
*Obvyklá prodejní cena, může se na jednotlivých lékárnách lišit. Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč vč. DPH. Nabídka platí od 1. 7. do 31. 8. 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 1. 7. DO 31. 8. 2020

• Napománá udržet přirozenou obranyschopnost organismu 
**DS

VITAMIN

VITAMIN C 1000mg
60 CPS

ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY

BIO OCHRANNÁ MASKA
1KS

DESINFEKCE

LAVOSEPT ROZTOK CITRON 50ml

• Desinfekce na ruce, 75% 
alkoholu, účinnost 99,9 % 
na viry, plísně, bakterie 
Desinfekce

79KČ
AKČNÍ CENA

125KČ
AKČNÍ CENA

• Vyrobena v Německu –  
splňuje normy  
DIN 71460-1; EN149 

• Je složena ze 3 na sobě  
nezávislých vrstev textilií,  
za použití moderní  
technologie vícestupňového  
filtru 

• Certifikovaný vysoký výkon  
textilního filtru – 99,5 % při  
velikosti částic od 0,3μm  
a 100 % při velikosti částic od  
0,5μm, což odpovídá min. třídě FFP2 

• Lze použít opakovaně 
• Ručně omyvatelná, v případě potřeby  

lze použít dezinfekci, která není na bázi alkoholu 
**ZP

199KČ
AKČNÍ CENA

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“.
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BOLEST

VOLTAREN FORTE 20mg/g gel 100g
Voltaren Forte 20 mg/g gel, proti 
bolesti až na 24 hodin, při aplikaci 
ráno a večer: 
• stačí aplikovat pouze 2x denně
• ulevuje od bolesti zad, svalů 

a kloubů – protizánětlivý účinek
• snadno otevíratelný uzávěr  

Pozorně si přečtěte příbalovou 
informaci. Voltaren Forte  
20 mg/g gel je lék k vnějšímu 
použití. Obsahuje diclofenacum 
diethylaminum. 

• Jemná mátová příchuť
• Pevná fixace až 12 hodin
• Pomáhá bránit ulpívání zbytků jídla pod náhradou
• Bez zinku 

Corega fixační krémy jsou zdravotnické prostředky. 
V akční nabídce také Corega Bez příchuti extra 
silný 40g fixační krém za 89 Kč a Corega Bio 
Tabs čistící tablety 30ks za 89 Kč 
**ZP 

ZUBNÍ NÁHRADY

COREGA ORIGINAL EXTRA 
SILNÝ XL 70g fixační krém

• Účinná dezinfekce pro celou 
rodinu. 

• Asept je určený na dezinfekci 
drobných ran a poranění 
kůže, po bodnutí hmyzem 
a na popálení od slunce.

• Neštípe, nepálí a nešpiní 
oblečení. 

• Vhodné i pro novorozence. 
**ZP

135KČ

169KČ*

AKČNÍ CENA -34KČ

269KČ

339KČ*

AKČNÍ CENA -70KČ

PAMĚŤ-KONCENTRACE

COGNIVIA IQ,  
cps. 30 
 • Jedinečná kombinace pro  

podporu paměti a koncentrace, 
bezpečná i dlouhodobě

• rychlý nástup účinku do 1 hod. 
**DS

168KČ

198KČ*

AKČNÍ CENA -30KČ

DESINFEKCE

ASEPT SPRAY 100ml

89KČ

109KČ*

AKČNÍ CENA -20KČ

V akční nabídce také Voltaren Rapid 25mg/ 20 měkkých 
tobolek za 115 Kč a Voltaren 140mg léčivá náplast/ 5ks  
za 279 Kč. Pozorně si přečtěte příbalovou informaci. 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. 

AKČNÍ NABÍDKA S PLATNOSTÍ OD 1. 7. DO 31. 8. 2020
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100% ROSTLINNÁ SILICE

TEA TREE OIL
10 ml
• 100% rostlinná silice z australského čajového 

stromu (Melaleuca alternifolia). 
• Má neobyčejně silné antiseptické účinky. 
• Vhodný do relaxačních koupelí pro osvěžení 

pokožky nebo k péči o nohy, ke stimulačním 
masážím, do aromalampy. 
Přírodní kosmetika

• Venucare gel zajišťuje aktivní péči 
o těžké a unavené nohy, dodává jim 
příjemný pocit svěžesti a přináší 
nohám úlevu. 

• Zklidňuje, osvěžuje. 
Přírodní kosmetika

• Špičková péče o vaše klouby s přetrvávajícím 
účinkem až 2-3 měsíce po ukončení užívání

• Obsahuje glukosamin, chondroitin a kolagen
• S vitaminem C, který podporuje tvorbu kolagenu 

pro normální funkci chrupavek **DS 
V akční nabídce také Proenzi® krém 100 ml  
za 159 Kč. Kosmetický prostředek

129KČ

140KČ*

AKČNÍ CENA -11KČ

499KČ

599KČ*

AKČNÍ CENA -100KČ

OTOKY, POŠTÍPÁNÍ HMYZEM, POHMOŽDĚNINY

OCTANOVÝ GEL NATURAL 
110 g

KLOUBY

PROENZI® 3+
180 tbl.

• Vlastní, speciálně vyvinutá receptura 
obohacená extraktem jitrocele, meduňky 
a eukalyptové silice pro zvýšení účinku. 

• Přípravek má chladivý účinek, který 
napomáhá zmírňovat otok a pocit svědění. 

• Zklidňuje podrážděnou pokožku. 
Přírodní kosmetika

AKTIVNÍ PÉČE PRO TĚŽKÉ A UNAVENÉ NOHY

VENUCARE® GEL NATURAL 
150 ml

55KČ

63KČ*

AKČNÍ CENA -8KČ

129KČ

148KČ*

AKČNÍ CENA -19KČ
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AKČNÍ NABÍDKA S PLATNOSTÍ OD 1. 7. DO 31. 8. 2020

MOČOVÉ CESTY

URINAL® AKUT 10 tbl.

PROBIOTIKA

BIOPRON® FORTE 
30+10 tob.
• Unikátní probiotický 

komplex obohacený 
o probiotickou 
kvasinku S. Boulardii 
a prebiotika. 

• Podporuje obnovení 
rovnováhy střevní 
mikrobioty. 

• Vaše denní dávka 
života, nejen na cesty. 
**DS 

V akční nabídce také 
Biopron® Baby+ 10 ml. 
za 339 Kč a Biopron® 
Kids+ 30 tob za 339 Kč 
Biopron® Pregna+ 30 
tob. za 339 Kč  
**DS

DĚTSKÉ VITAMÍNY

MARŤÁNCI® CUCAVÉ 
TABLETY MALINA 30 tbl.

• Vaginální tablety s laktobacily 
a kyselinou mléčnou

• Vhodné při kvasinkové 
i bakteriální infekci 
**ZP 
V akční nabídce také Beliema® 
Expert Intim gel 200 ml  
za 149 Kč.  
Kosmetický prostředek 

INTIMNÍ ZDRAVÍ

BELIEMA® EFFECT
10 tbl.

• Vitaminy a minerály pro zdravý růst 
a vývoj dětí s vápníkem a vitaminem D pro 
normální růst, vývoj kostí a zdravé zuby  
s železem pro normální rozvoj kognitivních 
funkcí, např. soustředění a učení 
s vitaminem C a D3, které přispívají 
ke správné funkci imunitního systému 
obohacené o betaglukany z přírodních 
zdrojů 

• Cucací tablety vhodné pro děti od 3 let  
**DS

249KČ

299KČ*

AKČNÍ CENA -50KČ

ZDRAVÍ

OMEGA-3 FORTE 
RYBÍ OLEJ 1000MG 
120+60 tob 
• Vysoká dávka omega-3 prémiové 

kvality pro zdravé srdce, mozek a zrak. 
• EPA a DHA přispívají k normální funkci 

srdce. 
• DHA pak také k normální funkci mozku 

a zraku. 
• Příznivého účinku je dosaženo při min. 

dávce DHA a EPA 250 mg denně. 
**DS

V akční nabídce také Omega-3 PURE 
Algae 30 tob za 349 Kč. **DS

149KČ

199KČ*

AKČNÍ CENA -50KČ

V akční nabídce také Marťánci® Gummy Echinacea 20mg 50 ks za 149 Kč. **DS

V akční nabídce také Urinal® sirup 150 ml za 199 Kč. **DS

199KČ

249KČ*

AKČNÍ CENA -50KČ

249KČ

299KČ*

AKČNÍ CENA -50KČ

199KČ

269KČ*

AKČNÍ CENA -70KČ

ZNÁTE Z TV

• Akutní péče. 
• Patentované složení v kombinaci se zlatobýlem obecným pro podporu zdraví  

močových cest 
**DS


