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Brufen® 400 mg

Voltaren Forte 20 mg/g

Clotrimazol AL 200 mg

gel 100g

3 vaginální tablety s aplikátorem

◊
◊
◊

◊

◊
◊

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

◊

139,-

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

185,-

Otrivin Menthol 1 mg/ml

Analgetikum ve formě gelu s účinkem proti bolesti až na 24 hodin
při aplikaci 2× denně ráno a večer.
Tlumí bolest zad, svalů a kloubů.

Voltaren Forte 20 mg/g gel je lék k vnějšímu použití. Obsahuje diclofenacum
diethylaminum. Čtěte pečlivě příbalovou
informaci.

30 tobolek

◊

◊

◊
◊

Otrivin Menthol 1 mg/ml nosní sprej,
roztok obsahuje xylometazolin. Lék k podání do nosu. Čtěte pečlivě příbalovou
informaci.

◊

99,139,-

389,-

Probiotický komplex se Saccharomyces boulardii, laktobacily
a prebiotiky.
Trojí doplnění střevní mikrobioty nejen na cestách.

Doplněk stravy.
(1 tobolka = 8,30 Kč)

Volně prodejný lék k vaginálnímu užití
s obsahem clotrimazolu. Pečlivě čtěte
příbalový leták a poraďte se s lékařem
nebo lékárníkem.

249,339,-

◊

K léčbě akutního
průjmu u dospělých a dětí od 2 let
současně s podáním perorálního
rehydratačního
roztoku.

Smecta® je lék k vnitřnímu
užití. Obsahuje diosmektit.
Pečlivě čtěte příbalovou
informaci. Při průjmu u dětí
do 3 let vždy vyhledejte
lékaře. SCA-CZ-000210

Tasectan® Duo

Cosmos do vody

12 tablet

16 kusů

◊

◊
◊
◊
◊

◊

◊
◊

Účinná pomoc 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.
ČNO 0483.

199,239,-

Rychle vyřeší akutní průjem a šetrně obnoví funkci střev.
Potlačuje doprovodné bolesti břicha a křeče.
Na všechny druhy průjmu.
Forma pro dospělé i děti.

Zdravotnický prostředek.
Čtěte pečlivě návod k použití.

119,-

10 sáčků

Hyal-Drop multi oční kapky
10 ml

95,-

Smecta® 3 g
pomeranč a vanilka

BIOPRON® Forte

nosní sprej, roztok 10 ml
Nosní sprej, který
pomáhá rychle uvolnit
ucpaný nos do 2 minut.
Pomáhá i při zánětu
dutin.
Aplikace ráno a večer
zajistí úlevu
až na 24 hodin.

309,-

K léčbě kvasinkových či plísňových infekcí pochvy.
Pro ženy a dívky od 12 let.

159,209,-

129,156,-

Náplast Cosmos do
vody vhodná k ochraně
menších ran i při
sprchování či koupání.
Průsvitný materiál
umožňuje kontrolu
nad poraněním. Na
prsty mix.

Zdravotnický prostředek.
Čtěte pečlivě návod k použití.

44,55,-

Candibene 200 mg

Lomexin® 600 mg

Prostenal Control

1 měkká vaginální tobolka

90 tablet

◊

◊

◊

3 tablety s aplikátorem

Antimykotikum na léčbu vaginálních mykóz.

Před použitím si pozorně přečtěte
příbalovou informaci. Candibene,
vaginální tablety je léčivý přípravek na
vaginální použití. Obsahuje účinnou
látku klotrimazol.

119,180,-

Magnesium
B-komplex Rapid
◊
◊
◊

219,269,-

◊

1 00% 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)

85,105,-

Panadol Extra Novum
500 mg/65 mg, 24 tablet

159,199,-

◊
◊
◊
◊

Zdravotnický prostředek.
Čtěte pečlivě návod k použití.

GS Condro Diamant
PROFI PACK

◊

◊

Olfen Neo Forte ulevuje od intenzivní, náhle vzniklé bolesti
zad, svalů a kloubů.

◊

Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Lék k vnitřnímu užití.

109,-

Před použitím si pozorně přečtěte
příbalovou informaci. Olfen Neo Forte
je léčivý přípravek k zevnímu použití.
Obsahuje účinnou látku diclofenacum
diethylaminum.

329,399,-

 imořádná síla
M
a účinnost GS Condro® DIAMANT.
NAVÍC kolagenová
kúra GS Fit & Beauty
Collagen na 50 dní.
Glukosamin sulfát,
aescin a vitamin C,
který přispívá
k tvorbě kolagenní
sítě kloubních
chrupavek.

Doplněk stravy.
(1 ks = 4,33 Kč)

NUROFEN® Rapid 400 mg

Ibalgin® 400 mg

MAGNE B6®

◊

◊
◊

◊

30 měkkých tobolek

Rychlá a učinná úleva od horečky a bolesti, včetně bolesti hlavy,
zad, zubů, či při menstruaci.

100 potahovaných tablet

◊
◊
◊

Léky k vnitřnímu užití. Obsahují ibuprofen.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

119,159,-

185,205,-

649,798,-

100 obalených tablet

Růžový Ibalgin® je jen jeden.
Pomáhá při bolesti hlavy,
zubů, zad, svalů, kloubů
a menstruační bolesti.
Snižuje horečku.
Tlumí zánět.
Vhodný pro dospělé
a dospívající od 12 let.

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

709,-

100 tablet + 50 kapslí
◊

89,-

599,-

Sprej na odřeniny,
popáleniny a další
druhy ran.
Chrání před infekcí.
Pomáhá hojit rány.
Nepálí a neštípe.

Olfen Neo Forte
20 mg/g gel
150 g

O 37 % účinnější*
*Obsahuje kofein
pro posílení účinku
paracetamolu proti
mírné až středně
silné bolesti o 37 %

Doplněk stravy. Obsahuje
extrakty ze saw palmetto, které
přispívá k udržení zdravé prostaty,
a kopřivy dvoudomé pro podporu
správné funkce močového ústrojí.
(1 tableta = 6,65 Kč)

sprej 50 ml

1 tyčinka zajistí optimální pokrytí denní potřeby hořčíku, který přispívá ke správnému fungování svalů a nervů a snížení
míry únavy a vyčerpání.

Doplněk stravy. (1 tyčinka = 3,18 Kč)

 aktivní látky
3
pro zdravou prostatu,
normální proud moči
a méně časté močení.

ALFASILVER

50 tyčinek granulátu

Doplněk stravy.

◊

Volně prodejný lék k vaginálnímu
podání (do pochvy). Obsahuje fentikonazol nitrát. Před použitím si přečtěte
příbalovou informaci a poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.

Magnetrans® 375 mg

20 šumivých tablet
◊

L ék se používá k léčbě
kvasinkového zánětu
pochvy a zevních rodidel
(vaginální
kandidózy)
u dospívajících dívek
od 16 let
a dospělých
žen.

◊

149,187,-

Obsahuje kombinaci hořčíku a vitaminu B6, díky kterému se
hořčík v těle rychleji doplní.
Je určen ke zlepšení příznaků nedostatku hořčíku, jako např.:
- nervozity, vyčerpanosti, podráždění;
- svalových křečí, mravenčení.

Magne B6 je volně prodejný lék k vnitřnímu užití. Čtěte pozorně příbalovou
informaci a poraďte se s lékařem nebo
lékárníkem.

209,271,-

Cannaderm Capillus
seborea šampon
150 ml
◊
◊
◊

289,353,-

100 tablet

Vhodný také pro
těhotné a kojící ženy,
zejména pro podporu
elasticity a pevnosti
vlasů po porodu.
Dávkování:
1 tableta 3krát denně.

Doplněk stravy.
(1 tableta = 1,99 Kč)

kožní sprej, 50 ml

100 ml

◊

◊

◊

Perfect Hair
New-Methionin, 500 mg
◊

Revalid® Anti-Aging Fluid

◊

 TOP seborei, lupénce
S
a atopii ve vlasech.
Při svědění, začervenání a šupení vlasové
pokožky.
S konopným extraktem
a solí z Mrtvého moře.

Kosmetický přípravek.

Octenisept®
Chytré antiseptikum
pro celou rodinu.
První pomoc při
ošetření a hojení ran
(oděrky, škrábance,
řezné rány, popáleniny, atd.).
Bezbarvé, bezbolestné
a hojivé antiseptikum
pro všechny věkové
kategorie včetně
novorozenců.

Čtěte pozorně příbalovou informaci
a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. Octenisept® sprej je lék k vnějšímu
použití.

◊
◊
◊
◊

219,262,-

Bioderma Sébium H2O,
Sensibio H2O a Hydrabio H20
Micelární odličovací vody
500 ml + 500 ml

Cena
za dvojbalení

199,249,-

Akce platí do 14. 8. 2022 nebo do vyprodání zásob. Kosmetické přípravky.

499,549,-

CHRÁNÍ VLASY
PŘED SLUNCEM.
Působí proti
negativním vlivům
UV záření.
Chrání pokožku
před poškozením
DNA.
Chrání barvu vlasů.
Předchází šedivění
vlasů.

Kosmetický přípravek.

549,649,-

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.

239,295,-

Zovirax duo
50 mg/g + 10 mg/g

Urinal Akut

Corega original extra silný

20 tablet

fixační krém

◊

◊
◊
◊

◊
◊

krém 2 g

◊
◊

Jediný krém na léčbu
oparů s dvojím složením:
zabraňuje množení viru
a pomáhá léčit zánět.
Pomáhá zastavit vznik
puchýřků.
Zkracuje dobu hojení.

Zovirax Duo 50 mg/g+10 mg/g krém
je lék k vnějšímu použití. Obsahuje
aciclovirum a hydrocortisonum.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

259,339,-

Kombinace kanadských brusinek a vitaminu D.
Se zlatobýlem obecným pro podporu zdraví močových cest.
Akutní péče.

Doplňky stravy.
(1 tableta = 16,95 Kč)

339,439,-

Pevná fixace až 12 hodin.
Pomáhá bránit ulpívání zbytků jídla pod náhradou.
* NAVÍC 6 ks čistícich tablet při nákupu 1 ks výrobku .

+ 6 ks
čistících
tablet*
Čistící tablety určené na každodenní čistění zubních náhrad a fixační krémy na
fixaci zubních náhrad jsou zdravotnické
prostředky. Čtěte pečlivě návod k použití.

Ibalgin® Rapidcaps 400 mg

IMODIUM® 2 mg

Cemio Kamzík

◊
◊
◊

◊
◊
◊
◊

◊
◊

30 měkkých tobolek

◊

Účinné analgetikum s protizánětlivým účinkem.
Snadno rozpustné růžové měkké tobolky s tekutou účinnou látkou.
Při bolesti hlavy a migréně, bolesti zubů, zad,
svalů a menstruační bolesti.
Pro dospělé a dospívající od 12 let (od 40 kg tělesné hmotnosti).

20 tvrdých tobolek

99,119,-

60 kapslí

RYCHLÁ A ÚČINNÁ LÉČBA PRŮJMU
K léčbě akutního a chronického průjmu.
Účinkuje do 1 hodiny, při užití jednorázové dávky 4 mg.
Vhodné k léčbě akutního průjmu souvisejícího se syndromem
dráždivého střeva.

◊

Nový, 2× SILNĚJŠÍ Cemio Kamzík® na klouby, vazy a šlachy.
Jedinečná kombinace přírodních kolagenů NATIV.COLTM v dvojnásobné síle.
Vitamin C je důležitý pro správou tvorbu kolagenu v kloubních
chrupavkách.

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

109,136,-

Lék k perorálnímu podání. Obsahuje loperamid-hydrochlorid. Před užitím si pečlivě
přečtěte celou příbalovou informaci.

159,185,-

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 6,65 Kč)

399,470,-

Vibovit Déčko
Vitamin D3 500 IU
sprej 10 ml
◊
◊
◊
◊

Pro podporu zdravé
imunity dětí.
Vitamín D přispívá
ke správnému fungování imunitního
systému.
Rychlá a vysoká
vstřebatelnost vitamínu D3 ve spreji.
Dostupné také
pro dospělé jako
Vitamin D3 Teva
1000 IU.

Doplněk stravy. Neslouží jako náhrada
pestré a vyvážené stravy. (1 ml = 21,90 Kč)

HiPP 2 BIO COMBIOTIK®

BEBA COMFORT 2 HM-O
800g

5 × 500 g

◊

◊

◊

219,250,-

Prémiová kojenecká
výživa s prebiotickými
oligosacharidy 2’FL
a probiotiky L. reuteri
po vzoru mateřského
mléka.  
Pro děti od ukončeného 6. měsíce.

1379,-

489,-

Canespor® 1× denně krém

Defumoxan 1,5 mg tablety

15 g

100 tablet

◊
◊
◊

◊
◊
◊
◊

KONEC SVĚDĚNÍ I PÁLENÍ. KONEC PLÍSNĚ.
Určený k léčbě plísně kůže.
Komfortní aplikace – jen 1× denně.

Důležité upozornění: Kojení je nejlepší. Výživu konzultujte s lékařem,
další info na obalech a combiotik.cz. Dbejte na zdravý způsob výživy dítěte. Potravina pro zvláštní výživu. Metafolin® je registrovaná ochranná
známka společnosti Merck KGaA, Darmstadt, Německo. HiPP je jediné pokračovací
mléko s bioaktivním folátem Metafolin®.
(100 g = 55,16 Kč) Akce se nevztahuje na
počáteční a speciální kojenecká mléka.

399,-

Kojení je pro děti nejlepší.
Výživu konzultujte s lékařem.
Potravina pro zvláštní výživu.

1669,-

Repelent PREDATOR
FORTE spray
150 ml

Pokud jste připraveni přestat!   
Léčivý přípravek pro kuřáky, kteří jsou ochotni přestat kouřit.
Balení je dostatečné pro kompletní léčbu.
Neobsahuje nikotin.

◊
◊
◊
◊
◊
◊

CH-20220202-40
Čtěte pečlivě příbalový leták. Canespor
1× denně krém je léčivý přípravek
k vnějšímu použití. Obsahují léčivou
látku bifonazol.

169,199,-

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
Volně prodejný léčivý přípravek s účinnou
látkou cytisin k vnitřnímu užití. Pokud je
léčba neúspěšná, je nutné ji ukončit a znovu se s ní může začít za 2 až 3 měsíce.

NEMOCNIČNÍ
LÉKÁRNY

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

Jediné
s kyselinou
listovou
v naštěpené
formě.

699,-

Obsah účinné látky:
DEET 249 g/kg (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.

999,-

145,179,-

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 — 16.00

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 20. 6.–14. 8. 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.

