
*Obvyklá prodejní cena, může se na jednotlivých lékárnách lišit. Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč vč. DPH. Nabídka platí od 1. 9. do 31. 10. 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. 9. DO 31. 10. 2020

CHŘIPKA

OSCILLOCOCCINUM® 
30 dávek 

RÝMA

OTRIVIN MENTHOL, 
nosní sprej, roztok

CHŘIPKA/NACHLAZENÍ

VICKS SYMPTOMED CLASSIC CITRÓN 
14 sáčků

V akci také balení Oscillococcinum 6 dávek za 179 Kč.
V akci také Otrivin, nosní sprej, roztok za 95 Kč a Otrivin Rhinostop,  
nosní sprej, roztok za 139 Kč.

• 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 

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. 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.

599KČ

699KČ*

AKČNÍ CENA -100KČ

Nosní sprej s chladivým mentolem a eukalyptolem:
• pomáhá rychle uvolnit ucpaný nos 
• při zánětu dutin; uvolňuje tlak v dutinách
• uvolňuje ucpaný nos do 2 minut a až na 12 hodin
• aplikace ráno a večer zajistí úlevu od ucpaného  

nosu až na 24 hodin
• neobsahuje konzervanty 

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. O správném  
použití se poraďte se svým lékařem nebo  
lékárníkem. Otrivin 1 mg/ml a Otrivin Menthol  
1 mg/ml nosní spreje, roztoky, obsahují  
xylometazolin. Léky k podání do nosu.  
Otrivin Rhinostop 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml  
nosní sprej, roztok, je lék k podání do nosu. 

100KČ

129KČ*

AKČNÍ CENA -29KČ

• Horký nápoj 
uleví od 
příznaků chřipky 
a nachlazení. 

• Dvě účinné 
složky pro léčbu 
horečky, bolesti 
hlavy, svalů, 
bolesti v krku 
a pro uvolnění 
ucpaného nosu. 
Lék k vnitřnímu 
užití. Přečtěte 
si pozorně 
příbalovou 
informaci.

129KČ 205KČ*

AKČNÍ CENA -76KČ

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“.



*Obvyklá prodejní cena, může se na jednotlivých lékárnách lišit. Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč vč. DPH. Nabídka platí od 1. 9. do 31. 10. 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. 9. DO 31. 10. 2020

• Doplněk stravy Vápník 333,3 mg je obohacen o hořčík 
a zinek. Tyto tři minerály společně přispívají k udržení 
normálního stavu kostí. 
**DS

IMUNITA, SRDCE, MOZEK MÖLLER´S OMEGA 3 CITRON 
lahvička 250 ml
• Doplněk stravy Möller´s Omega 3 je rybí olej z norské přírody. 

Získáváme ho z jater tresek z chladných vod ostrovů Lofoty. 
• 1 lžička Möller´s vám dodá 1,2 g omega 3 mastných kyselin 

z ryb a vitaminy A, D a E. 
• Omega 3 mastné kyseliny EPA a DHA přispívají k normální 

činnosti srdce. 
• Vitamin D přispívá k udržení normálního stavu kostí a zubů  

a k normální funkci imunitního systému. 
• Dospělí a děti od 3 let užívají denně 5 ml. **DS
V akční nabídce také rybí oleje  
Möller´s Omega 3 Natur,  
Ovoce, Jablko, Můj první  
rybí a 50+ s citronovou  
příchutí. Lahvička 250 ml  
za 249 Kč.

BOLEST PANADOL  
NOVUM 500mg, 
24 potahovaných tablet

DŮLEŽITÉ MINERÁLY

VÁPNÍK 333,3 mg + HOŘČÍK 
+ ZINEK 100 tablet + 7 zdarma

• Lecitin je přírodní látka, směs fosfolipidů získávaných ze 
sóji. Fosfolipidy patří mezi tuky (lipidy) vytvářející mem-
bránu, která chrání buňky před průnikem nežádoucích 
látek, přičemž nebrání přístupu látek potřebných. **DS

ROSTLINNÝ VÝTAŽEK

LECITIN 1325 mg FORTE 
100 tobolek + 7 zdarma

SUCHÝ, DRÁŽDIVÝ KAŠEL LEVOPRONT SIRUP 120ml 

• B-komplex Forte je účinnou formou příjmu vitaminů 
skupiny B. Vitaminy B3, B5, B6, B12 přispívají  

ke snížení míry únavy a vyčerpání **DS

VYVÁŽENÁ KOMBINACE B-KOMPLEX 
FORTE 100 tablet + 7 zdarma

Panadol Novum 500 mg zmírňuje mírnou až 
středně silnou bolest a horečku: 
• uvolňuje účinnou látku již za 5 minut
• nedráždí žaludek 

Pozorně si přečtěte příbalovou informaci. 
Panadol Novum 500 mg potahované tablety  
je lék k vnitřnímu užití. Obsahuje paracetamol. 
Panadol Extra Novum 500 mg/65 mg 
potahované tablety je lék k vnitřnímu užití. 

V nabídce také Panadol Extra Novum 
500mg/65mg, 30 potahovaných tablet  
za 89 Kč. 

169KČ197KČ*

AKČNÍ CENA -28KČ

99KČ115KČ*

AKČNÍ CENA -16KČ

124KČ 144KČ*

AKČNÍ CENA -20KČ

249KČ

299KČ*

AKČNÍ CENA -50KČ

35KČ

40KČ*

AKČNÍ CENA -5KČ

99KČ

126KČ*

AKČNÍ CENA -27KČ

• Sirup Levopront tlumí kašel – působí přímo v dýchacích cestách a napomáhá 
přirozené očistě dýchacích cest. 

• Přípravek je určen na suchý dráždivý kašel. 
• Určené nejen pro dospělé, ale i pro děti od 2 let.
• Rychlá úleva od suchého kašle.
• Třešňová příchuť.  

Levopront sirup obsahuje  
levodropropizin. Lék k vnitřnímu užití.  
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
K dostání v lékárnách  
bez lékařského předpisu.

V nabídce také LEVOPRONT KAPKY 1x15ml a TABLETY 60 mg tbl. 10 za 119 Kč. Lék.

MULTIVITAMINY PRO DĚTI MARŤÁNCI S IMUNACTIVEM 
MIX 90 tablet + DÁREK
MULTIVITAMINY PRO DĚTI 3+
• S šípky, vitaminem C a zinkem, které přispívají 

ke správné funkci imunitního systému. **DS 
+ DÁREK MARŤÁNCI FUTURA 3+ 30 tablet
• 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. 
• S vitaminem C a D3, které přispívají ke 

správné funkci imunitního systému. **DS

319KČ
AKČNÍ CENA



*Obvyklá prodejní cena, může se na jednotlivých lékárnách lišit. Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč vč. DPH. Nabídka platí od 1. 9. do 31. 10. 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. 

KOSTI, ZUBY

TEREZIA VITAMIN D3 
BABY 400 IU  
10 ml

IMUNITA

TEREZIA HLÍVA ÚSTŘIČNÁ S RAKYTNÍKOVÝM 
OLEJEM 60+60 kapslí

• Pro podporu tvorby kostí a zubů. 
• Vitamin D3 reguluje metabolismus 

vápníku a udržuje normální funkci 
imunitního systému. 

• Vhodné pro děti již od narození. 
**DS

KOSTI, ZUBY

TEREZIA VITAMIN D3 1000 IU
30 tobolek

IMUNITA

TEREZIA HLÍVA ÚSTŘIČNÁ + LACTOBACILY  
60+60 kapslí

169KČ

199KČ*

AKČNÍ CENA -30KČ

85KČ

99KČ*

AKČNÍ CENA -14KČ

• Vitamin D podporuje tvorbu kostí a zubů. 
• Přispívá ke správné činnosti  

svalů a podporuje  
imunitní systém. 

• Vhodné pro děti od  
15 let a všechny  
dospělé, zejména  
pak pro seniory  
a ženy v menopauze.  
**DS

399KČ

419KČ*

AKČNÍ CENA -20KČ

• Nejsilnější hlíva na trhu* od českého výrobce.
• Rakytník podporuje imunitu. 
• Bez příměsí a konzervačních látek.  

*Nejvyšší obsah deklarovaných  
betaglukanů. Dle průzkumu  
z lékáren, leden 2020.  
**DS

V nabídce také TEREZIA  
Hlíva ústřičná s rakytníkovým  
olejem 100+100 kapslí  
za 599 Kč **DS 

409KČ

429KČ*

AKČNÍ CENA -20KČ

• Nejsilnější hlíva na trhu* od českého výrobce.
• Šípek a vitamin C podporují imunitu. 
• Bez příměsí a konzervačních látek.  

*Nejvyšší obsah deklarovaných  
betaglukanů. Dle průzkumu  
z lékáren, leden 2020.  
**DS

IMUNITA

RAKYTNÍČEK MULTIVITAMINOVÉ ŽELATINKY 
ORIGINÁL 70 ks

IMUNITA

RAKYTNÍČEK VEGANSKÉ ŽELÉ  
DIVOKÉ OVOCE 90 ks

• Skvělá chuť díky obsahu 20 % 
ovocné šťávy. 

• Obsahuje 9 vitaminů a rakytník 
na podporu obranyschopnosti 
organizmu. 

• Bez příměsí a konzervačních 
látek. 
**DS 

• Skvělá chuť díky obsahu 20 % 
ovocné šťávy. 

• Obsahuje 9 vitaminů a rakytník 
na podporu obranyschopnosti 
organizmu. 

• Bez příměsí a konzervačních 
látek. 

• Neobsahují želatinu živočišného 
původu. 
**DS 

199KČ

239KČ*

AKČNÍ CENA -40KČ

199KČ

239KČ*

AKČNÍ CENA -40KČ

V nabídce také RAKYTNÍČEK multivitaminové želatinky HRUŠKA 70 ks, RAKYTNÍČEK multivitaminové želatinky VIŠEŇ 70 ks, RAKYTNÍČEK multivitaminové želatinky  
DŽUNGLE 70 ks, RAKYTNÍČEK multivitaminové želatinky MOŘSKÝ SVĚT 140 ks a RAKYTNÍČEK veganské želé MARACUJA 90 ks za za 199 Kč. **DS 



IMUNITA VITAMIN C 250 mg, tbl. 120

VLHKÝ KAŠEL ERDOMED 
por. gra. sus. 20x225mg

• vitamin C s šípkovým extraktem, obojí na podporu imunity **DS
V nabídce také Vitamin C 1000 mg, šumivé tablety s příchutí limetky a vysokým 
obsahem vitaminu C s rozpustností bez sedimentu eff. tbl. 20 za 67 Kč. **DS

• 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 
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.

199KČ

249KČ*

AKČNÍ CENA -50KČ

80KČ

93KČ*

AKČNÍ CENA -13KČ

*Obvyklá prodejní cena, může se na jednotlivých lékárnách lišit. Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč vč. DPH. Nabídka platí od 1. 9. do 31. 10. 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. 

HEMOROIDY ALFALEX REKTÁLNÍ MAST 
S APLIKÁTOREM 25 g
• k léčbě příznaků spojených s hemoroidálním onemocněním
• pomáhá například od svědění, pálení, ekzému či prasklin  

Zdravotnický prostředek IIa třídy, CE2409. Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití.

179KČ

199KČ*

AKČNÍ CENA -20KČ

• 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 konzultujte 
se svým lékařem či lékárníkem.

BOLEST APO-IBUPROFEN  
400mg 100 tablet

119KČ

149KČ*

AKČNÍ CENA -30KČ

LAKTOBACILY LACTOSEVEN 20tbl.

CITRÁTOVÝ HOŘČÍK MAGNEX CITRATE 
100+50tbl.

VITAMÍN C C-VITA + ZINC 120tbl.

PÉČE O PLEŤ BIOTIN COLLAGEN 120tbl.

BOLEST IBUMAX 30tbl.

• Laktobacily s unikátním složením. 
• LactoSeven obsahuje 7 kmenů bakterií mléčného 

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

při poruchách trávení a pro posílení imunity. **DS
V nabídce také Lactoseven 50tbl. za 199 Kč, 100tbl. 
za 299 Kč, Lactoseven Kids Cucací laktobacily  
s vitamínem D na imunitu s příjemnou jahodovo-
malinovou příchutí pro děti. 20tbl. za 99 Kč, 50tbl. 
za 199 Kč.

• Buďte o krok napřed díky kombinaci hořčíku ve formě 
citrátu a vitamínu B6 pro srdce, svaly a nervový systém. 

• Denní dávka hořčíku pro Váš aktivní život ve 2 tabletách. 
• Bez sacharózy, laktózy a lepku. **DS

• Vyvážená kombinace vitamínu C a zinku pro posílení 
imunitního systému a snížení míry únavy. 

• Cucavé tablety s příjemnou jahodovou příchutí ideální 
pro každodenní použití. **DS

V nabídce také menší balení 30 tbl. za 79 Kč.

Probuďte svou přirozenou krásu 
• Obsahuje kombinaci klinicky testovaného kolagenu Verisol®P,  

kyseliny hyaluronové, biotinu, vitamínu C a zinku. 
• Tyto složky poskytují pokožce vnitřní výživu, díky které  

dojde ke zpevnění, hydrataci a vyhlazení pleti. **DS 
V nabídce také Biotin Strong 60tbl. za 229 Kč. 
Obsahuje biotin, zinek a methionin pro posílení vitality  
vlasů a pevnost nehtů. Produkty neobsahují sacharózu,  
laktózu ani lepek. **DS

• Analgetikum, které účinně uleví od bolesti hlavy, 
zubů, zad, svalů, kloubů a menstruační bolesti.

• Snižuje horečku a tlumí zánět. 
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofenum. Před 
použitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci. 
V nabídce také větší balení 100 tbl. za 129 Kč.

109KČ

124KČ*

AKČNÍ CENA -15KČ

269KČ

309KČ*

AKČNÍ CENA -40KČ

179KČ

199KČ*

AKČNÍ CENA -20KČ

319KČ

399KČ*

AKČNÍ CENA -80KČ

49KČ

59KČ*

AKČNÍ CENA -10KČ

KÚRA NA 25 DNÍ ZDARMA.


