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Lékárny

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Voltaren Forte 20 mg/g gel 
obsahuje diclofenacum diethylaminum. Voltaren 140 mg léčivá 
náplast obsahuje diclofenacum natricum. Léky k  vnějšímu použití. 
Voltaren Rapid 25 mg měkké tobolky je lék k vnitřnímu užití. Obsahuje 
diclofenacum kalicum. 

V nabídce také Voltaren 140 mg léčivá náplast, 5 ks za 329 Kč 
 a Voltaren Rapid 25 mg, 20 měkkých tobolek za 139 Kč.

Voltaren Forte 
20 mg/g gel, 
100 g

Nyní ve výhodné nabídce
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319,-
Otrivin 

Menthol 
1 mg/ml

nosní sprej,  
roztok, 10 ml

Otrivin 
Breathe 
Clean,
nosní sprej, 
100 ml

  
 

působí
až 12 hodin

uvolní ucpaný 
nos do 2 minut

• Čistí
• Zvlhčuje
• 100% přírodní
•  Pro každodenní 

použití

ZDRAVOTNICKÝ 
PROSTŘEDEK

LÉČIVÝ
PŘÍPRAVEK

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Léčivý přípravek Otrivin Menthol 1 mg/ml 
nosní sprej, roztok obsahuje xylometazolini hydrochloridum. Léčivý přípravek 
k použití do nosu. Čtěte pečlivě návod k použití a  informace o bezpečném 
používání zdravotnických prostředků. Otrivin Breathe Clean, nosní sprej, 
je zdravotnický prostředek bez účinné látky určený na čištění nosní dutiny 
a zvlhčení podrážděné nosní sliznice. PM-CZ-OTRI-22-00038
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105,- 209,-

Bepanthen® Plus
30 g
•  Dezinfikuje plus hojí rány.
•  Na všechna povrchová poranění  

s rizikem infekce. 
•  Dexpanthenol ránu hojí. 
•  Antiseptická složka ránu zároveň dezinfikuje.

Bepanthen Plus je volně prodejný léčivý přípravek k vnějšímu 
použití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. LMR-CH-20210414-42

169,-

V akci také 
Bepanthen® Plus, 100 g za 399 Kč.

ACC® Long 600 mg  
šumivé tablety
10 tablet
Léčí vlhký kašel. 
•  Rychlý nástup účinku od 1. dne.
•  Rozpouští hlen a usnadňuje 

vykašlávání.
•  Má navíc antioxidační účinek.

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou 
acetylcystein. Čtěte pozorně příbalový leták.

139,-
S kartou Magistra

129,-

ACYLPYRIN® 500 mg
10 tablet
•  Lék při chřipce a nachlazení. 
•  Snižuje horečku a uleví od bolesti 

hlavy, kloubů a svalů provázející 
chřipková onemocnění.

ACYLPYRIN® 500 mg tablety / ACYLPYRIN® 500 mg šumivé tablety. 
Volně prodejné léky k vnitřnímu užití. Jedna tableta obsahuje 500 mg  
kyseliny acetylsalicylové. Před použitím si přečtěte příbalovou 
informaci a poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

V akci také 
ACYLPYRIN®, 15 šumivých tablet, za 89 Kč
a ACYLPYRIN® s vitaminem C, 12 šumivých tablet za 99 Kč.

45,-
S kartou Magistra

39,-

Tantum Verde, Tantum Verde Spray Forte, Tantum Verde Spray, Tantum 
Verde Lemon, Tantum Verde Mint, Tantum Verde Eucalyptus, Tantum 
Verde Orange & Honey obsahují benzydamin hydrochlorid. Léky 
k místnímu užití v ústech a v krku. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

TANTUM VERDE® Lemon 
20 pastilek
•  Ulevuje od bolesti.
•  Léčí zánět v krku i dutině ústní.
•  Pastilky bez cukru.

V akci také  
více druhů TANTUM VERDE® informujte se ve své lékárně.

159,-



Náměstí Jana Masaryka 3113, Kladno

Ibolex®
20 potahovaných tablet
•  Nová generace léku proti bolesti:  

- krystalicky čistý dexibuprofen,  
- účinná úleva od bolesti, nižší zátěž pro tělo, 
-  pomáhá při bolesti svalů, kloubů, šlach 

a kostí, jako je např. bolest zad.
•  Ibolex, čistě proti bolesti.

Ibolex® je lék k vnitřnímu užití.  
Obsahuje dexibuprofenum. Pozorně čtěte  
příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

109,-
VALETOL®
24 tablet
•  Lék na léčbu bolesti hlavy, zubů, 

zad v křížové oblasti a při 
menstruaci.

VALETOL® 300 mg/150 mg/50 mg tablety. Volně prodejný lék 
k vnitřnímu užití. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci 
a poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
Pouze pro krátkodobé použití.

105,-
S kartou Magistra

99,-

NUROFEN® Rapid 400 mg 
20 měkkých tobolek
•  Rychlá a učinná úleva od horečky  

a bolesti, včetně bolesti hlavy, zad,  
zubů či při menstruaci.

Lék k vnitřnímu užití.  
Obsahuje ibuprofen. Pozorně čtěte příbalovou informaci.

109,-

Flector®
léčivá náplast 5 ks
•  Léčí bolest, zánět a otok kloubů, svalů 

a šlach po úrazech pohybového aparátu, 
např. vyvrtnutí kloubů, pohmoždění 
a natržení svalů a šlach.

Pečlivě čtěte příbalovou 
informaci. Léčivé 
přípravky ke kožnímu 
podání s účinnou látkou 
diklofenak epolamin.

V akci také 
Flector® EP Tissugel, léčivá 
náplast 2 ks, za 119 Kč 
a Flector®, léčivá náplast  
2 ks za 119 Kč.

249,-
Ibalgin® Duo Effect
100 g
•  Kombinace dvou účinných látek  

ve formě krému. 
•  Potlačuje bolest, zmírňuje zánět 

a urychluje vstřebávání modřin.
•  Léčí poúrazové stavy a následky 

sportovních úrazů, např. otoky,  
krevní podlitiny, podvrtnutí kloubu.

•  Ulevuje od bolesti zad.
•  Pro dospělé a dospívající od 12 let.

Lék k vnějšímu použití. Čtěte pečlivě příbalový leták.

V akci také 
Ibalgin® gel, 100 g za 179 Kč
a Ibalgin® krém, 100g za 179 Kč.

279,-
S kartou Magistra

259,-

Proenzi® 3 PLUS
180 tablet
•  Komplexní péče o klouby s chondroitinem, 

glukosaminem, MSM a kolagenem typu II 
ve formě tablet. 

•  Přidaný vitamin C podporuje tvorbu 
kolagenu pro normální funkci chrupavek. 

•  Bez sladidel.

Doplněk stravy.
(1 tableta = 3,11 Kč)

559,-

VIROSTOP
50 pastilek
•  Účinně zmírňují příznaky virového 

onemocnění horních cest dýchacích  
včetně bolesti v krku.

•  Používejte při prvních příznacích 
i preventivně. 

•  Vhodné pro dospělé a děti od 3 let.

Zdravotnický prostředek. Čtěte pozorně návod k použití. 

289,-
Bronchipret®  
tymián a břečťan
sirup 100 ml
•  Bronchipret® 

specialista na kašel 
s 2 složkami pro 
rychlejší ústup kašle.

Bronchipret tymián a břečťan 
sirup je lék k vnitřnímu užití. 
Čtěte pečlivě příbalovou 
informaci.

178,-
VITAMIN D3 Oliva  
2000 IU Plus
60 kapslí
•  Vitamin D3 v extra panenském olivovém 

oleji v kapsli z rybí želatiny.
•  Přispívá k normální funkci imunitního systému, 

pomáhá zachovat zdravé kosti a zuby.

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 2,82 Kč)

169,-

Magnetrans® 375 mg 
direct-granulát
50 tyčinek
•  1 tyčinka zajistí optimální pokrytí denní 

potřeby hořčíku, který přispívá ke 
správnému fungování svalů, nervů a snížení 
míry únavy a vyčerpání.

Doplněk stravy. (1 tyčinka = 3,58 Kč)

179,-
Magne B6® Forte
50 tablet
•  Osvědčená kombinace hořčíku  

a vitamínu B6.
•  Efektivní doplnění hořčíku 

na podporu psychiky, nervů 
a energie.

Doplněk stravy. (1 tableta = 3,78 Kč)

V akci také 
Magne B6®,  
100 tablet  
za 229 Kč.  
(1 tableta = 2,29 Kč).

199,-
S kartou Magistra

189,-

Magnesium 
B-komplex Rapid 
20 šumivých tablet
•  100% denní dávka hořčíku  

a vitaminů B1, B6, B12 
•  Plně rozpustná tableta. 
•  Vysoce vstřebatelný 

citrát hořečnatý.
•  Slazeno stévií, bez 

umělých sladidel.
(1 šumivá tableta = 4,25 Kč)

Doplněk stravy. 

85,-

V akci také 
Magnesium B-komplex 
Immune, 20 šumivých 
tablet, za 89 Kč.  
(1 šumivá tableta = 4,45 Kč)
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Celaskon® LONG EFFECT
60 tobolek
•  Užívání vitamínu C zmírňuje a zkracuje 

symptomy chřipky a nachlazení.
•  Postupné uvolňování až 12 hodin.

Celaskon® LONG EFFECT je lék k vnitřnímu užití. Obsahuje 
kyselinu askorbovou. Čtěte pozorně příbalovou informaci.

229,-
GS Vitamin C1000 se šípky
100 + 20 tablet
•  Extra silný vitamin C obohacený 

o přírodní sílu šípků. 
•  Ve speciální TIME-RELEASE tabletě 

s postupným uvolňováním.
•  Vitamin C podporuje 

imunitu a přispívá 
ke snížení míry únavy 
a vyčerpání.

Doplněk stravy.  
(1 tableta = 2,24 Kč)

V akci také 
GS Vitamin C500  
se šípky, 100 + 20 tablet  
za 199 Kč.  
(1 tableta = 1,66 Kč).

269,-
LIPO C ASKOR FORTE
60 kapslí
•  RosaCelip-LD®, vitamin C 

s lipozomálním vstřebáváním.
•  Bioflavonoidy z citrusových 

plodů a extrakt z plodu šípku.
•  Testovací proužky 

součástí balení.

Doplněk 
stravy.
(1 kapsle  
= 6,65 Kč)

V akci také  
LIPO C ASKOR FORTE, 120 kapslí, za 699 Kč.  
(1 kapsle = 5,83 Kč) a další produkty LIPO C ASKOR tekutý. 
Informujte se ve své lékárně.

419,-
S kartou Magistra

399,-

TEREZIA Ostropestřec  
+ reishi forte
60 kapslí
•  Ostropestřec pomáhá k ochraně 

a regeneraci jater. 
•  V kombinaci s reishi a černým bezem  

na podporu imunity.
•  Bez konzervantů.

Doplněk stravy. (1 kapsle = 4,32 Kč)

259,-
TEREZIA Černý česnek
60 kapslí
•  Česnek pomáhá udržovat optimální 

hladinu cholesterolu a lipidů v krvi 
a podporuje imunitu. 

•  Bez zápachu a palčivé chuti.

Doplněk stravy. (1 kapsle = 5,82 Kč)

349,-

V akci také 
TEREZIA  
Černý česnek,  
30 kapslí, 
za 189 Kč.  
(1 kapsle = 6,30 Kč).

Prostamol UNO®
90 měkkých tobolek
•  Tradiční rostlinný lék na problémy 

s močením způsobené zbytnělou prostatou. 
•  Nenarušuje sexuální funkce.
•  Více informací na www.prostamoluno.cz

Pečlivě si pročtěte příbalový leták. Obsahuje serenoový extrakt. 
K vnitřnímu užití, po vyloučení závažných příčin obtíží lékařem.
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615,-

IMODIUM® 2 mg
20 tvrdých tobolek
RYCHLÁ A ÚČINNÁ LÉČBA PRŮJMU. 
•  K léčbě akutního a chronického průjmu. 
•  Účinkuje do 1 hodiny.*
•  Vhodné k léčbě akutního průjmu souvisejícího 

se syndromem dráždivého střeva.

*Při užití jednorázové dávky 4 mg.  
Tvrdé tobolky obsahují loperamid-hydrochlorid a jsou k perorálnímu 
podání. Před užitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci.

175,-
LIPOVITAN® DUO
30 tablet
•  LIPOVITAN® DUO obsahuje cholin, který 

přispívá k udržení normální činnosti jater 
a silymarin, který podporuje detoxikaci 
organismu. 

Doplněk stravy. Pozorně si přečtěte návod k použití  
uvedený na obalu. (1 tableta = 9,30 Kč)

279,-
Iberogast®
50 ml
•  Nadýmaní. 
•  Nevolnost. 
•  Pocit plnosti.
•  Bolest břicha. 
•  Bolest žaludku. 
•  Žaludečně – střevní křeče. 

Čtěte pečlivě příbalovou 
informaci. Iberogast je 
léčivý přípravek k vnitřnímu 
užití. Léčivý přípravek je 
složený z tekutých extraktů 
různých částí bylin. CH-20230131-93

V akci také 
Iberogast®, kapky 100 ml 
za 519 Kč.

369,-

Dasmini® 5 mg
30 potahovaných tablet
•  Působí proti alergické rýmě a kopřivce.
•  Jen jedna tableta denně  

- působí po celý den.
•  U většiny osob nevyvolává ospalost.
•  Pro dospělé a dospívající od 12 let. 

Lék k vnitřnímu užití, obsahuje desloratadin. 
Čtěte pečlivě příbalový leták.

V akci také 
Dasmini® 5 mg,  
10 potahovaných tablet za 109 Kč.

149,-
Zodac® 10 mg
100 potahovaných tablet
•  Přípravek proti alergiím, ke zmírnění nosních 

a očních příznaků alergické rýmy a chronické 
kopřivky. 

•  Léčba sezónní i celoroční alergie.

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje cetirizin.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

185,- Oční kapky

Účinná 
ochrana 
očí proti 
alergenům

V akci také

Vividrin ectoin

nosni sprej 20 ml
Zdravotnický prostředek, pečlivě 
čtěte návod k použití, ČNO 0483

219,-

za 225 Kč

Zdravotnický prostředek,
pečlivě čtěte návod 
k použití, ČNO 0483



Účinky a použití léčivých přípravků konzultujte s lékařem či lékárníkem. Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták, Běžné prodejní ceny přípravků vycházejí z obvyklých prodejních cen (mimo letákové akce). 
Za tiskové chyby neručíme. Tato konkrétní akční nabídka z daného letáku platí v Lékárně Jalta od 6. 3.–2. 4. 2023 nebo do vyprodání zásob.

Náměstí Jana Masaryka 3113, Kladno Po–Pá 8.00–12.00 12:30–17.00

MUCOSOLVAN® junior
sirup 100 ml
•  Ulehčuje vykašlávání. 
•  Uvolňuje zahlenění.
•  Zmírňuje kašel.
•  Vhodný pro děti od narození.
•  Bez cukru, alkoholu 

a umělých barviv.
•  Příchuť lesního ovoce.

Volně prodejný lék k vnitřnímu 
užití. Obsahuje ambroxoli 
hydrochloridum. Čtěte pozorně 
příbalovou informaci a poraďte 
se s lékařem nebo lékárníkem.

V akci také 
MUCOSOLVAN® pro dospělé, 
sirup 100 ml za 139 Kč  
a MUCOSOLVAN® roztok,  
60 ml za 99 Kč.

129,-
S kartou Magistra

119,-

Vitar Kids Omega 3 
+ vitaminy D3 + E
60 kapslí
•  Doplňujte dětem chybějící 

omega-3 mastné kyseliny.
•  DHA a EPA v denní  

dávce 250 mg přispívají  
ke správné činnosti srdce. 

•  DHA navíc v dávce 250 mg 
podporuje správnou činnost 
mozku a zdravý zrak.

•  Ochucené kapsle s příchutí 
tutti-frutti, které jim na rozdíl 
od rybího oleje budou chutnat.

•  S vitaminy D3 + E 
pro podporu imunity.

Doplněk stravy. (1 kapsle = 3,65 Kč)

219,-

V akci také 
Vitar Kids Multivitamin želé,  
50 želé za 119 Kč. (1 ks = 2,38 Kč)

Marťánci Gummy  
Velikonoce
50 želatinových tablet
•  Potěšte své nejmenší 

velikonočními Marťánky.
•  Multivitamin pro děti 

s vitaminem C a D3 
pro podporu imunity, 
vitaminem A pro 
podporu zraku  
nebo K1 pro  
podporu silných  
kostí.

•  Ovocné příchutě.  
Bez umělých  
barviv a sladidel.

Doplněk stravy.
(1 želatinová tableta = 3,58 Kč)

179,-

 

Vibovit Imunity
50 ks želé multivitaminů
•  Želé multivitaminy pro děti s příchutí 

černého bezu, obsahující komplex 11 vitamínů 
a minerálů pro podporu zdravé imunity 
dětí nejen v sychravém počasí. S vysokým 
obsahem vitaminů D a C, s přírodními barvivy 
a aromatem.

Doplněk stravy. (1 ks želé = 3,30 Kč).  
Neslouží jako náhrada pestré a vyvážené stravy.

165,-

V akci také 
Vibovit Dino, 50 ks žele multivitaminů za 165 Kč  
a Vibovit Farma, 50 ks želé multivitaminů za 165 Kč.

HerpeNorm™
10 kapslí
ČISTÉ RTY BEZ PUCHÝŘKŮ!
•  Malá kapsle s velkým účinkem!
•  Kombinace L-lysinu a zinku.*
•  Při prvních projevech vzniku  

puchýřků na rtech.
•  Bez lepku a barviv.
•  Stačí 1 kapsle  

2× denně.

* L-lysin a zinek,  
který příznivě  
ovlivňuje správnou  
funkci imunitního  
systému a dobrý  
stav pokožky.

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 10,90 Kč)

109,-
Herpesin
krém 5 g
•  Herpesin krém se používá při léčbě oparu 

rtů a obličeje u dospělých i dětí.

Herpesin krém je léčivý přípravek k zevnímu použití. Obsahuje 
účinnou látkou aciklovir. Před použitím si pozorně přečtěte 
příbalovou informaci.

243,-

V akci také 

artelac tripleaction

oční kapky 10 mlZdravotnický prostředek, 
pečlivě čtěte návod k použití, 
ČNO 0483

PŘIROZENÁ 
A ÚČINNÁ POMOC 
PRO VAŠE OČI

219,-

za 279 Kč

Zdravotnický prostředek,
pečlivě čtěte návod 
k použití, ČNO 0483

Acerumen
sprej 40 ml
•  Moderní ušní hygiena.
•  Rozpouští ušní 

mazové zátky.
•  Zabraňuje 

nadměrnému 
hromadění ušního 
mazu.

•  Klinicky prokázaný 
efekt.

•  Pro dospělé a děti  
od 6 měsíců.

Zdravotnický prostředek.

159,-
Green Trio
540 tablet
•  Green Trio TOPNATUR je kombinací 

3 zelených superpotravin chlorelly, spiruliny 
a zeleného ječmene pro podporu imunity 
a obranyschopnosti organismu.

Doplněk stravy.
(1 tableta = 0,70 Kč)

379,-
FAST SLEEP SPRAY
24 ml
•  Ústní sprej s melatoninem 

pro klidný spánek.
•  Snadná aplikace  

a rychlý nástup  
účinku ve  
srovnání 
s běžnou tabletou.

•  Sprej obsahuje 
60–120 dávek.

Doplněk stravy. 
(1 ml = 8,29 Kč)

199,-

Rakytníček
multivitaminové želatinky
50 ks želé
•  9 vitaminů a rakytník  

na podporu imunity.
•  Skvělá  

ovocná chuť.
•  Bez  

konzervantů.

Doplněk stravy. (1 ks želé = 3,78 Kč)

199,-
S kartou Magistra

189,-

WALMARK® Omega-3 
FORTE rybí olej 1000 mg
120 + 60 tobolek
•  Vysoká dávka omega-3 prémiové kvality  

pro zdravé srdce, mozek a zrak. 
•  S vitaminem E, který chrání před oxidativním 

stresem.

Doplněk stravy. EPA a DHA přispívají k normální funkci srdce. DHA 
přispívá k normální funkci mozku a zraku. Příznivého účinku je 
dosaženo při denním příjmu 250 mg EPA a DHA a 250 mg DHA.
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