
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.

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

NAŠE KARTA
> je zdarma
> je anonymní
> může s ní přijít kdokoli
> pro její získání není třeba žádný podpis

lekarna.zdravcentra.cz/klimkovice | Platnost od 12. 2. do 31. 3. 2018
LÉKÁRNA U ZLATÉHO KŘÍŽE 

PROTI BOLESTI

APO-Ibuprofen 400 mg
100 tablet

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofenum. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
Správné použití konzultujte se svým lékařem či lékárníkem.

• Uleví od bolesti zad, kloubů i menstruační bolesti.
• Snižuje horečku a tlumí projevy zánětu.

• Balení po 100 i 30 tabletách.

běžně 139 Kč

naše
cena 109 Kč

BOLEST V KRKU

TANTUM VERDE 20 pastilek
Lemon, Mint, Orange and Honey, Eucalyptus

Tantum Verde, Tantum Verde Mint, Tantum Verde Lemon, Tantum Verde Eucalyptus, 
Tantum Verde Orange and Honey a Tantum Verde spray Forte obsahuje benzdydamin 
hydrochlorid. Lék k místnímu užití v ústech a krku. Čtete pečlivě příbalovou informaci.

Působí proti bolesti a zánětu v krku.  |  Pastilky ve čtyřech příchutích.  |  Pro děti od 6 let a dospělé.

V akci také Tantum Verde 120ml (roztok ke kloktání) 
a Tantum Verde Forte sprej 15ml běžně 149 Kč

naše
cena 129 Kč

VITAMÍNY

Centrum A-Z
100 tablet

Kompletní multivitamín 
s minerály a stopovými prvky 

v mimořádné jarní nabídce.

V akci také Centrum Silver 
100 tablet za akční cenu 449 Kč

běžně 574 Kč

naše
cena 429 Kč

Doplněk stravy

NASIVIN SENSITIVE 0,05%
nosní sprej 10 ml

Zdravotnický prostředek

Skoncujte s rýmičkou o dva dny dříve!
Zkracuje trvání rýmy v průměru o 2 dny.

Zabere mimořádně rychle – už do 25 sekund.
Sprej proti rýmě pro děti od 6 let a dospělé.

RÝMA

běžně 109 Kč

naše
cena 89 Kč

PÁLENÍ ŽÁHY

GAVISCON
Žvýkací tablety 48 ks a Duo Efekt 48 ks 

Liquid Peppermint 300 ml
Poskytuje rychle dvojí úlevu od pálení žáhy 

a zažívacích potíží. Vhodné i pro těhotné a kojící ženy.

V nabídce také žvýkací tablety 24 ks a Duo Efekt 24 ks 
a Liquid Peppermint 150 ml za akční cenu.

Lék k vnitřnímu užití. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. O případných rizikách a 
nežádoucích účincích se poraďte s lékařem nebo s lékárníkem.

běžně 141 Kč

naše
cena 119 Kč

běžně 199 Kč

naše
cena 169 Kč

běžně 131 Kč

naše
cena 109 Kč

GAVISCON Duo Efekt 48 tabletGAVISCON Liquid 300 ml GAVISCON 48 tablet

CHŘIPKA A NACHLAZENÍ

 Vicks SymptoMed Complete
Citrón, 10 sáčků

Horký nápoj 
pro účinnou úlevu 

od příznaků chřipky 
a nachlazení.

V nabídce také Vicks SymptoMed Forte 10 sáčků 
a Vicks SymptoMed Classic 14 sáčků.

běžně 170 Kč

naše
cena 149 Kč

Léčivé přípravky k vnitřnímu užití. Před užitím čtěte příbalový leták. 

Využijte výhod naší zákaznické karty                                                         
a střádejte body za nákupy v naší lékárně

Lidická 19, 742 83 Klimkovice | tel.: 556 420 127



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 lékárnou 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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LÉKÁRNA U ZLATÉHO KŘÍŽE Střádejte body za nákupy v naší lékárně

KAŠEL

Stoptussin
kapky 50 ml | sirup 180 ml

Díky kombinaci 2 účinných 
látek zastaví dráždivý 

kašel a zároveň 
napomáhá odkašlávání.

K užití u dětí od 6 měsíců.
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běžně 149 Kč

naše
cena 135 Kč

běžně 149 Kč

naše
cena 135 Kč

Stoptussin sirupStoptussin kapky

KLOUBY

Barny's Sioux MSM
600 g

Tradiční severoamerická 
receptura pro klouby 

a celý pohybový aparát.

Vhodný pro všechny 
generace, velmi 

účinný i u seniorů 
ve vysokém věku.

běžně 719 Kč

naše
cena 599 Kč

Doplněk stravy

MINERÁLY/KŘEČE

Magnesium B6
60 tablet

Hořčík se v tomto přípravku 
nachází v organické formě 

(mléčnan hořečnatý), která 
se lépe vstřebává v lidském 

organismu. Je vhodný pro 
dospělé, mladistvé, děti 
od 6 let a těhotné ženy.

běžně 117 Kč

naše
cena 99 Kč

Doplněk stravy

IMUNITA

Bactoral
16 tablet

První orální probiotikum pro doplnění přátelské 
mikroflóry krku, dutiny ústní a středouší. 

běžně 430 Kč

naše
cena 360 Kč

Doplněk stravy

běžně 214 Kč

naše
cena 189 Kč

RÝMA

Stérimar Cu
Nos náchylný 

k infekci 50 ml
• 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.

Zdravotnický prostředek

RÝMA

Otrivin Menthol
noní sprej 10 ml

Sprej s chladivou silou 
mentolu a eukalyptu:

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

• Bez konzervantů

• Specificky navržená 
dávkovací pumpa zabrání 

mikrobiální kontaminaci

běžně 125 Kč

naše
cena 105 Kč

Otrivin Menthol 1 mg/ml nosní sprej 
s dávkovačem, roztok obsahuje xylometazolin. 
Lék k podání do nosu. Před použitím si pečlivě 
přečtěte příbalovou informaci.

OPARY

Zovirax Duo
50 mg/g + 10 mg/g 

krém 2g

Jediný krém na léčbu oparů 
s dvojím složením:

• zabraňuje množení viru

• pomáhá léčit zánět

• Klinicky prokázaně pomáhá 
zastavit vznik puchýřků

• Zkracuje dobu hojení

běžně 275 Kč

naše
cena 235 KčZovirax Duo 50 mg/g + 10 mg/g krém je lék 

k vnějšímu užití. Před použitím si pečlivě 
přečtěte příbalovou informaci.

BOLEST V KRKU

Neo-angin bez cukru 
24 pastilek

Léčí bolest v krku, dezinfikuje ústní dutinu, potlačuje zánět.

V akci také příchuť třešeň nebo šalvěj. 

běžně 144 Kč

naše
cena 129 Kč

Lék k místnímu užití v ústech a v krku*.

ENERGIE

GS Koenzym Q10 60 mg
30+30 kapslí

• Přípravek dodá organismu 
optimální dávku koenzymu Q10.

• Koenzym Q10 s vysokou 
vstřebatelností.

• Navíc obohacen o biotin, který 
podporuje získávání energie 

a psychickou činnost.

běžně 277 Kč

naše
cena 239 Kč

Doplněk stravy

BOLEST, HOREČKA

Panadol pro děti
Jahoda 24 mg/ml

por. sus. 100 ml

Panadol pro děti 24 mg/ml 
jahoda snižuje horečku a mírnou 

až středně silnou bolest.

• vhodný pro děti od 3 měsíců

• neobsahuje alkohol a barviva

běžně 105 Kč

naše
cena 89 Kč

Pozorně si přečtěte příbalovou informaci. 
Panadol pro děti 24 mg/ml jahoda 
perorální suspenze je lék na vnitřní užití. 
Obsahuje paracetamol. 

KAŠEL A NACHLAZENÍ

Hedelix sirup
100 ml

• Expektorans 
ve formě sirupu. 

• Tradiční rostlinný 
léčivý přípravek obsahuje 

hustý extrakt 
z břečťanového listu.

• Podpůrná léčba při kašli 
provázejícím nachlazení.

• Již od narození.

běžně 160 Kč

naše
cena 129 Kč

Lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje hustý extrakt z břečťanového listu.

OČNÍ KAPKY

Occusept 2 x 20 ml 
oční kapky 

i k výplachům

Komplexní péče s Euphrasia officinalis, hypromelózou 
a lipidickou složkou.
• při neinfekčním zánětu spojivek
• pro substituci slz
• pro ošetření akutních stavů 
• pro výplach očí

běžně 140 Kč

naše
cena 126 Kč

Zdravotnický prostředek

MOČOVÉ CESTY

Urologický čaj s brusinkami
20x 3 g

Bylinná směs s plody a listy brusinek. Bříza podporuje 
normální funkci močových cest. Přeslička podporuje vylučování. 

Kopřiva podporuje vylučování vody z organismu.

běžně 43 Kč

naše
cena 39 Kč

Doplněk stravy

PROTI BOLESTI

Voltaren Forte 2,32 %
gel, 150 g

Voltaren Forte 2,32% gel 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 2x denně 

• snadno otevíratelný uzávěr 

běžně 435 Kč

naše
cena 360 KčPozorně si přečtěte příbalovou informaci. 

Voltaren Forte 2,32% gel je lék na vnější použití. 
Obsahuje diclofenacum diethylaminum. 

běžně 659 Kč

naše
cena 569 Kč

PROSTATA

Prostenal Forte
90 tablet 

• Komplexní a prověřená péče o prostatu a močové cesty

• Saw palmetto a Kopřiva dvoudomá pomáhají udržet 
správnou funkci močového ústrojí a  zdravou prostatu

• Zinek přispívá k udržení normální hladiny testosteronu v krvi

• Tříměsíční kúra za zvýhodněnou cenu / 1 tableta denně

Doplněk stravy

MOZEK, SRDCE, ZRAK

DL Omega 3 Forte
90 tobolek

Z rybího oleje izolované 
nenasycené mastné kyseliny 

EPA a DHA přispívají (při dávce 
alespoň 250 mg denně) 

k normální činnosti srdce 
a DHA přispívá k udržení 

normální činnosti 
mozku a zraku.

Doplněk stravy

výhodná cena

189 Kč

DL-Ginkgo Active
60 kapslí

Doplněk stravy

• podporuje periferní 
krevní oběh a tím 

přispívá k zachování 
normálního stavu 

zraku a sluchu

• pomáhá udržovat 
paměť a další mozkové funkce jako soustředění 

a pozornost, a to i s přibývajícím věkem

• jako přírodní antioxidant přispívá k ochraně buněk 
před oxidačním poškozením

PAMĚŤ, SOUSTŘEDĚNÍ, PROKRVENÍ

výhodná cena

89 Kč

PRVNÍ POMOC

DL Autolékárnička

ZKONTROLUJTE SI PLATNOST SVÉ AUTOLÉKÁRNIČKY! 

Autolékárnička je určena pro osobní 
a nákladní vozidla. Jednotlivé 
komponenty splňují veškeré požadavky 
vyhlášky č. 341/2014 Sb. 

výhodná cena

145 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 lékárnou 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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IMUNITA

TEREZIA Hlíva ústřičná  
s rakytníkovým olejem 60+60 | s rakytníkovým olejem 100+100 kapslí | + lactobacily 60+60 kapslí

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

* Nejvyšší obsah deklarovaných betaglukanů. Dle průzkumu z lékáren, prosinec 2017.

IMUNITA – CÉVY DETOXIKACE – JÁTRA IMUNITA

TEREZIA Reishi BIO
60 kapslí  |  120 kapslí

TEREZIA Ostropestřec
+ Reishi 60 kapslí

RAKYTNÍČEK 
multivitaminové želatinky 

Čtyřlístek 70 ks  |  Mořský svět 140 ks
• 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.

• Ostropestřec obsahuje sylimarin, který pomáhá 
k detoxikaci jater a jejich regeneraci.

• V kombinaci s reishi a černým bezem 
pro podporu obranyschopnosti organizmu.

• Bez příměsí a konzervačních látek.

• Skvělá chuť díky obsahu ovocné šťávy.

• Obsahuje 9 vitaminů a rakytník na podporu imunity.

• Bez příměsí a konzervačních látek. 

běžně 271 Kč

naše
cena 229 Kč

běžně 238 Kč

naše
cena 199 Kč

Využijte výhod naší zákaznické karty a střádejte body za nákupy v naší lékárně

běžně 376 Kč

naše
cena 349 Kč

běžně 581 Kč

naše
cena 549 Kč

běžně 361 Kč

naše
cena 339 Kč

+ lactobacily 60+60s rakytníkovým olejem 100+100s rakytníkovým olejem 60+60
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. běžně 725 Kč

naše
cena 616 Kč

běžně 429 Kč

naše
cena 359 Kč

120 kapslí60 kapslí

Doplněk stravy.

Doplněk stravy. Doplněk stravy.


