
*Obvyklá prodejní cena, může se na jednotlivých lékárnách lišit. Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč vč. DPH. Nabídka platí od 3. 5. – 30. 6. 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 3. 5. – 30. 6. 2021

IMUNITA

VITAMIN D3 
2000I.U. 
45 tbl.
• Pomáhá 

udržovat 
zdravé svaly, 
kosti a zuby, 
ovlivňuje 
srdce, mozek, 
imunitní 
systém. 
**DS

BOLEST

VOLTAREN FORTE 20 mg/g
100 g gel

289KČ325KČ*

AKČNÍ CENA -36KČ

Pozorně si přečtěte příbalovou informaci. Voltaren Forte 20 mg/g gel je lék k vnějšímu použití.  
Obsahuje diclofenacum diethylaminum. Voltaren Rapid 25 mg měkké tobolky je lék k vnitřnímu užití. 
Obsahuje diclofenacum kalicum.*Volně prodejné léky, Nicholas Hall’s global CHC database, DB6. 

• Analgetikum ve formě gelu s účinkem proti bolesti až na 24h, při aplikaci 2x denně, 
ráno a večer. 

• Tlumí bolest zad, svalů a kloubů, působí proti zánětu. 
• V nabídce také Voltaren Rapid, 20 měkkých tobolek, 25mg za 119Kč.

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

129KČ145KČ*

AKČNÍ CENA -16KČ

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 3. 5. – 30. 6. 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 3. 5. – 30. 6. 2021

BOLEST

APO-IBUPROFEN 400 mg
100 tablet
• 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.

S ALOE VERA PANTHENOL 10% 
SENSITIVE CHLADIVÝ SPREJ 

150 ml

AKČNÍ CENA

ENERGETICKÝ METABOLIZMUS CHITOSAN 
500 mg + VITAMIN C + SKOŘICE 
+ CHROM 67 tablet

109KČ129KČ*

-20KČAKČNÍ CENA

ZRAK, POKOŽKA BETA KAROTEN  
10 000 M.J. + PANTHENOL,  
PABA 107 tobolek

114KČ 126KČ*

AKČNÍ CENA -12KČ

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

173KČ194KČ*

AKČNÍ CENA -21KČ

• Chitosan je látka s vysokými vazebnými schopnostmi. 
• Vitamin C přispívá k normálnímu energetickému 

metabolizmu. Chrom přispívá k normálnímu 
metabolizmu makroživin. **DS

• S vysokým 
obsahem 
panthenolu 
a aloe vera. 
Pro zklidnění, 
hydrataci 
a podporu 
regenerace 
pokožky 
podrážděné 
slunečním 
zářením, 
koupáním, 
suchem, 
větrem či 
mrazem. 
Přírodní 
kosmetika

• V nabídce  
také Panthenol 
10% Sensitive 
tělové mléko 
200 ml  
+ 30 ml 
zdarma  
za 119Kč

119KČ

149KČ*

AKČNÍ CENA -30KČ

HOŘČÍK

MAGNESIUM 
ACTIVE 
60 tablet
• Hořčík v organické 

vstřebatelné formě 
s vysokou biologickou 
dostupností. 
**DS

170KČ

195KČ*

AKČNÍ CENA -25KČ

INTIMNÍ HYGIENA, POROD, ŠESTINEDĚLÍ ROSALGIN sáčky 6 x 0,5 g

 
• Uleví od pálení, svědění, bolesti a vaginálního výtoku.
• Profylaxe před i po gynek. zákrocích.
• Ulevuje od bolesti a urychluje hojení po porodu.
• ROSALGIN je lék k vaginálnímu užití.  

Obsahuje léčivou látku benzydamin  
hydrochlorid. Čtěte pečlivě příbalovou  
informaci. 

139KČ

179KČ*

AKČNÍ CENA -40KČ

V nabídce také ROSALGIN plv. 10 x 0,5 g za 239Kč 
a ROSALGIN 5 x140 ml za 279Kč. 

• V nabídce  
také Beta 
karoten  
25 000 m.j. 
+ panthenol, 
PABA 107 
tobolek  
za 179Kč 



*Obvyklá prodejní cena, může se na jednotlivých lékárnách lišit. Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč vč. DPH. Nabídka platí od 3. 5. – 30. 6. 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 3. 5. – 30. 6. 2021

ALERGIE

FLIXONASE 50 MIKROGRAMŮ / DÁVKA 
nosní sprej, suspenze
Nosní sprej pro komplexní úlevu  
od alergické rýmy:
• Ulevuje od nosních a očních příznaků  

alergie (kýchání, svědění nosu a očí,  
slzení očí, ucpaný nos).

• Účinkuje po 24 hodin.
• Již v 1 dávce. 

Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
O správném použití se poraďte  
se svým lékařem nebo lékárníkem.  
FLIXONASE 50 mikrogramů / dávka  
nosní sprej, suspenze je lék k nosnímu  
užití. Obsahuje flutikason-propionát. 

299KČ

359KČ*

AKČNÍ CENA -60KČ

RÝMA

OTRIVIN MENTHOL 
sprej / 10 ml
Nosní sprej s chladivým mentolem  
a eukalyptolem:
• Začíná uvolňovat ucpaný nos  

do 2 minut a až na 12 hodin.
• Aplikace ráno a večer zajistí úlevu  

od ucpaného nosu až na 24 hodin.
• Uvolňuje tlak v dutinách.
• V nabídce také Otrivin sprej / 10 ml  

za 79Kč. 
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.

89KČ

115KČ*

AKČNÍ CENA -26KČ

VITAMÍNY / IMUNITA

CENTRUM 
PRO ŽENY 60 tbl.

329KČ

499KČ*

AKČNÍ CENA -170KČ

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“ ***Vitamin C přispívá k normální 
funkci imunitního systému. Vápník je potřebný 
pro udržení normálního stavu kostí. Vitamin 
A přispívá k udržení normálního stavu pokožky.

• Kompletní multivitamin  
s vitaminy, minerály  
a stopovými prvky.

• Vytvořen speciálně pro 
potřeby moderních žen.

• Pro podporu imunity,  
zdraví kostí a kůže.***

• Bez lepku, bez cukru.
• V nabídce také Centrum 

pro muže, 60 tbl. za 
329Kč. 

• Pomáhá zvládat 
negativní projevy 
stresu, jako je únava, 
vyčerpání a snížená 
koncentrace. 
**DS 

113KČ

127KČ*

AKČNÍ CENA -14KČ

STOP BODAVÝ HMYZ

B-KOMPLEX 
FORTE
100 tbl.

BOLEST, HOJENÍ AULIN DRM. GEL 50 g
• Má protizánětlivé účinky a tlumí bolest.
• Používá k úlevě od bolesti a otoků při podvrtnutí, vymknutí, naražení a při úrazech 

provázených výronem, po úrazu šlach.
• Používá se zevně u dospělých a dospívajících od 12 let.
• V nabídce také AULIN drm. gel 100 g za 199Kč. 

Aulin gel je lék k zevnímu použití, obsahuje nimesulid. Čtěte pečlivě příbalový leták. 

129KČ

159KČ*

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 3. 5. – 30. 6. 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 
30 tbl.

PÉČE O PLEŤ BIOTIN COLLAGEN 
SKIN BEAUTY 120 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 100 tablet za 129Kč. 
Lék k vnitřnímu užití.  
Obsahuje ibuprofenum.  
Před použitím si  
pečlivě přečtěte  
příbalovou  
informaci.

• 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.

• 3 tablety denně.
• Neobsahuje sacharózu, laktózu ani lepek. **DS
• V nabídce také Biotin Strong Hair & Nail 60 tbl.  

za 239Kč.
• 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

89KČ109KČ*

AKČNÍ CENA -20KČ

269KČ319KČ*

AKČNÍ CENA -50KČ

199KČ249KČ*

AKČNÍ CENA -50KČ

• Žvýkací hořčík s citrónovou 
příchutí. 

• Obsahuje vysoce 
vstřebatelný hořčík ve 
formě citrátu a vitamín B6. 

• Stačí dvě tablety denně  
k příjmu doporučené  
denní dávky hořčíku  
a vitamínu B6. 

• Vyzkoušejte  
novinku  
z Finska! **DS

• 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. 
Zdravotnický  
prostředek

DEZINFEKCE

ASEPT SPRAY
100ml

HOŘČÍK + B6              
MAGNEX CITRATE  
+ B6 CHEW 100 tbl.

• Posiluje imunitu a chutná 
skvěle celé rodině. 

• Žvýkací tablety  
s jahodovo-malinovou 
příchutí. 

• Má unikátní složení, 
jelikož obsahuje sedm 
kmenů bakterií mléčného 
kvašení a vitamín D. 

• Vyzkoušejte  
novinku  
z Finska! **DS

LAKTOBACILY 

LACTO SEVEN  
CHEW 50 tbl.

59KČ* 49KČ
AKČNÍ CENA -10KČ

389KČ* 339KČ
AKČNÍ CENA -50KČ

CLOTRIMAZOL AL 200 mg 
3 vaginální tablety 
s aplikátorem
• K léčbě kvasinkových či plísňových infekcí pochvy. 
• Pro ženy a dívky od 12 let. Léčivý přípravek

MARŤÁNCI  
GUMMY 
JARO – LÉTO 
50 KS
• Nové gummies 

multivitaminy v příchutích 
borůvka, jahoda, citron 
a mandarinka.

• Navíc s vitaminem A pro 
normální stav pokožky 
a zraku.  
**DS

ZINEK FORTE 
25 mg 90 tbl.
• Vysoká dávka zinku pro 

zdravé vlasy, pokožku, 
nehty a podporu imunity. 
**DS

LADIVAL  
DĚTSKÁ ALERGICKÁ  
POKOŽKA OF 50+  
GEL 200 ml
• Vhodné pro citlivou pokožku dětí 

a batolat, náchyl. k alergii na slunce.
• Unikátní ochranný komplex 

UVA + UVB + IR-A (ochrana před 
infračerveným zářením).

• Bohatý na lipidy, vyživuje pokožku.
• Neobsahuje emulgátory, parfémy, 

barviva ani  
konzervanty. 
Kosmetický  
přípravek.

URINAL  
AKUT  
10 tbl.
• Kombinace  

kanadských  
brusinek a vitaminu D. 

• Se zlatobýlem obecným pro podporu zdraví  
močových cest. 

• Akutní péče. 
**DS

279KČ* 219KČ
AKČNÍ CENA -60KČ

SELEN 100 μg 
90 tbl.
• Vysoký obsah selenu 

prémiové kvality pro 
podporu imunity, zdravé 
vlasy a nehty.

• Organická forma 
selenu s dobrou 
vstřebatelností. 
**DS

99KČ* 79KČ
AKČNÍ CENA -20KČ

209KČ* 169KČ
AKČNÍ CENA -40KČ

199KČ* 149KČ
AKČNÍ CENA -50KČ

179KČ* 149KČ
AKČNÍ CENA -30KČ

555KČ* 469KČ
AKČNÍ CENA -86KČ

NOVINKA NOVINKA


