos náchylný
k infekci - měď působí
protibakteriálně, snižuje
riziko komplikací rýmy
a bakteriální infekce.

Zdravotnický prostředek.

Lék k rozpuštění v ústech.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

V akci také
Septabene 1,5 mg/ml
+ 5,0 mg/ml, orální sprej,
30 ml roztok za 149 Kč 119 Kč.

219,-

Stérimar Cu

• Přírodní mořská voda
s příměsí mědi na infekční
bakteriální rýmu.

• Snižuje lokální známky zánětu:
bolest, zarudnutí, otok, pocit tepla.
• Eukalyptová příchuť.

Lék k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě
příbalový leták.

V akci také
Otrivin 1PM + dávkovač, 10 ml,
za 105 Kč 89 Kč.

Lék k apliakci do nosu. Obsahuje
xylometazolin. Čtěte pečlivě
příbalový leták.

• Zvlhčuje a zklidňuje
nosní sliznici.

• Vhodný pro všechny
věkové kategorie.

BOLEST V KRKU

AKČNÍ NABÍDKA 2. 10. – 29. 10. 2017 nebo do vyprodání zásob.

RÝMA

Jsme

Vám

Doporučím Vám jen to, co mamince nebo svým dětem.

blíž

131,-

Mucosolvan® pro dospělé

109,-

100 ml
• Léčí vlhký kašel.

-17%

• Rozpouští hlen.
• Usnadňuje
vykašlávání.
• Jahodová příchuť.

• Účinně navodí rychlé
a dlouhotrvající snížení
otoku sliznice nosu
při rýmě
a nachlazení.
• Navíc obsahuje
i éterické oleje z máty
a eukalyptu, které
umocní zážitek
z volného dýchání.
• Rychle, účinně
a dlouhodobě uvolňuje
nos při rýmě
a nachlazení.
• Vhodný pro dospělé,
dospívající a děti
od 6 let.

-18 %

-13 %

Voltaren Forte 2.32%
gel 150 g

-19 %

-20%

• Léčivá náplast pro 12hodinovou úlevu
od bolesti svalů a kloubů končetin.

Užívá
se k léčbě
akutního zánětu
průdušek
nevyžadujícího
léčbu
antibiotiky.

• Koňská mast s rašelinou je bylinný balzám
m
vyrobený z pravé rašeliny a bylinných
extraktů.
• Balzám
vyvolává
intenzivní
prohřátí.

179,-

-5%

V nabídce také
Koňská mast s rašelinou chladivá, 300 ml,
za 189 Kč 179 Kč.

MAST S RAŠELINOU
149,-

Ibalgin® krém

129,-

100 g
• Potlačuje bolest svalů a kloubů,
tlumí zánět a snižuje otok.
• K léčbě bolestivých poranění,
jako jsou podvrtnutí, natažení,
zhmoždění.
• Dobře se vstřebává.
• Bez parfemace.

-13 %
Lék k vnějšímu užití.
Obsahuje ibuprofen.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Lék k vnějšímu užití. Obsahuje
ddiklofenak. Čtěte pečlivě příbalový
leták.

V akci také
Olfen léčivé náplasti, 10 kusů, za 349 Kč 279 Kč,
Olfen léčivé náplasti , 5 kusů, za 229 Kč 189 Kč
a Olfen gel, 100 g, za 169 Kč 119 Kč.

189,-

Koňská mast s rašelinou
hřejivá 300 ml

Kosmetický přípravek.

Lék k vnějšímu užití. Obsahuje
diclofenak diethylamin. Čtěte
pečlivě příbalový leták.

79,-

2 kusy

• Přípravek mohou používat dospělí
a mladiství od 14 let.

• Zkracuje dobu pracovní neschopnosti.

BOLEST SVALY, KLOUBY
99,-

Olfen léčivé náplasti

V akci také Ibalgin® gel 100 g za 149 Kč 129 Kč.

BOLEST KLOUBŮ

BOLEST
154,-

Bepanthen Sensiderm
krém 20 g
• Účinně již od prvních projevů ekzému.
• Ulevuje od svědění a zarudnutí pokožky.

129,-

-16 %

Herpesin krém
5g
• Přípravek Herpesin krém se používá při
léčbě oparu rtů a obličeje u dospělých
i dětí.

159,-

-20%

OPARY

GS Vápník, Hořčík, Zinek
Premium 100+30 tablet
• Zdravé kosti, zuby,
nehty, imunita.
• Vápník a hořčík jsou
důležité pro zdravé
a pevné zuby.
• Navíc mangan
a vit. D 3 a K podporují
zdravé a silné kosti.
• Zinek, měď a vit. B 6
podporují imunitu.

187,-

159,-

-15%

V akci také
GS Vápník, Hořčík, Zinek Premium, 30 tablet, za 75 Kč 69 Kč.

VÁPNÍK, HOŘČÍK, ZINEK

Doplněk stravy.

PÉČE O POKOŽKU

Zdravotnický prostředek.

L.CZ.MKT.CC.02.2016.0589

198,-

Lék k vnějšímu užití. Obsahuje
aciklovir. Čtěte pečlivě příbalový
leták.

• Je vhodný
i pro nejmenší.

V nabídce také
Bepanthen
Sensiderm
krém, 50 g,
za 326 Kč 269 Kč.

349,-

Doplněk stravy.

KLOUBY, VAZY A ŠLACHY

• Přirozeně obnovuje kožní bariéru,
poskytuje zvýšenou hydrataci
a regeneruje.

429,-

V nabídce také
Voltaren 140 mg léčivá náplast,
5 kusů, za 309 Kč 269 Kč.

+

• Rychle a účinně ulevuje od bolesti zad,
svalů a kloubů.

• Odstraňuje hlen z dýchacích cest.

KAŠEL A NACHLAZENÍ

NAVÍC
krokoměr

• Proti bolesti až na 12 hodin:
- Analgetikum ve formě gelu s účinkem
na 12 hodin.
- Ulevuje od bolesti zad, svalů a kloubů.
- Stačí aplikovat pouze 2× denně.
- Snadno otevíratelný uzávěr.

-14%

• Ulevuje již od prvních příznaků.

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje
extrakt z Pelargonium sidoides.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

349,-

60 kapslí

169,-

S KALOBOU RYCHLEJI ZNOVU V AKCI!

Lék k aplikaci do nosu. Obsahuje
tramazolin hydrochlorid. Čtěte
pečlivě příbalový leták.

Volně prodejný lék k vnitřnímu
užití. Obsahuje ambroxoli
hydrochloridum. Čtěte pozorně
příbalovou informaci
a poraďte se s lékařem nebo
lékárníkem.

399,-

197,-

Kaloba 20 mg potahované
tablety 21 tablet

UCPANÝ NOS

NAVÍC
CEMIO
VČELKA

• Jediný v ČR s nativním kolagenem NCI
a NCII a vitaminem C.
• Vitamin C je důležitý pro správnou tvorbu
kolagenu v kloubních chrupavkách.
• NAVÍC Cemio Včelka v hodnotě 149 Kč,
podporuje imunitu díky obsahu
rakytníku a dalších bylin.

89,-

10 ml

VLHKÝ KAŠEL

Cemio Kamzík
+ NAVÍC Cemio Včelka

109,-

Muconasal® Plus

Jsme

Vám

Výhodné ceny pro všechny.

87,-

75,-

Olynth® 0,1 %, nosní sprej,
roztok 10 ml

blíž
87,-

Olynth® 0,05 %, nosní sprej,
roztok 10
0 ml

75,-

169,-

Celaskon® 500 mg
červený pomeranč

139,-

30 šumivých tablet

-14 %

%
-14

• Zmírňuje
a zkracuje
příznaky
chřipky
a nachlazení.

IMUNITA

UCPANÝ NOS
89,-

Ambrobene sirup
15 mg/5 ml 100 ml
• Osvědčené přípravky
na vlhký kašel účinně
rozpouští hlen a usnadňují
vykašlávání.

69,-

-22%

• Sirup vhodný i pro děti
včetně kojenců.

150 ml
NOVINKA
• Léčba suchého
a dráždivého
kašle.
• Pro děti
od narození*
a dospělé.
• Vhodný
i pro těhotné
a kojící ženy.
• Bez alkoholu.

*U dětí do 2 let by mě
měla
ěla
být léčba kašle vždy
konzultována s lékařem.

Bromhexin 12 KM - kapky
30 ml
• Zkapalňuje
a rozpouští hlen
při onemocněních
dýchacích cest
a usnadňuje jeho
vykašlávání.
• Oblíbené balení
s éterickými oleji
navíc.
• Bez alkoholu,
cukru a barviv.
• Pro děti od 2 let.

KAŠEL

STREPSILS Med a Citron
24 pastilek
• Účinek proti bakteriím, virům a kvasinkám.

139,-

-18 %

KAŠEL

• Proti bolesti v krku.

169,-

146,-

109,-

-25%

139,-

115,-

200 ml

-17%

• Vhodný pro dospělé
a děti od 3 let.

75,-

-22%

KAŠEL

Sinecod sirup
• Proti suchému
dráždivému kašli
různého původu.

96,-

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje
bromhexin hydrochlorid. Čtěte
pečlivě příbalový leták.

V akci také
Ambrobene 75 mg,
20 kapslí s prodlouženým
uvolňováním za 99 Kč
79 Kč.

Drosetux neo® sirup

Lék k vnitřnímu užití.
Homeopatický léčivý přípravek
užívaný tradičně v homeopatii k
léčbě suchého kašle, dráždivého
kašle nebo jiných forem
neproduktivního kašle. Čtěte
pečlivě příbalový leták.

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje
ambroxol hydrochlorid. Čtěte
pečlivě příbalový leták.

• Tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním
vhodné pro děti
nad 12 let a dospělé.

Lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje kyselinu askorbovou.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Reklama na léčivý přípravek. Nosní
sprej, roztok obsahuje xylometazolinhydrochlorid a je k nosnímu podání.
Před použitím si pečlivě přečtěte
celou příbalovou informaci.

V nabídce také
Olynth® HA 0,05 %,
nosní sprej, roztok,
10 ml, za 106 Kč 91 Kč,
Olynth® HA 0,1%,
nosní sprej, roztok,
10 ml, za 106 Kč 91 Kč.

RYCHLÁ ÚLEVA OD RÝMY
• Uvolnění ucpaného nosu.
• Uvolnění vedlejších
nosních dutin.
• Nástup účinku
již od 5 minut.

-18 %

• Posiluje odolnost
organismu
při infekčních
onemocněních
jako chřipka
a nachlazení.

199,-

ACC® LONG

159,-

20 tablet
• ACC® LONG léčí vlhký kašel.
• Jedna tableta denně.
• Rozpustí a pomůže odstranit hlen.
• Pro dospělé a dospívající od 14 let.

-20%

• Sirup s vanilkovou
příchutí.

• PERSEN® forte je léčivý přípravek
rostlinného původu pro léčbu mírných
psychovegetativních poruch.

129,-

-13

%

Corega Original
extra silný XL, 70 g

139,%

-13

Corega Whitening
30 tablet

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

100,-

89,-

-11%
Zdravotnický prostředek.

Lék k vnitřnímu užití. Čtěte
pečlivě příbalový leták.

V akci také
PERSEN® forte 40 tvrdých tobolek za 238 Kč 189 Kč.

SPÁNEK

160,-

KAŠEL

Zdravotnický prostředek.

• Trpíte zvýšeným napětím, podrážděností,
neklidem, úzkostí?

KAŠEL
149,-

20 tvrdých tobolek

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

• Velmi dobře snášen
i při vysokém
dávkovaní.

BOLEST V KRKU

PERSEN® forte

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje
butamirát dihydrogencitrát.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Lék k rozpuštění v ústech.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

V akci také
Strepsils Pomeranč
s Vitaminem C,
24 pastilek, za 146 Kč
109 Kč,
STREPSILS Mentol a
Eukalyptus, 24 pastilek,
za 146 Kč 109 Kč
a STREPSILS Citron
bez cukru, 24 pastilek,
za 146 Kč 109 Kč.

PÉČE O ZUBNÍ NÁHRADU

Lékárny
279,-

ColonFit plus
70 kusů

229,-

• Aktivní forma kyseliny listové
Quatrefolic ® – folát nejnovější,
4. generace.

129,-

-16

%

Lepicol pro zdravá střeva
prášek 180 g
• Komplexní vlákninový přípravek obsahující
jemné psyllium, které přispívá k udržování
normálního pohybu střev.
• Obohaceno o 5 speciﬁckých
kmenů živých kultur a inulín,
jež slouží jako výživa
pro živé kultury.

V akci také
Lepicol pro zdravá střeva,
180 kapslí za 339 Kč 299 Kč,
Lepicol PLUS trávicí enzymy,
prášek 180 g za 319 Kč 289 Kč,
Lepicol PLUS trávicí enzymy,
180 kapslí za 386 Kč 349 Kč.

265,-

219,-

-17%
Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

ZAŽÍVÁNÍ

-18

%

153,-

Potravina pro zvláštní lékařské účely
Po

• ColonFit je 100% rostlinný produkt.
• Colonﬁt je určen pro řízenou dietní
výživu při zácpě a hemoroidech.
• Obsahuje vlákninu psyllium, které
absorbuje ve vodě více než 20krát
svou vlastní hmotnost, je bohatým
zdrojem vlákniny pro zajištění
funkčnosti ColonFitu a dieteticky
pomáhá při poruchách motility
střev, které jsou doprovodným
příznakem zácpy.
• Formule 4 v 1:
Probiotika + prebiotika
+ trávicí enzymy + vláknina
psyllium.

Active Folic
30 tablet

ZAŽÍVÁNÍ

TĚHOTNÉ A KOJÍCÍ ŽENY

*
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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 2. 10. – 29. 10. 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-17-09-14 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.

