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NEUROBION  
100 mg/50 mg/1 mg

30 potahovaných tablet
Valetol mohou užívat dospělí a dospívající od 15 
let ke krátkodobé léčbě bolesti hlavy (včetně mig-
rény), zubů, při bolesti zad v křížové oblasti, bolesti 
po operacích, při bolesti doprovázející nachlazení 
a při bolestivé menstruaci. Protibolestivý účinek 
nastupuje asi půl hodiny po užití přípravku a trvá 
několik hodin. Registrovaný léčivý přípravek.

24 neobalených tablet

VALETOL  
300 mg/150 mg/50 mg

90+30 tablet

WALMARK  
GINKOPRIM MAX

Obsahuje kombinaci vysoce kvalitního extraktu 
ginkgo biloby, DMAE a magnesia. Ginkgo biloba 
podporuje aktivitu mozku a přispívá k mentální 
výkonnosti, napomáhá udržovat paměť, koncen-
traci a duševní pohodu s přibývajícím věkem.  
Doplněk stravy.

RAKYTNÍČEK MULTIVITAMINOVÉ ŽELATINKY  
VEJCE – RŮZNÉ BARVY

50 kusů
Oblíbené ovocné želatinky plné vitaminů pro vaše děti ve VELIKONOČNÍ limitované edici. Šťavnaté že-
latinové bonbony obsahují 20 % ovocné šťávy a každá želatinka v sobě dále ukrývá 9 aktivních vitami-
nů a rakytník, tedy perfektní kombinaci pro posílení dětské imunity. Bez konzervačních látek, sladidel  
a přidaných barviv. Vhodná pro děti od 3 let. Doplněk stravy.

Neurobion je léčivý přípravek obsahující thiamin 
(vitamín B1), pyridoxin (vitamín B6) a kyanokoba-
lamin (vitamín B12) a je určen pouze pro dospělé. 
Lze jej užívat k zabránění poklesu hladin těchto 
vitamínů v těle nebo k léčbě deficitu (když vaše 
tělo nemá dostatek těchto vitamínů). Registrova-
ný léčivý přípravek.

gel 100 g

VOLTAREN FORTE  
20 mg/g

Voltaren Forte ulevuje od bolesti kloubů, sva-
lů a  zad až na 24 hodin. Působí v  místě záně-
tu a  urychluje hojení. Voltaren Forte se používá 
k úlevě od bolesti, k potlačení zánětu a k zmírně-
ní otoků u  bolestivých stavů postihujících svaly 
a klouby. Registrovaný léčivý přípravek.

BOLEST

VITAMÍNY PRO DĚTI

295 Kč

325 Kč239 Kč

279 Kč

85 Kč

99 Kč

369 Kč

419 Kč

189 Kč

219 Kč

MOZEK, PAMĚŤ

BOLEST, MIGRÉNA VITAMÍNY

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.

akční nabídka

březen 2023

Uvedené slevy platí od 1. 3. do 31. 3. 2023 nebo do vyprodání zásob!
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Preventan je doplněk stravy se sladidlem, který obsahuje jedi-
nečnou směs biologicky aktivních látek ProteQuine (aminokyse-
liny, oligopeptidy, nukleotidy) a vitamin C. Vitamín C přispívá  
k normální funkci imunitního systému a ke snížení míry únavy  
a vyčerpání. Doplněk stravy.

Preventan Clasic ve formě cucavých tablet je vhodný k dlouhodobému užívání pro 
děti od 3 let, dospělé i seniory.

Přípravek obsahuje originální aktivní látku ProteQuine® (aminokyseliny, oligopepti-
dy, nukleotidy), vitamin C, vitamin D3, thiamin, zinek, selen. Určeno pro dospělé.

Preventan Akut obsahuje vitamin C, který přispívá k udržení normální funkce imunit-
ního systému. Není určeno pro děti do 3 let.

Obsahuje jedinečnou směs biologicky aktivních látek ProteQuine (aminokyseliny, oli-
gopeptidy, nukleotidy), inulin a vitamin C. Je bez lepku a je určen k dlouhodobému  
a pravidelnému užívání především pro děti od 3 do 15 let a pro dospělé.

Preventan Junior je doplněk stravy pro děti ve formě cucavých tabletek s příchutí ovo-
ce – jablko, brusinka, grapefruit. Vhodné pro děti i dospělé.

PREVENTAN CLASIC – 30 tablet / 90 tablet

PREVENTAN KOMPLEX D3 1000IU – 120 tablet

PREVENTAN AKUT – 30 tablet

PREVENTAN JUNIOR – 30 tablet

PREVENTAN JUNIOR OVOCNÝ MIX – 90 tablet

PREVENTAN – RŮZNÉ DRUHY

365 Kč

395 Kč

149 Kč
169 Kč499 Kč

569 Kč

365 Kč
389 Kč

159 Kč
179 Kč

139 Kč

159 Kč

IMUNITA

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.

akční nabídka

březen 2023

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