
*Obvyklá prodejní cena, může se na jednotlivých lékárnách lišit. Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč vč. DPH. Nabídka platí od 1. 3. do 30. 4. 2021 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. 

BOLEST

VOLTAREN FORTE 20 mg/g
150 g gel

IMUNITA

VITAMIN C500 RETARD 60 tbl.

389KČ429KČ*

AKČNÍ CENA -40KČ

Pozorně si přečtěte příbalovou informaci. Voltaren Forte 20 mg/g gel je lék k vnějšímu použití.  
Voltaren Rapid 25 mg měkké tobolky je lék k vnitřnímu užití. Obsahují diclofenacum diethylaminum.  

Voltaren Forte 20 mg/g gel proti bolesti až na 24 hodin. 
Při aplikaci 2x denně ráno a večer: 
• ulevuje od bolesti zad, svalů a kloubů 
• protizánětlivý účinek
Užijte si s Voltarenem radost z pohybu – nyní k nákupu multifunkční šátek navíc.
• V nabídce také Voltaren Rapid, 20 měkkých tobolek, 25 mg za 115Kč. 

152KČ

171KČ*

AKČNÍ CENA -19KČ

NOVINKA 
S POSTUPNÝM
UVOLŇOVÁNÍM

959KČ
CENA

STOP VIRY, PLÍSNĚ, BAKTERIE 

GCA IMPAVIR 
200 ml
Vytváří ochrannou vrstvu, která chrání  
pevné povrchy před viry, bakteriemi, plísněmi  
po dobu 4 měsíců.
• Vhodné na: dveře, stoly, kliky, madla,  

umyvadla, vany, kohoutky, záchody... 
• Jednoduchá aplikace: povrch odmastit,  

nastříkat GCA Impavir, důkladně rozetřít. 
Ochranný prostředek

OCHRANNÝ ŠTÍT
VYDRŽÍ 4 MĚSÍCE

Atestováno 
Státním 

zdravotním
ústavem ČR

odolný vůči 
vodě i otěru

ochrání Vás 
a vaše blízké

100% biologicky
odbouratelný

bez 
zápachu

atest kontakt 
s potravinami

• Má antioxidační účinky, chráni buňky před volnými 
radikály. 

• Pomáhá správné funkci imunitního systému. **DS

AKČNÍ NABÍDKA
S PLATNOSTÍ
od 1. 3. do 30. 4. 2021

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. 3. do 30. 4. 2021 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. 3. DO 30. 4. 2021

IMUNITA, SRDCE, CÉVY MOLLERS OMEGA 3 JABLKO
LAHVIČKA 250 ml

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

ZRAK, POKOŽKA

BETA KAROTEN 10 000 M.J.  
+ PANTHENOL, PABA 107 tob.

AKČNÍ CENA

100% SPIRULINA PLATENSIS

BIO SPIRULINA 900 tablet

112KČ126KČ*

-14KČ

IMUNITA 

VITAMÍN K2+D3+Q10 
BIOMEDICA 60 tob. 

• 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 nabídce také Mollers Omega 3 Citron, Mollers Omega 

3 Natur olej, Mollers Omega 3 Ovocná příchuť, Mollers 
Omega 3 50+, Mollers Omega 3 Můj první rybí olej 
lahvička 250 ml.

AKČNÍ CENA

359KČ 369KČ*

AKČNÍ CENA -10KČ

• Doplněk stravy BIO Chlorella je drobná sladkovodní 
řasa, která podporuje pročištění organizmu a přispívá 
k normální funkci imunitního systému. 

• Přispívá k zachování energie a vitality, pomáhá 
udržovat mikrobiální rovnováhu, přispívá k normální 
činnosti jater a normální funkci střevního traktu. 

• Je vyráběna ze surovin, které pocházejí 
z kontrolovaného ekologického zemědělství. **DS

251KČ281KČ*

AKČNÍ CENA -30KČ

• Doplněk stravy BIO Spirulina je sladkovodní 
modrozelená řasa, která přispívá k normální  
funkci imunitního systému, k udržení správné  
hladiny glukózy v krvi a napomáhá zachovat  
vitalitu organizmu. 

• Je vyráběna ze surovin, které pocházejí  
z kontrolovaného ekologického zemědělství. 
**DS

BOLEST V KRKU, DUTINĚ ÚSTNÍ

TANTUM VERDE LEMON 
orm. pas. 20 x 3 mg
• Působí proti bolesti a zánětu v krku.
• Pastilky bez cukru ve čtyřech příchutích.
• Pro děti od 6 let a dospělé.
• V akci také Tantum Verde roztok s antimikrobiálním účinkem na 

široké spektrum bakterií i kvasinek a Tantum verde spray Forte 
15 ml (0,30%) – nejsilnější forma z řady Tantum Verde. 
Tantum Verde obsahuje benzydamin hydrochlorid. 
Lék k místnímu užití v ústech a krku.  
Čtěte pečlivě příbalový leták.

149KČ

169KČ*

AKČNÍ CENA -20KČ

100% CHLORELLA VULGARIS

BIO CHLORELLA 900 tablet

299KČ

399KČ*

AKČNÍ CENA -100KČ

• Jedinečná kombinace vitamínů  
K2 a D3 (2000 IU/tob.) a koenzymu Q10. 

• Vitamín D3 přispívá k udržení 
normálního stavu kostí a zubů, 
normální činnosti svalů  
a přispívá k normální funkci  
imunitního systému.  
**DS

249KČ299KČ*

AKČNÍ CENA -50KČ

Nosní sprej s chladivým mentolem  
a eukalyptolem:
• ucpaný nos začíná uvolňovat již do 2 minut 
• aplikace ráno a večer zajistí úlevu od ucpaného 

nosu až na 24 hodin
• uvolňuje tlak v dutinách
• V nabídce také Otrivin Rhinostop sprej  

za 139Kč a Otrivin sprej za 95Kč. 
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. O správném použití se  
poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Otrivin a Otrivin 
Menthol, nosní spreje, roztoky obsahují xylometazolin.  
Léky k podání do nosu. Otrivin Rhinostop nosní sprej,  
roztok, je lék k podání do nosu.

RÝMA/NACHLAZENÍ

OTRIVIN MENTHOL SPREJ  
NOSNÍ SPREJ

99KČ129KČ*

AKČNÍ CENA -30KČ



*Obvyklá prodejní cena, může se na jednotlivých lékárnách lišit. Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč vč. DPH. Nabídka platí od 1. 3. do 30. 4. 2021 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. 3. DO 30. 4. 2021

• RÝMA, NACHLAZENÍ, 
BOLEST HLAVY,  
ZÁNĚT DUTIN? 
Sinupret perorální kapky, 
roztok je lék k vnitřnímu 
užití. Čtěte pečlivě příbalovou 
informaci.

PRO DĚTI MARŤÁNCI IMUNO MIX 
90 tbl.

PROBIOTIKA BIOPRON FORTE 
30 tbl.

SDRCE, MOZEK, ZRAK OMEGA-3 FORTE  
1000 mg 120 + 60 tob.

HOŘČÍK MAGNETRANS ULTRA 
375 mg 100 tobolek

KLOUBY PROENZI INTENSIVE  
120 tbl.

• Multivitaminy  
pro děti s příchutí 
pomeranč, jahoda 
a tutti frutti. 

• S betaglukany 
z přírodních zdrojů. 
Doplněk stravy se sladidly

• Komplex živých 
probiotik 
s S. boulardii 
a prebiotiky. 

• Vaše denní dávka 
života, nejen na 
cesty. 
Doplněk stravy

• Vysoká dávka omega-3 
prémiové kvality pro 
zdravé srdce, mozek  
a zrak. Příznivého 
účinku je dosaženo při 
min. dávce DHA a EPA 
250 mg denně. 
Doplněk stravy

• 1 tobolka zajistí 
optimální pokrytí  
denní potřeby hořčíku.

• Hořčík přispívá ke 
správnému fungová- 
ní svalstva a vyrovna- 
né psychice. 
Doplněk stravy

• Komplexní 
kloubní výživa  
s glukosaminem, 
chondroitinem 
a vylepšeným 
vstřebáváním.

• S vitaminem C 
podporuje tvorbu 
kolagenu pro 
normální funkci 
chrupavky. 
Doplněk stravy

ÚSTNÍ DUTINA VIRUPROTECT SPREJ 
7 ml
• Při akutním 

riziku infekce 
a při prvních 
známkách 
nachlazení. 

• Chrání 
proti virům 
způsobujícím 
nachlazení.  
Zdravotnický 
prostředek.

249KČ 322KČ*

AKČNÍ CENA -73KČ

259KČ 299KČ*

AKČNÍ CENA -40KČ

149KČ 250KČ*

AKČNÍ CENA -101KČ

269KČ322KČ*

AKČNÍ CENA -53KČ

189KČ249KČ*

AKČNÍ CENA -60KČ

639KČ765KČ*

AKČNÍ CENA -126KČ

• V nabídce také COREGA Max Control 40 g, DUOPACK za 179Kč
• Pomáhá bránit ulpívání zbytků jídla pod náhradou.
• Jemná mátová příchuť.
• Pevná fixace až na 12 hodin.
• Bez zinku. 

Corega fixační krémy jsou zdravotnické  
prostředky.

PÉČE O ZUBNÍ NÁHRADY COREGA FIXAČNÍ KRÉM 
ORIGINAL EXTRA SILNÝ 40 g, DUOPACK

159KČ

230KČ*

AKČNÍ CENA -71KČ

• Unikátní probiotikum s dvojím účinkem. 
• Tableta obsahuje dvě skupiny 

probiotických bakterií. 
• 1. skupina je cíleně zaměřena na stabili-

zaci přátelské mikroflóry dutiny ústní 
(Lactobacillus rhamnosus a Streptococcus 
thermopilus subsp. Salivarius). 

• 2. skupina přátelských bakterií je cíleně 
zaměřena na udržení rovnováhy střevní 
mikroflóry (enkapsulovaná probiotická 
bakterie Lactobacillus acidophilus, Bifido-
bacterium bifidum, Bifidobacterium  
breve a Lactobacillus sporogenes). 
**DS

209KČ220KČ*

AKČNÍ CENA -11KČ

ZAŽÍVÁNÍ PROBIX 
COMBICARE 30 tbl.

124KČ

145KČ*

AKČNÍ CENA -21KČ

• Kompletní multivitamín s vitamíny, minerály a stopovými 
prvky, speciálně pro osoby nad 50 let. 

• Nyní v limitované jarní edici + měsíc užívání navíc.
• V nabídce také Centrum AZ 100+30 tablet navíc 

100+30 tbl. za 559Kč. 
Doplňky stravy *V kategorii multivitaminů.  
Zdroj: IQVIA consumption data – Česká republika,  
YTD 12/2019 **Výroba multivitaminů Centrum  
je v souladu s certifikátem „Good Manufacturing  
Practice“.

VITAMÍNY/IMUNITA CENTRUM SILVER 
100+30 tablet navíc 

589KČ

619KČ*

AKČNÍ CENA -30KČ

RÝMA

SINUPRET KAPKY 
50 ml



*Obvyklá prodejní cena, může se na jednotlivých lékárnách lišit. Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč vč. DPH. Nabídka platí od 1. 3. do 30. 4. 2021 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. 

BOLEST, HOREČKA

IBUMAX 400 mg 
100 tbl.

NEHTY, VLASY 

BIOTIN STRONG HAIR & NAIL 
60 tbl.

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

• Snižuje horečku a tlumí zánět. 
• V nabídce také Ibumax 400 mg 

30 tablet za 49Kč. 
Lék k vnitřnímu užití.  
Obsahuje ibuprofenum.  
Před použitím si pečlivě  
přečtěte příbalovou  
informaci.

• Antihistaminikum 
ke zmírnění nosních 
a očních příznaků sezónní 
a celoroční alergické 
rýmy, zmírnění příznaků 
chronické kopřivky.

• V nabídce také za 49Kč 
/ 10 tbl. a 75Kč / 30 tbl. 
balení. Lék k vnitřnímu užití. 
Obsahuje cetirizin-dihydrochlorid. 
Před použitím si pečlivě přečtěte 
příbalovou informaci.

• Tablety s obsahem biotinu, methioninu a zinku.
• Pro lepší růst a vitalitu vlasů, pevnost nehtů 

a krásnou pokožku. Stačí 1 tableta denně.
• Neobsahuje sacharózu, laktózu ani lepek. **DS
• V nabídce také Biotin Collagen Skin Beauty  

120 tablet za 339Kč. Unikátní kombinace klinicky 
testovaného kolagenu Verisol®P, kyseliny 
hyaluronové, biotinu, vitamínu C a zinku.  
Komplexní vnitřní výživa pokožky, díky  
které dojde ke zpevnění, hydrataci  
a vyhlazení pleti. Neobsahuje sacharózu,  
laktózu ani lepek. **DS

• Tablety obsahující vysoce 
vstřebatelný hořčík 
(magnézium citrát) 
a vitamín B6 pro srdce, 
svaly a nervový systém.

• Hořčík přispívá: ke 
snížení vyčerpání a únavy, 
ke správné funkci 
nervů a svalů, k udržení 
zdravých kostí a zubů, ke 
správné funkci psychiky 
**DS

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

• Snižuje horečku. 
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje 
paracetamol. Před použitím 
si pečlivě přečtěte příbalovou 
informaci.

ALERGIE 

CETIXIN 10 mg
100 tbl.

HOŘČÍK + B6 MAGNEX 375 mg 
+ B6 CITRATE 
100 + 50 tbl.

BOLEST, HOREČKA

PARAMAX RAPID 
500 mg 30 tbl.

169KČ209KČ*

AKČNÍ CENA -40KČ

279KČ309KČ*

AKČNÍ CENA -30KČ

39KČ49KČ*

AKČNÍ CENA -10KČ

159KČ* 129KČ
AKČNÍ CENA -30KČ

289KČ* 239KČ
AKČNÍ CENA -50KČ

• 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 pomeranč obsahuje paracetamol a phenylephrin hydrochlorid.  
Lék k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalový leták. K dostání bez lékařského předpisu.

99KČ

169KČ*

AKČNÍ CENA -70KČ

CHŘIPKA A NACHLAZENÍ

TANTOGRIP POMERANČ / CITRÓN
600 mg / 10 mg por.plv.sol.scc.10

129KČ145KČ*

AKČNÍ CENA -16KČ

206KČ231KČ*

AKČNÍ CENA -25KČ

113KČ127KČ*

AKČNÍ CENA -14KČ

IMUNITA VITAMIN D3 2000I.U. 
45 tbl. 
• Pomáhá udržovat zdravé svaly, kosti a zuby, ovlivňuje 

srdce, mozek, imunitní systém. **DS
• Snižuje únavu a přispívá k normální funkci svalů,  

zubů a kostí. **DS
• Pomáhá zvládat negativní projevy stresu, jako je únava, 

vyčerpání a snížená koncentrace. **DS

STOP ÚNAVA MAGNESIUM B6 
FORTE 100tbl.

STRES B-KOMPLEX FORTE 
100 tbl.

NOVINKA NOVINKA NOVINKA


