Akční nabídka
do 30. 6. 2019

*

elmex® gelée,
dentální gel

MAXI HOŘČÍK

Vibovit Imunity

SMECTA 3G
POR PLV SUS 30

25 g

60 tbl.

50 ks

Prášek pro perorální suspenzi, 30 sáčků po 3 g

Sleva
50 %
Prevence a léčba počátečního
zubního kazu. Ochrana
a ošetření citlivých zubů.
Vhodné pro dospělé
a děti od 6 let.

189
Kč

běžná cena

129

Vysoký obsah hořčíku
(magnézia) v 1 tabletě (350
mg) přispívá ke snížení míry
únavy a k normální činnosti
svalů.

ušetříte

Kč

běžná cena

239 Kč 50 Kč

ušetříte

Doplněk stravy

Kč

běžná cena

259 Kč 130 Kč

Elmex® gelée, dentální gel, je lék k použití v dutině ústní. Obsahuje léčivé
látky: směs aminfluoridů a fluorid sodný.

165

Želé multivitaminy pro
děti se zvýšeným obsahem
vitaminu D a C pro zdravou
imunitu. S vynikající chutí
černého bezu.

229

Léčba akutního
a chronického průjmu
u dětí i dospělých.

ušetříte

Kč

běžná cena

189 Kč 24 Kč

ušetříte

309 Kč 80 Kč

Doplněk stravy. Neslouží jako náhrada pestré a vyvážené stravy.

Lék k vnitřnímu užití

Hyal-Drop multi

speciální balení 2 x 10 ml

LADIVAL ALERGICKÁ
POKOŽKA OF 50 GEL

Panthenol Omega
tělové mléko Rakytník 9%

Repelent PREDATOR
FORTE spray 150 ml

2 x 10 ml

200 ml

tělové mléko 250 ml

spray 150 ml

Dárek
pouzdro
na mobil.*

199

Účinná pomoc pro Vaše
podrážděné oči.
Bez konzervantů.
Vhodné i pro dlouhodobé
užívání.
Výhodné balení.

Kč

běžná cena

ušetříte

Ochrana proti slunci.
Vhodné při sluneční alergii
a Mallorca akné.
Trojnásobná ochrana před
UVA-UVB-IRA. Voděodolný.

419 Kč 220 Kč

439
Kč

běžná cena

ušetříte

499 Kč 60 Kč

Zdravotnický prostředek

Přináší úlevu zarudlé
a sluncem podrážděné
pokožce, napomáhá
zklidňovat a regenerovat
pokožku a obnovuje její
elasticitu.
V nabídce další produkty
řady Panthenol Omega.

Kosmetický přípravek

139
Kč

běžná cena

ušetříte

179 Kč 40 Kč

Repelentní sprej proti
komárům a klíšťatům.
Aplikace na pokožku i oděv.
Doba účinnosti 4 - 6 hodin.
I pro děti od 2 let.
V nabídce také
Predator Junior sprej.

Kosmetický přípravek. *Dárek jen do vyprodání zásob.

139
Kč

běžná cena

159 Kč 20 Kč

Repelent

Gynella Intimate
Wash 200 ml

VAXOL ušní sprej 10 ml

HemaGel

AlfaSilver 50 ml

mycí gel 200 ml

sprej 10 ml

5g

sprej 50 ml

Intimní mycí gel s vyváženým
složením pro ženy s citlivou
pokožkou, vhodné pro
každodenní použití.

105
Kč

běžná cena

ušetříte

149 Kč 44 Kč

Kosmetický přípravek. Dermatologicky testováno.

Podporuje přirozené
odstraňování nadbytečného
ušního mazu. Snižuje riziko
vzniku mazových zátek
a zánětů zvukovodu.

159
Kč

běžná cena

ušetříte

185 Kč 26 Kč

Zdravotnický prostředek

145

K ošetření povrchových
poranění kůže: odřeniny, řezné
rány, popáleniny a drobná
poranění v domácnosti a při
sportu.

Kč

běžná cena

ušetříte

189 Kč 44 Kč

Zdravotnický prostředek

ušetříte

169

Na odřeniny, popáleniny
a další typy ran. Chrání před
infekcí, kryje ránu, urychluje
hojení. S ionizovaným
stříbrem.

Kč

běžná cena

ušetříte

219 Kč 50 Kč

Zdravotnický prostředek

Čtěte pečlivě příbalovou informaci! Správné použití konzultujte se svým lékařem či lékárníkem. Akce platí od 1. 6. do 30. 6. 2019 nebo do vyprodání
zásob, v běžnou pracovní dobu. *Sleva až 50 % na doplatek platí u léků hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Slevu z doplatku lze poskytnout až do výše povolené
regulované obchodní přirážky lékárny. Výši slevy lze ověřit na účtence. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme. Více informací v lékárně nebo na www.eucklinika.cz

