
 

Panthenol forte
sprej 10%, Ice Effect
150 ml 

•  řada s vysokým obsahem  
D-Panthenolu a účinných  
látek pro maximální  
regeneraci a hydrataci  
pokožky vystavené slunci

V akci také Panthenol forte 9% tělové mléko 
s rakytníkem 230 ml za 135 Kč. 
Kosmetické přípravky.*

159 Kč
207 Kč

APO-Brusinky Strong
30 kapslí

Extrakt z celých plodů brusinek 
•  kanadský extrakt CranRichPAC™ o velmi  

vysoké koncentraci 36:1 
•  v 1 kapsli 500 mg brusinkového extraktu  

s vysokou minimální hodnotou 40 mg PACEu.Pharm.

• stačí 1 kapsle denně
Doplněk stravy.*

 

135 Kč
160 Kč

319 Kč
397 Kč

Ladival pro děti
sprej SPF 30, 200 ml

• vysoká ochrana před sluncem UVA+UVB+IRA 
• pro citlivou dětskou pokožku
• k nákupu jeden nafukovací balon zdarma
V akci také Ladival sprej SPF 50 200 ml za 339 Kč.
Opalovací kosmetika.*

189 Kč
245 Kč

Forfemina
30 kapslí

NATEKLÉ PRSTY? OTEKLÉ NOHY?
•  pomáhá při odstraňování přebytečné vody  

z těla
• brání vzniku otoků dolních končetin
• přispívá ke zdraví vylučovacího systému
•  obsahuje extrakt z klikvy velkoplodé, kopřivy  

a zinek
Doplněk stravy.*

Daylong kids
SPF 30, 200 ml

•  vysoká ochrana před  
UVA a UVB zářením 

•  extrémně odolné vůči sladké  
a slané vodě 

•  bez parfému a bez  
přídavných konzervačních látek

•  ošetřuje a hydratuje dětskou kůži s dexpanthe-
nolem, glycerinem, vitaminem E a Aloe vera

V akci také další produkty Daylong.  
Opalovací kosmetika.*

449 Kč
579 Kč

129 Kč
159 Kč

Bepanthen Plus
30 g

•  dvojí účinek: DEZINFIKUJE A HOJÍ
•  vhodný i pro děti
•  podporuje hojení drobných povrchových 

poranění kůže s rizikem infekce – odřeniny, 
škrábnutí, záděry

Obsahuje léčivou látku dexpanthenolum a dezinfekční látku 
chlorhexidini dihydrochloridum. Lék k vnějšímu použití. 
L.CZ:MKT.CC.07.2015.0393*

ALERGIE: máte ji pod kontrolou? Vaše lékárna je tady

59 Kč
86 Kč

99 Kč
119 Kč

TENA Lady Extra
10 ks

Exoderil®

krém, 15 g

•  vložky pro středně velký únik moči
•  prodloužená délka a výrazné anatomické  

tvarování
• systém kontroly zápachu
V akci také  TENA Men Protective Shield  
14 ks za 69 Kč.
Zdravotnické prostředky - inkontinence.*

•  lék s trojím účinkem: proti plísni, bakteriální 
infekci a zánětu

•  aplikace 1x denně, při plísňové infekci nehtů  
2x denně 

Lék s účinnou látkou naftifini hydrochloridum. K vnějšímu užití.*

+ DÁREK!nafukovací balon

Scholl 
kúra na nehtovou mykózu
3,8 ml

•  účinně působí proti nehtové mykóze
•  pomáhá chránit před rozšířením infekce  

na další nehty
Zdravotnický přípravek. K vnějšímu užití.*

299 Kč
358 Kč

ZNÁTE Z TV!




