
*Obvyklá prodejní cena, může se na jednotlivých lékárnách lišit. Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč vč. DPH. Nabídka platí od od 6. 1. do 29. 2. 2020 nebo do vyprodání zásob. 
Prostudujte pečlivě příbalovou informaci. Účinky a způsob použití konzultujte s Lékárníkem nebo Lékařem. Cílem této nabídky není podpora zvýšeného užívání léčiv. 

Změna vyhrazena. Za tiskové chyby neručíme. **DS je doplněk stravy a **ZP je zdravotnický prostředek. 

AKČNÍ NABÍDKA
S PLATNOSTÍ
OD  6. 1. DO 29. 2. 2020

UŠETŘÍTE

199KČ

235KČ*

AKČNÍ CENA -36KČ

• Lék určený k léčbě akutních onemocnění horních i dolních dýchacích cest provázených 
tvorbou hlenu a vlhkým kašlem. 

• Zlepšuje rozpouštění hlenů, působí proti bakteriím a tím urychluje průběh nemoci. 
• Včasné nasazení může předejít užívání antibiotik. 
• Vhodný pro dospělé a dospívající od 12 let.
• Erdomed, 225 mg granule pro perorální suspenzi, obsahuje léčivou látku erdostein. 

Lék k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalový leták. K dostání v lékárně bez lékařského předpisu.

VLHKÝ KAŠEL ERDOMED, 225 mg, 
por. gra. sus. 20x225mg

UŠETŘÍTE

99KČ

129KČ*

AKČNÍ CENA -30KČ

SUCHÝ KAŠEL LEVOPRONT, gtt.sol. 1x15ml

• Rychlá úleva od suchého kašle. 
• Kapky Levopront tlumí kašel bez ovlivnění centra kašle v mozku – působí přímo 

v dýchacích cestách a současně napomáhají přirozené očistě dýchacích cest. 
• Přípravek je určen na suchý dráždivý neproduktivní kašel.
• Kapky s příchutí lesního ovoce jsou určené nejen pro dospělé, ale i pro děti od 2 let. 
• Vhodné i pro alergiky. 
• Levopront kapky, sirup a tablety obsahují levodropropizin. Lék k vnitřnímu užití. 
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. K dostání v lékárnách bez lékařského předpisu.

V akční nabídce také Levopront por.sir. 1x120ml tbl. 10x60mg 
a Levopront por.sir. 1x120ml tbl. 10x60mg za 119Kč

IMUNITA, SRDCE&MOZEK, CHOLESTEROL

NOVINKA 

SWISS ENERGY HERBS ČERNÝ ČESNEK 
S VITAMÍNY SKUPINY B, 20 kapslí

• Vyrobeno ve Švýcarsku. 
• Obsahuje výtažek z celé 

paličky česneku. 
• Pomáha udržovat 

normální stav nervové 
soustavy, mozku, srdce 
i cholesterolu.

• Bez nepříjemných pachů 
nebo pálení. **DS

285KČ

ZAKLADATELSKÁ 975/22, 735 06, KARVINÁ

596 380 601-2

lekarna@khn.cz, groborzova@khn.cz

OTEVÍRACÍ DOBA: PO, ÚT  7.00-16.30
 ST, ČT  7.00-16.00
 PÁ  7.00-14.00

LÉKÁRNA NABÍZÍ:
• Výdej léčiv na lékařský předpis i na volný prodej. 
• masážní pomůcky 
• pomůcky při inkontinenci 
• stomické pomůcky 
• prsní epitézy a prádlo po ablaci prsou 
• ortézy, bandáže a kompresní punčochy, … 
• bezlepkové potraviny
Všechny inzuliny nově bez doplatku! Lékárna přijímá 
poukázky FLEXI PASS, VITAL PASS A UNIŠEK.

LÉKÁRNA
KARVINSKÁ HORNICKÁ

NEMOCNICE A.S.
AKCE LÉKÁRNY:
• Lékárna poskytuje držitelům věrnostních karet až 50% slevu 

z doplatků bez omezení věku
• trvalou slevu 10% na antikoncepční přípravky.
• 3% slevu na nákup volně prodejného sortimentu
Poskytuje službu imobilním pacientům – rozvoz nutričních přípravků přímo do domu. 
Lékárna KHN je zapojena do projektu „Senior slevenka“.



NACHLAZENÍ, KAŠEL, ŠKRÁBÁNÍ V KRKU

KALOBA 20mg por. tbl.fl m. 21x20mg

• Nachlazení, kašel, škrábání v krku? Užívejte od prvních příznaků.
• Kaloba 20 mg tablety je lék k vnitřnímu užití. Účinná látka: Pelargonii sidoidis 

extractum. Před použitím si pozorně přečtěte příbalový leták.

LAKTOBACILY

LACTOSEVEN
20 tablet

• Laktobacily s unikátním složením. 
• Obsahuje 7 kmenů bakterií mléčného 

kvašení a vitamín D na imunitu. 
• Ideální k užívání během antibiotické léčby, 

při poruchách trávení a pro podporu 
imunity. 

• **DS 

*Obvyklá prodejní cena, může se na jednotlivých lékárnách lišit. Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč vč. DPH. Nabídka platí od od 6. 1. do 29. 2. 2020 nebo do vyprodání zásob. 
Prostudujte pečlivě příbalovou informaci. Účinky a způsob použití konzultujte s Lékárníkem nebo Lékařem. Cílem této nabídky není podpora zvýšeného užívání léčiv. 

Změna vyhrazena. Za tiskové chyby neručíme. **DS je doplněk stravy a **ZP je zdravotnický prostředek. 

UŠETŘÍTE

99KČ

119KČ*

AKČNÍ CENA -20KČ

UŠETŘÍTE

165KČ

205KČ*

AKČNÍ CENA -40KČ

STRES, ÚNAVA, KŘEČE

MAGNESIUM ACTIVE tbl 60

NACHLAZENÍ, KAŠEL, ŠKRÁBÁNÍ V KRKU

KALOBA 20mg por. tbl.fl m. 21x20mg

• Nachlazení, kašel, škrábání v krku? Užívejte od prvních příznaků
• Kaloba 20 mg tablety je lék k vnitřnímu užití. Účinná látka: Pelargon

extractum. Před použitím si pozorně přečtěte příbalový leták.

UŠETŘÍTE

180KČ

207KČ*

AKČNÍ CENA -27KČ

Šetrný nosní sprej pro rychlou úlevu a dlouhodobý 
účinek:
• rychle uvolní ucpaný nos a ulehčí dýchaní
• uvolní ucpaný nos do 2 minut až na 12 hodin
• dobře snášený i pacienty s citlivou sliznicí
• Čtěte pečlivě příbalovou informaci. O správném použití 

se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Otrivin obsahuje xylometazolin. Lék k podání do nosu.

RÝMA OTRIVIN 1PM 1mg/ml 

nas.spr.sol.1x10ml+dáv.

UŠETŘÍTE

89KČ

109KČ*

AKČNÍ CENA -20KČ

• organická, 
vysoce 
vstřebatelná 
forma hořčíku 
s vysokou 
biologickou 
dostupností.

• **DS

V akci také Lactoseven Kids 20 tablet.
 Žvýkací tablety s jahodovo-malinou příchutí pro děti za 94Kč. **DS

V akci také Otrivin 1PM 1mg/ml nas.gtt.sol. 1x10ml za 79Kč. 
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. O správném použití se poraďte se svým lékařem 
nebo lékárníkem. Otrivin obsahuje xylometazolin. Lék k podání do nosu.

CHŘIPKA

OSCILLOCOCCINUM® 
30 dávek 

• prevence a léčba chřipkových 
stavů, jako jsou např. horečka, 
zimnice, bolest hlavy, únava 
a bolesti svalů. 

• bez věkového omezení 
• může se užívat během těhotenství 

a kojení
• Oscillococcinum® je homeopatický 

léčivý přípravek k vnitřnímu užití, 
užívaný tradičně v homeopatii 
k prevenci a léčbě chřipkových 
stavů. Obsahuje Anas barbariae, 
hepatis et cordis extractum 200 K. 
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

UŠETŘÍTE

599KČ

699KČ*

AKČNÍ CENA -100KČ

AKČNÍ NABÍDKA S PLATNOSTÍ OD OD 6. 1. DO 29. 2. 2020



NOS

SINULAN 
FORTE EXPRESS 
sprej 15 ml

MINERÁLY

CALCIUM 
PHARMAVIT 
500 mg 20 tbl.

IMUNITA

MARŤÁNCI 
PROIMUN SIRUP
150 ml

• Komplex živých 
probiotik 
s prebiotiky pro 
dlouhodobou 
péči o střevní 
mikrobiotu. 

• Vaše denní dávka 
života. **DS

V akci také 
Biopron® Baby+ 
10 ml. / Biopron® 
Kids+ 30 tob. / 
Biopron® Pregna+ 
30 tob za 339Kč
**DS

• Uvolňuje nos a tím zmírňuje 
bolest dutin rychle a přirozeně. 

• Eliminuje viry a bakterie. ** ZP
V akci také Sinulan Forte 
Express Junior sprej 20 ml za 
149Kč / Sinulan Forte Aroma 
patch junior 5 náplastí 
za 119Kč / **ZP 
Sinulan Forte Junior 
120ml za 179Kč
**DS

• Šumivé tablety s vápníkem, který je důležitý pro správnou 
funkci svalů a nervů, na růst kostí a zubů

• Pečlivě čtěte příbal.informaci. Calcium PHARMAVIT 500 mg 
je lék k vnitřnímu užití. Obsahuje calcii carbonas 1250 mg.

• Směs bylinných extraktů 
s výtažky z černého bezu 
a šípků a s vitaminem C pro 
podporu funkce imunitního 
systému. **DS

V akci také Marťánci 
PROimun 30 tbl. / 
Marťánci PROimun 
akut drink 5 ks 
za 149Kč **DS

*Obvyklá prodejní cena, může se na jednotlivých lékárnách lišit. Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč vč. DPH. Nabídka platí od od 6. 1. do 29. 2. 2020 nebo do vyprodání zásob. 
Prostudujte pečlivě příbalovou informaci. Účinky a způsob použití konzultujte s Lékárníkem nebo Lékařem. Cílem této nabídky není podpora zvýšeného užívání léčiv. 

Změna vyhrazena. Za tiskové chyby neručíme. **DS je doplněk stravy a **ZP je zdravotnický prostředek. 

IMUNITA TEREZIA HLÍVA ÚSTŘIČNÁ 
S RAKYTNÍKOVÝM OLEJEM, 60+60 kapslí

IMUNITA RAKYTNÍČEK MULTIVITAMINOVÉ 
ŽELATINKY ORIGINÁL, 70 ks

IMUNITA TEREZIA HLÍVA ÚSTŘIČNÁ + 
LACTOBACILY, 60+60 kapslí

• Nejsilnější hlíva na trhu+

od českého výrobce. 
• Šípek podporuje imunitu. 
• Bez příměsí a konzervačních 

látek. 
• **DS

• Nejsilnější hlíva na trhu+

od českého výrobce. 
• Rakytník podporuje imunitu. 
• Bez příměsí a konzervačních látek.
• **DS
• V akční nabídce také TEREZIA 

Hlíva ústřičná s rakytníkovým 
olejem 100+100 kapslí za 549Kč 
**DS

• Skvělá chuť díky obsahu 20 % ovocné šťávy. 
• Obsahuje 9 vitaminů a rakytník na podporu 

obranyschopnosti organizmu. 
• Bez příměsí a konzervačních látek.
• **DS
• V akční nabídce také RAKYTNÍČEK multivitaminové 

želatinky HRUŠKA 70 ks, multivitaminové 
želatinky VIŠEŇ 70 ks, multivitaminové želatinky 
DŽUNGLE 70 ks, multivitaminové želatinky 
MOŘSKÝ SVĚT 140 ks za 199Kč **DS

UŠETŘÍTE

379KČ

409KČ*

AKČNÍ CENA -30KČ

UŠETŘÍTE

359KČ

379KČ*

AKČNÍ CENA -20KČ

UŠETŘÍTE

199KČ

249KČ*

AKČNÍ CENA -50KČ

+Nejvyšší obsah deklarovaných betaglukanů. Dle průzkumu z lékáren, květen 2019 

ě. 

UŠETŘÍTE

239KČ

269KČ*

AKČNÍ CENA -30KČ

UŠETŘÍTE

129KČ

149KČ*

AKČNÍ CENA -20KČ

UŠETŘÍTE

149KČ

199KČ*

AKČNÍ CENA -50KČ

UŠETŘÍTE

269KČ

299KČ*

AKČNÍ CENA -30KČ

UŠETŘÍTE

149KČ

179KČ*

AKČNÍ CENA -30KČ

• Léčí příčinu bolesti 
v krku. 

• Ničí široké spektrum 
bakterií i viry. 

• Lokální léčba 
infekcí v dutině 
ústní a horních cest 
dýchacích 

• Vhodná prevence 
a léčba aft.

• Pečlivě čtěte příbalovou 
informaci. Septofort 2mg 
je lék k vnitřnímu užití. 
Obsahuje chlorhexidin.

UŠETŘÍTE

79KČ

89KČ*

AKČNÍ CENA -10KČ

• Urinal Akut 10 tbl
Akutní péče 
o močové cesty – 
Zlatobýl obecný 
pomáhá udržovat 
zdravý močový 
měchýř a dolní 
močové cesty 

• Urinal Express 
PH 6 sáčků – 
Rychlá úleva od 
nepříjemných pocitů 
pálení při močení. 

• Užijte si první dva 
dny v pohodlí. **DS

V akci také Urinal® Nefro 20 tbl. / Urinal® sirup 150 ml 
za 199Kč **DS

PROBIOTIKA BIOPRON® 9 
30+10 tob.

MOČOVÉ CESTY URINAL AKUT® + 
URINAL® EXPRESS PH

BOLEST V KRKU SEPTOFORT 2 mg 
36 pastilek

V akci také Magnesium 
PHARMAVIT 250 mg 20 tbl. za 79Kč. Pečlivě čtěte příbalovou 
informaci. Magnesium PHARMAVIT 250mg je lék k vnitřnímu užití. 
Obsahujemagnesii oxidum ponderosum 420 mg.



AKČNÍ NABÍDKA S PLATNOSTÍ OD OD 6. 1. DO 29. 2. 2020

*Obvyklá prodejní cena, může se na jednotlivých lékárnách lišit. Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč vč. DPH. Nabídka platí od od 6. 1. do 29. 2. 2020 nebo do vyprodání zásob. 
Prostudujte pečlivě příbalovou informaci. Účinky a způsob použití konzultujte s Lékárníkem nebo Lékařem. Cílem této nabídky není podpora zvýšeného užívání léčiv. 

Změna vyhrazena. Za tiskové chyby neručíme. **DS je doplněk stravy a **ZP je zdravotnický prostředek. 

HOUBY S BETAGLUKANY REISHI 250 mg
+ HLÍVA ÚSTŘIČNÁ + MAITAKE + 
SHIITAKE 60 tablet + 7 zdarma

DŮLEŽITÝ STOPOVÝ PRVEK CHROM 
200 μg ve formě pikolinátu 

100 tobolek + 7 zdarma

ROSTLINNÝ VÝTAŽEK

GUARANA 800 mg
100 tablet + 7 zdarma

• Chrom je stopový 
prvek, jehož 
dostatečný obsah 
v organizmu je velmi 
důležitý.

• **DS

• Guarana obsahuje 
kofein, guaranin 
(stimulační látku 
podobnou kofeinu) 
a velké množství 
tříslovin. 

• Guarana není návyková, 
její užívání je naprosto 
bezpečné. 

• Může přispívat ke 
snížení míry únavy 
a vyčerpání.

• **DS

CHŘIPKA/NACHLAZENÍ

VICKS SYMPTOMED 
COMPLETE CITRÓN 
10 SÁČKŮ

• Horký nápoj uleví od příznaků chřipky 
a nachlazení. 

• Tři účinné složky pro léčbu bolesti 
hlavy, svalů, bolesti v krku, horečky, 
průduškového kašle a pro uvolnění 
ucpaného nosu.

• Lék k vnitřnímu užití, pozorně čtěte 
příbalový leták.

V akci také VICKS SYMPTOMED 
FORTE CITRÓN 10 sáčků za 159Kč. 
Lék k vnitřnímu užití, pozorně čtěte 
příbalový leták.

• Přípravek obsahuje vysoce 
kvalitní extrakty hub hlívy 
ústřičné, shiitake (houževnatce 
jedlého), maitake (trsnatce 
lupenitého) a reishi
(lesklokorky lesklé), která 
příznivě podporuje imunitní 
systém a přispívá k normální 
funkci oběhového systému. 

• Tyto houby jsou zdrojem 
betaglukanů, jejichž celkový 
minimální obsah je 126 mg 
v denní dávce (2 tablety). **DS

UŠETŘÍTE

223KČ

256KČ*

AKČNÍ CENA -33KČ

UŠETŘÍTE

134KČ

159KČ*

AKČNÍ CENA -25KČ

UŠETŘÍTE

139KČ

163KČ*

AKČNÍ CENA -24KČ

UŠETŘÍTE

229KČ

279KČ*

AKČNÍ CENA -50KČ

UŠETŘÍTE

159KČ

199KČ*

AKČNÍ CENA -40KČ

BOLEST

VOLTAREN EMULGEL 
120g S APLIKÁTOREM
Voltaren Emulgel s aplikátorem ke 
snadnému nanášení gelu působí přímo 
v místě bolesti trojím účinkem:
• uleví od bolesti
• tlumí zánět
• zmenšuje otok
• Pozorně si přečtěte příbalovou informaci. 

Voltaren Emulgel, gel je lék na vnější použití. 
Obsahuje diclofenacum diethylaminum. 

V akci také VoltaTherm hřej. 
náplast – úleva od bolesti zad 
5ks za 225Kč. 
Hřejivá náplast VoltaTherm je 
zdravotnický prostředek.


