
*Obvyklá prodejní cena, může se na jednotlivých lékárnách lišit. Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč vč. DPH. Nabídka platí od 2. 1. - 28. 2. 2023 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 2. 1. - 28. 2. 2023

KAŠEL

• efektivní úleva od suchého 
dráždivého kašle

• bez cukru
• příjemná višňová příchuť
• pro dospělé a děti od 6 let 

V nabídce také ROBITUSSIN  
EXPECTORANS na odkašlávání 
100 mg/5 ml sirup/100 ml  
za 179 Kč  

CHŘIPKOVÉ STAVY

OSCILLOCOCCINUM®  
30 dávek

ROBITUSSIN ANTITUSSI-
CUM NA SUCHÝ DRÁŽDI-
VÝ KAŠEL 7,50 mg/5 ml, 
sirup/100 ml

 179KČ229KČ*

AKČNÍ CENA -50KČ

123KČ136KČ*

AKČNÍ CENA -13KČ

 599KČ719KČ*

AKČNÍ CENA -120KČ

• 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.  
 

S POSTUPNÝM UVOLŇOVÁNÍM

VITAMIN C 500 mg S ŠÍPKY  
107 tablet

• 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 nabídce 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.  
 

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. O správném použití se poraďte se svým lékařem nebo lékár-
níkem. Robitussin Antitussicum na suchý dráždivý kašel 7,50 mg/5 ml, sirup. Obsahuje dextro-
methorphan. Robitussin Expectorans na odkašlávání 100 mg/5ml, sirup. Obsahuje guaifenesin.  
Léky k vnitřnímu užití.

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 2. 1. - 28. 2. 2023 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 2. 1. - 28. 2. 2023

Panadol Extra Novum 
proti mírné až středně 
silné bolesti: 
• hlavy včetně migrény; 

zubů 
• při menstruačních 

bolestech 
• bolesti svalů, kloubů 

a v krku při onemoc-
nění horních cest 
dýchacích. 

• Objevuje se v krvi již 
do 10 minut.  

NACHLAZENÍ, IMUNITA VITAMIN C 500  
AKTIVOVANÁ FORMA TBL. 30

192KČ 229KČ*

AKČNÍ CENA -37KČ

• špičková nová aktivovaná forma vitaminu C,  
selen a nukleotidy pro podporu Vaší imunity. 
Doplněk stravy.

43KČ 53KČ*

AKČNÍ CENA -10KČ

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

279KČ349KČ*

AKČNÍ CENA -70KČ

RÝMA NOSÁTKO  
ODSÁVAČKA NOSNÍCH HLENŮ 

PLAST – SADA 1KS

BOLEST VOLTAREN FORTE  
20 mg/g gel/100 g

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

Čtěte pečlivě návod k použití. Zdravotnický prostředek.

Voltaren Forte 20 mg/g gel proti bolesti až na 24 hodin, 
při aplikaci 2x denně ráno a večer:
• ulevuje od bolesti zad, svalů a kloubů -  

má protizánětlivý účinek
• snadno otevíratelný uzávěr 
• V nabídce také Voltaren 140 mg léčivá náplast,  

5 ks za 329 Kč. 
Pozorně si přečtěte příbalovou informaci. Voltaren Forte 20 mg/g gel je lék 
k vnějšímu použití. Obsahuje diclofenacum diethylaminum. Voltaren 140 mg  
léčivá náplast je lék k vnějšímu použití. Obsahuje diclofenacum natricum. 

PÉČE O VLASY, KŮŽI A NEHTY 

METHIONIN 500 mg N100  
100 tbl.

• Methionin je jedna 
z dvaceti esenciálních 
aminokyselin. 

• Účastní se na rozkladu 
tuků a brání jejich uklá-
dání v játrech a cévách, 
podporuje správné fungo-
vání trávicí soustavy, brání 
lámavosti vlasů, urychluje 
buněčný metabolismus, 
podporuje tvorbu kolage-
nu, je to silný antioxidant. 
Doplněk stravy

DETOX

ACTIV LIVER 30 tablet 

• Přírodní bylinný 
komplex extraktů 
z Ostropestřce 
Mariánského, 
kukumy a artyčo-
ku pomáhají při 
detoxikaci vašeho 
organismu, napo-
máhají regeneraci 
jater a tím snižují 
únavu přetíženého 
organismu. 
Doplněk stravy.

• 1mx6cm
• 20ks

 
V akci 
i další 
druhy 

náplastí.

179KČ 205KČ*

AKČNÍ CENA -26KČ

• 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.

BOLEST PANADOL EXTRA NOVUM 
500 mg/65 mg, 24 potah. tablet 

• Vitamin D3 podporuje 
správné fungování 
imunitního systému. 

• Přispívá k udržení 
normálního stavu 
kostí a zubů, napomá-
há k udržení normální 
činnosti svalů. 

• Usnadňuje vstřebá-
vání a využití vápníku 
a fosforu v organizmu. 

• Podílí se na procesu 
dělení buněk. 
Doplněk stravy.

178KČ* 159KČ
AKČNÍ CENA -19KČ

IMUNITA, KOSTI, SVALY

VITAMIN D3 2000 I.U.
107 tobolek

V nabídce také Panadol 
Novum 500 mg, 24 potahovaných tablet za 95 Kč. 
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Extra Novum 500 mg/65 mg potaho-
vané tablety je lék k vnitřnímu užití. Panadol Novum 500 mg potahované tablety 
je lék k vnitřnímu užití, obsahuje paracetamol.

320KČ 355KČ*

AKČNÍ CENA -35KČ

385KČ 428KČ*

AKČNÍ CENA -43KČ

57KČ71KČ*

AKČNÍ CENA -14KČ

299KČ 399KČ*

AKČNÍ CENA -100KČ

NÁPLASTI HANSAPLAST 
DĚTSKÁ NÁPLAST FROZEN

   20KS



*Obvyklá prodejní cena, může se na jednotlivých lékárnách lišit. Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč vč. DPH. Nabídka platí od 2. 1. - 28. 2. 2023 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. 

53KČ*

SIMPLYMED PULZNÍ 
OXYMETR 
M 170
• Pulzní oxymetr nové 

generace 
Zdravotnický prostředek.  
Čtete pozorně příbalový leták.

SimplyMed Automatický  
zápěstní tlakoměr U63I

    Automatický tlakoměr pro měření tlaku a tepové 
frekvence v oblasti zápěstí

    Komfortní ovládání měření jedním tlačítkem

    Automaticky zobrazí průměr tří posledních výsledků 
měření, indikátor nepravidelného tepu (IHB)

    Paměť až pro 2x 90 výsledků měření

    Univerzální manžeta pro měření na zápěstí 13,5-21,5 cm

SimplyMed 
Dávkovač léků týdenní 28003

  Praktický organizér pro častější dávkování léků 
s patrovým uspořádáním

  Umístění zásuvných kazet nad sebou šetří místo 
a chrání léky před přímým slunečním světlem 

  Denní kazety jsou barevně odlišené a výrazně 
popsané dny v týdnu, použitelné i samostatně, 
např. na cestách

  Každá ze zásuvek je rozdělena na čtyři výrazně 
označené části: ráno, poledne, večer, noc 

  Zakulacený tvar přihrádek pro maximální využití  
místa a snadnější manipulaci

SimplyMed 
Dávkovač léků týdenní 21010

    Týdenní dávkovač léků v atraktivním barevném 
provedení

    ásuvné kazety označené dny v týdnu je možné 
používat i samostatně 

    Každá denní kazeta obsahuje tři přihrádky pro 
dávkování léků třikrát denně: ráno, v poledne a večer

    Jednotlivé přihrádky jsou ikonami výrazně označené, 
otvírají se samostatně, nehrozí smíchání dávek

    Průhledný materiál pro dokonalý přehled o obsahu

Název produktu PDK kód EAN kód Ks v kartonu Kategorie produktu

Dávkovač léků týdenní 21010 4816477  0769503433455 50 Dávkovače léků

Název produktu PDK kód EAN kód Ks v kartonu Kategorie produktu

Automatický zápěstní tlakoměr U63I 4816394 6953825906276 50 Tlakoměry

Název produktu PDK kód EAN kód Ks v kartonu Kategorie produktu

Dávkovač léků týdenní 28003 4816485 0769503433462 50 Dávkovače léků

Zdravotnický 
prostředek

Zdravotnický 
prostředek

Zdravotnický 
prostředek

269 Kč
Doporučená prodejní cena s DPH

849 Kč
Doporučená prodejní cena s DPH

249 Kč
Doporučená prodejní cena s DPH

SimplyMed Infračervený 
bezdotykový teploměr UFR103

  Infračervený teploměr pro okamžité přesné 
bezdotykové měření

  Stačí přiblížit sondu k čelu a stisknout tlačítko, výsledek 
již za sekundu

  Měření tělesné teploty i objektový režim (voda ve vaně, 
mléko). Měří také teplotu okolního prostředí

  Velký, zeleně podsvícený LCD digitální displej

  Paměť uchová až dvacet výsledků měření, snadné 
přepínání mezi °C / °F, zvuková signalizace 

Název produktu PDK kód EAN kód Ks v kartonu Kategorie produktu

Infračervený teploměr UFR103 4816428   6953825906290 50 Infračervené teploměry

Zdravotnický 
prostředek

Název produktu PDK kód EAN kód Ks v kartonu Kategorie produktu

Dávkovač léků týdenní L018 4816469 0769503433479 50 Dávkovače léků

SimplyMed 
Dávkovač léků týdenní L018

    Kompaktní dávkovač léků v elegantním barevném 
provedení

    Ideální na cesty: Textilní pouzdro se ani při častějším 
přesouvání nepoškrábe

    Za zipem uloženy kazety na jednotlivé dny v týdnu, 
použitelné i samostatně

    Každá denní kazeta je dělena na dvě přihrádky (ráno/
večer), přihrádky se otvírají samostatně

    Do vnitřní kapsy ve víku pouzdra je možno bezpečně 
uložit příbalové letáky269 Kč

Doporučená prodejní cena s DPH

659 Kč
Doporučená prodejní cena s DPH

Zdravotnický 
prostředek

SimplyMed Infračervený 
bezdotykový teploměr UFR102

  Infračervený teploměr pro okamžité přesné bezdotykové 
měření

  Pro měření tělesné teploty na čele nebo v uchu, ale 
nechybí ani objektový režim

  Kompaktní minimalistický tvar s velkým digitálním LED 
displejem, zelené podsvícení

  Paměť pro dvacet výsledků měření, funkce 
automatického vypínání, snadné přepínání mezi °C / °F

  Zvuková signalizace pro teplotu vyšší než 37,5 °C

Název produktu PDK kód EAN kód Ks v kartonu Kategorie produktu

Infračervený teploměr UFR102 4816410  6953825906283 50 Infračervené teploměry

Zdravotnický 
prostředek

849 Kč
Doporučená prodejní cena s DPH

SimplyMed Pažní digitální 
tlakoměr s adaptérem U80EH

    Plně automatický profesionální tlakoměr 

    Pro přesné měření krevního tlaku a tepové frekvence 

    Přehledný LCD displej a velká ovládací tlačítka pro 
snadné použití staršími lidmi

    Paměť až pro 2x 90 výsledků měření, indikátor 
nepravidelného tepu (IHB)

    Prostorná univerzální manžeta 22-42 cm

    Součástí balení je AC adaptér 

Název produktu PDK kód EAN kód Ks v kartonu Kategorie produktu

Pažní tlakoměr s adaptérem U80EH 4816386 6953825906252 50 Tlakoměry

Zdravotnický prostředek

849 Kč
Doporučená prodejní cena s DPH

SimplyMed Automatický  
pažní tlakoměr U82RH

    Plně automatický profesionální tlakoměr

    Pro přesné měření krevního tlaku a tepové frekvence

    Extra velký LED displej dobře čitelný i pro osoby se 
slabším zrakem

    Paměť až pro 2x 199 výsledků měření, indikátor 
nepravidelného tepu (IHB)

    Prostorná univerzální manžeta 22-42 cm

Název produktu PDK kód EAN kód Ks v kartonu Kategorie produktu

Automatický pažní tlakoměr U82RH 4816402  6953825906269 50 Tlakoměry

Zdravotnický prostředek

999 Kč
Doporučená prodejní cena s DPH

SimplyMed  
Pulzní oxymetr M 170

    Rychle a přesně měří hladinu kyslíku v krvi a srdeční tep

    Může pomoci včas odhalit rozvoj onemocnění plic, jako je 
zápal plic, astma, aktivní či prodělaný covid

    Navíc odhalí zástavy dechu při spánku, které jsou projevem 
obstrukční spánkové apnoe (OSA)

    Monitoruje hlavní parametr onemocnění: Pokles hladiny 
kyslíku v krvi na hodinu spánku (ODI)

    Obstrukční spánková apnoe (OSA) postihuje až 10 % 
dospělých, nejčastěji s nadváhou si obezitou

Název produktu PDK kód EAN kód Ks v kartonu Kategorie produktu

SimplyMed pulzní oxymetr M 170 4801065 0769503354989 100 Pulzní oxymetry

999 Kč
Doporučená prodejní cena s DPH

Zdravotnický 
prostředek

SIMPLYMED TERMOFOR 
S PLETENÝM OBALEM 
2L-SOVA

179KČ219KČ*

AKČNÍ CENA -40KČ

• Ohřívací lahev 
je osvědčená 
a prověřená 
pomůcka 
Zdravotnický prostředek.  
Čtete pozorně příbalový leták.

SIMPLYMED PAŽNÍ DIGITÁL.
TLAKOMĚR S ADAPTEREM 
U80EH

679KČ849KČ*

AKČNÍ CENA -170KČ

SIMPLYMED INFRAČERVENÝ 
BEZDOTYKOVÝ TEPLOMĚR 
UFR103
• Moderní teplo-

měr SimplyMed 
využívá pokročilou 
infračervenou (IR) 
technologii k oka-
mžitému a přesné-
mu bezdotykovému 
měření teploty. 
Zdravotnický prostředek.  
Čtete pozorně příbalový leták.

529KČ659KČ*

AKČNÍ CENA -130KČ

• Pažní digitální 
tlakoměr je plně 
automatický pro-
fesionální přístroj 
pro přesné měření 
systolického i dia-
stolického krevní-
ho tlaku a tepové 
frekvence.  
Zdravotnický prostředek. 
Čtete pozorně příbalový 
leták.

799KČ999KČ*

AKČNÍ CENA -200KČ

SIMPLYMED AUTOMATICKÝ 
PAŽNÍ DIGITÁL.TLAKOMĚR 
U82RH

799KČ999KČ*

AKČNÍ CENA -200KČ

SIMPLYMED DÁVKOVAČ LÉKŮ 
TÝDENNÍ 21010-HORIZONT

• Týdenní dávkovač 
léků je praktický 
organizér na 
ukládání léků 
Zdravotnický prostředek.  
Čtete pozorně příbalový 
leták.

SimplyMed Automatický  
zápěstní tlakoměr U63I

    Automatický tlakoměr pro měření tlaku a tepové 
frekvence v oblasti zápěstí

    Komfortní ovládání měření jedním tlačítkem

    Automaticky zobrazí průměr tří posledních výsledků 
měření, indikátor nepravidelného tepu (IHB)

    Paměť až pro 2x 90 výsledků měření

    Univerzální manžeta pro měření na zápěstí 13,5-21,5 cm

SimplyMed 
Dávkovač léků týdenní 28003

  Praktický organizér pro častější dávkování léků 
s patrovým uspořádáním

  Umístění zásuvných kazet nad sebou šetří místo 
a chrání léky před přímým slunečním světlem 

  Denní kazety jsou barevně odlišené a výrazně 
popsané dny v týdnu, použitelné i samostatně, 
např. na cestách

  Každá ze zásuvek je rozdělena na čtyři výrazně 
označené části: ráno, poledne, večer, noc 

  Zakulacený tvar přihrádek pro maximální využití  
místa a snadnější manipulaci

SimplyMed 
Dávkovač léků týdenní 21010

    Týdenní dávkovač léků v atraktivním barevném 
provedení

    ásuvné kazety označené dny v týdnu je možné 
používat i samostatně 

    Každá denní kazeta obsahuje tři přihrádky pro 
dávkování léků třikrát denně: ráno, v poledne a večer

    Jednotlivé přihrádky jsou ikonami výrazně označené, 
otvírají se samostatně, nehrozí smíchání dávek

    Průhledný materiál pro dokonalý přehled o obsahu

Název produktu PDK kód EAN kód Ks v kartonu Kategorie produktu

Dávkovač léků týdenní 21010 4816477  0769503433455 50 Dávkovače léků

Název produktu PDK kód EAN kód Ks v kartonu Kategorie produktu

Automatický zápěstní tlakoměr U63I 4816394 6953825906276 50 Tlakoměry

Název produktu PDK kód EAN kód Ks v kartonu Kategorie produktu

Dávkovač léků týdenní 28003 4816485 0769503433462 50 Dávkovače léků

Zdravotnický 
prostředek

Zdravotnický 
prostředek

Zdravotnický 
prostředek

269 Kč
Doporučená prodejní cena s DPH

849 Kč
Doporučená prodejní cena s DPH

249 Kč
Doporučená prodejní cena s DPH

SimplyMed Infračervený 
bezdotykový teploměr UFR103

  Infračervený teploměr pro okamžité přesné 
bezdotykové měření

  Stačí přiblížit sondu k čelu a stisknout tlačítko, výsledek 
již za sekundu

  Měření tělesné teploty i objektový režim (voda ve vaně, 
mléko). Měří také teplotu okolního prostředí

  Velký, zeleně podsvícený LCD digitální displej

  Paměť uchová až dvacet výsledků měření, snadné 
přepínání mezi °C / °F, zvuková signalizace 

Název produktu PDK kód EAN kód Ks v kartonu Kategorie produktu

Infračervený teploměr UFR103 4816428   6953825906290 50 Infračervené teploměry

Zdravotnický 
prostředek

Název produktu PDK kód EAN kód Ks v kartonu Kategorie produktu

Dávkovač léků týdenní L018 4816469 0769503433479 50 Dávkovače léků

SimplyMed 
Dávkovač léků týdenní L018

    Kompaktní dávkovač léků v elegantním barevném 
provedení

    Ideální na cesty: Textilní pouzdro se ani při častějším 
přesouvání nepoškrábe

    Za zipem uloženy kazety na jednotlivé dny v týdnu, 
použitelné i samostatně

    Každá denní kazeta je dělena na dvě přihrádky (ráno/
večer), přihrádky se otvírají samostatně

    Do vnitřní kapsy ve víku pouzdra je možno bezpečně 
uložit příbalové letáky269 Kč

Doporučená prodejní cena s DPH

659 Kč
Doporučená prodejní cena s DPH

Zdravotnický 
prostředek

SimplyMed Infračervený 
bezdotykový teploměr UFR102

  Infračervený teploměr pro okamžité přesné bezdotykové 
měření

  Pro měření tělesné teploty na čele nebo v uchu, ale 
nechybí ani objektový režim

  Kompaktní minimalistický tvar s velkým digitálním LED 
displejem, zelené podsvícení

  Paměť pro dvacet výsledků měření, funkce 
automatického vypínání, snadné přepínání mezi °C / °F

  Zvuková signalizace pro teplotu vyšší než 37,5 °C

Název produktu PDK kód EAN kód Ks v kartonu Kategorie produktu

Infračervený teploměr UFR102 4816410  6953825906283 50 Infračervené teploměry

Zdravotnický 
prostředek

849 Kč
Doporučená prodejní cena s DPH

SimplyMed Pažní digitální 
tlakoměr s adaptérem U80EH

    Plně automatický profesionální tlakoměr 

    Pro přesné měření krevního tlaku a tepové frekvence 

    Přehledný LCD displej a velká ovládací tlačítka pro 
snadné použití staršími lidmi

    Paměť až pro 2x 90 výsledků měření, indikátor 
nepravidelného tepu (IHB)

    Prostorná univerzální manžeta 22-42 cm

    Součástí balení je AC adaptér 

Název produktu PDK kód EAN kód Ks v kartonu Kategorie produktu

Pažní tlakoměr s adaptérem U80EH 4816386 6953825906252 50 Tlakoměry

Zdravotnický prostředek

849 Kč
Doporučená prodejní cena s DPH

SimplyMed Automatický  
pažní tlakoměr U82RH

    Plně automatický profesionální tlakoměr

    Pro přesné měření krevního tlaku a tepové frekvence

    Extra velký LED displej dobře čitelný i pro osoby se 
slabším zrakem

    Paměť až pro 2x 199 výsledků měření, indikátor 
nepravidelného tepu (IHB)

    Prostorná univerzální manžeta 22-42 cm

Název produktu PDK kód EAN kód Ks v kartonu Kategorie produktu

Automatický pažní tlakoměr U82RH 4816402  6953825906269 50 Tlakoměry

Zdravotnický prostředek

999 Kč
Doporučená prodejní cena s DPH

SimplyMed  
Pulzní oxymetr M 170

    Rychle a přesně měří hladinu kyslíku v krvi a srdeční tep

    Může pomoci včas odhalit rozvoj onemocnění plic, jako je 
zápal plic, astma, aktivní či prodělaný covid

    Navíc odhalí zástavy dechu při spánku, které jsou projevem 
obstrukční spánkové apnoe (OSA)

    Monitoruje hlavní parametr onemocnění: Pokles hladiny 
kyslíku v krvi na hodinu spánku (ODI)

    Obstrukční spánková apnoe (OSA) postihuje až 10 % 
dospělých, nejčastěji s nadváhou si obezitou

Název produktu PDK kód EAN kód Ks v kartonu Kategorie produktu

SimplyMed pulzní oxymetr M 170 4801065 0769503354989 100 Pulzní oxymetry

999 Kč
Doporučená prodejní cena s DPH

Zdravotnický 
prostředek

219KČ269KČ*

AKČNÍ CENA -50KČ

KOŇSKÁ MAST 
S KONOPÍM  

HŘEJIVÁ 250 ml / 
 KOŇSKÁ MAST 

S KONOPÍM  
CHLADIVÁ  

250 ml

KOŇSKÁ MAST 
S CBD HŘEJIVÁ 

200 ml / 
 KOŇSKÁ MAST 

S CBD CHLADIVÁ 
200 ml

KOŇSKÁ MAST 
HŘEJIVÁ  

250 ml / KOŇSKÁ 
MAST CHLADIVÁ  

250 ml

Unikátní bylinný balzám 
vyrobený z 25 druhů 
rostlinných extraktů, 

obohacený o CBD.
Kosmetika

183KČ

229KČ*

AKČNÍ CENA
-46KČ

236KČ

295KČ*

AKČNÍ CENA
-59KČ

159KČ

199KČ*

AKČNÍ CENA
-40KČ

KOŇSKÁ MAST 
S KOLAGENEM 

HŘEJIVÁ 200 ml / 
 KOŇSKÁ MAST 
S KOLAGENEM 

CHLADIVÁ 200 ml
Unikátní emulzní gel s moř-
ským kolagenem, kyselinou 

hyaluronovou a 25 bylinnými 
a rostlinnými extrakty.

Kosmetika

183KČ

229KČ*

AKČNÍ CENA
-46KČ

KOŇSKÁ MAST 
FORTE HŘEJIVÁ 

250 ml / KOŇSKÁ 
MAST FORTE 

CHLADIVÁ 250 ml

215KČ

269KČ*

AKČNÍ CENA
-54KČ

BOLEST KLOUBŮ A SVALŮ

Unikátní bylinný balzám 
s extraktem z konopí  

a z 25 druhů bylin a rostlin.
Kosmetika

Unikátní bylinný balzám 
 z 25 druhů bylinných 

a rostlinných extraktů.
Kosmetika

Unikátní bylinný balzám 
vyrobený z 25 druhů bylin 
podle tradiční, generacemi 

prověřené receptury.
Kosmetika

428KČ*

• Digitální zápěst-
ní tlakoměr pro 
měření systolic-
kého i diastolic-
kého krevního 
tlaku a tepové 
frekvence 
Zdravotnický prostředek.  
Čtete pozorně příbalový 
leták.



*Obvyklá prodejní cena, může se na jednotlivých lékárnách lišit. Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč vč. DPH. Nabídka platí od 2. 1. - 28. 2. 2023 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. 

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

• Podpůrná léčba osteoporózy u dospělých. 

MAGNETRANS® ULTRA 375 mg 
100 tobolek

CETEBE® IMUNACTIV 
20 cucacích pastilek

MARŤÁNCI GUMMY PODZIM - 
ZIMA EMOJIS
50 pcs

NIZORAL EXPERT 
šampon pro 
každodenní 
péči 200 ml• Multivitaminy 

s rakytníkem a novými  
tvary marťanských 
EMOJIS.

• Vitaminy C,D3 a zinek 
přispívají ke správné 
funkci imunitního 
systému. 
Doplněk stravy.

139KČ179KČ*

AKČNÍ CENA -40KČ

• Zmírňuje svědění pokožky 
hlavy a omezuje tvorbu lupů. 

• Jemná a zároveň účinná péče 
o pokožku hlavy a vlasy pro 
každý den. 

• Působí již po prvním umytí. 
Kosmetický přípravek

IMUNITA TEREZIA HLÍVA 
ÚSTŘIČNÁ + LACTOBACILY 
60 + 60 kapslí

IMUNITA – DĚTI RAKYTNÍČEK 
MULTIVITAMINOVÉ ŽELATINKY 
ORIGINÁL 70 KS

KOSTI – IMUNITA TEREZIA 
VITAMIN D3 400 IU 
KAPKY 10 ml

249KČ* 209KČ
AKČNÍ CENA -40KČ

• Skvělá chuť díky obsahu 20 % ovocné šťávy. 
• Obsahují vitaminy a rakytník na podporu 

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

HRUŠKA, RAKYTNÍČEK multivitaminové želatinky 
VIŠEŇ, RAKYTNÍČEK multivitaminové želatinky 
DŽUNGLE, RAKYTNÍČEK multivitaminové želatinky 
MOŘSKÝ SVĚT, RAKYTNÍČEK veganské želé DIVOKÉ 
OVOCE, RAKYTNÍČEK veganské želé MARACUJA, 
RAKYTNÍČEK+ multivitaminové želatinky se 
zimolezem 50 ks za 209 Kč. 
Doplňky stravy. 

• Nejsilnější hlíva na trhu* od českého výrobce. 
• Šípek a rakytník podporují imunitu. 
• Bez konzervačních látek. 
• V akci také TEREZIA Hlíva ústřičná s rakytníkovým 

olejem 60+60 kapslí za 409 Kč, TEREZIA Hlíva ústřičná 
s rakytníkovým olejem 100+100 kapslí za 609 Kč. 
Doplněk stravy. *Nejvyšší obsah deklarovaných betaglukanů. Dle průzkumu 
z lékáren, srpen 2022.

• Pro podporu tvorby kostí a zubů. 
• Vitamin D3 reguluje metabolismus vápníku,  

přispívá ke správné činnosti svalů a podporuje 
imunitní systém. 

• V akci také TEREZIA Vitamin D3 1000 IU 30 tobolek  
za 59 Kč, TEREZIA Vitamin D3 1000 IU 90 tobolek  
za 99 Kč. 
Doplňky stravy. 

229KČ* 189KČ
AKČNÍ CENA -40KČ

449KČ* 419KČ
AKČNÍ CENA -30KČ

179KČ219KČ*

AKČNÍ CENA -40KČ

• Léčba suché, svědící 
a podrážděné pokožky 
včetně ekzémů a dermatitid. 

• Hydratuje a chrání. 
• Pro všechny věkové 

kategorie. 
„Oilatum Emollient je volně prodejný 
léčivý přípravek k vnějšímu užití. Obsahuje 
účinnou látku lehký tekutý parafín.  
Čtěte pozorně příbalovou informaci.

OILATUM EMOLLIENT 
přísada do  
koupele 500 ml

229KČ286KČ*

AKČNÍ CENA -57KČ

149KČ199KČ*

AKČNÍ CENA -50KČ

199KČ269KČ*

AKČNÍ CENA -70KČ

FULTIUM® D3  
800 IU měkké tobolky 90 ks

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

• Kombinace zinku a vitaminu C pro každodenní podporu 
imunity. 

• Vitamin C  
a zinek přispívají  
k normální funkci 
imunitního systé- 
mu a navzájem  
se doplňují.

• Svěží malinová  
příchuť (vhodné  
pro děti od 3 let). 

• Vhodné na cesty  
(bez nutnosti  
zapíjení) 
Doplněk stravy. 65KČ85KČ*

AKČNÍ CENA -20KČ

• Pro zajištění přísunu hořčíku v období jeho zvýšené potřeby. 
• Jedna tobolka denně pokryje denní potřebu hořčíku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doplněk stravy.


