
*Obvyklá prodejní cena, může se na jednotlivých lékárnách lišit. Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč vč. DPH. Nabídka platí od 1. 7. – 31. 8. 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. 7. – 31. 8. 2021

• 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

DEZINFEKCE

ASEPT SPRAY 100 ml

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

• Octanový gel je doporučován 
při poštípání hmyzem, při 
mechanicky způsobených otocích 
a pohmožděninách

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

• Zklidňuje podrážděnou pokožku 
Přírodní kosmetika

BEZPEČNĚ NA SLUNCE

LADIVAL ALERGICKÁ 
POKOŽKA OF 30 GEL 
200 ml
• Ideální řešení pro alergickou či 

mastnou pleť se sklonem k akné, 
při sluneční alergii a Mallorka-akné

• Unikátní ochranný komplex 
UVA + UVB + IR-A (ochrana před 
infračerveným zářením)

• Obohaceno o antioxidanty 
a vitaminy na ochranu kožních 
buněk

• Neobsahuje oleje, emulgátory, 
parfémy, barviva ani konzervanty 
Kosmetika

59KČ

73KČ*

AKČNÍ CENA -14KČ

89KČ

109KČ*

AKČNÍ CENA -20KČ

349KČ442KČ*

AKČNÍ CENA -93KČ

S CHLADIVÝM ÚČINKEM

OCTANOVÝ GEL NATURAL 110 g

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. 7. – 31. 8. 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. 7. – 31. 8. 2021

BOLEST

VOLTAREN FORTE  
20 mg/g gel 50 g  

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.  
*Volně prodejné léky, Nicholas Hall’s global CHC database.

• V nabídce také Voltaren Rapid 25 mg / 20 měkkých tobolek  
za 129Kč a Voltaren 140 mg léčivá náplast / 5 ks za 329Kč. 
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. 

199KČ219KČ*

AKČNÍ CENA -20KČ

STOP ÚNAVA 

MAGNESIUM B6 FORTE 
100 tbl.
• Snižuje únavu 

a přispívá  
k normální funkci 
svalů, zubů a kostí 
**DS

152KČ

171KČ*

AKČNÍ CENA -19KČ

IMUNITA

VITAMIN C500  
RETARD 60 tbl.
• Má antioxidační 

účinky, chráni buňky 
před volnými radikály

• Pomáhá správné 
funkci imunitního 
systému 
**DS

206KČ

231KČ*

AKČNÍ CENA -25KČ

113KČ

127KČ*

AKČNÍ CENA -14KČ

129KČ

145KČ*

AKČNÍ CENA -16KČ

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

IMUNITA

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

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

STOP HMYZ, STOP STRESS

B-KOMPLEX  
FORTE 100 tbl.  

ZÁKLADNÍ VITAMINY = výbava na celé léto



*Obvyklá prodejní cena, může se na jednotlivých lékárnách lišit. Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč vč. DPH. Nabídka platí od 1. 7. – 31. 8. 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. 7. – 31. 8. 2021

ZUBNÍ NÁHRADY

COREGA MAX CONTROL
40 g fixační krém
• Pevná fixace 
• Pomáhá bránit ulpívání zbytků jídla  

pod náhradou
• Tryska pro přesnou aplikaci 
• Bez zinku, 40 g 

Corega fixační krémy jsou zdravotnické prostředky
• V nabídce také: 

Corega Comfort 40 g za 109Kč,  
Corega Bez příchuti extra silný 40 g za 95Kč, 
Corega Original extra silný 40 g za 95Kč, 
Corega Ochrana dásní 40 g za 95Kč,  
Corega Svěží extra silný 40 g za 95Kč.

 Při koupi Fixačního krému dárek Corega antibakteriální tablety 6ks!

109KČ

135KČ*

AKČNÍ CENA -26KČ

PROBIOTIKA NEJEN NA CESTY

BIOPRON FORTE 30 tbl.
• Komplex živých probiotik s S. boulardii, laktobacily  

a prebiotiky
• Tři aktivní složky = trojí doplnění střevní mikrobioty 

nejen na cesty  
**DS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

• V nabídce také BIOPRON  
BABY kapky 10 ml za 339Kč

MOČOVÉ CESTY

UROVAL MANOSA AKUT 10 tbl.
• Kombinace extraktu kanadských brusinek a D manosy 
• Vysoká koncentrace obsažených látek 

**DS

249KČ329KČ*

AKČNÍ CENA -80KČ

199KČ249KČ*

AKČNÍ CENA -50KČ

ZKLIDNÍ PÁLENÍ A SVĚDĚNÍ KŮŽE PŘI: 
• bodnutí hmyzem

• alergických projevech kůže
• nadměrném slunění 

• povrchových popáleninách 1. stupně
• planých neštovicích 
• pro děti již od 2 let 

Kosmetika
V nabídce také PSILO-BALSAM 10 mg/g GEL 20 g 

za 84Kč.

PODRÁŽDĚNÁ POKOŽKA

PSILO-BALSAM 10 mg/g 
GEL 50 g

AKČNÍ CENA

BEZPEČNĚ NA SLUNCE LADIVAL 
DĚTSKÁ ALERGICKÁ POKOŽKA 
OF 50+ GEL 200 ml

100% ROSTLINNÁ SILICE

TEA TREE OIL 10 ml

149KČ185KČ*

-36KČ

• Vhodné pro citlivou 
pokožku dětí a batolat, 
náchylnou 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 
Kosmetika

AKČNÍ CENA

444KČ555KČ*

AKČNÍ CENA -111KČ

• Rostlinná silice z čajového 
stromu (Melaleuca 
alternifolia), který pochází 
z východní Austrálie

• Olej má neobyčejně  
silné antiseptické  
účinky

• Tato silice je  
vhodná do  
relaxačních  
koupelí pro  
osvěžení pokožky  
nebo k péči  
o nohy, ke  
stimulačním  
masážím, do  
aromalampy 
Přírodní kosmetika

89KČ 103KČ*

AKČNÍ CENA -14KČ

DÁREK 



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

KOŽNÍ INFEKCE CLOTRIMAZOL AL 10 mg/g CRM  
50 g

HOŘČÍK + B6

MAGNEX 375 mg + B6 CITRATE CHEW
100 tablet

• Zmírňuje bolest a zánět různého původu
• Tlumí horečku

• Používá se při bolesti hlavy, zubů, zad, menstruaci, 
při bolesti svalů a kloubů provázející chřipková 
onemocnění, při poranění měkkých tkání jako je 

pohmoždění a podvrtnutí atd.  

BOLEST, HOREČKA

IBUMAX 400 mg 100 tablet

AKČNÍ CENA

BOLEST, HOREČKA

PARAMAX RAPID 500 mg
30 tablet

LAKTOBACILY PRO DĚTI 

LACTO SEVEN KIDS 
20 tablet

129KČ159KČ*

-30KČ

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

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

• K léčbě kožních a slizničních infekcí, které jsou způsobeny kvasinkami, plísněmi 
a některými bakteriemi

• Pro dospělé a děti od 2 let
• V nabídce také CLOTRIMAZOL AL 200 mg VAG TBL 3 za 85Kč. 

Volně prodejné léky k vnějšímu užití s obsahem clotrimazolu. Pečlivě čtěte příbalový leták.

• 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

• Bez cukru, lepku, laktózy
• Vyzkoušejte novinku z Finska! 

**DS

269KČ

319KČ*

AKČNÍ CENA -50KČ

AKČNÍ CENA

AKČNÍ NABÍDKA S PLATNOSTÍ OD 1. 7. – 31. 8. 2021

109KČ139KČ*

AKČNÍ CENA -30KČ

Lék 
k vnitřnímu 

užití. Obsahuje 
ibuprofenum 

400 mg.  
Před použitím 

si pečlivě 
přečtěte 

příbalovou 
informaci.

109KČ

AKCE 
1+1 ZDARMA -109KČ

39KČ49KČ*

AKČNÍ CENA -10KČ

PRŮJEM

LOPACUT 2 mg 10 tablet
  • K úlevě od příznaků náhlého krátkodobého 

průjmu
• Vhodný pro dospělé a děti od 12 let věku
• Lopacut zahušťuje stolici a snižuje její častost 

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje loperamid hydrochlorid 2 mg. 
Před použitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci.

65KČ

79KČ*

AKČNÍ CENA -14KČ

123KČ

135KČ*

AKČNÍ CENA -12KČ

• Hořčík s vitaminem D, který přispívá 
k normálnímu vstřebávání / využití vápníku 
a fosforu

• Podílí se na procesu dělení buněk
• Hořčík přispívá k elektrolytické rovnováze
• Podporuje snížení míry únavy a vyčerpání 

**DS

DŮLEŽITÝ MINERÁL HOŘČÍK 300 mg  
+ VITAMIN D3 107 tablet

• Žvýkací tablety na 
podporu imunity  
pro děti

• S jahodovo- 
malinovou příchutí

• Unikátní složení  
sedmi kmenů bakterií 
mléčného kvašení, 
technologie Bio-
Support™ a vitamínu D, 
který přispívá ke  
správné funkci 
imunitního systému

• Bez cukru, lepku, 
laktózy 
Doplněk stravy nenahrazuje 
pestrou a vyváženou stravu  
a zdravý životní styl.


