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Med a Citron

ALS BY NÍ od 1.
[MOBVE

24 pastilek ben* Ibalgin“ 400 mg účinné Zastavte bolest Strepsiilsanalgetikum: v krku hned
> pomáhá při bolesti hlavy, na začátku! Med a tron

zubů, zad, svalů a kloubů, Med4 Cetrán

* rychlá úleva
od bolesti v krku

É * ničí bakterie,
kvasinky i viry už po 1 minutě

* pro děti od 6 let a dospělé

menstruační bolesti
> snižuje horečku

při horečnatých
stavech a zánětlivých
onemocněních horních
cest dýchacích

> protizánětlivý účinek Vakci také Strepsils Pomeranč s vitaminem C,
* pro dospělé a dospívající od 12 let 24 pastilek, cena 174 Kč; Strepsils Mentol
* růžový Ibalgin“ je jen jeden « úleva od bolesti hlavy, migrény, zubů, šíje, a Eukalyptus, 24 pastilek, cena 174 Kč;

zad, kloubů a při chřipkových Strepsils Citron bez cukru,
onemocněních 24 pastilek, cena 177 Kč; Strepsils

* snižuje horečku Jahoda bez cukru, 24 pastilek,
cena 177 Kč; Strepsils Med

Vakci také Ibalgin“ Plus,
24 potahovaných tablet,
cena 104 Kč.

akční cena BRUFEN? 400 mg potahované tablety ELOKE a Citron, 36 pastilek, cena 227 Kč. ELGaKm
Ibalgin? 400 mg je lék k vnitřnímu užití. A67 je léčivý přípravek k vnitřnímu užití MyObsahuje ibuprofenum.* u s léčivou látkou ibuprofen.* Lékyk vnitřnímu užití.*|4

zsš

Stoptusinkapky 50 ml
Sine ig
tablety s prodlouženým
uvolňováním
10ks

pro dospělé
100 ml

Stoptussin

* ulehčuje vykašlávání
* uvolňuje zahlenění
* zmírňuje kašel
« bez cukru a alkoholu
* jahodová příchuť * proti suchému dráždivému kašli

* tablety s prodlouženým uvolňováním
Vakci také * vhodné pro dospívající od 12 let a dospělé

j :

MUCOSOLVAN? Junior,
« správná volba proti kašli 100 ml, cena 124 Kč;

|
Vakci také Sinecod 1,5 mg/ml,

díky 2 účinným látkám | sirup 200 ml, cena 187 Kč.
« tlumí suchý dráždivý kašel

a usnadňuje vykašlávání

MUCOSOLVAN? long effect,
20 tobolek, cena 159 Kč.

Sinecod 50 mg tablety s prodlouženým
EUCATKCE MUCOSOLVAN? pro dospělé je volně akční cena uvolňováním a Sinecod 1,5 mg/ml sirup ELSE

Stoptussin, perorální kapky, roztok A49 = prodejný lék k vnitřnímu užití. u39 jsou léky k vnitřnímu užití. Obsahují
je léčivý přípravek k vnitřnímu užití.*|A Obsahuje ambroxoli hydrochloridum.* | = butamirati citras.*mo mP Ě el :

-= iACYLPYRIN“* Le| Olynth“ HA UIXXS
j

d « . :
+ i500 mg tablety 1 mg/ml, nosní sprej nosní sprej

10 tablet
—- k -— roztok 10 ml 30 ml=i

paroráiní podání © * účinně pomáhá uvolnit ucpanýH A p
t

ucpanýi | N pmg/mi be nos při nachlazení, chřipce a alergii
totebiet Semena A * obnovou funkcí nosu snižuje

: A P, riziko komplikací (záněths * rychle uvolňuje středního ucha, zánět dutin)

ě= | ně . ucpaný nos © * nevyvolává závislost, bezpečný k« lék při chřipce a nachlazení « zvlhčuje nosní sliznici při dlouhodobém používání -E« snižuje horečku a uleví od bolesti hlavy, kloubů a svalů * neobsahuje * obsahuje pouze přírodní složky “*o:
provázející chřipková onemocnění konzervační látky CD e mohou ho používat i těhotné s« účinek po dobu KA tmo/n a kojící ženy a děti od 6 měsíců věk

Vakci také ACYLPYRIN“ + C 320 mg/200 mg šumivé 10 hodin eo = ná
tablety, 12 tablet, cena 89 Kč; ACYLPYRIN“ 500 mg eo Vakci také OUIXX“ extra nosní sprej, 30 ml, cena 139 Kč;
Šumivé tablety, 15 tablet, Vakci také další léčivé přípravky OUIXX? soft nosní sprej, 30 ml,

>

cena 84 Kč. Olynth“. cena 129 Kč.

ACYLPYRIN? 500 mg tablety. Reklama na léčivý přípravek. Nosní sprej, Hypertonický roztok mořské vody, obsahuje
Walně nradainí JÁL L vinítěnímni: 1išití rtn Alrr4hD IA 1 mmrelrnl harm sim . v čistá m Z kn a OAK ánčnlů o kou dd teda,



AKČNÍ NABÍDKA
Hyal--Drop*
multi oční mý10 ml

* účinná pomoc
pro podrážděné a unavené oči

* použitelnost 6 měsíců po otevření
* bez konzervantů, vhodný i pro velmi

|
citlivé oči

|"onpo di 0483.*

PVCOLAF
60 kostiček r1 kostička = 6,07 Kč

« čistý krystalický
kolagen ve formě
měkkých, snadno
polykatelných kostiček

« bez barviv a přídavných látek
* balení na 2 měsíce užívání — stačí

pouze 1 kostička denně

| Doplněk stravy.*

60 tobolek
1 tob. = 8,57 Kč

+ vitamin C pro normální

správnou

* Hyalfit je exkluzivní
komplex látek obsahující
hyaluronan, kolagen a chondroitin

pro zdravé klouby, vlasy a nehty
* navíc s boswelií a vitaminem C

Doplněk stravy.*

30 tablet
1 tbl. = 11,90 Kč

« snižuje cholesterol!
* přispívá k normální tvorbě kolagenu

pro normální funkci krevních cév“

n

ivorbu kolagenu ro

C zníky|(=

PLUS
10 ml

* rychle, účinně
a dlouhodobě

akční cena MUCONASAL? PLUS je volně prodejný
lék k nosnímu použití. Obsahuje
tramazolini hydrochloridum.*M
30 tablet

* snižuje horečku

Vakci také

cena 27 Kč;

cena 50 Kč.
akční cena

akční cena

514,-

MUCONASAL*

uvolní nos při rýmě a nachlazení
« osvěží vůní máty a eukalyptu

pro dospělé a děti od 6 let

Rapid 500 mg

* účinná látka paracetamol
« rychlá úleva od bolesti hlavy,

zubů, zad, svalů, kloubů
a menstruační bolesti

PARAMAX? Rapid 1 g,5 tablet,

Volně prodejné léky obsahující
paracetamol. K vnitřním užití.*

Voltaren Forte 20 mg/g gel je lék
k vnějšímu použití. Obsahuje diclofenacum
diethylaminum. Voltaren Rapid 25 mg měkké
tobolky je lék k vnitřnímu užití. Obsahuje
diclofenacum kalicum. Voltaren 140 mg

léčivá náplast je lék k vnějšímu použití.
Obsahuje diclofenacum natricum.*

PARAMAX“? Rapid 1 g, 15 tablet,

* analgetikum ve formě gelu s účinkem proti bolesti
až na 24h při aplikaci 2x denně ráno a večer

* tlumí bolest zad, svalů a kloubů

Vakci také Voltaren Rapid 25 mg měkké tobolky,
20 tobolek, cena 127 Kč; Voltaren 140 mg léčivá
náplast, 5 ks, cena 324 Kč.

Muconasal
plus i

118 mg/m nosn:
famann hynouHlondum

akční cena

114,-
BOLEST

akční cena

393,
akční cena

ŘÍJEN 2022

Sinex Vicks
Aloe a Eukalyptus
0,5 mg/ml nosní sprej,
roztok 15 ml

* nosní sprej k úlevě
od příznaků ucpaného
nosu

* uvolní ucpaný nos během
několika minut, účinek
trvá až 12 hodin

* obsahuje extrakt z aloe
vera a eukalyptol (cineol)

akční cena
Léčivý přípravek k nosnímu podání, obsahuje +1 07 :

léčivou látku oxymetazolin-hydrochlorid.*|A =

BOLEST

275 mg
40 potahovaných tablet

« lék proti bolesti hlavy,
zubů, zad, svalů, kloubů,
menstruační bolesti,
bolesti spojené s nachlazením

* mírní bolest, horečku a zánět
* rychlý nástup analgetického účinku

Vakci také Nalgesin“ S 275 mg,
20 potahovaných tablet,
cena 114 Kč.

akční cena
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje sodnou sůl

naproxenu.*

20 ne gel, 150gg

Olfenj

Olfen Neo Forte ulevuje
od intenzivní, náhle vzniklé
bolesti zad, svalů a kloubů.

Olfen Neo Forte je léčivý přípravek EL m
k zevnímu použití. Obsahuje účinnou cclátku diclofenacum diethylaminum.* | i ;

ARTERIN
CHOLESTEROL SNIŽUJE

CHOLESTEROL'

M
"Bylo prokázáno, že rostlinné steroly
snižují hladinu cholesterolu v krvi. Vysoký cholesterol
ká oledokíatin Šnlobrureoíví uran by máraníáenítéh: erdlačnr čirá akční cena
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ACC* Hedelix“ sirup MOSCILLOCOCCINUM*
30 dávek n 20 mg/ml sirup, 100 ml 200 mlr ča < HedelixM2217 PRO CELOU sirup 8 my/mi

. 3 chřipkových stavů RODINU

* prevence Oscillococcinum
a léčba 3
chřipkových /stavů, jako jsou Léčí vlhký kašel.

Sirup 200 ml

např. horečka, amzimnice, bolest hlavy, únava a bolesti svalů * lze užívat od prvních <2©
* bez věkového omezení příznaků kašle ko
« může se užívat během těhotenství a kojení * rozpouští hlen smer

a usnadňuje vykašlávání * tradiční rostlinný
V akci také OSCILLOCOCCINUM", * pro děti od 2 let, dospívající a dospělé léčivý přípravek
6 dávek, cena 194 Kč. k podpůrné léčbě

Vakci také ACC* LONG, 600 mg
Oscillococcinum* je homeopatický léčivý l 755. = šumivé tablety, 20 tbl.,
přípravek k vnitřnímu užití, užívaný tradičně ké : cena 209 Kč.
v homeopatii k prevenci a léčbě chřipkových akční cena
stavů. Obsahuje Anas barbariae, hepatis et
cordis extractum 200 K.*

při kašli a nachlazení
« obsahuje hustý extrakt

z břečťanového listu a n* vhodné i pro děti již od narození akční cena

Lék k vnitřnímu užití.* 204, =

( P ——

117,-Volně prodejný lék k vnitřnímu užití
s účinnou látkou acetylcystein.*

TEREZIA Hlíva ústřičná s rakytníkovým olejem Va
60+60 kapslí 100+100 kapslí 30+30 kapslí
1 cps. = 3,33 Kč 1 cps. = 3,00 Kč 1 cps. = 3,65 Kč

= 5.
60 kapslí
1 cps. = 8,15 Kč

ERF

H mA ÚSTŘIČ NÁ
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* dvojnásobná KSL EVO NSA KON AA Fn
síla probiotik Ai

|
akvasničného betaglukanu

1580% čistotou
| « čistá síla přírody s vitaminem D3
|

aselenem na podporu imunity scelé rodiny akční cena

Doplněk stravy.* 489, =

423, **Nejvyšší obsah deklarovaných

: s © nejsilnější hlíva na trhu** betaglukanů. Dle průzkumu RLS EELCA- © rakytník podporuje Elen z lékáren, červen 2021 ELE
399, m * bas konzenaičních látek 599, za Doplněk stravy.* P9, =

eBay BOLEST V KRKUHydropastilky GeloRevoice“
bez cukru s příchutí máty 20 pastilek pastilky do krku
24 pastilek třešeň-mentol
1 pastilka = 4,33 Kč

: 20 ks
* pastilky s lišejníkem a kyselinou hyaluronovou l : Mpro péči o krk a hlasivky Ekái r: ;

* vitamin C, zinek
a islandský lišejník
pro správnou funkci
imunitního systému

« islandský lišejník
pro zdraví dýchacích cest,

T s |
GeloRevoice“

hydro pastilky©Z5ŽZZ:ZZ Pirna C8 pa:
2

s DYVYWO K
PRO PEVNÝ A SILNÝ HLAS

dodá

úv

dnb

Vakci také
VOCAL Kids měkké pastilky
s příchutí jahody, 24 pastilek,
cena 94 Kč; VOCAL pastilky
bez cukru s příchutí černý rybíz,
24 pastilek, cena 94 Kč.

« odstraňují chrapot, podráždění
a suchost v krku

* chrání a zvlhčují s É

« dlouhotrvající účinek akční cena

Bolest, škrábání, suchost v krku
i chrapot a nucení ke kašli
má řešení: Hydropastilky!akční cena

104,- Zdravotnický prostředek.* Zdravotnický prostředek, CE 0482.*| Doplněk stravy.*

LEROS Voňavá zima
45 sáčků bee| 1 sáček = 5,64 Kč EDICE

| Leros Voňavá zima obsahuje čaje na imunitu, Vakci také
| dýchací cesty, detox, ranní zahřátí, levandulové

—
LEROS Bylinkové potěšení, 45 sáčků, cena 164 Kč;

lE dt Xut|budka bikes A PRA AAPARA2 E AERO



AKČNÍ NABÍDKA
Celaskon“ 250 mgkul100 tablet

ě Ve- C

Ace)p)
NB

Celaskec SANOFI 3
* podporuje odolnost organizmu při chřipce a nachlazení
* zvýšená potřeba užívání např. také v dětství během

růstu, v těhotenství, při kojení, sportu, namáhavé práci,
po úrazech nebo u kuřáků

* podpořte svoji imunitu
pravidelným užíváním

akční cena

117,-
Celaskon* 250 mg tablety je lék

k vnitřnímu užití. Obsahuje acidum
ascorbicum.*

Femibion“ 2
Těhotenství
(4 týdenní balení) 28 tablet + 28 tobolek

* jedinečné složení pro specifické potřeby Vás i Vašeho
miminka ve 2. a 3. trimestru těhotenství

* obsahuje kyselinu listovou a aktivní folát Metafolin“,
přispívající k růstu zárodečných tkání včetně placenty,-— lutein

3 »* obsahuje také DHA pro zdravý Je hinn
vývoj mozku i očí plodu ermibion

* obohacený o železo, zinek, 2
selen a hořčík

* od 13. týdne těhotenství do porodu
* neobsahuje lepek ani laktózu

Vakci také Femibion“ 3 Kojení,
28 tablet + 28 tobolek, cena 537 Kč;
Femibion* 1 Plánování £ první
týdny těhotenství, 28 tablet,
cena 324 Kč. ELLE
Doplněk stravy.* F-

TEREZIA © UČerný česnek
60 kapslí
1 cps. = 6,07 Kč EREZIA

o 34012 ČESNEK

dé
ADT TTK

k

« česnek pomáhá regulovat
hladinu cholesterolu a lipidů v krvi

* podporuje imunitu
« bez zápachua palčivé chuti
 nedráždí sliznice zažívacího ústrojí

Vakci také TEREZIA Černý česnek,
30 kapslí, cena 204 Kč. pe cena

" ETV
HemaGel“ PROCTO čípky
10 ks

* čípky pro podporu hojení u defektů konečníku
* zmírňují krvácení, pálení, svědění
* vhodné při fisurách a hemoroidech
* aplikuite 1 čípek denně. nejlépe na noc

Doplněk stravy.*

GS Vitamin C 1000REse Šipky

[520%
ZDARMA JŘ100+20 tablet

1 tbl. = 2,16 Kč GSdaminc =725 sešipy1000 —-

« extra silný vitamin C
obohacený o přírodní
sílu šípků

* ve speciální TIME-RELEASE

tabletě s postupným
uvolňováním

* vitamin C podporuje imunitu
a přispívá ke snížení míry únavy
a vyčerpání

Vakci také
GS Vitamin C 500 se šípky,
100+20 tablet, cena 179 Kč. akční cena

259,-Doplněk stravy.*

Centrum IMUNITA
s extraktem z černého bezu
60 měkkých kapslí
1 cps. = 4,95 Kč

om
* každodenní trojitá podpora!

imunity v 1 měkké kapsli
* unikátní kombinace vitaminů,

minerálů a extraktu z černého
bezu pro podporu imunitního
systému!

'Centrum Imunita obsahuje
vitaminy C,D a A, minerály zinek
a selen a extrakt z plodů černého
bezu, které podporují normální funkci
imunitního systému akční cena+Doplněk stravy.*

!

Urinal D-manosa
Forte nAAR,
10 sáčků ;

1 sáček = 25,90 Kč Urinal'
D-manosa

Pro podporu zdraví močových cest

D-manosa 29
Kanadské busPamVir D 200 1Ba 250 mg

*« vysoká dávka D-manosy
s kombinací brusinek a vitaminu D (kdes
(s extraktem z břízy pro podporu
zdraví močových cest)

« extra silná akutní péče

Doplněk stravy se sladidly.*

ŘÍJEN 2022

Fultium“ D3 800 IU U90 měkkých tobolek

© prevence nedostatku vitaminu D u dospělých
a dospívajících (ve věku od 12 let)

* podpůrná léčba osteoporózy
u dospělých

Volně prodejný léčivý přípravek akční cena
k vnitřnímu užití. Obsahuje
cholekalciferol (vitamin D3).*

Supradyn“
Co010 ENERGY
60+30 tablet
1 tbl. = 5,38 Kč

[GT 3102
* měsíc užívání NAVÍC!
* komplexní multivitamin

s koenzymem 010 na podporu vaší imunity a energie'

"Vitamin C přispívá k normální funkci imunitního systému
a ke snížení míry únavy a vyčerpání.
LMR CH-20220708-74

Vakci také Supradyn“ IMMUNE,
15 šumivých tablet, cena 139 Kč. akční cena

Doplněk stravy.* 484, zí

Vitar PROBIOTIKAZZEKO
30 kapslí
1 cps. = 3,47 Kč

* pro podporu
přirozené střevní mikroflóry

* 1,5 miliardy aktivních buněk, 4 kmeny bakterií
* vhodné také pro vegany a osoby

s intolerancí na laktózu

Vakci také další produkty z řady
Vitar EKO, akční cenaTDoplněk stravy.*

HEMOROIDY



AKČNÍ NABÍDKA ........
TEREZIA

ú TEREZIA 'EREZ NINZN
MAGNESIUM CALCIUM ZINEK + SELEN
+ vitamin B6 + vitamin D3 s echinaceou 20 šumivých tablet

a meduňka ak2 30 kapslí 1ibl.=4,45 Kč JE
30 kapslí 30 kapslí aP 220K ss zfíš
1 cps. = 2,80Kč 1 cps. = 2,80Kč i šš

. = ša0" « 100% denní dávka hořčíku,- zinku, vitaminů B1, B6, B12
* plně rozpustná tableta

(nezanechává usazeniny)
* vysoce vstřebatelné

(forma citrátu)
* zinek pro podporu imunity
« slazeno stévií, bez umělých

sladidel

Vřžavový oorunox <>ZINEK + SELEN
|

= €ID»
CA LCIUMS0eokap kaps

mone
-I -

snem JÉ.

MAGNESUV|
« calcium a magnesium s vysokou vstřebatelností
* calcium pro podporu zdraví kostí
* magnesium příznivě ovlivňuje činnost svalů, uvolňuje napětí
* zinek podporuje imunitu, zdraví vlasů a nehtů

Vakci také MAGNESIUM
B-KOMPLEX RAPID, 20 šumivýchEEENC|tablet, cena 87 Kč. akční cena

JMDoplňky stravy.* Doplněk stravy.*

(Otrivin ©

|

Ocuvite“ '

)

Menthol 1 mg/ml < ||LUTEIN Forte oční roztok -A . PČ 6nosní sprej © Z||60+30 kapslí 8ml =4

roztok 10 ml
1 cps. = 5,10 Kč .M pyBAUSCH 4 LOMa

* pomáhá rychle uvolnit
ucpaný nosa při zánětu dutin

* začíná uvolňovat ucpaný BAUSCH

+LOMB

nos do 2 minut né
* pomáhá lépe dýchat Busch tona Zn

« léčí zánět infekčního popem
ase

4
©

až na 12 hodin ša %
i neinfekčního původu m

* ničí viry, bakterie, plísně ©%
a podporuje
hojivé procesy

* intenzivně zvlhčuje oko
s postupným uvolňováním a poskytuje úlevu

« složení potvrzené vědeckými * neobsahuje konzervační látky
poznatky akční cena a je výborně snášen

Len .
Vakci také
Otrivin 1 mg/ml nosní sprej,
roztok 10 ml, cena 104 Kč.

a * pro Váš ostrý
zrak s unikátní
formou luteinu

Otrivin Menthol 1 mg/ml nosní
sprej, roztok a Otrivin 1 mg/ml nosní
sprej, roztok obsahují xylometazolini

hydrochloridum. Léky k podání
do nosu.*

akční cena akční cenaU
RAL

ZAS AS4JÍ

Doplněk stravy.* Zdravotnický prostředek, ČNO 0477.*

Soledum“ 200 mg
enterosolventní měkké
tobolky
20 tobolek

BIOTUSSIL? |100 ml ZZ EEE

vsi hoj zo koj

A '
.

BIOTUSSIL c r ; Soled um:*o Istraňuje přízna y * léčí běž hl p Šiok "0M někde tobony í
chřipky a nachlazení přouvd ná“ mg í

* díky paracetamolu
snižuje horečku,
odstraňuje bolest hlavy,
bolest v krku

« s přídavkem léčivé látky
na uvolnění ucpaného
nosu a s vitaminem C

a vedlejších nosních B A nák nachlazení +
dutin -

* rozpouští hustý hlen, = 2
a tím usnadňuje vykašlávání

« léčivá látka z eukalyptu s protizánětlivým
a protivirovým účinkem

DANÁ

Vakci také Soledum“ 100 mg
enterosolventní měkké tobolky,
20 tobolek, cena 149 Kč.

Vakci také
COLDREX* Horký nápoj Citron
s medem, 10 sáčků, cena 174 Kč;

Tradiční rostlinný léčivý přípravek Kpaano COLDREX“ tablety, 24 tablet,
při rýmě a zánětu nosních dutin. ELCaaE cena 149 Kč. akční cena

Lék k vnitřnímu užití.* 144, = 179, -

PARALEN“ RAPID 500 mg/16šumiýchtablet |
NOSTÍ

* novinka ve formě šumivé tablety EARALEN RAPID so* s pomerančovou příchutí
« tlumí bolest zubů, hlavy, kloubů ——= a bolest při menstruaci. -u=- "Mí bolestsval nabo koutů :

9

nachlazení 6ore doo„oN aa nřináčí Wlaiii ad manctriačních halactí A

4183,
akční cena Soledum* 200 mg enterosolventní měkké

tobolky je léčivý přípraveks léčivou látkou
cineolum k vnitřnímu užití.*Lék k vnitřnímu užití.*



Nizoral“
—

vtedíšHYALURON-FILLER podnrty

v praktickém, kabelkovém balení
* placentární extrakt, koenzym 010,

měsíček zahradní, vitaminy C a E

* pečuje, chrání a regeneruje

a enoxolonem nebo plísněmi
pro viditelně mladší
vzhled se 3 účinky:

> vyplňuje
> stimuluje
> zachovává

+ 3x EFFECT denní krém 100 ml - R a krém na ruceizora
50 ml o * bojuje proti příčině lupů čs 20 ml

* proti stárnutí pleti ©“ né | * zmírňuje svědění a zarudnutí
s kyselinou | : ee pokožky hlavy khyaluronovou, E |

* prevencea léčba kožních
:

« pomáda na rty + krém na ruce
saponinem infekcí způsobených kvasinkami

|

| Vakci také Nizoral“ care tonikum,
100 ml, cena 219 Kč.

Vakci také Placenta jelení lůj,
4,5 g, cena 57 Kč; Jelení lůj
s placentou, 4,5 g, cena 57 Kč.

Nizoral* 20 mg/g šampon je volně prodejný
léčivý přípravek k vnějšímu použití
s obsahem účinné látky ketokonazol.
Nizoral“ care tonikum je kosmetický
přípravek.*

akční cena

114,-
V akci také další výrobky Eucerin“. akční cena

Kosmetický přípravek.*Kosmetický přípravek. *

IMUNITA

ekologické mezizubní 90 tablet
kartáčky, velikost s|6 ks

« mezizubní kartáčky vyrobené
z materiálů z udržitelných zdrojů
a za využití solární energie

* a to vše bez jakýchkoliv změn
kvality, funkčnosti nebo designu

Selencžiisk
i

FORTE
60 tablet A DSRSBSDH HILL ©

* komplexní kloubní výživa
pro psy a kočky

produktu * vyživuje kloubní chrupavky,
podporuje promazávací

e selen a zinek podporují normální Vakci také vlastnosti kloubní tekutiny
činnost imunitního systému

* vitamin A pomáhá k normálnímu
stavu pokožky a zraku

TePe Original ekologické
mezizubní kartáčky velikosti 0, 1,

2,3a4,6ks, každý za cenu 107 Kč.

a napomáhá při pohybových
problémech ; a* vhodné i pro preventivní podávání akční cena

Veterinární přípravek.* jo | 7
akční cena

107,-
akční cena

PymDoplněk stravy.* Zdravotnický prostředek.*

/ / ČC 2 3

OTEVÍRACÍ DOBA: ©Le K da [ > ad
PO: 8:00—11:00  13:00—16:00

UT: 8:00—11:00 13:00—16:00Pod LeSem ST: 8:00—11:00  13:00—16:00
ČT: 8:00—11:00  13:00—16:00

PÁ: 8:00—11:00  13:00—16:00
LÉKÁRNA

:

PODLESEM  Ť
i

ADRESA:
Pod Lesem 1362/16

Dobrá Voda u Českých Budějovic

vstup z horního parkoviště

. : , ; KONTAKT:
Zapojte se do našeho věrnostního programu odškáosiršů
a využijte zákaznické výhody. Mobilní telefon: 770 169 721

Email: vedouci.lekarna©domov-dobravoda.cz)Těšíme se na Vaši návštěvu!

BOHATÝ BEZLEPKOVÝ
SORTIMENT
Wámi unharaná nradiletu ma hozlanale mharmannint 7


