Platnost 1. 12. 2022 – 31. 01. 2023

Přejeme vám

příjemné prožití vánočních svátků
a úspěšné vkročení do roku 2023.

Široký výběr volně prodejných léčiv, potravních doplňků,
zdravotnických prostředků a dermokosmetiky.

Okamžitá sleva při nákupu volně prodejného sortimentu.
Sezónní slevové akce.

514 Kč
619 Kč

480 Kč

590 Kč
1 tbl. = 4,54 Kč

499 Kč

479 Kč
1 tob. = 3,68 Kč
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TANTUM VERDE
ORANGE AND HONEY

STOPTUSSIN

JUNIOR-ANGIN

sirup, 100 ml

24 pastilek

3 mg, 20 pastilek

205 Kč

169 Kč
129 Kč

109 Kč
177 Kč

149 Kč
lék na bolest a zánět v krku a dutině ústní
pastilky bez cukru ve čtyřech příchutích
V akci také další léčivé přípravky Tantum Verde.

Tantum Verde, Tantum Verde Lemon, Mint, Eucalyptus, Orange
and Honey, Tantum Verde Spray a Tantum Verde Spray Forte
obsahují benzydamin hydrochlorid. Léky k místnímu užití v ústech
a v krku. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.*

správná volba proti kašli díky 2 účinným látkám
tlumí suchý dráždivý kašel a usnadňuje
vykašlávání

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*
Stoptussin, sirup je léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

NEO-ANGIN BEZ CUKRU SEPTABENE CITRON
A BEZOVÝ KVĚT

24 tablet

pastilky s jahodovou příchutí pro děti od 4 let
díky islandskému lišejníku ulevují
od bolesti v krku
zklidňují podrážděné sliznice
působí antisepticky v ústní dutině
V akci také Junior-angin lízátka pro děti od 3 let
8 ks za 159 Kč a Junior-angin sirup pro děti
od 1 roku 100 ml za 199 Kč.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.* Zdravotnické prostředky.

TUSSIREX SIRUP

120 ml

3 mg/1 mg, 16 pastilek

149 Kč

129 Kč
167 Kč

169 Kč

159 Kč

159 Kč
ulevuje od bolesti a škrábání v krku, dezinfikuje
ústní dutinu, potlačuje zánět
pro dospělé a děti od 6 let
V akci také Neo-angin bez cukru třešeň nebo
Neo-angin šalvej 24 pastilek za 159 Kč.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.*
NEO-ANGIN® BEZ CUKRU 1,2 mg/0,6 mg/5,72 mg pastilky je lék
k místnímu užití v ústech a krku.

ACC® LONG
600 mg šumivé tablety, 20 tablet

trojí účinek: protizánětlivý,
analgetický a antiseptický
snižuje bolest, zarudnutí a otok v krku
V akci také Septabene Eukalyptus 3 mg/1 mg,
16 pastilek za 129 Kč a Septabene, orální sprej
30 ml za 149 Kč
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.* Léky k orálnímu užití.

MUCOSOLVAN®
PRO DOSPĚLÉ

sirup na všechny druhy
kašle spojené s nachlazením
zmírňuje suchý dráždivý i průduškový kašel
rychlá úleva
V akci také další přípravky Tussirex.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.* Zdravotnický prostředek.

BROMHEXIN 12 KM
kapky, 30 ml

30 mg/5 ml sirup
100 ml

229 Kč

209 Kč

117 Kč
157 Kč

139 Kč
léčí vlhký kašel
rychlý nástup účinku od 1. dne
rozpouští hlen, usnadňuje vykašlávání
navíc antioxidační účinek
V akci také ACC® 20 mg/ml sirup, 100 ml
za 109 Kč.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.* Volně prodejné léky
k vnitřnímu užití s účinnou látkou acetylcystein.

ulehčuje vykašlávání
uvolňuje zahlenění
zmírňuje kašel
bez cukru a alkoholu
jahodová příchuť
V akci také další přípravky Mucosolvan®.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.* MUCOSOLVAN® pro dospělé
je volně prodejný lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ambroxoli
hydrochloridum.

99 Kč

kapky na zkapalňování
a rozpouštění hlenu při onemocnění
dýchacích cest, usnadňují vykašlávání
bez alkoholu, cukru a barviv
vhodné pro děti od 2 let

Čtěte pečlivě příbalovou informaci.* Lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje bromhexini hydrochloridum.

COLDREX
HORKÝ NÁPOJ

RENNIE®

APO-OME

48 žvýkacích tablet

14 tvrdých tobolek

citron s medem, 10 sáčků

Trvale snížená cena

169 Kč

odstraňuje příznaky chřipky a nachlazení
díky paracetamolu snižuje horečku, odstraňuje
bolest hlavy a bolest v krku
s přídavkem léčivé látky na uvolnění ucpaného
nosu a s vitaminem C
V akci také Coldrex Horký nápoj Citron 10 sáčků
za 169 Kč a Coldrex tablety, 24 tablet za 159 Kč.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.* Léky k vnitřnímu užití.

ESSENTIALE®
300 mg, tvrdé tobolky 100 ks

147 Kč

149 Kč

139 Kč

129 Kč

Pálí vás žáha?
Rennie přináší rychlou a efektivní úlevu
vhodné pro těhotné a kojící při dodržení
doporučovaného dávkování
V akci také Rennie® 96 žvýkacích
tablet za 219 Kč.

Čtěte pečlivě příbalovou informaci.* Rennie 680 mg/80 mg
žvýkací tablety je léčivý přípravek k vnitřnímu užití.
CH-20220726-43

Bioaktivní Selen+Zinek
FORTE

při častém pálení žáhy a žaludečních obtížích
uleví až na 24 hod.
pouze 1 tobolka denně

Čtěte pečlivě příbalovou informaci.*
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje omeprazolum.

ESPUMISAN
40 mg, měkké tobolky 100 ks

60 tbl.

403 Kč

369 Kč

177 Kč

149 Kč
Obsahuje esenciální fosfolipidy se třemi
mechanizmy podpory funkce jater:
urychluje obnovu jaterních buněk
zlepšuje jejich funkci
podporuje jejich regeneraci
pro dospělé a dospívající od 12 let
(o hmotnosti cca 43 kg)

Čtěte pečlivě příbalovou informaci.* Lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje phospholipida sojae praeparata.

295 Kč

269 Kč
Přispívá ke správné funkci imunitního systému.
Podporuje zdravé vlasy, nehty a kůži.

Doplněk stravy

PREVENTIVNĚ
1 TUBA TÝDNĚ

pro úlevu od nadýmání
lze užívat dlouhodobě
Espumisan kapky je vhodný také pro kojence
a děti do 6 let
V akci také Espumisan 100 mg/ml perorální
kapky, emulze 50 ml za 199 Kč.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.*
Léky k vnitřnímu užití. Obsahují simetikon.

Kýchá celá rodina
Přestaňte kýchat, začněte volně dýchat

217 Kč

83 Kč

113 Kč

113 Kč

189 Kč

79 Kč

99 Kč

99 Kč

257 Kč

216 Kč

732 Kč

599 Kč
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Oscillococcinum® je
homeopaacký léčivý přípravek k vnitřnímu užii, užívaný
tradičně v homeopaai k prevenci a léčbě chřipkových stavů.
Obsahuje Anas barbariae, hepaas et cordis extractum 200 K.

Reklama na léčivý přípravek. Nosní sprej, roztok OLYNTH® HA 1 mg/ml, OLYNTH® 1 mg/ml
obsahuje xylometazolin-hydrochlorid. Nosní sprej, roztok OLYNTH® PLUS 1 mg/ml +
50 mg/ml obsahuje xylometazolin-hydrochlorid a dexpanthenol. Jsou určeny k podání
do nosu. Před použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci. CZ-OL-2200111

IBALGIN® RAPIDCAPS
400 mg, měkké tobolky 30 ks

PARALEN GRIP®

chřipka a bolest 500 mg/25 mg/5 mg
potahované tablety, 24 ks

CELASKON®
LONG EFFECT
500 mg tvrdé tobolky, 60 ks

177 Kč

149 Kč

159 Kč

Trvale snížená cena

139 Kč

snadno rozpustné růžové měkké tobolky
s účinnou látkou v tekuté formě
s protizánětlivým účinkem
pro dospělé a děti od 6 let
ulevuje od bolesti hlavy, migrény, bolesti zubů,
zad, svalů a menstruační bolesti
snižuje horečku

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.* Lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje ibuprofenum

219 Kč

odstraňuje příznaky chřipky a nachlazení:
horečka, ucpaný nos, bolest hlavy, bolest v krku
díky kofeinu působí také proti únavě a ospalosti
V akci také PARALEN GRIP® chřipka a kašel
500 mg/15 mg/5 mg potahované tablety, 24 ks
za 149 Kč.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.* Léky k vnitřnímu užití.

zmírňuje a zkracuje
příznaky chřipky a nachlazení
s postupným uvolňováním vitaminu C
až 12 hodin pro jeho lepší vstřebávání
podpořte svoji imunitu pravidelným užíváním
zvýšená potřeba užívání např. také
v těhotenství, při kojení, sportu, namáhavé
práci, po úrazech nebo u kuřáků

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.* Lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje acidum ascorbicum.

PHARMATON GERIAVIT MAGNE B6® FORTE
50 tablet
VITALITY 50+

MAGNESIUM
B-KOMPLEX VÁNOCE

100 měkkých tobolek

120 + 60 tablet NAVÍC
219 Kč
DÁR
BALKOVÉ
ENÍ

189 Kč

727 Kč

679 Kč
409 Kč
vyvážená kombinace
vitaminů, minerálů
a ženšenového výtažku G115®
výtažek Panax ginseng G115® přispívá
k tělesné a duševní pohodě, k odolnosti
organismu vůči stresu a pomáhá
podporovat vitalitu organismu
V akci také Pharmaton Geriavit Vitality 50+,
30 měkkých tobolek za 269 Kč.
Doplňky stravy.* (1 tob = 6,79 Kč, 8,97 Kč)

TEREZIA
HLÍVA ÚSTŘIČNÁ

349 Kč
osvědčená kombinace hořčíku a vitaminu B6
efektivní doplnění hořčíku na podporu
psychiky, nervů a energie

komplexní a vyvážené složení hořčíku
a vitaminů B1, B6 a B12
obohaceno nově o zinek pro podporu imunity
2 tablety denně pro lepší vstřebávání

Doplněk stravy.* (1 tab = 3,78 Kč). Obsahuje citrát hořčíku
pro účinné doplnění hořčíku. Hořčík a vitamin B6 přispívají
k normální činnosti nervové soustavy a psychiky a k normálnímu
energetickému metabolismu.

Doplněk stravy.* (1 tab = 1,94 Kč).

CEBION®

MÖLLER‘S OMEGA 3

kapky, 30 ml

citron, 2 x 250 ml

s rakytníkovým olejem, 120 kapslí
NAV

Zine
ÍC
k
s ec + sele
n
hina
30 k ceou
aps
lí

153 Kč

DÁR
BALKOVÉ
ENÍ

129 Kč

603 Kč

529 Kč
439 Kč

399 Kč
hlíva s deklarovaným obsahem betaglukanu
rakytník podporuje imunitu
navíc k nákupu Zinek + selen s echinaceou

Doplněk stravy.* (1 kaps. = 3,33 Kč).

vitamin C ve formě kapek, s dávkováním
pro různé věkové skupiny
bez cukru, konzervantů, nadbytečných
pomocných látek
1 kapka = 5 mg kyseliny askorbové

Doplněk stravy.* (100 ml = 430 Kč).

rybí olej z norské přírody s tradicí od roku 1854
bohatý zdroj Omega 3 mastných
kyselin EPA a DHA
zdroj vitaminu A, D a E
skvělá citronová příchuť
V akci také další přípravky Möller‘s Omega 3.
Doplněk stravy.* (100 ml = 105,8 Kč )

RYBILKA NEO®
100 ml

OLFEN NEO FORTE
20 mg/g gel, 150 g

COREGA ORIGINAL
EXTRA SILNÝ
40 g

107 Kč

99 Kč
151 Kč

137 Kč
363 Kč

dětská mast k péči o pokožku se sklonem
k opruzeninám
komplexní složení pěti pečujících látek
zklidňuje podrážděnou pokožku
bez konzervantů a parfemace

Kosmetický přípravek.

319 Kč
ulevuje od intenzivní, náhle vzniklé
bolesti zad, svalů a kloubů

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

774 Kč

Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání
zdravotnických prostředků.* Zdravotnické prostředky.

Iberogast

DIAGNOSTIC

automatický tlakoměr
DM-200 Vánoční set (T-02)

915 Kč

silná fixace na zubní náhrady po dobu 12 hodin
V akci také další přípravky Corega. Při koupi
dvou Corega krémů z nabídky jako dárek modrý
kartáček na zubní náhrady.

50 ml

VÁNOČNÍ NABÍDKA
JE DOSTUPNÁ
TAKÉ NA E-SHOPU
409 Kč

367 Kč
Vánoční dárkové balení moderního pažního tlakoměru
s digitálním teploměrem s ohebnou špičkou.
Paměť pro 2 uživatele, každý 120 měření s datem a časem.
Měření i při nepravidelném pulsu IHB
– přesný a spolehlivý výsledek i při nepravidelném pulsu.
Barevná klasifikace výsledku tlaku WHO.
Komfortní manžeta univerzální velikosti M/L (22 až 42 cm).

široký výběr sortimentu
přehledný objednávkový systém
rychlé vyzvednutí na pobočce
doprava na Vámi zvolenou adresu

www.e-lekarnik.cz

Zdravotnický prostředek

DELTA COLOSTRUM®
KIDS Jahoda
125 ml

Femibion® 1

Plánování & první týdny těhotenství

329 Kč

784 Kč

309 Kč

Doplněk stravy - dvousložkový

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Iberogast je léčivý přípravek
k vnitřnímu užití. Léčivý přípravek je složený z tekutých extraktů
různých částí bylin.

VIGANTOLVIT D3
60 tobolek

4 týdenní balení (28 tablet)

823 Kč

Vysoce kvalitní německé 100% -ní
kolostrum s jahodovou příchutí pro děti
Kolostrum je získávané výhradně z ekologicky
čistých a kontrolovaných farem.
Je vhodné zejména při akutních stavech,
kde je potřebný okamžitý nástup účinku.

Pocit plnosti? Bolest břicha nebo nadýmání?
vyzkoušejte bylinný lék Iberogast
Iberogast - expert na Vaše zažívací potíže!
V akci také Iberogast 100ml.

Jedinečné složení pro specifickou péči v období
plánování těhotenství a jeho rané fázi
Obsahuje kyselinu listovou
a aktivní folát Metafolin®
Obohacený o cholin, na podporu zvýšené
výživové potřeby v těhotenství, selen a železo
Do konce 12. týdne těhotenství
V nabídce také Femibion® 2 Těhotenství za 512 Kč
Doplněk stravy.

203 Kč

165 Kč
Vitamin D3:
pro správné fungování imunitního systému
přispívá k udržení správné funkce svalů a kostí
podporuje vstřebávání vápníku v těle
bez lepku a bez laktózy
V nabídce také VIGANTOLVIT Osteo
30 tablet za 175 Kč.
Doplněk stravy

Poteˇšte své blízké dárkem pro zdraví

606Kč Proenzi 3 PLUS
549
549KčKč 180 + 45 tablet NAVÍC
606 Kč

Špičková komplexní kloubní výživa
s chondroitinem, glukosaminem,
MSM a kolagenem typu II.
(1 tab. = 2,44 Kč)

433Kč GinkoPrim MAX
389
389KčKč 90 + 30 tablet NAVÍC
397 Kč

Výhodné balení s kvalitním výtažkem
z ginkgo biloby pro podporu paměti,
koncentrace, mozkové činnosti
a periferní mikrocirkulace krve
(pocit studených rukou).
BALENÍ NA 3 MĚSÍCE!
(1 tab. = 3,24 Kč)

536Kč Prostenal CONTROL
499
499KčKč 70 + 20 tablet NAVÍC
Akční cena

Nejen saw palmetto, ale také extrakty
z kopřivy a kotvičníku, vitamin D3
a zinek. Pro zdravou prostatu, normální
proud moči a podporu potence.
(1 tab. = 5,54 Kč)

413Kč Marťánci
MULTIVITAMIN MIX
369
369KčKč 50
tablet + 50 gummies
a Marťačelovka zdarma
417 Kč

273Kč Vápník Hořčík Zinek OSTEO
249
KčKč 140 + 40 tablet NAVÍC
249
257 Kč

Vyvážená kombinace minerálů
a vitaminů prémiové kvality. Vápník,
hořčík a vitamin D pro zdravé kosti svaly
a zuby. Zinek, měď a vitaminy D a B6
pro podporu imunitního systému.
VÝHODNÉ BALENÍ AŽ NA 3 MĚSÍCE!
(1 tab. = 1,56 Kč)

Multivitaminy Marťánci s Imunactivem
a Marťánci gummy podzim-zima s rakytníkem.
DÁREK NAVÍC - MARŤAČELOVKA s tykadly!
(1 tab. = 3,69 Kč)

247 Kč
474Kč Zlatá Omega-3 FORTE
257Kč Koenzym Q10 FORTE
olej 1500 mg,
399
239 Kč 50 + 10 tobolek NAVÍC
399KčKč rybí
balení koenzymu Q10
2 x 250 ml VÝHODNÉ BALENÍ 239Kč Výhodné
přírodního původu. Optimální dávka
474 Kč

Extra silná dávka omega-3 EPA a DHA obohacena o vitaminy A-D-E. Podpora IMUNITY,
SRDCE, MOZKU a ZRAKU.* Svěží příchuť
pomeranč-citron přírodního původu.
(100 ml = 79,80 Kč)

527Kč Spektrum gummies
469
469KčKč IMUNITA
90 + 30 gummies NAVÍC
527 Kč

Želatinové multivitaminy s minerály pro
dospělé. 100 % doporučené denní dávky
ve 2 gummies. Ovocné příchutě, bez
zapíjení. S echinaceou pro podporu imunity.
(1 ks = 3,91 Kč)

60 mg v jedné tobolce. Složení na
bázi oleje pro dobré vstřebávání.
BALENÍ NA 2 MĚSÍCE!
(1 tob. = 3,98 Kč)

527Kč Spektrum gummies
469
KčKč LONGEVITY
469
90 + 30 gummies NAVÍC
527 Kč

Želatinové multivitaminy s minerály
pro dospělé. 100 % doporučené denní
dávky ve 2 gummies. Ovocné příchutě,
bez zapíjení. S rakytníkem pro aktivní
život po 50. (1 ks = 3,91 Kč)

UVEDENÉ VÝROBKY JSOU DOPLŇKY STRAVY.
Prostenal Control obsahuje saw palmetto, které přispívá k udržení zdraví prostaty a normálního proudu moči. Kotvičník podporuje potenci. *Zlatá Omega-3 FORTE
obsahuje EPA a DHA, které přispívají k normální funkci srdce. DHA přispívá k normální funkci mozku a zraku. Příznivého účinku je dosaženo při denním příjmu 250
mg EPA a DHA a 250 mg DHA. Vitaminy A a D přispívají k normální funkci imunitního systému. Vápník, hořčík, zinek pomáhají udržovat zdravé kosti. Vápník, hořčík
a vitamin D přispívají ke zdravým a silným zubům a k normální funkci svalů. Zinek, měď a vitaminy D a B6 jsou důležité pro normální funkci imunitního systému.

NOSKO Odsávačka nosních hlenů

Bactoral

+ dárek k nákupu

16 tbl.

410 Kč

+ DÁ

Nos REK
ní s
NOS prej
KO

349 Kč

410 Kč

379 Kč
Nosátko nosní odsávačka používá
nejúčinnější odsávací technologii.
ideální pro použití jak u novorozenců, tak u kojenců
účinně a rychle odstraní hleny z nosní dutiny
jednoduchá k manipulace a dezinfekci
obsahuje dvě nádobky a čistící kartáček.
Vhodné i pro dvojčata.
Zdravotnický prostředek

Výrobek s izotonickou mořskou vodou.
Napomáhá čištění nosních dutin,
odstraněním hlenu a krust v nose,
hydratuje nosní sliznici a chrání ji před
pronikáním mikroorganismů
a nečistot.

Zdravotnický prostředek

Probiolact forte N°12

Vitamín D3 1000 IU

30 tob.

90 kapslí

Orální probiotikum
Obsahuje probiotickou kulturu
Streptococcus salivarius K12
Zaujímá strategické pozice v dutině ústní,
nosohltanu a středouší
Vhodné po doužívání antibiotik
Pro stabilizaci ústního mikrobiomu

Doplněk stravy

Biotter NC ACNE
dárkové balení

134 Kč

115 Kč
449 Kč
243 Kč

390 Kč

229 Kč

Nová generace probiotik
v kombinaci s prebiotiky
Jediný přípravek s unikátní
technologií biofilmu na trhu
obsahuje vyvážený komplex 12 různých kmenů
S přídavkem vitamínu C a D

Doplněk stravy

vitamín D3 v měkkých želatinových
kapslích pro snadné polykání
Nosičem je slunečnicový olej
pro vysokou vstřebatelnost vitamínu D
Pro vaši imunitu, pevné kosti i zuby

Doplněk stravy

Biotter NC ACNE dárkové balení
obsahuje mycí pěnu, toner a zmatňující krém.
Péče je určena pro mastnou, smíšenou
a problematickou pleť se sklonem k akné.

Dermokosmetický přípravek.

Šetřete svůj čas a nakupujte
pohodlně z Vašeho domova.
široký výběr sortimentu
přehledný objednávkový systém
rychlé vyzvednutí na pobočce
doprava na Vámi zvolenou adresu
www.e-lekarnik.cz

Jsme srdcaři,
pomáháme rozumem
i srdcem.
START
Podmínky vstupu
Sleva na doplňky stravy
a volně prodejné léky

PREMIUM

REGISTRACE SLEVA

Dosáhnutí
SLEVA
obratu 10 000 Kč

0 –

500 Kč

2%

0 –

500 Kč

5%

501 –

1000 Kč

3%

501 –

1000 Kč

6%

1001 –

více Kč

4%

1001 –

více Kč

7%

% sleva se vztahuje na jednorázový nákup v daném finančním rozmezí. Sleva se poskytuje na nákup volně
prodejného sortimentu. Nevztahuje se na přípravky na lékařský předpis a na akční a již zlevněné produkty.

NEMOCNICE ŠUMPERK
Nerudova 640/41, 787 01 Šumperk
Po – Pá: 7.30 – 16.00
T: 583 334 542
www.nemocnicesumperk.cz
www.e-lekarnik.cz

ŠUMPERK
Fialova 12a, 787 01 Šumperk
Po – Pá: 7.30 – 16.00
T: 583 551 514
www.mapolekarna.cz
www.e-lekarnik.cz

PRAHA
Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7
Po – Pá: 8.00 – 16.30
T: +420 226 201 545
praha@mapolekarna.cz
www.mapolekarna.cz
www.e-lekarnik.cz

U SLUNCE LIBEREC
Vrchlického 802/46, 460 14 Liberec
Po–Pá: 7.45–16.30
T: +420 483 034 266
liberec@mapolekarna.cz
www.mapolekarna.cz
www.e-lekarnik.cz

U SV. AUGUSTINA BRNO
náměsvtí Míru 373/1, 602 00 Brno
Po–Pá: 7.30–17.00
T: +420 773 642 445
brno@mapolekarna.cz
www.mapolekarna.cz
www.e-lekarnik.cz

