
*Obvyklá prodejní cena, může se na jednotlivých lékárnách lišit. Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč vč. DPH. Nabídka platí od 5. 9. – 31. 10. 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 5. 9. – 31. 10. 2022

RÝMA – UCPANÝ NOS

Nosní sprej s vůní mentholu:
• pomáhá rychle uvolnit 

ucpaný nos
• uvolňuje tlak v dutinách
• začíná uvolňovat ucpaný 

nos do 2 minut a až na  
24 hodin, při aplikaci ráno 
a večer

• V nabídce také Otrivin, 
nosní sprej sprej 10 ml  
za 99 Kč  

OTRIVIN MENTHOL 
nosní sprej 10 ml

KOMPLEXNÍ PÉČE O VLASY

HAIR VOLUME 30 tablet
• Komplex produktů Hair volume disponuje unikátním složením. 
• Extrakt z jablka se spoustou vitamínů napomáhá regenerovat pokožku,  

proso vlasy zpevňuje a přeslička podporuje tvorbu kolagenu. Doplněk stravy
• V nabídce také péče o vlasy Hair Volume Conditioner 250 ml 399 Kč 359 Kč,  

Hair Volume Shampoo 250 ml 399 Kč 359 Kč. Kosmetika 

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.

S POSTUPNÝM UVOLŇOVÁNÍM

VITAMIN C 500 mg S ŠÍPKY,  
PRODLOUŽENÝ ÚČINEK 107 tablet

119KČ136KČ*

AKČNÍ CENA -17KČ

• 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. 
Doplněk stravy

370KČ411KČ*

AKČNÍ CENA -41KČ

105KČ139KČ*

AKČNÍ CENA -34KČ

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 5. 9. – 31. 10. 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 5. 9. – 31. 10. 2022

CHŘIPKOVÉ STAVY OSCILLOCOCCINUM®

30 dávek

599KČ699KČ*

AKČNÍ CENA -100KČ

IMUNITA, SRDCE, CÉVY MÖLLER‘S 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.
• V akci také Möller‘s Omega 3 Natur olej lahvička 250 ml, 

Möller‘s Omega 3 Ovocná příchuť lahvička 250 ml,  
Möller‘s Omega 3 50+ lahvička 250 ml, Möller´s Omega 
3 Můj první rybí olej lahvička 250 ml, Möller‘s Omega 3 
Double lahvička 250 ml, Möller‘s Omega 3 Želé rybičky 
lahvička 250 ml za 299 Kč.  
Doplněk stravy

• Echinacea obsahuje 
éterické oleje, 
hořčiny, pryskyřice, 
škroby a minerální 
látky. 

• Vitamin C a zinek 
přispívají k normální 
funkci imunitního 
systému. 

• Vitamin C přispívá ke 
snížení míry únavy 
a vyčerpání. 
Doplněk stravy

KAŠEL SINECOD SIRUP 200 ml
S ŽENŠENEM A GINKGO BILOBOU

MULTIVITAMIN S MINERÁLY 50+ 
107 tablet

169KČ 188KČ*

AKČNÍ CENA -19KČ

• Multivitamin 
s minerály je určen 
k dlouhodobému 
a pravidelnému 
užívání. 

• Obsahuje ginkgo 
bilobu a ženšen, 
který podporuje 
normální duševní 
a fyzickou činnost. 
Doplněk stravy

179KČ 205KČ*

AKČNÍ CENA -26KČ

VYVÁŽENÁ KOMBINACE ECHINACEA  
100 mg + VITAMIN C + ZINEK 
107 tablet

• Proti suchému dráždivému kašli různého původu.
• Vhodný pro dospělé a děti od 3 let.

• Sirup s vanilkovou příchutí.

229KČ* 179KČ
AKČNÍ CENA -50KČ

V akci také  
Sinecod  
50 mg, tablety 
s prodlouženým 
uvolňováním  
50 mg/tbl.  
za 189 Kč. 
 
Před použitím si  
pečlivě přečtěte  
příbalovou informaci. 
Sinecod sirup  
a Sinecod 50 mg jsou 
léky k vnitřnímu užití. 
Obsahují butamirati 
citras. 

429KČ*

IMUNITA, KOSTI, ZUBY VITAMIN D3  
1000 I.U. 90 cps.

110KČ 132KČ*

AKČNÍ CENA -22KČ

279KČ349KČ*

AKČNÍ CENA -70KČ

RÝMA NOSÁTKO  
ODSÁVAČKA NOSNÍCH HLENŮ 

PLAST – SADA 1KS

299KČ349KČ*

AKČNÍ CENA -50KČ

BOLEST VOLTAREN FORTE  
20 mg/g GEL, 150 g 

399KČ 509KČ*

AKČNÍ CENA -110KČ

• Odsávačka nosního hlenu, s připojením k vysavači, 
vyrobena z bezpečného a jakostního plastu. 

Čtěte pečlivě návod k použití. Zdravotnický prostředek.

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

• Tlumí bolest zad, svalů a kloubů.  
Pozorně si přečtěte příbalovou informaci. Voltaren Forte 20 mg/g gel,  
je lék k vnějšímu použití. Obsahuje diclofenacum diethylaminum. 

Vitamin D přispívá:
• ke správnému fungování imunitního systému,
• ke správnému vstřebávání a využití vápníku v organismu,
• k udržení zdravých  

kostí a zubů,
• k udržení správného  

fungování svalů,
• V akci také Vitamin  

D3 400 I.U. kapky,  
10 ml za 129 Kč. 
Doplněk stravy

• Prevence a léčba chřipkových stavů, jako jsou např. horečka, zimnice, 
bolest hlavy, únava a bolesti svalů.

• Bez věkového omezení.
• Může se užívat během  

těhotenství a kojení.
• V akci také  

OSCILLOCOCCINUM®  
6 dávek za 199 Kč. 
Oscillococcinum® je homeopatický  
léčivý přípravek k vnitřnímu užití, 
užívaný tradičně v homeopatii 
k prevenci a léčbě chřipkových  
stavů. Obsahuje Anas barbariae,  
hepatis et cordis extractum 200 K.  
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.



*Obvyklá prodejní cena, může se na jednotlivých lékárnách lišit. Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč vč. DPH. Nabídka platí od 5. 9. – 31. 10. 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 5. 9. – 31. 10. 2022

IMUNITA TEREZIA HLÍVA 
ÚSTŘIČNÁ S RAKYTNÍKOVÝM 
OLEJEM 60 + 60 kapslí

DETOX ACTIV LIVER  
30 tablet 
• Přírodní bylinný komplex extraktů 

z Ostropestřce Mariánského, kukumy 
a artyčoku pomáhají při detoxikaci vašeho 
organismu, napomáhají regeneraci jater a tím 
snižují únavu přetíženého organismu. 
Doplněk stravy

320KČ

355KČ*

AKČNÍ CENA -35KČ

205KČ*

IMUNITA – DĚTI RAKYTNÍČEK  
MULTIVITAMINOVÉ ŽELATINKY 
S RAKYTNÍKEM ORIGINÁL 70 KS

KOSTI – IMUNITA TEREZIA 
VITAMIN D3 400 IU 
KAPKY 10 ml

249KČ* 209KČ
AKČNÍ CENA -40KČ

• Skvělá chuť díky obsahu ovocné šťávy. 
• Obsahují vitaminy a rakytník na podporu 

obranyschopnosti organizmu. 
• Bez konzervačních látek. 
• V akci také RAKYTNÍČEK multivitaminové želatinky 

s rakytníkem DŽUNGLE 70 ks, RAKYTNÍČEK multivita-
minové želatinky s rakytníkem MOŘSKÝ SVĚT 140 ks, 
RAKYTNÍČEK multivitaminové želatinky s rakytní-
kem – hruška 70 ks, RAKYTNÍČEK multivitaminové 
želatinky s rakytníkem – višeň 70 ks, RAKYTNÍČEK 
veganské želé MARACUJA 90 ks, RAKYTNÍČEK 
veganské želé DIVOKÉ OVOCE 90 ks, RAKYTNÍČEK+ 
multivitaminové želatinky se zimolezem 50 ks  
za 249 Kč 209 Kč. Doplňky stravy. 

• Nejsilnější hlíva na trhu.* 
• Hlíva z ověřených pěstíren. 
• Šípek a rakytník podporují imunitní systém. 
• Bez konzervačních látek. 

• V akci také TEREZIA Hlíva ústřičná s rakytníkovým 
olejem 30 + 30 kapslí 239 Kč 229 Kč, TEREZIA Hlíva 
ústřičná s rakytníkovým olejem 100 + 100 kapslí  
649 Kč 609 Kč, TEREZIA Hlíva ústřičná + lactobacily  
60 + 60 kapslí 449 Kč 419 Kč. 
Doplňky stravy. *Nejvyšší obsah deklarovaných betaglukanů.  
Dle průzkumu z lékáren, červen 2021.

• Na podporu tvorby kostí a zubů. 
• Vitamin D3 reguluje metabolismus vápníku a udržuje 

normální funkci imunitního systému. 
• V akci také TEREZIA Vitamin D3 1000 IU  

30 tobolek 69 Kč 59 Kč, TEREZIA Vitamin D3 1000 IU 
90 tobolek 119 Kč 99 Kč, TEREZIA Vitamin D3 2000 IU 
30 tobolek 79 Kč 69 Kč, TEREZIA Vitamin D3 2000 IU 
90 tobolek 129 Kč 119 Kč. 
Doplňky stravy. 

229KČ* 189KČ
AKČNÍ CENA -40KČ

429KČ* 409KČ
AKČNÍ CENA -20KČ

385KČ

428KČ*

AKČNÍ CENA -43KČ

UDRŽENÍ HLADINY CUKRU  
ZUCCARIN 60 tablet
• Pomáhá udržovat vyrovnanou hladinu 

cukrů v krvi. 
• Je výborným pomocníkem při hubnutí. 

Doplněk stravy

LÁHEV S DÁVKOVAČEM NA LÉKY YOS LÁHEV 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.  
Nejedná se o zdravotnický prostředek. 

297KČ

349KČ*

AKČNÍ CENA -52KČ

• Methionin je jedna z dvaceti esenciálních aminokyselin. 
• Účastní se na rozkladu tuků a brání jejich ukládání 

v játrech a cévách, podporuje správné fungování trávicí 
soustavy, brání lámavosti vlasů, urychluje buněčný 
metabolismus, podporuje tvorbu kolagenu, je to silný 
antioxidant. 
Doplněk stravy

PÉČE O VLASY, KŮŽI A NEHTY  
METHIONIN 500 mg N100 100 tbl.

385KČ

428KČ*

AKČNÍ CENA -43KČ



*Obvyklá prodejní cena, může se na jednotlivých lékárnách lišit. Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč vč. DPH. Nabídka platí od 5. 9. – 31. 10. 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.

• Bylinná zubní pasta HOMEO bez fluo-
ru a mentholu, je vhodná při homeo-
patické léčbě nebo alergii na fluor.

• Obsahuje bylinný extrakt Herbadent 
ze 7 bylin Herbadent bez mentholu,  
ale navíc s ženšenem.

• Díky tomu působí antisepticky 
a preventivně proti zubnímu plaku.

• Svěží bylinná chuť.  
Kosmetika

HERBADENT ORIGINAL  
HOMEO BYLINNÁ ZUBNÍ PASTA 
BEZ FLUORU A MENTHOLU 100 g 

MARŤÁNCI GUMMY ECHINACEA 
50 ks
• Multivitaminy pro 

děti s echinaceou, 
vitaminem C 
a zinkem pro podporu 
imunitního systému.

• Oblíbení želatinoví 
Marťánci s příchutí 
třešně a jahody. 
Doplněk stravy

NIZORAL, ŠAMPON  
100 ml
• Bojuje proti příčině 

lupů 
• Zmírňuje svědění a za-

rudnutí pokožky hlavy
• Prevence a léčba kož-

ních infekcí způsobe-
ných kvasinkami nebo 
plísněmi  
Nizoral je volně prodejný lék 
k vnějšímu užití. Obsahuje 
ketokonazol. Pečlivě čtěte příbalový 
leták a poraďte se s lékařem nebo 
lékárníkem.

HEDRIN ONCE, SPRAY GEL 
100 ml
• Hubí veš dětskou i její vajíčka.
• Působí do 15 minut. 
• Nedráždí pokožku. 
• Pro děti již od 6 měsíců 

a dospělé.
• Snadná aplikace ve spreji.  

Zdravotnický prostředek.  
Čtěte návod k použití.

CETEBE® IMMUNITY FORTE  
60 kapslí
• Prémiový přípravek na podporu imunity, který se 

skládá z komplexu 3 látek: vitaminu C s postupným 
uvolňováním, vitaminu D a zinku. 

• Nová verze oblíbené bylinné ústní 
vody Original.

• Obsahuje vyšší koncentraci extraktu 
ze 7 bylin v kombinaci s fluoridy.

• Díky tomu působí antisepticky 
a preventivně proti vzniku  
zubního kazu.

• Svěží bylinná chuť. 
Kosmetika

• Oblíbená bylinná ústní voda  
Original.

• Obsahuje léty prověřený bylinný 
extrakt Herbadent ze 7 bylin.

• Díky tomu působí antisepticky 
a preventivně proti zubnímu plaku.

• Svěží bylinná chuť. 
Kosmetika

BIOPRON BABY+ 
10 ml

HERBADENT PROFESSIONAL  
BYLINNÁ ÚSTNÍ VODA S CHLOR- 
HEXIDINEM (0,12%) 240 ml

HERBADENT ORIGINAL 
BYLINNÁ ÚSTNÍ VODA 400 ml

HERBADENT ORIGINAL 
FORTE BYLINNÁ ÚSTNÍ  
VODA 400 ml

HERBADENT ORIGINAL 
BYLINNÁ ZUBNÍ PASTA 
S FLUORIDY 100 g

• Probiotické kapky 
s vitaminem D pro děti 
od narození.

• Podpora správného 
vývoje střevní 
mikrobioty a imunitního 
systému díky vit. D.

• V akci také Biopron Baby 
10 ml za 359 Kč 
Doplňky stravy

HERBADENT ORIGINAL 
BYLINNÝ GEL NA DÁSNĚ  
25 g 

FULTIUM® D3 800 IU 
měkké tobolky 90 ks
• Prevence nedostatku vitaminu D u dospělých 

a dospívajících (ve věku od 12 let).
• Podpůrná léčba osteoporózy u dospělých. 

• Bylinný gel na dásně HERBADENT  
je ideálním doplňkem preventivní 
péče o zdraví vašich úst.

• Vhodný pro lokální aplikaci při 
výskytu zánětlivých projevů,  
aftech a začínající paradentóze.

• Lze ho také používat k péči  
o dásně s otlaky od snímatelné 
náhrady či rovnátek.

• Svěží bylinná chuť. Kosmetika

• Oblíbená bylinná zubní pasta  
Original.

• Obsahuje léty prověřený bylinný 
extrakt Herbadent ze 7 bylin 
v kombinaci s fluoridy.

• Díky tomu působí antisepticky 
a preventivně proti vzniku  
zubního kazu.

• Svěží bylinná chuť. 
Kosmetika

419KČ* 359KČ
AKČNÍ CENA -60KČ

179KČ199KČ*

AKČNÍ CENA -20KČ

199KČ219KČ*

AKČNÍ CENA -20KČ

159KČ179KČ*

AKČNÍ CENA -20KČ

149KČ159KČ*

AKČNÍ CENA -10KČ

159KČ179KČ*

AKČNÍ CENA -20KČ

169KČ* 139KČ
AKČNÍ CENA -30KČ

329KČ* 269KČ
AKČNÍ CENA -60KČ

199KČ* 159KČ
AKČNÍ CENA -40KČ

399KČ* 339KČ
AKČNÍ CENA -60KČ

290KČ* 229KČ
AKČNÍ CENA -61KČ

Doplněk 
stravy. 
Vitaminy C, 
D a zinek 
přispívají 
ke správné 
funkci 
imunitního 
systému.

ZDRAVÉ ZUBY A DÁSNĚ

159KČ169KČ*

AKČNÍ CENA -10KČ

• Bylinná ústní voda s příjemnou chutí  
je vhodná na záněty dásní, gingivitidu,  
před a po extrakci zubu nebo implantaci. 

• Vysoký podíl léty prověřeného bylinného 
extraktu Herbadent ze 7 bylin v kombinaci 
s chlorhexidinem (0,12 % CHX) působí 
protizánětlivě.

• Napomáhá snižovat množství bakterií 
v ústní dutině a redukuje tak zubní  
plak. Kosmetika

Volně prodejný 
léčivý přípravek 
k vnitřnímu 
užití. Obsahuje 
cholekalciferol 
(vitamín D3). 
Přečtěte 
si pozorně 
příbalovou 
informaci.


