
*Obvyklá prodejní cena, může se na jednotlivých lékárnách lišit. Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč vč. DPH. Nabídka platí od 1.3.-30.4.2022 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. 

AKČNÍ NABÍDKA
S PLATNOSTÍ

od 1.3.-30.4.2022

S POSTUPNÝM UVOLŇOVÁNÍM

VITAMIN C 500 mg S ŠÍPKY 
107 tablet

PÉČE O ZUBNÍ NÁHRADY  
COREGA FIXAČNÍ KRÉM ORIGINAL EXTRA SILNÝ 
40 g
• NAVÍC Dárek, 6ks čistících tablet, za 0.01 Kč, při nákupu 1ks výrobku Corega.
• Pevná fixace až 12 hod, s jemnou mátovou příchutí. 
• Pomáhá bránit ulpívání zbytků jídla pod náhradou. 
• Bez zinku.
• V nabídce také COREGA fixační krém Bez příchuti extra silný 40 g za 95 Kč,  

COREGA Max Control 40 g za 109 Kč a COREGA BIO tabs Antibakteriální tablety 
30ks za 89 Kč.  
Corega fixační krémy a čistící tablety, jsou zdravotnické prostředky. Pozorně čtěte příbalovou informaci. 

LÁHEV, KTERÁ MYSLÍ ZA VÁS

YOS LÁHEV 350 ml 

 449KČ499KČ*

AKČNÍ CENA -50KČ

• 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. 
• Vitamin C 250 mg je doplněk stravy.

95KČ119KČ*

AKČNÍ CENA -24KČ

 114KČ

131KČ*

AKČNÍ CENA -17KČ

Nejedná se o zdravotnický 
prostředek. 

ZDARMA
KE KAŽDÉ LAHVI

• Vitamin C přispívá k normální 
funkci imunitního systému, ke 
snížení míry únavy a vyčerpání 
a k normální tvorbě kolagenu. 

• Vitamin C přispívá  
k ochraně buněk před 
oxidativním stresem  
a zvyšuje vstřebávání  
železa. 
Doplňek stravy, pozorně čtěte  
příbalovou informaci. 

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.-30.4.2022 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. 

AKČNÍ NABÍDKA S PLATNOSTÍ OD 1.3.-30.4.2022

ROSTLINNÝ VÝTAŽEK

LECITIN 1325 mg FORTE
107 tobolek

• Beta karoten je 
jedním ze zdrojů 
vitaminu A, který 
je nutný pro 
tvorbu rodopsinu, 
zrakového 
pigmentu 
používaného za 
nízkého osvětlení. 
Doplňek stravy, pozorně 
čtěte příbalovou informaci.

BOLEST VOLTAREN FORTE 20 mg/g GEL  
150 g 
• Analgetikum ve formě gelu s účinkem proti bolesti až na 24h při aplikaci 2x denně. 
• Tlumí bolest zad, svalů a kloubů. 
• 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, DB6. 

184KČ 207KČ*

AKČNÍ CENA -23KČ

• Lecitin je přírodní 
látka, směs fosfolipidů 
získávaných ze sóji. 

• Fosfolipidy patří mezi 
tuky (lipidy) vytvářející 
membránu, která 
chrání buňky před 
průnikem nežádoucích 
látek, přičemž 
nebrání přístupu látek 
potřebných. 
Doplňek stravy, pozorně čtěte 
příbalovou informaci.

199KČ 213KČ*

AKČNÍ CENA -14KČ

ZRAK, POKOŽKA BETA KAROTEN  
25 000 m.j. + PANTHENOL + PABA
107 tobolek

399KČ 499KČ*

AKČNÍ CENA -100KČ

IMUNITA CENTRUM IMUNITA 
VITAMIN C MAX

279KČ 349KČ*

AKČNÍ CENA -70KČ

IMUNITA, SRDCE, CÉVY

MOLLERS OMEGA 3 CITRON  
lahvička 250 ml
• Rybí olej z norské přírody. 
• 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. 

Doplněk stravy. Pozorně čtěte příbalový leták.

IMUNITA

RAKYTNÍČEK+ MULTIVITAMINOVÉ ŽELATINKY 
ČERVENÉ VEJCE 50 ks

179KČ 195KČ*

AKČNÍ CENA -16KČ

• Oblíbené želatinky s 9 vitaminy  
a rakytníkem na podporu imunity. 

• Skvělá ovocná chuť. 
• Bez konzervantů. 
• Limitovaná edice.
• V akci také RAKYTNÍČEK+  

želatinky - ZELENÉ VEJCE  
50 ks a RAKYTNÍČEK+  
želatinky - ŽLUTÉ VEJCE  
50 ks za 179Kč 
Doplněk stravy.349KČ*

299KČ
AKČNÍ CENA -50KČ

MULTIVITAMINY, IMUNITA CENTRUM SILVER 
100+30 tablet NAVÍC
• Nyní v limitované jarní edici + měsíc užívání navíc. 
• Kompletní multivitamín s vitamíny, minerály a stopovými  

prvky, speciálně pro osoby nad 50 let
•  V akci také Centrum AZ 100+30 tablet NAVÍC za 599Kč. 

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“

• rozpustná forma s osvěžující pomerančovou příchutí
• obsahuje 1000 mg vitamínu C, vitamín D a zinek, které 

přispívají k normální funkci imunitního systému¹

• obsahuje vitaminy B2, B6, B12 a niacin, které přispívají 
ke snížení míry únavy a vyčerpání 
Doplněk stravy. ¹Vitamín C přispívá k normální funkci imunitního systému.

619KČ

739KČ*

AKČNÍ CENA -120KČ



*Obvyklá prodejní cena, může se na jednotlivých lékárnách lišit. Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč vč. DPH. Nabídka platí od 1.3.-30.4.2022 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. 

AKČNÍ NABÍDKA S PLATNOSTÍ OD 1.3.-30.4.2022

Láhev YOS je praktická láhev na vodu s integrovaným dávkovačem
léků.  Láhev na vodu a dávkovač zajistí, že máte vždy po ruce léky i vodu. 

Tímto způsobem můžete užívat své léky nebo doplňky stravy včas, ať jste kdekoli.

Dávkovač léků pomocí magnetu 
snadno zacvakněte na láhev s vodou.

Click & Go systém
Můžete zvolit ze dvou dávkovačů, buď 
pro denní nebo týdenní použití.

Týdně nebo denně

Díky chytrému (a oceněnému) designu 
se hodí jak na doma, tak i na cesty.

Kompaktní design
Láhev je vyrobena v Holandsku,
z recyklovaného plastu.

Vyrobeno v Holandsku

100%

Láhev, která myslí za vás!
LÁHVE

JOSKA
Ten Nejlepší

dárek

Objednávejte v našem call centru na telefonu 737 571 467.

CZECHIAPHARM

Láhve, které myslí za vás!
LÁHVE

Láhev YOS je praktická láhev na vodu s integrovaným dávkovačem léků.  Láhev na vodu a dávkovač zajistí, že máte 
vždy po ruce léky i vodu. Tímto způsobem můžete užívat své léky nebo doplňky stravy včas, ať jste kdekoli.

Click & Go systém
Dávkovač léků pomocí magnetu 
snadno zacvakněte na láhev s vodou.

Můžete zvolit ze dvou dávkovačů, 
buď pro denní nebo týdenní použití.

Týdně nebo denně

Díky chytrému (a oceněnému) designu 
se hodí jak na doma, tak i na cesty.

Kompaktní design
Láhev je vyrobena v Holandsku,
z recyklovaného plastu.

Vyrobeno v Holandsku

Jste aktivní cestující 
senioři, diabetici, kardiaci 

nebo trpíte alergií? 
Mějte své léky a vodu 

stále po ruce 
v praktické YOSce!

akční cena 
449Kč
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213KČ*

 KE KAŽDÉ 
LAHVI 

VITAMIN C 
250 mg, 30 tablet

 ZDARMA



*Obvyklá prodejní cena, může se na jednotlivých lékárnách lišit. Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč vč. DPH. Nabídka platí od 1.3.-30.4.2022 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. 

• Pomáhá regulovat biologický rytmus dne a noci
• Přirozený hormon
• Bez cukru, lepku, laktózy
• Jediný volně prodejný lék na trhu obsahující melatonin 

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje melatonin 3 mg. Před použitím si pečlivě přečtěte 
příbalovou informaci. O správném použití se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

SPÁNEK MELATONIN 
VITABALANS 3 mg 10 tablet

• 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. O správném použití se 
poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

MARŤÁNCI 
JARO – LÉTO
50 ks
• Multivitaminy pro děti 

s vitaminem C a D3 pro 
podporu imunity.

• Oblíbení želatinoví Marťánci 
s ovocnou příchutí borůvka, 
jahoda, citron a mandarinka. 
Doplněk stravy.

PROENZI 3 PLUS 180 tbl.
• Špičková 

komplexní 
výživa 
s chondroitinem, 
glukosaminem 
a kolagenem 
typu II. 

• Vitamin C 
podporuje 
tvorbu 
kolagenu pro 
normální funkci 
chrupavek.  
Doplněk stravy

CLOTRIMAZOL AL
50 g krému
• K léčbě kožních a slizničních infekcí, které jsou 

způsobeny kvasinkami, plísněmi a některými 
bakteriemi. Pro dospělé a děti od 2 let.  
Volně prodejný lék k vnějšímu užití s obsahem clotrimazolu.  
Pečlivě čtěte příbalový leták a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. 

MAR RHINO,
nosní sprej  
0,05%
• Snížení otoku nosní sliznice 

při akutní i alergické rýmě.
• Zvlhčuje, čistí a urychluje 

hojení díky mořské vodě.  
Mar rhino je volně prodejný léčivý přípravek 
s obsahem účinné látky xylometazolini 
hydrochloridum. Čtěte pozorně příbalový 
leták.

• Pro lepší růst a vitalitu vlasů 
i nehtů

• Tablety s obsahem biotinu, 
methioninu a zinku

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

Doplněk stravy nenahrazuje pestrou 
vyváženou stravu a zdravý životní styl.

• Tablety obsahující vysoce vstře-
batelný hořčík 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

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

FULTIUM® D3 800 IU  
90 měkkých tobolek

PLEŤ BIOTIN 
COLLAGEN 
SKIN BEAUTY 
120 tablet

HOŘČÍK + B6 MAGNEX CITRATE + B6 
100 + 50 tablet  
ZDARMA

VLASY, NEHTY  
BIOTIN STRONG  
HAIR & NAIL  
60 tablet 

BOLEST, HOREČKA

PARAMAX  
RAPID 500 mg 
30 tablet

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

• Podpůrná léčba osteoporózy u dospělých. 
Volně prodejný léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Obsahuje cholekalciferol (vitamín D3). 
Přečtěte si pozorně příbalovou informaci.

139KČ* 109KČ
AKČNÍ CENA -30KČ

ALERGIE

CETIXIN 10 mg
100 tablet

179KČ209KČ*

AKČNÍ CENA -30KČ

49KČ59KČ*

AKČNÍ CENA -10KČ

39KČ49KČ*

AKČNÍ CENA -10KČ

259KČ309KČ*

AKČNÍ CENA -50KČ

279KČ309KČ*

AKČNÍ CENA -30KČ

359KČ409KČ*

AKČNÍ CENA -50KČ

• Pro redukci vrásek,  
zpevnění a hydrataci pleti

• Unikátní kombinace klinicky  
testovaného kolagenu  
Verisol®P, kyseliny hyaluro  
nové, biotinu, vit. C a zinku

• Komplexní vnitřní výživa  
pokožky z Finska

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

619KČ* 519KČ
AKČNÍ CENA -100KČ

209KČ* 169KČ
AKČNÍ CENA -40KČ

244KČ* 189KČ
AKČNÍ CENA -55KČ

CETEBE® VITAMIN C 500 mg 60cps.
• Cetebe® Vitamin C 500 mg s postupným uvolňováním 

jedinečným způsobem zásobuje organismus vitaminem C 
po celý den

• Vitamin C přispívá k normální funkci imunitního systému 
Unikátní TECHNOLOGIE ČASOVÝCH PERLIČEK™ Doplněk stravy. 

125KČ* 89KČ
AKČNÍ CENA -36KČ

159KČ* 119KČ
AKČNÍ CENA -40KČ

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

• V nabídce také Cetixin 10 mg 
30 tbl. za 79 Kč a Cetixin  
10 mg 10 tbl. za 49 Kč 
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje cetirizin-
dihydrochlorid 10 mg. Před použitím si pečlivě 
přečtěte příbalovou informaci.  
O správném použití se  
poraďte se svým lékařem  
nebo lékárníkem.


