
*Obvyklá prodejní cena, může se na jednotlivých lékárnách lišit. Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč vč. DPH. Nabídka platí od 2. 3. do 30. 4. 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 2. 3. DO 30. 4. 2020

• Panadol Extra Novum působí 
při mírné až středně silné 
bolesti hlavy včetně migrény, 
bolesti zubů a pri menstruaci 
a bolesti svalů, kloubů 
a v krku při onemocnění 
horních cest dýchacích. 

• Objevuje se v krvi již do  
10 minut. 

• Pozorně si přečtěte příbalovou 
informaci. Panadol Extra 
Novum potahované tablety je 
lék na vnitřní užití. 

BOLEST PANADOL EXTRA NOVUM 
500mg/65mg tbl.flm.30

ZRAK, POKOŽKA BETA KAROTEN 25.000 m.j. 
+ PANTHENOL + PABA 100 tobolek + 7 zdarma

• Beta karoten je jedním ze zdrojů vitaminu A, který je nutný pro tvorbu rodopsinu, 
zrakového pigmentu používaného za nízkého osvětlení.

• **DS

IMUNITA-DĚTI

RAKYTNÍČEK+ ŽELATINKY ČERVENÉ, 
ŽLUTÉ NEBO ZELENÉ VEJCE, 50 KS

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

obranyschopnosti organizmu. 
• Bez příměsí a konzervačních látek. **DS

169KČ

179KČ*

AKČNÍ CENA -10KČ

95KČ

110KČ*

AKČNÍ CENA -15KČ

V akční nabídce také Panadol Novum 500mg tbl.flm.24x500mg 24tbl. 
za 31 Kč Pozorně si přečtěte příbalovou informaci. Panadol Novum 500 mg 
potahované tablety je lék na vnitřní užití. Obsahuje paracetamol. 

189KČ

203KČ*

AKČNÍ CENA -14KČ

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“.



• Uleví od bolesti hlavy, 
zad, kloubů i menstruační 
bolesti.

• Snižuje horečku a tlumí 
projevy zánětu.

• Balení po 100  
i 30 tabletách.

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

*Obvyklá prodejní cena, může se na jednotlivých lékárnách lišit. Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč vč. DPH. Nabídka platí od 2. 3. do 30. 4. 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. 

KRÁSA A ZDRAVÍ SWISS ENERGY HAIR, NAIL & SKIN 
30 KAPSLÍ S POSTUPNÝM UVOLŇOVÁNÍM

ČAJE

OSTROPESTŘEC MARIÁNSKÝ 20x3 g, MEDUŇKA LÉKAŘSKÁ 20x3 g, 
VRBOVKA MALOKVĚTÁ 20x3 g, KONTRYHEL OBECNÝ 20x3 g,  
HEŘMÁNEK PRAVÝ 20x2,5 g
 

AKČNÍ NABÍDKA S PLATNOSTÍ OD 2. 3. DO 30. 4. 2020

40KČ
AKČNÍ CENA

CHŘIPKA A NACHLAZENÍ TANTOGRIP POMERANČ 
600 mg/10 mg POR.PLV.SOL.SCC.10

• Pro citlivou pokožku dětí 
a batolat 

• Vhodné při alergii na slunce
• Chrání pokožku před 

spálením a následným 
poškozením sluncem

• Neobsahuje emulgátory, 
parfémy, barviva ani 
konzervanty

• Voděodolný
• Kosmetika

• Kombinace vitamínů, minerálů, aminokyselin 
a lékařských kvasnic, která podporuje růst 
vlasů, obnovuje jejich strukturu, zpevňuje nehty 
a udržuje pleť zdravou.

• Aminokyseliny cystein a methionin pomáhají 
budovat strukturu vlasů a nehtů, minerály 
zinek a železo zajišťují obnovu buněk, kyselina 
panthotenová vlasy posiluje a B-komplex se 
stará o zdraví celého těla.

• Zeptejte se také na další druhy z této řady 
pomalu se uvolňujících kapslí: Beautyvit, 
Multivit, Activelife, Immunovit, Visiovit, 
Neurforce, Prenatal Multivit.

399KČ

NOVINKA 

AKCE 2+1 čaj za 1/2 ceny 

• Nálevové sáčky do půl litru. **DS

BOLEST APO-IBUPROFEN 
400mg 100 tablet

OPALOVACÍ KOSMETIKA LADIVAL 
DĚTSKÁ ALERGICKÁ POKOŽKA 
OF 50+, GEL 200 ml

• Ulevuje od příznaků 
chřipky a nachlazení. 

• Snižuje horečku, uleví 
od bolesti hlavy, svalů 
a kloubů. 

• Obsah sáčku rozpustný 
jak v horké, tak i ve 
studené vodě. 

• Přípravek je určen pro 
dospělé a děti od 12 let.

• Tantogrip citrón 
a Tantogrip pomeranč 
obsahují paracetamol 
a phenylephrin 
hydrochlorid.  
Lék k vnitřnímu užití. 
Čtěte pečlivě příbalový 
leták. K dostání bez 
lékařského předpisu.139KČ159KČ*

AKČNÍ CENA -20KČ

V akční nabídce také TANTOGRIP CITRÓN 600 mg/10 mg za 139 Kč.

109KČ

143KČ*

AKČNÍ CENA -34KČ

109KČ 126KČ*

AKČNÍ CENA -17KČ

485KČ

535KČ*

AKČNÍ CENA -50KČ

HOŘČÍK V ORGANICKÉ FORMĚ

MAGNESIUM CITRÁT FORTE 
+ VITAMIN B6 60 TABLET 
+ 7 ZDARMA
• Hořčík v organické formě 

citrátu hořečnatého se 
v lidském těle velmi 
dobře vstřebává. 

• Hořčík s vitaminem B6 
podporují snížení míry 
únavy a vyčerpání. 

• Hořčík navíc přispívá 
k elektrolytické 
rovnováze. **DS



*Obvyklá prodejní cena, může se na jednotlivých lékárnách lišit. Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč vč. DPH. Nabídka platí od 2. 3. do 30. 4. 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. 

239KČ
AKČNÍ CENA -27KČ

• Prémiový probiotický komplex s prebiotiky pro ideální 
podporu Vaší celkové pohody a rovnováhy střevní 
mikrobioty. 

• Vaše denní dávka života během a po léčbě antibiotiky. **DS
V akci také Biopron® Pregna+ 30 tob. za 339 Kč, 
Biopron® ProGastro 10 tbl. za 139 Kč, Biopron® 
ProEnzymes 10 tob. za 139 Kč **DS

ZUBNÍ NÁHRADY COREGA ORIGINAL 
EXTRA SILNÝ XL 70g

ZAŽÍVÁNÍ-ZÁCPA

LEPICOL PRO ZDRAVÁ 
STŘEVA 180 g
• Komplexní vlákninový přípravek 

obsahující jemné psyllium, které přispívá 
k udržování normálního pohybu střev. 

• Obohaceno o 5 patentově chráněných 
probiotických kultur a prebiotikum inulín 
a trávicí enzymy (Lepicol PLUS)

• **DS

ZAŽÍVÁNÍ BIOPRON® 9 
PREMIUM 30+10 tob.

• Urinal Akut® 10 tbl. – Patentované složení v kombinaci se 
zlatobýlem obecným pro podporu zdraví močových cest

• Urinal® Express pH 6 sáčků – Rychlá úleva od nepříjemných 
pocitů pálení při močení díky neutralizaci pH. **DS

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

• Působí proti bolesti a zánětu v krku
• Pastilky bez cukru ve čtyřech příchutích
• Pro děti od 6 let a dospělé ***

BOLEST V KRKU, DUTINĚ ÚSTNÍ TANTUM VERDE LEMON, 
MINT, ORANGE AND HONEY, EUCALYPTUS  
orm.pas. 20x3mg

V akci také Tantum Verde roztok s antimikrobiálním účinkem na široké 
spektrum bakterií i kvasinek a Tantum verde spray Forte 15ml (0,30%) 
– nejsilnější forma z řady Tantum Verde. ***Tantum Verde, Tantum Verde 
Lemon/Mint/Orange and Honey/Eucalyptus a Tantum Verde Spray Forte 
obsahují benzydamin hydrochlorid. Lék k místnímu užití v ústech a krku. 
Čtěte pečlivě příbalový leták.

V akci Lepicol pro zdravá střeva 180 kap. za 299 Kč, Lepicol PLUS trávicí 
enzymy 180 g za 289 Kč, Lepicol PLUS trávicí enzymy 180 kap. za 339 Kč. **DS

229KČ299KČ*

AKČNÍ CENA -70KČ

MOČOVÉ CESTY URINAL AKUT® + 
URINAL® EXPRESS PH 
10 tbl. + 6 SÁČKŮ

249KČ299KČ*

AKČNÍ CENA -50KČ

www.probiodentix.cz 
Problémy se zuby a dásněmi? 

• Probiodentix orální probiotikum obsahující 
patentovanou kulturu Streptococcus salivarius M18. 

• Orální probiotikum pro péči o chrup a dutinu ústní. 
• Doplněk stravy se sladidlem

PÉČE O CHRUP

PROBIODENTIX 
30tbl.

375KČ*

337KČ
AKČNÍ CENA -38KČ

ROSTLINNÉ VÝTAŽKY MEDUŇKA 50 mg + CHMEL 
+ KOZLÍK 60 tablet + 7 zdarma

139KČ

159KČ*

AKČNÍ CENA -20KČ

266KČ*

• Bez zinku 
• Jemná mátová příchuť
• Pevná fixace až 12 hodin
• Pomáhá bránit ulpívání zbytků jídla pod náhradou
• Corega fixační krémy jsou zdravotnické prostředky.
V akční nabídce také Corega Antibakteriální tablety 30 ks za 89 Kč.  
Corega čisticí tablety jsou zdravotnické prostředky.

109KČ

124KČ*

AKČNÍ CENA -15KČ

139KČ

160KČ*

AKČNÍ CENA -21KČ

• Přípravek „Meduňka“ obsahuje 6 rostlinných 
složek.

• Meduňka má obdobné vlastnosti jako med  
a mateří kašička. 

• **DS



*Obvyklá prodejní cena, může se na jednotlivých lékárnách lišit. Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč vč. DPH. Nabídka platí od 2. 3. do 30. 4. 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. 

• Ostropestřec pomáhá k očistě jater a jejich regeneraci. 
• V kombinaci s reishi a černým bezem pro podporu 

obranyschopnosti organizmu. 
• Bez příměsí a konzervačních látek. 
• **DS

AKČNÍ NABÍDKA S PLATNOSTÍ OD 2. 3. DO 30. 4. 2020

VITAMÍNY A MINERÁLY MAGNETRANS® 375 mg 
DIRECT-GRANULÁT 50 tyčinek granulátu
• Denní dávka hořčíku bez zapíjení 
• Snadno a rychle se rozpouští 

v ústech 
• Osvěžující chuť citrón-grapefruit 
• Do kabelky i do kapsy
• **DS

TINNITUS TEBOKAN 120 mg 
por.tbl.film 30x120 mg

289KČ

306KČ*

AKČNÍ CENA -17KČ

249KČ

289KČ*

AKČNÍ CENA -40KČ

OČISTA-REGENERACE TEREZIA 
OSTROPESTŘEC + REISHI 
60 kapslí

• 4 účinné složky v 1 kapsli. 
• Obsahuje meruňková jádra s vitaminem B17. 
• Hlíva ústřičná pochází z českých pěstíren. 
• Reishi a rakytník podporují obranyschopnost 

organizmu. **DS

349KČ

409KČ*

AKČNÍ CENA -60KČ

IMUNITA B17 APRICARC 
S MERUŇKOVÝM OLEJEM 
60 kapslí

149KČ

176KČ*

AKČNÍ CENA -27KČ

V akční nabídce 
také B17 

APRICARC 
s meruňkovým 

olejem 180 kapslí 
za 869 Kč. *DS

BOLEST VOLTAREN FORTE 
2.32% GEL 100g

Voltaren Forte 2,32% gel 
proti bolesti až na 24 hodin:
• analgetikum ve formě gelu 

s účinkem na 24 hodin při 
použití 2x denně

• ulevuje od bolesti zad, svalů 
a kloubů

• snadno otevíratelný uzávěr 

VETERINA FYPRYST DOGS 
1x0.67ml SPOT-ON 
PRO PSY 1 PIPETA

Pozorně si přečtěte příbalovou informaci. Voltaren Forte 2,32% gel je lék na vnější použití. 
Obsahuje diclofenacum diethylaminum. 

V akční nabídce také Voltaren 140mg Léčivá náplast emp.med. 5x140mg 5ks 
za 289 Kč. Pozorně si přečtěte příbalovou informaci. Voltaren 140 mg léčivá náplast 
je lék na vnitřní použití. Obsahuje diclofenacum natricum. Voltaren Rapid 25mg cps.
mol. 20x25mg 20cps za 129 Kč. Pozorně si přečtěte příbalovou informaci. Voltaren 
Rapid 25 mg, měkké tobolky je lék na vnitřní použití. Obsahuje diclofenacum kalicum. 

Fypryst Cat 1x0.5ml spot-on pro kočky za 89 Kč.
Fypryst Dogs 1x1.34ml spot-on pro psy od 10 do 20 kg za 119 Kč.
Fypryst Dogs 1x2.68ml spot-on pro psy od 20 do 40 kg za 139 Kč.
Fypryst Dogs 1x4.02ml spot-on pro psy nad 40 kg za 169 Kč.

289KČ

339KČ*

AKČNÍ CENA -50KČ

• Standartizovaný extrakt z ostropestřece  
mariánského – silymarin a esenciální fosfolipidy  

pro podporu a ochranu jater **DS

JÁTRA SILYMARIN 140 
cps 90

163KČ196KČ*

AKČNÍ CENA -33KČ

• Přípravek pro nakapání 
na kůži 

• Účinný proti blechám 
a klíšťatům. 

• Vyhrazený veterinární 
léčivý přípravek.  
Před použitím přípravku 
si pečlivě pročtěte 
příbalový leták. Pouze 
pro zvířata.

99KČ

111KČ*

AKČNÍ CENA -12KČ

• Trpíte ušními šelesty?
• Míváte závratě?
• Špatně se soustředíte?
• Tebokan® 120 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu 

užití. Před zahájením léčby je vždy třeba vyšetření 
Vašich příznaků lékařem. Účinná látka: extrakt z jinanu 
dvoulaločného (ginkgo biloba) EGb 761®. Před použitím  
si pečlivě přečtěte příbalový leták.


