akční nabídka
23. 5.–19. 6. 2022

DĚČÍN | ÚSTÍ NAD LABEM | TEPLICE | MOST | CHOMUTOV | LITOMĚŘICE

Allergodil®

Brufen® 400 mg

Nalgesin S 275 mg

100 potahovaných tablet

40 tablet

◊

◊
◊
◊

◊

oční kapky 6 ml
Na oční a nosní
příznaky alergie:
svědění očí,
slzení.

 leva od bolesti hlavy, migrény, zubů i zad.
Ú
Pomáhá při podvrtnutí a natažení svalů.
Působí protizánětlivě.

◊
◊

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Allergodil, oční kapky, je lék k očnímu podání.
Obsahují azelastin-hydrochlorid.

199,245,-

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

139,175,-

Lék proti bolesti hlavy, zubů, zad, svalů, kloubů, menstruační bolesti, bolesti spojené s nachlazením.
Mírní bolest,
horečku a zánět.
Rychlý nástup
účinku.

Nalgesin S 275 mg potahované tablety je
lék k vnitřnímu užití. Obsahuje sodnou
sůl naproxenu. Čtěte pečlivě příbalový
leták.

125 g

Analergin

30 tablet

Ibalgin® 400

◊

◊

◊

Sudocrem Multi-Expert
 Ochranný krém
pro podporu léčby
a prevence: plenkové
dermatitidy, odřenin
a podrážděné pokožky, dermatitidy při
inkontinenci
u dospělých, pro
ochranu
pokožky v okolí
poranění.

Sudocrem MULTI-EXPERT je zdravotnický
prostředek. Certifikát vydala notifikovaná
osoba č. 0482. Před použitím si pečlivě
přečtěte návod k použití a informace
o jeho bezpečném použití.

◊

◊
◊
◊

149,166,-

Voltaren Forte 20mg/g

100 potahovaných tablet

◊

◊

 nalgetikum ve formě gelu proti bolesti zad, svalů a kloubů,
A
s účinkem až na 24 hod. při aplikaci 2× denně ráno a večer.

119,139,-

◊

Ibalgin® 400 je volně prodejný lék
k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofenum. Pozorně čtěte příbalovou informaci
a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek proti alergiím, ke zmírnění nosních a očních
příznaků alergické rýmy a chronické kopřivky.
Léčba sezónní i celoroční alergie.

◊

◊

399,449,-

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

85,97,-

10 ml
◊

Voltaren Forte 20 mg/g gel je lék k vnějšímu použití. Obsahuje diclofenacum
diethylaminum. Pozorně si přečtěte
příbalovou informaci.

Růžový Ibalgin®
je jen jeden.
Pomáhá při bolesti
hlavy, zubů, zad,
svalů a kloubů,
menstruační
bolesti.
Snižuje horečku.
Má protizánětlivý
účinek.
Je vhodný pro dospělé a dospívající
od 12 let.

Hyal-Drop multi
oční kapky

Zodac® 10 mg

gel 150g

199,-

48 potahovaných tablet

Pro zmírnění příznaků alergické rýmy a chronické kopřivky.

Analergin je léčivý přípravek k vnitřnímu
užití. Obsahuje účinnou látku cetirizini
dihydrochloridum. 10, 30, 50 a 90tabletové balení Analergin je volně prodejný
léčivý přípravek. Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.

165,-

179,209,-

 činná pomoc
Ú
pro podrážněné
a unavené oči.
Použitelnost 6 měsíců
po otevření.
Bez konzervantů,
vhodný i pro velmi
citlivé oči.

Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě
návod k použití. Číslo notifikované
osoby 0483.

199,239,-

Traumaplant

Exoderil®

◊

◊
◊
◊
◊

mast 100 g
◊

Ladival pro děti, OF 30
Mléko na ochranu
proti slunci

10 mg/g krém, 30 g

Kostivalová mast na špatně se hojící rány, sportovní úrazy,
bolesti svalů a kloubů.
Rostlinný léčivý přípravek ke kožnímu podání.

Léčí kožní a nehtové plísně.
Rychle ulevuje od svědění.
Odstraňuje zarudnutí.
Aplikace na kůži pouze 1× denně.*

200 ml
◊

*při postižení nehtů 2× denně

◊

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
Léčivý přípravek s účinnou látkou ze šťávy
a extraktu z čerstvé nati kostivalu cizího
(Symphytum x uplandicum Nyman) ke
kožnímu podání.

189,237,-

Lék k vnějšímu použití s účinnou látkou
naftifin hydrochlorid. Čtěte pozorně
příbalový leták.

189,209,-

Bepanthen® Plus

Helicid®

30 g

14 tvrdých enterosolventních tobolek

◊

◊
◊

Dezinfikuje plus hojí rány:
na všechna povrchová poranění s rizikem infekce,
dexpanthenol ránu hojí,
antiseptická složka ránu zároveň dezinfikuje.

Trápí Vás pálení žáhy?
Helicid přináší dlouhodobou úlevu od pálení žáhy v 1 kapsli.
Ve dne i v noci.

Spolehlivě chrání citlivou
pokožku dětí před
spálením a následným
poškozením pokožky.
Vhodné i při atopickém
ekzému.

Kosmetický přípravek.

349,458,-

Panthenol Spray
130 g
◊
◊

Tradiční lék na hojení
kůže a sliznic, při odřeninách, popáleninách
a opaření.
Vhodný pro celou rodinu.

AKCE

LMR-CH-20210414-42

Bepanthen Plus je volně prodejný léčivý
přípravek k vnějšímu použití. Čtěte
pečlivě příbalovou informaci.

159,189,-

LOPERON®

2 mg tvrdé tobolky, 20 cps.
◊
◊
◊

Léčivý přípravek proti průjmu.
K symptomatické léčbě akutního a chronického průjmu.
Pro děti od 6 let a dospělé.

Lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou
loperamid hydrochlorid. Čtěte pozorně
příbalový leták.

Lék k vnitřním užití. Obsahuje omeprazol.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

160,-

◊
◊
◊

75 ml

Bylinná ústní voda HERBADENT
podporuje přirozenou rovnováhu
ústní mikroflóry a současně
působí antisepticky a preventivně
proti vzniku zubního kazu.

Kosmetický přípravek.

149,199,-

◊

◊

Doplněk stravy.
(1 tableta = 1,43 Kč)

129,155,-

158,-

◊

400 ml

Vitamín B12 EXTRA 1000 µg

 itamín D přispívá
V
k normálnímu
vstřebávání a využití
vápníku, k udržení
normálního
stavu kostí a zubů
a k normální funkci
imunitního systému.

139,-

Lacalut Aktiv zubní pasta
ochrana dásní & jemné bělení

Vitamín D3 EXTRA 2500 IU
90 tablet

Panthenol spray je lék k vnějšímu užití,
kožní podání. Obsahuje dexpanthenol.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
Exspirace 09/2022.

HERBADENT
bylinná ústní voda

119,145,-

129,-

1+1

90 tablet

Kosmetický přípravek.

99,129,-

BIODERMA Atoderm
Intensive baume
500 ml

Vitamín B12
je důležitý pro
správnou činnost
nervové soustavy,
psychickou činnost
a snižuje míru únavy
a vyčerpání.

Doplněk stravy.
(1 tableta = 1,76 Kč)

Nový Lacalut z řady Aktiv k ochraně před krvácivostí dásní.
Pomáhá předcházet zánětu.
Udržuje přirozenou bělost zubů díky modernímu enzymatickému
bělení na bázi přírodních enzymů.

◊

◊

159,215,-

Výživný balzám pro
velmi suchou, podrážděnou a citlivou
pokožku se sklonem
k atopii.
Zklidňuje a obnovuje pokožku.

Kosmetický přípravek.

519,719,-

Ocuvite LUTEIN Forte

Uroval manosa Akut

ESSENTIALE FORTE 300 mg

10 tablet

100 tvrdých tobolek

◊
◊
◊
◊

◊
◊

◊

60+30 tablet

Pro Váš ostrý zrak.
Zinek pomáhá k udržení dobrého zraku.
S unikátní formou luteinu s postupným uvolňováním.
Složení potvrzené vědeckými poznatky.

Kombinace D-manosy a extraktu z kanadských brusinek.
Vhodné také pro těhotné a kojící ženy.

◊
◊

◊

Doplněk stravy. (1 tableta = 4,54 Kč)

409,499,-

219,-

Doplněk stravy.
(1 tableta = 21,90 Kč)

259,-

Bi-Oil Pečující olej
na pokožku

ORLISTAT SANDOZ®
60 mg

◊

◊

◊

 pecialista
S
v péči o pokožku.
Pomáhá zlepšit
vzhled jizev,
strií a sjednotit
odstín pokožky.

Kosmetický přípravek.

◊

209,299,-

Lactofeel®

vaginální gel, 7 × 5 ml
◊
◊

Zdravotnický prostředek, certifikát
vydala notifikovaná osoba 0051.
Čtěte pečlivě návod k použití.

285,309,-

Repelent PREDATOR
FORTE spray
◊
◊
◊
◊
◊

771,-

◊

◊
◊
◊

179,-

239,261,-

60 tablet

Poskytuje úlevu od příznaků unavených nohou.
Zmírňuje příznaky žilní nedostatečnosti již do 2 týdnů.
Klinicky prokázaná účinnost.

CH-20220218-59

Léčivý přípravek Canesten GYN Combi
Pack obsahuje tabletu k vaginálnímu použití a krém k vnějšímu použití. Obsahují
léčivou látku clotrimazolum. Čtěte pečlivě
příbalovou informaci.

◊

145,-

Doplněk stravy. Obsahuje bakterie Lactobacillus acidophilus a Bifidobacterium
animalis subsp.lactis. (1 tobolka 8,53 Kč)

Venoruton Forte

Kombinovaná
léčba vaginální
kvasinkové
infekce:
jednorázová aplikace vaginální
tablety pomocí
aplikátoru,
krém k úlevě od
nepříjemných
vnějších příznaků infekce.

412,-

Obsahuje PROBIOTIKA a PREBIOTIKA.
Nejen při a po antibiotické léčbě, při cestování, při změně stravy.
Vhodný pro děti od 3 let, dospívající a dospělé.

Canesten® GYN Combi Pack

259,319,-

449,529,-

10 kusů

Zklidní pálení a svědění kůže při:
bodnutí hmyzem,
alergických projevech kůže,
nadměrném slunění,
povrchových popáleninách 1. stupně,
planých neštovicích.

Léčivý přípravek k vnějšímu užití
s obsahem účinné látky difenhydramin-hydrochlorid. Čtěte pozorně příbalový leták
a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje oxerutinum. Čtěte pečlivě příbalovou informaci
a ohledně užívání se poraďte s vaším
lékařem nebo lékárníkem.

GYNTIMA vaginální čípky
Probiotica FORTE

gel 20 g

 bsah účinné látky: DEET 249 g/kg
O
(24,9 %).
Repelentní spray proti komárům
a klíšťatům.
Aplikace na pokožku i oděv.
Zvýšený obsah účinných látek,
doba účinnosti 4–6 hodin.
Vhodné pro děti od 2 let.
100% dávkování ve svislé
i vodorovné poloze.

Používejte biocidy bezpečným způsobem.
Před použitím si vždy přečtěte označení
a informace o přípravku.

499,-

Psilo-Balsam

150 ml
◊

◊
◊
◊

1 vaginální tableta s aplikátorem,
20 g krému

Vaginální gel pro léčbu
bakteriální vaginózy
a prevence jejího opakování.
Léčí nepříjemný
zápach a obnovuje
přirozené pH.

359,-

28 tobolek

L éčivý přípravek
ke snížení tělesné
hmotnosti u dospělých od 18 let
s nadváhou.
Užívá se v kombinaci s dietou se
sníženým
obsahem kalorií
a tuků.

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití
s účinou látkou orlistat. Čtěte pozorně
příbalový leták.

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje phospholipida sojae praeparata. Čtěte pečlivě
příbalový leták.

LINEX® FORTE

84 tobolek

60 ml

◊

Essentiale® je určen pacientům s poškozením jaterních funkcí v důsledku toxicko-metabolického poškození jater a při zánětu jater.
Zlepšuje subjektivní obtíže, jako je ztráta chuti k jídlu nebo pocit
tlaku v pravém podžebří.
Obsahuje esenciální fosfolipidy
se třemi mechanismy podpory
funkce jater:
1. urychluje obnovu jaterních
buněk,
2. zlepšuje jejich funkci,
3. podporuje jejich regeneraci.
Přípravek je vyroben z geneticky
neupravovaných sójových bobů.
Přípravek mohou užívat dospělí
a dospívající od 12 let
(o hmotnosti cca 43 kg).

◊
◊
◊
◊

95,119,-

 odporují léčbu vaginálních výtoků.
P
Účinkuje proti bakteriím a plísním.
Odstraňuje pálení a zmírňuje svědění.  
Vytvářejí živnou půdu pro laktobacily.

Zdravotnický prostředek.
Čtete pečlivě návod k použití.

209,250,-

Condrosulf® 400 mg

Flector® EP Tissugel

◊
◊

◊

60 tvrdých tobolek

180 g léčivá náplast 5 ks

Lék účinný v léčbě artrózy kolene, kyčle a kloubů prstů ruky.
Obvykle se užívá 2× ročně po dobu 2–3 měsíců.

Léčivý přípravek k vnitřnímu užití s účinnou látkou chondroitin sulfát. Pečlivě
čtěte příbalovou informaci.

Magnesii lactici 0,5 tbl.
Medicamenta

439,510,-

◊
◊

100 tablet

Léčí bolest, zánět a otok kloubů, svalů
a šlach po úrazech pohybového aparátu.
Účinkuje přímo v místě aplikace.
Aplikují se 1–2 náplasti denně.

Lék k vnějšímu použití. Obsahuje diklofenak epolamin. Čtěte pečlivě příbalový
leták.

◊
◊
◊

259,-

Čistý hořčík ve formě laktátu (51 mg v 1 tbl), léčba hypomagnezémie.
Podpůrná léčba při kardiovaskulárních onemocněních.
Vhodný pro diabetiky, pro těhotné a kojící.

Lék s účinnou látkou magnesii lactas
dihydricus k vnitřnímu užití. Pečlivě
čtěte příbalovou informaci.

299,-

Nicorette® Spray 1 mg/dávka

URGO Bradavice kryoterapie

orální sprej, roztok 2×13,2 ml

38 ml

Cosmos® Pevná

◊
◊

◊

◊

◊
◊
◊
◊

ZBAVTE SE ZÁVISLOSTI NA KOUŘENÍ.
Účinkuje rychle a potlačí
touhu po cigaretě
již po 30 sekundách.*
Rychlá úleva od chuti
na cigaretu a nutkání kouřit.
Umožňuje plynule reagovat
na potřebu doplnění nikotinu
v těle.
Dovoluje postupné snižování
dodávané dávky nikotinu.
Neobsahuje cukr.
*Při užití dvou dávek.

Reklama na léčivý přípravek.Orální sprej,
roztok Nicorette® Spray 1 mg/dávka
obsahuje nikotin a je k podání do úst.
Před použitím si pečlivě přečtěte celou
příbalovou informaci.

◊

◊

749,932,-

NEMOCNIČNÍ
LÉKÁRNY

www.kzcr.eu
◊ široký sortiment léčivých přípravků
a doplňků stravy
◊ pestrá příprava léčivých přípravků
včetně očních kapek

159,-

1 m × 6 cm

Domácí ošetření
bradavice metodou zmrazení.
Bezpečné použítí
na bradavice na
rukou a nohou
u dospělých a dětí
od 4 let.
Krátké a postupné
působení zaručuje omezení bolestivosti ošetření.

Zdravotnický prostředek.

129,-

◊

479,-

Pevná textilní náplast
z otěruvzdorného
materiálu je určena pro
spolehlivé a hygienické
ošetření drobných
poranění.
K dostání ve dvou
velikostech.

Zdravotnický prostředek.
Čtěte pečlivě návod k použití.

599,-

45,60,-

DĚČÍN

budova C, suterén
U Nemocnice 1, 405 99 Děčín II
Tel.: 412 705 440 | e-mail: lekarna.dc@kzcr.eu
Provozní doba: pondělí—pátek 7.00 — 15.30

ÚSTÍ NAD LABEM

Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: 477 112 147 | e-mail: lekarna.ulv@kzcr.eu
Provozní doba: pondělí—pátek 7.30 — 19.00

ÚSTÍ NAD LABEM

V Podhájí 500/23
400 01 Ústí nad Labem
Tel.: 477 112 135 | e-mail: lekarna.ulv@kzcr.eu
Provozní doba: pondělí—pátek 7.30 — 15.30

TEPLICE

budova A, vchod z ulice U Nemocnice
Duchcovská 53, 415 01 Teplice
Tel.: 417 519 679 | e-mail: lekarna.tpv@kzcr.eu
Provozní doba: pondělí—pátek 7.30 — 17.00

MOST

pavilon A, Poliklinika, vstupní hala
J. E. Purkyně 270, 434 64 Most
Tel.: 478 032 540 | e-mail: lekarna.mov@kzcr.eu
Provozní doba: pondělí—pátek 7.30 — 17.00

CHOMUTOV

budova vedle VZP, vchod z Edisonovy ulice
Kochova 1185, 430 12 Chomutov
Tel.: 474 447 248 | e-mail: lekarna.cv@kzcr.eu
Provozní doba: pondělí—pátek 7.30 — 18.00

LITOMĚŘICE

Žitenická 2084
412 01 Litoměřice
Tel.: 416 723 505 | e-mail: lekarna@nemocnice-lt.cz
Provozní doba: pondělí—pátek 7.30 — 17.00

Nabídka platí od 23. 5.–19. 6. 2022 nebo do vyprodání zásob. Před použitím si vždy pečlivě prostudujte příbalový leták. Účinky a použití léků konzultujte s lékařem nebo
lékárníkem. Dávkování léčivých přípravků se řídí informacemi uvedenými v příbalovém letáku a pokyny lékaře, případně lékárníka. Užívejte léčivé přípravky pouze tehdy, pokud pociťujete příznaky, pro které jsou určeny, a po konzultaci s lékařem nebo lékárníkem. Cílem tohoto informačního letáku není zvýšení spotřeby, výdeje ani předepisování
léčivých přípravků. Nenabádáme Vás k nevhodnému ani neopodstatněnému užívání léků. Doplňky stravy nenahrazují různorodou a vyváženou stravu ani zdravý životní styl
a jejich použití se řídí údaji uvedenými na balení, nepřekračujte doporučenou denní dávku přípravku stanovenou výrobcem. Běžnou cenou se rozumí průměrná aktuální cena
příslušného přípravku v lékárnách (může být vzájemně odlišná), případně cena vyplývající z informací a sdělení distributora. Případné změny a tiskové chyby jsou vyhrazeny.

