
*Obvyklá prodejní cena, může se na jednotlivých lékárnách lišit. Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč vč. DPH. Nabídka platí od 1.11.-31.12.2021 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 1.11.-31.12.2021

VITAMÍNY, IMUNITA

CENTRUM SILVER  
100 + 30 tbl., vánoční balíček 
• Kompletní multivitamín s vitamíny, minerály 

a stopovými prvky, speciálně pro osoby nad 50 let. 
• Nyní speciální vánoční balíček + měsíc užívání navíc.
• V akci také vánoční balíček CENTRUM A-Z  

100 + 30 tablet, za 569Kč. 
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“

YOS | LÁHEV, KTERÁ MYSLÍ ZA VÁS

350 ml
• Zdravá láhev s integrovaným odnímatelným dávkovačem 

nejen na léky. 
• Do dávkovačů lze dát léky, vitamíny, doplňky stravy, 

šperky v posilovně anebo v sauně.
• Neobsahuje BPA, BPS ani ftaláty.
• Vítěz několika soutěží desigenu 
• Vyrobeno v Holandsku z recyklovaného plastu.  

ZP

599KČ

729KČ*

AKČNÍ CENA -130KČ

Click & Go 
systém

Dávkovač léků pomocí  
magnetu snadno  

zacvakněte na láhev 
s vodou.

Kompaktní design
4 barvy

Díky chytrému  
(a oceněnému) designu  

se hodí jak na doma,  
tak i na cesty.

2 druhy
dávkovačů

Můžete zvolit ze dvou 
dávkovačů, buď pro  

denní nebo týdenní použití.

   449KČ
        AKČNÍ CENATIP

NA VÁNOČNÍ 
DÁREK

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 1.11.-31.12.2021 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 1.11.-31.12.2021

KOMPLEXNÍ SLOŽENÍ MULTIVITAMIN  
S MINERÁLY 42 SLOŽEK, 
EXTRA C + Q10 107 tablet

189KČ223KČ*

-34KČAKČNÍ CENA

VITAMÍNY, IMUNITA CENTRUM 
PRO ŽENY 60 tbl., vánoční balíček

BOLEST V KRKU, DUTINĚ ÚSTNÍ TANTUM 
VERDE LEMON orm. as.20x3mg 

STRES, ÚNAVA MAGNESIUM B6 
ACTIVE 60 tbl.
• vysoce 

vstřebatelná 
forma hořčíku 
na pomoc proti 
únavě, stresu, 
křečím  
a vyčerpání 
**DS

• Multivitamin  
s minerály 
obsahuje 42 složek 
významných 
pro lidský 
organizmus, 
doplňuje jejich 
nedostatek. 

• Přípravek je určen 
pro pravidelné 
a dlouhodobé 
užívání. **DS

• Působí proti bolesti a zánětu v krku a dutině ústní. 
• Pastilky ve čtyřech příchutích pro děti od 6 let a dospělé. 
• Více na www.tantumverde.cz
• V akci také Tantum Verde roztok, Tantum Verde  

Spray Forte 15ml (0,30%) a Tantum Verde  
Spray 30ml za 149Kč 
Obsahuje benzydamin hydrochlorid.  
Lék k místnímu užití v ústech a v krku.  
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

195KČ*

ZAŽÍVÁNÍ PROBIX COMBICARE 
30 tbl.

219KČ 250KČ*

AKČNÍ CENA -31KČ

13 UNIKÁTNÍCH PROBIOTICKÝCH KMENŮ V DENNÍ DÁVCE 
S OBSAHEM 20 MILIARD 
• unikátní probiotikum s dvojím účinkem
• první je cíleně zaměřen na stabilizaci přátelské 

mikroflóry dutiny ústní a druhý na udržení rovnováhy 
střevní mikroflóry

• balení  
30 a 10  
tablet 
**DS

IMUNITA, KOSTI, SVALY

VITAMIN D3 2000 I.U.  
107 tobolek
• Vitamin D3 podporuje 

správné fungování 
imunitního systému. 

• Přispívá k udržení 
normálního stavu kostí 
a zubů, napomáhá 
k udržení normální 
činnosti svalů. 

• Usnadňuje vstřebávání 
a využití vápníku a fosforu 
v organizmu. 

• Podílí se na procesu 
dělení buněk. 
**DS

139KČ164KČ*

AKČNÍ CENA -25KČ

VLASY, NEHTY, POKOŽKA

ZINEK 25 mg FORTE VE FORMĚ 
GLUKONANU 
107 tablet
• Zinek přispívá 

k udržení normálního 
stavu vlasů, 
nehtů a pokožky, 
k normální plodnosti 
a reprodukci. 

• Přispívá také 
k ochraně buněk 
před oxidativním 
stresem a k normální 
funkci imunitního 
systému. 
**DS

89KČ99KČ*

AKČNÍ CENA -10KČ

159KČ
AKČNÍ CENA -36KČ

BOLEST

APO-IBUPROFEN 
400 mg  
100 tablet

119KČ 149KČ*

AKČNÍ CENA -30KČ

• 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.

449KČ 579KČ*

AKČNÍ CENA -130KČ

149KČ 169KČ*

AKČNÍ CENA -20KČ

KAŠEL STODAL® SIRUP 
200 ml
• zklidní suchý 

kašel
• uleví od vlhkého 

kašle
• tradiční rostlinný 

léčivý přípravek
• rodinné balení 

200 ml 
Čtěte pečlivě příbalovou 
informaci. Stodal® je léčivý 
přípravek k vnitřnímu užití. 
Použití tohoto tradičního 
rostlinného léčivého 
přípravku je založeno 
výlučně na zkušenosti 
z dlouhodobého použití. 

159KČ 189KČ*

AKČNÍ CENA -30KČ

• Kompletní multivitamín s vitamíny, minerály 
a stopovými prvky. 

• Vytvořen speciálně pro potřeby moderních žen. 
• Nyní speciální vánoční balíček.
•  V akci také vánoční balíček Centrum  

pro muže 60 tbl., za 449Kč. 
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“



*Obvyklá prodejní cena, může se na jednotlivých lékárnách lišit. Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč vč. DPH. Nabídka platí od 1.11.-31.12.2021 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 1.11.-31.12.2021

• Pro podporu tvorby kostí 
a zubů. 

• Vitamin D3 reguluje 
metabolismus vápníku 
a udržuje normální funkci 
imunitního systému. 

• Kapky vhodné pro děti od 
narození. 
**DS

• Kombinace hlívy 
s deklarovaným obsahem 
betaglukanů a rakytníku na 
podporu imunity. 

• 100% z přírodních zdrojů. 
• Bez konzervantů. 
• Navíc dárek Vitamin D3. 

**DS

IMUNITA RAKYTNÍČEK+ VÁNOČNÍ KOULE ČERVENÁ 50 ks

419KČ

439KČ*

AKČNÍ CENA -20KČ

309KČ

329KČ*

AKČNÍ CENA -20KČ

179KČ195KČ*

AKČNÍ CENA -16KČ

• Oblíbené želatinky s 9 vitaminy a rakytníkem na podporu imunity. Skvělá chuť díky obsahu ovocné šťávy. Bez konzervantů. **DS

• V akci také RAKYTNÍČEK+ vánoční koule modrá, RAKYTNÍČEK+ vánoční koule růžová, RAKYTNÍČEK+ vánoční koule stříbrná, RAKYTNÍČEK+ vánoční koule zlatá 50 ks za 179Kč

IMUNITA 

TEREZIA HLÍVA ÚSTŘIČNÁ S RAKYTNÍKOVÝM 
OLEJEM + DÁREK TEREZIA VITAMIN D3 1000 IU  
120 kapslí + 30 tobolek

IMUNITA – KOSTI – ZUBY

TEREZIA VITAMIN D3 1000 IU  
+ DÁREK VITAMIN D3 400 IU KAPKY 
90 tobolek a 10 ml 

IMUNITA, SRDCE, CÉVY MÖLLER‘S OMEGA 3 CITRON 
lahvička 250 ml

249KČ 299KČ*

AKČNÍ CENA -50KČ

• 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.
• V akci také Möller‘s Omega 3 Natur olej, Omega 3 Ovocná příchuť, Omega 3 50+,  

Omega 3 Můj první rybí olej lahvička 250 ml za 249Kč a Dárkové balení Möller‘s  
Omega 3 2xCitron 2x lahvička 250ml za 539Kč 
Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Neslouží jako náhrada pestré stravy. Ukládejte mimo dosah dětí. 
 Dbejte na různorodou a vyváženou stravu a zdravý životní styl. Doplněk stravy

Voltaren Emulgel působí přímo v místě bolesti trojím účinkem:
• uleví od bolesti
• tlumí zánět
• zmenšuje otok 
• Při koupi dvou balení, dárková vánoční taška navíc. 

BOLEST  
VOLTAREN EMULGEL 150 g

479KČ 599KČ*

AKČNÍ CENA -120KČ

Pozorně si přečtěte příbalovou informaci. Voltaren Emulgel 10 mg/g gel je lék k vnějšímu použití. Obsahuje diclofenacum diethylaminum. 



*Obvyklá prodejní cena, může se na jednotlivých lékárnách lišit. Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč vč. DPH. Nabídka platí od 1.11.-31.12.2021 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. 

 

• Denní dávka hořčíku v jedné 
tabletě

• Skvělá cena za denní dávku 
hořčíku

• Bez lepku, cukru a laktózy
• Skvělé prémiové balení!  

(70 tablet zdarma) 
**DS

HOŘČÍK MAGNEX  
375 mg + B6 
180 + 70 tablet  
ZDARMA• Žvýkací tablety s vitamínem D3 

na podporu imunity
• Výborná jahodovo-malinová příchuť
• Vitamín D přispívá: 
l ke správné funkci imunitního 
systému 
l k udržení normálního stavu 
kostí a zubů 
l k udržení normální čin. svalů

• Bez lepku, cukru  
a laktózy **DS

• Biopron 9 Premium doplňuje střevní mikrobiotu 
probiotiky a prebiotiky.  
Doplněk stravy

HERBA-C RAPID 45 + 15 tbl. NAVÍC
• Výhodné balení pro 

akutní podporu imunity 
a dýchacích cest. 

• Vysoká dávka vit. C a zinku 
pro podporu imunity. 

• Kombinace bylinných 
výtažků z echinacey, 
černého bezu, pelargonie 
a kurkumy pro podporu 
dýchacích cest. 
Doplněk stravy

PROSTENAL CONTROL  
70 + 20 tbl. NAVÍC • 3 aktivní látky pro 

zdravou prostatu. 
• Saw palmetto 

přispívá k udržení 
zdraví prostaty 
a kopřiva dvoudomá 
podporuje správnou 
funkci močového 
ústrojí.  
Doplněk stravy

SPEKTRUM IMUNITA 90 tbl.
• Komplexní 

multivitamin 
s minerály, 
vitaminem C a zinkem 
pro přirozenou 
obranyschopnost těla. 
Doplněk stravy

329KČ* 249KČ
AKČNÍ CENA -80KČ

VIRUPROTECT SPREJ  
7 ml

FULTIUM D3  
800IU 90 cps

559KČ* 489KČ
AKČNÍ CENA -70KČ

159KČ* 129KČ
AKČNÍ CENA -30KČ

• Pro lepší růst, vitalitu 
a pevnost vlasů i nehtů

• Tablety s obsahem biotinu, 
methioninu a zinku

• Stačí 1 tableta denně
• Bez lepku, cukru a laktózy 

**DS

• Pro redukci vrásek, zpevnění 
a hydrataci pleti

• Unikátní kombinace 
klinicky testovaného 
kolagenu Verisol®P, kyseliny 
hyaluronové, biotinu,  
vitamínu C a zinku

• Komplexní vnitřní výživa 
pokožky z Finska

• Bez lepku, cukru  
a laktózy **DS

339KČ385KČ*

AKČNÍ CENA -46KČ

• Účinná látka paracetamol
• Rychlá úleva 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.

BIOPRON 9 PREMIUM  
30 tbl.

PLEŤ BIOTIN  
COLLAGEN SKIN 
BEAUTY 120 tab.

BOLEST, HOREČKA

PARAMAX RAPID 
500 mg 30 tablet

VLASY, NEHTY

BIOTIN STRONG 
HAIR & NAIL 
60 + 30 tablet 
ZDARMA

VITAMÍN D

D-MAX 2000 IU
90 tablet

249KČ* 189KČ
AKČNÍ CENA -60KČ

• 70% imunit- 
ních buněk 
se nachází 
ve střevech, 
a proto je 
vhodné 
o střeva 
pečovat.

429KČ* 299KČ
AKČNÍ CENA -130KČ

239KČ* 199KČ
AKČNÍ CENA -40KČ

Vánoční limit. 
edice 70+20 tbl. 
navíc jako dárek. 

39KČ49KČ*

AKČNÍ CENA -10KČ

• Přirozená obrana!
• Brusinkový extrakt, 

bakterie mléčného 
kvašení a vitamín C 
v jedné kapsli

• Skvělá cena za silnou 
denní dávku

• Pro ženu  
v každém věku 
**DS

BRUSINKY

CRANBERRY  
STRONG 
60 kapslí

299KČ340KČ*

AKČNÍ CENA -41KČ

159KČ185KČ*

AKČNÍ CENA -26KČ

239KČ279KČ*

AKČNÍ CENA -40KČ

219KČ239KČ*

AKČNÍ CENA -20KČ

• Při akutním riziku 
infekce a při 
prvních známkách 
nachlazení. 

• Chrání proti virům 
způsobujícím 
nachlazení. 

• V akci také 
VIRUPROTECT SPREJ 
20 ml za 399Kč 
Zdravotnický prostředek.  
Pečlivě čtěte návod  
na použití. 

• Prevence nedostatku vitaminu D u dospělých 
a dospívajících (ve věku od 12 let).

• Podpůrná léčba osteoporózy u dospělých. 
Volně prodejný léčivý přípravek s obsahem cholekalciferolu (Vitamin D3)  
k vnitřnímu užití.  
Pečlivě čtěte příbalovou  
informaci.


