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WALMARK HERBA-C RAPID 
& ZINEK 25MG FORTE

30 tablet + 90 tablet
Obsahuje omega-3 nenasycené mastné kyseliny 
(DHA a EPA) v přirozené formě, s o 50 % vyšší 
vstřebatelností než polosyntetické ethylestery. 
Navíc je obohacený o vitamin D3. Citrusová pří-
chuť, bez pachuti z ryb. Doplněk stravy.

100 + 50 kapslí 

GS OMEGA 3  
CITRUS+D

SRDCE, MOZEK, ZRAK
IMUNITA

30 tobolek

BIOPRON9 IMMUNITY  
S VITAMINEM D3

Biopron 9 Immunity obsahuje 9 probiotických 
kmenů v denní dávce 9 miliard CFU, prebiotika  
a vitamin D3. Vitamin D přispívá ke správné funkci 
imunitního systému. Doplněk stravy.

IMUNITA

akční nabídka

březen 2023

Zinkorot je léčivý přípravek obsahující jako lé-
čivou látku zinek, což je stopový prvek potřebný 
pro biologické procesy v lidském těle. Zinkorot se 
užívá při stavech nachlazení, zvýšené vnímavosti 
k infekcím, zhoršeném/prodlouženém hojení ran. 
Zinek je velmi důležitý pro správnou činnost imu-
nitního systému. Registrovaný léčivý přípravek.

50 neobalených tablet

ZINKOROT  
25MG

IMUNITA, NACHLAZENÍ

200 ml

CEMIO KAMZÍKOVA  
KONOPNÁ MAST CHLADIVÁ

Jedinečná bylinná mast obsahující koncentrova-
ný konopný extrakt 99,7 % v unikátní kombinaci  
s výtažky z arniky, kafru a dalších bylinných ex-
traktů a vysokou dávku konopného oleje 10 %. 
Je určena k masážím v oblasti kloubů, krku, zad  
a svalů. Kosmetika.

REGENERACE, MASÁŽE

MAGNESIUM  
B-KOMPLEX IMMUNE

20 šumivých tablet
Tento přípravek je plně rozpustný hořčík a zinek 
(ve formě citrátu hořečnatého, citrátu zinečnaté-
ho), spolu s vitaminy B1, B6 a B12 v jedné tabletě 
doplní 100% denní dávky. Hořčík přispívá ke sní-
žení míry únavy a vyčerpání. Doplněk stravy.

Balíček na podporu imunity obsahuje dva oblí-
bené produkty. Výhodné balení Herba-C RAPID 
a Zinek 25 mg FORTE. Herba-C RAPID obsahuje 
extrakty z echinacey, kurkumy, černého bezu  
a pelargonie, vitamin C a zinek. Doplněk stravy. 

MINERÁLY, VITAMÍNY

NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNA a prodejna zdravotnických potřeb (naproti PIO)  
Otevírací doba: Po–Pá 7.30–17.30, So 8.00–16.00

Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták, účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. Cílem tohoto informačního 
letáku není podpora zvýšeného užívání léků. Doplňky stravy nenahrazují pestrou stravu ani zdravý životní styl.
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Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták, účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. Cílem tohoto informačního letáku 
není podpora zvýšeného užívání léků. Doplňky stravy nenahrazují pestrou stravu ani zdravý životní styl.

Uvedené slevy platí od 1. 3. do 31. 3. 2023 nebo do vyprodání zásob!

EUCERIN 
kosmetické taštičky

různé druhy

Je určen k prevenci a léčbě nedostatku vitamínu C 
v organismu. Užívá se na posílení odolnosti orga-
nismu, při infekčních onemocněních jako je chřip-
ka a nachlazení, kdy užívání vitamínu zmírňuje  
a zkracuje symptomy chřipky a nachlazení. Regi- 
strovaný léčivý přípravek.

60 tvrdých tobolek  
s prodlouženým uvolňováním

CELASKON LONG EFFECT 
500 mg

VITAMÍN C

20 pastilek

HYDRO  
PASTILKY

Hydro pastilky jsou zdravotnický prostředek s lé-
čebnými účinky. Zmírňují bolest, škrábání/pálení 
v krku – z nachlazení, chrapot, dráždění ke kašli.  
Jsou vhodné i pro namáhané hlasivky. Zdravotnic-
ký prostředek.

HLASIVKY, KRK

akční nabídka

březen 2023

GS Extra Strong Multivitamín s komplexním a vy-
váženým složením vitamínů, minerálů a dalších 
aktivních látek. Navíc obsahuje Strong Komplex 
– extra dávku vitaminu C, lutein, activin a echina-
ceu. Je bez cukru, bez laktózy a bez lepku. Doplněk 
stravy.

60+60 tablet

GS EXTRA STRONG  
MULTIVITAMIN

MULTIVITAMÍNY

60 tobolek

TEREZIA RAKYTNÍKOVÝ 
OLEJ 100 % 

Terezia 100% rakytníkový olej je lisovaný za stu-
dena z plodů rakytníku řešetlákového. Rakytník 
řešetlákový přispívá k udržení normálního stavu 
imunitního systému, pokožky a kardiovaskulární-
ho systému. Doplněk stravy.

POKOŽKA, VLASY, IMUNITA

TEREZIA ZINEK+ 
SELEN+ECHINACEA

30 kapslí
Zinek a selen původem z kvasnic vynikají dobrou 
vstřebatelností, přispívají ke správné funkci imu-
nitního systému, jsou důležité pro udržení normál-
ního stavu vlasů a nehtů. Echinacea a schizandra 
pomáhají podporovat normální funkci dýchacího 
systému. Doplněk stravy.

Eucerin patří mezi celosvětovou špičku ve svém 
oboru. Výzkum a vývoj svých přípravků zakládá 
na nejnovějších vědeckých poznatcích a úzké 
spolupráci s dermatology. Díky tomu nabízí pro-
dukty s medicínským přesahem, které reflektují 
moderní požadavky, splňují nejvyšší dermato-
logické standardy a respektují potřeby různých 
typů pleti i pokožky. Dermokosmetika.

IMUNITA, MINERÁLY

NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNA – výdejna Husova ulice (u hlavní vrátnice) 
Otevírací doba: Po–Pá 7.30–15.00

399 Kč

484 Kč

89 Kč

103 Kč

25 %

SLEVA

185 Kč

218 Kč

419 Kč

499 Kč
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PÉČE O PLEŤ


