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LEDEN 2019
RÝMA

MUCONASAL®
PLUS
10 ml

AKCE | SLEVY
Akční ceny platí od 1. do 31. 1. 2019 nebo do vyprodání zásob

Otrivin®
Menthol 1mg/ml

RÝMA

10 ml

Ke každému 
balení papírové
kapesníčky
NAVÍC

• rychle, účinně
a dlouhodobě
uvolní nos při rýmě a nachlazení
• navíc osvěží vůní máty a eukalyptu, které umocní
zážitek z volného dýchání
• vhodný pro dospělé a děti od
6 let
115,Volně prodejný lék k nosnímu použití.
Obsahuje tramazolini hydrochloridum.*

akční cena

99,-

Olynth® 0.1% nosní
sprej, roztok

RÝMA

10 ml

• sprej s chladivou
silou mentolu
a eukalyptu
• uvolní ucpaný nos do 2 minut až na 12 hodin
• bez konzervantů
V akci také Otrivin® 1PM 1mg/ml,
10 ml, cena 94 Kč.
Otrivin® Menthol 1 mg/ml nosní sprej
s dávkovačem, roztok obsahuje
xylometazolin. Lék k podání do nosu.*

Stoptussin®
kapky

znáte z TV
125,akční cena

107,KAŠEL

rychlá úleva od rýmy
• uvolnění ucpaného nosu
• uvolnění vedlejších nosních
dutin
• nástup účinku již od 5 minut

Reklama na léčivý přípravek. Nosní sprej, roztok
Olynth® HA 0,05 %, Olynth® HA 0,1 %, Olynth® 0,05 %, Olynth® 0,1 %
obsahuje xylometazolin-hydrochlorid a je určen k nosnímu podání.
Před použitím si pečlivě přečtěte celou
příbalovou informaci. Držitel registrace:
McNeil Products Ltd., UK. Místní zástupce:
akční cena
Johnson & Johnson, s.r.o., Walterovo
náměstí 329/1, 158 00 Praha 5-Jinonice*

87,-

77,-

Sinecod® 0,15%
sirup

KAŠEL

• díky kombinaci
2 účinných látek
zastaví dráždivý kašel
a zároveň napomáhá odkašlávání
• k užití u dětí od 6 měsíců
V akci také Stoptussin sirup,
180 ml, cena 124 Kč.
®

Léčivý přípravek k vnitřnímu užití*

MUCOSOLVAN®
pro dospělé

znáte z TV
159,akční cena

Přeji Vám pevné zdraví a úspěšný rok 2019.  
A pokud budete potřebovat něco z lékárenského sortimentu, s důvěrou se na nás obraťte. Celý rok tu budeme PRO VÁS.    

129,-

Ing. Marek Kýhos, předseda představenstva
Nemocnic Plzeňského kraje

KAŠEL

TANTUM
VERDE®

BOLEST
V KRKU

100 ml

200 ml

• proti suchému,
dráždivému kašli
• vhodný pro
dospělé a děti
od 3 let
• sirup s vanilkovou
příchutí
• účinná látka se začíná vstřebávat již od 5 minut

• léčí vlhký kašel
• rozpouští hlen
• usnadňuje vykašlávání
• jahodová příchuť

V akci také Sinecod® 50 mg,
10 tablet, cena 137 Kč.

V akci také MUCOSOLVAN® long
effect, 20 tobolek, cena 124 Kč.

Sinecod® 0,15% sirup je lék k vnitřnímu
užití. Obsahuje butamirát.*

podobně jako se
v ordinacích a na lůžkových odděleních
nemocnic Plzeňského kraje snažíme trvale poskytovat nejlepší zdravotní péči,
tak v našich nemocničních
lékárnách
v Domažlicích, Klatovech, Rokycanech
a Stodu usilujeme o
nejlepší služby. Nabízíme široký sortiment, kvalitní poradenství
a u volně prodejných léčiv atraktivní ceny.
Právě kvůli dosažení nejlepších cen jsme
loni začali ještě intenzivněji jednat s našimi
dodavateli a od poloviny roku vydáváme každý měsíc vlastní akční leták. Letos v tom budeme pokračovat. Tento lednový leták je už
sedmý. Celkem jsme takto zlevnili téměř šest
stovek nejžádanějších či sezónních položek.
V prosinci jsme dále začali nabízet dárkové
poukazy, které můžete při různých příležitostech darovat vašim blízkým. A chystáme další
novinky. Pro vás. Pevně věřím, že vám přijdou tyto naše aktivity zajímavé a přínosné.
Rádi bychom se totiž stali v našich sídelních
městech vašimi dvorními lékárníky, vaší první volbou při pořizování léků, doplňků stravy,
vitamínů, zdravotní kosmetiky či zdravotních
pomůcek.  

50 ml

V akci také Olynth® 0,05 %,
nosní sprej, roztok, 10 ml,
cena 77 Kč, Olynth® HA 0,1 %, nosní sprej, roztok,
10 ml, cena 97 Kč, Olynth® HA 0,05 %, nosní sprej,
roztok, 10 ml, cena 97 Kč.

Vážení klienti,

149,akční cena

127,-

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje ambroxili hydrochloridum.*

• pastilky proti bolesti v krku
• působí proti zánětu
• ve čtyřech příchutích
• pro děti od 6 let a dospělé

131,akční cena

114,-

znáte z TV

V akci také TANTUM VERDE® roztok, 120 ml,
cena 139 Kč, TANTUM VERDE® Spray Forte 0,30%,
15 ml, cena 157 Kč.
Léky s účinnou látkou benzydamin
hydrochlorid. K místnímu užití v ústech
a v krku.*

152,-

akční cena

139,-

AKCE | SLEVY
LEDEN 2019
BOLEST

ACYLPYRIN®

ACC® Long

KAŠEL

600 mg šumivé tablety, 10 tbl.

10 tablet

KAŠEL

RobitussinTM
Antitussicum sirup na
suchý dráždivý kašel
100 ml
• STOP suchému kašli
• efektivní úleva od suchého
dráždivého kašle
• pro děti od 6 let a dospělé

• tradiční přípravek - lék snižuje horečku a bolest
při chřipce a nachlazení
ACYLPYRIN®, tablety - registrovaný léčivý
přípravek k vnitřnímu užití. Perorální
podání. Jedna tableta obsahuje acidum
acetylsalicylicum 500 mg.*

36,akční cena

29,KAŠEL

Prospan® sirup
100 ml

• léčí vlhký kašel
• lze užívat od prvních
Dávkování
příznaků kašle
pouze 1x denně
• rozpouští hustý hlen v
dýchacích cestách
a usnadňuje jeho vykašlávání
144,Volně prodejný lék k vnitřnímu užití
s účinnou látkou acetylcystein*

Brufen® 400,
400 mg

akční cena

124,BOLEST

• poskytuje úlevu
při chřipkových
onemocněních, bolesti
hlavy, zad, kloubů,
zubů i menstruační
bolesti
• snižuje horečku

V akci také Prospan® sirup,
200 ml, cena 204 Kč.
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Účinná
látka hederae helicis folii extractum
siccum.*

COLDREX®
TABLETY

163,akční cena

134,-

CHŘIPKA,
NACHLAZENÍ

V akci také Brufen® 400,
400 mg, 30 potahovaných
tablet, cena 54 Kč.
Brufen® 400, 400 mg, potahované
tablety je léčivý přípravek k vnitřnímu
užití s léčivou látkou ibuprofen.*

Septofort 2 mg

148,akční cena

114,BOLEST
V KRKU

24 pastilek

V akci také Stopex na suchý kašel 10mg/5ml,
125 ml, cena 99 Kč.

142,akční cena

124,-

Sinulan® Duo Forte /
•
•
•
•

akční cena

129,RÝMA

• nosní sprej s aloe
a eukalyptem pro
účinnou úlevu od rýmy
a ucpaného nosu
• přípravek mohou používat
dospělí a děti od 6 let
Lék k aplikaci do nosu s účinnou látkou
oxymetazolin hydrochlorid 0,5 mg/ml*

znáte z TV
100,akční cena

84,IMUNITA

Barny´s®
Kolostrum s beta-glukany
1cps. = 9,13 Kč

• léčí příčinu
bolesti v krku
• ničí široké
spektrum
bakterií i viry
• vhodná prevence
a léčba aft
• proti infekcím v dutině ústní

Lék k vnitřnímu užití*

Sinex Vicks Aloe
a Eukalyptus

144,-

30 kapslí

24 tablet

Kombinace 5 účinných
látek tlumí bolest hlavy,
bolest v krku, uvolňuje
ucpaný nos a snižuje horečku.
S přídavkem léčivé látky na
odkašlávání.

RobitussinTM Antitussicum na suchý dráždivý
kašel (dextromethorphani hydrobromidum
monohydricum) a RobitussinTM Expectorans
na odkašlávání (guaifenessinum) jsou léky
k vnitřnímu užití.*

15 ml

100 potahovaných tablet

• při kašli a zánětlivých
onemocněních dýchacích
cest
• vhodný od narození
• třešňová příchuť

V akci také RobitussinTM
Expectorans sirup na
odkašlávání, 100 ml,
cena 129 Kč.

Septofort 2 mg je lék k vnitřnímu
užití. Obsahuje chlorhexidin. Stopex
na suchý kašel 10mg/5ml perorální
roztok je lék k vnitřnímu užití. Obsahuje
dextromethorphan.*

30 tablet / 1 tbl. = 6,30 Kč

síla z přírody pro zdraví dýchacích cest
obsahuje komplex RespiraPro a výtažky z černého bezu, divizny velkokvěté a verbeny
podporuje funkci horních i dolních dýchacích cest a imunitního systému
vhodný pro dospělé a děti od 6 let

V akci také Sinulan® forte express sprej, 15 ml, cena 129 Kč.
Sinulan® Duo Forte je doplněk stravy. Sinulan® forte express sprej je zdravotnický prostředek.*

129,akční cena

109,-

• imunita a první
mateřské mléko jsou spojené nádoby
• nové vylepšené Barny´s®
Kolostrum s patentovaným
beta-glukanem Yestimun®
znáte
• Barny´s® Kolostrum je
standardizováno na 30% obsah
imunoglobulinů IgG z celkového
315,obsahu kapsle

z TV

akční cena

Doplněk stravy*

274,NACHLAZENÍ

219,akční cena

189,-

AKCE | SLEVY
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LEDEN 2019

Dexoket® 25
tablety

BOLEST

10 potahovaných tablet
Rychlá
a účinná
pomoc,
když vás
zasáhne
bolest:**
• pohybového aparátu
• zubů
• menstruační
** ke krátkodobé léčbě bolesti mírné až střední intenzity
V akci také Dexoket 25 mg
granule pro perorální roztok,
10 sáčků, cena 84 Kč.
®

Léky k vnitřnímu užití. Obsahují
dexketoprofen trometamol.*

89,akční cena

77,RÝMA

Naso Drill
100 ml

KLOUBY

Voltaren® Forte
2.32%
150 g

10 ml

•
•
•
•

• nosní sprej
ke snížení
otoku nosní
sliznice při rýmě
• uvolňuje nos
a hojí nosní
sliznici
• nástup účinku
za 5–10 minut

analgetikum ve formě gelu s účinkem na 12 hodin
tlumí bolest zad, svalů a kloubů
stačí aplikovat 2x denně
snadno otevíratelný uzávěr

V akci také Voltaren® 140 mg
léčivá náplast, 5 ks, cena 289 Kč.
Léky na vnější použití. Voltaren®
Forte 2.32% obsahuje diclofenacum
diethylaminu. Voltaren® 140 mg
léčivá náplast obsahuje diclofenacum
natricum.*

znáte z TV
439,akční cena

384,RÝMA

Sanorin®
1‰ nosní sprej,
roztok

V akci také Sanorin® 0,5‰
nosní sprej, roztok, 10 ml,
cena 79 Kč, Sanorin® 1‰
nosní kapky, roztok, 10 ml
a Sanorin® 0,5‰ nosní
kapky, roztok, 10 ml, každý
za 77 Kč.

akční cena

Léčivý přípravek s účinnou látkou
Naphazolini nitras k nosnímu podání*

184,-

Zdravotnický prostředek*

BOLEST

V KRKU
Septabene®
3 mg/1 mg, pastilky

16 pastilek

Lék k nosnímu podání*

99,akční cena

74,-

CHŘIPKA,

PARALEN® GRIP NACHLAZENÍ
horký nápoj pomeranč
a zázvor 500 mg/10 mg
Akce se vztahuje
na všechny
příchutě

• uvolňuje ucpaný nos
a nosní dutiny
• snižuje otok nosní sliznice

239,-

V akci také SeptaNazal® pro děti,
10 ml, cena 74 Kč.

RÝMA

12 sáčků

10 ml

• isotonický roztok se
sírou předcházející
infekcím nosních
dutin
• bez jakýchkoliv
chemických úprav
• nepálí a neštípe

SeptaNazal®
pro dospělé

94,akční cena

79,-

Ibalgin®
Rapidcaps, měkké
tobolky 400 mg

BOLEST

• odstraňuje příznaky
chřipky a nachlazení,
jako jsou horečka,
ucpaný nos, bolest hlavy,
bolest v krku
• nezpůsobuje ospalost
• bez umělých barviv
Paralen® Grip horký nápoj pomeranč
a zázvor 500 mg/10 mg je volně prodejný
lék k vnitřnímu užití.*

BIOTUSSIL®
sirup

159,akční cena

139,KAŠEL

100 ml

30 měkkých tobolek

• komplexní léčba bolesti v krku: protizánětlivý,
analgetický a antiseptický účinek
• snižuje lokální známky zánětu: bolest, zarudnutí,
otok, pocit tepla
• dvě příchutě: eukalyptus nebo
citron a bezový květ
V akci také Septabene 1,5 mg/ml
+ 5,0 mg/ml, orální sprej, roztok,
30 ml, cena 139 Kč.
®

Lék k vnitřnímu užití*

149,akční cena

124,-

Balení 60 tablet
Vitamínu C
250 mg NAVÍC

Účinné analgetikum ve
formě měkkých tobolek s
tekutou účinnou látkou:
• ulevuje od bolesti
hlavy, migrény, bolesti
zubů, zad, svalů a
menstruační bolesti
• snižuje horečku
• tlumí zánět
Pro dospělé a dospívající od 12 let. (od 40 kg tělesné
hmotnosti)

Tradiční rostlinný
léčivý přípravek při
rýmě a zánětu
nosních dutin.

Ibalgin® Rapidcaps 400 mg měkké
tobolky je volně prodejný lék k vnitřnímu
užití. Obsahuje ibuprofenum.*

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití.
Vitamín C 250 mg je doplněk stravy se
sladidlem.*

119,-

Celaskon® LONG EFFECT

akční cena

99,-

znáte z TV
134,akční cena

117,VITAMÍN

60 tobolek

• zmírňuje a zkracuje příznaky chřipky a nachlazení
• vyšší potřeba vitamínu C je i během dospívání, v těhotenství, při kojení,
namáhavé práci, sportu, infekčních onemocněních, po úrazech, ve stáří, u kuřáků
• postupné uvolňování až 12 hodin
Volně prodejný lék k vnitřnímu užití. Obsahuje acidum ascorbicum.*

219,akční cena

189,-

Marťánci®
Futura 3-6

VITAMÍN

30 tablet

1 tbl. = 5,63 Kč

CHŘIPKA,

THERAFLU FORTE NACHLAZENÍ
12,2 mg, prášek pro
perorální roztok

Drill

BOLEST
V KRKU

24 pastilek

10 sáčků
Účinná úleva od příznaků chřipky
a nachlazení, jako jsou mírně nebo
středně silná bolest, horečka,
ucpaný nos. Navíc pomáhá při
vlhkém, produktivním kašli.

• vitamíny a minerály pro
zdravý růst a vývoj dětí
• přizpůsobeno nárokům
dětského vývoje ve věku
3-6 let
V akci také Marťánci®
Futura 6-9, 20 ks, 239 Kč,
Marťánci® Futura sirup 1-3, 125 ml,
cena 169 Kč.

199,akční cena

169,-

Doplňky stravy*

Bioaktivní®
Q10 GOLD 100 mg

ÚNAVA

V akci také THERAFLU 6,1 mg, prášek pro perorální
roztok, 16 tvrdých tobolek,
cena 119 Kč.

199,-

THERAFLU FORTE 1000 mg/200 mg
/12,2 mg prášek pro perorální roztok
v sáčku je lék k vnitřnímu použití.*

Herba CRapid

akční cena

167,Opary
IMUNITA

30 tablet

• přírodní energie
pro všechny věkové skupiny
• nejlépe zdokumentovaný Q10

678,akční cena

604,-

Doplněk stravy*

Doplněk stravy*

SLIMAX FORTE

akční cena

104,Opary
HUBNUTÍ

1 tob. = 3,06 Kč
• zhubněte snadno
a rychle1
• přípravek pro rychlou
a účinnou redukci
hmotnosti1
• snižuje kalorický příjem1,
redukuje chuť k jídlu1 a
podporuje odbourávání
tuků1

1 cps. = 20,13 Kč

Optimální kombinace
echinacey, černého bezu,
pelargónie a kurkumy, které
přispívají ke zdraví dýchacích
cest a vysoká dávka vitaminu C a
zinku pro akutní podporu imunity.

K vnitřnímu užití*

139,-

150 tobolek

1 tbl. = 3,30 Kč

30 kapslí

• v akci 4 druhy
• ničí bakterie a utiší bolest v krku
• pomáhá při chřipce a
nachlazení

139,akční cena

99,-

V akci také SLIMAX LADY
50+, 150 tobolek, cena 459 Kč.
1

opuncie

Doplněk stravy*

LINEX® FORTE

690,akční cena

459,Opary
ZAŽÍVÁNÍ

28 tobolek

1 tob. = 7,64 Kč

V NEMOCNICI
Plzeňská 929, Klatovy
Po–Pá 7:00–16:30

• po antibiotické
léčbě, při cestování,
při změně stravy
• obsahuje probiotika
• 2 miliardy přátelských
bakterií v každé tobolce
• vyrovnaný poměr bakterií mléčného kvašení
Lactobacillus acidophilus a Bifidobacterium
animalis subsp. lactis.
• bez nutnosti uchovávat
v lednici
250,Doplněk stravy, není určen k náhradě
pestré stravy*

376 335 153
lekarna1@klatovy.nemocnicepk.cz

Neo-angin®
šalvěj

akční cena

214,BOLEST
Opary
V KRKU

24 pastilek

POD NEMOCNICÍ
Pod Nemocnicí 871, Klatovy
Po–Pá 7:15–12:30 | 13–16
376 335 952
lekarna2@klatovy.nemocnicepk.cz

Na bolest v krku
jednoduše
Neo-geniální!
• léčí bolest v krku
• dezinfikuje ústní
dutinu
• potlačuje zánět
V akci také Neo-angin®
bez cukru, 24 pastilek, cena
139 Kč, Neo-angin® třešeň,
24 pastilek, cena 139 Kč.
Lék k místnímu užití v ústech a krku*

161,akční cena

117,-

Veškeré výnosy lékárny jsou zpět investovány do nemocnice. Návštěvou lékárny
napomáháte zlepšovat kvalitu a dostupnost péče v našem regionu. Děkujeme.
*Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták, účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. Změna vyhrazena. Za tiskové chyby neručíme. Cílem tohoto informačního
letáku není podpora zvýšeného užívání léků. Doplňky stravy nenahrazují pestrou stravu ani zdravý životní styl. Běžné prodejní ceny se mohou v jednotlivých lékárnách lišit. Běžnou
cenou se rozumí Průměrná aktuální cena příslušného přípravku v lékárnách dle zveřejněných údajů Ministerstva zdravotnictví ČR, www.mzcr.cz, zaokrouhlená na celé Kč, případně cena
vyplývající z informací a sdělení výrobce/dovozce. Za takováto sdělení neneseme zodpovědnost.

