
Akce platí do 31.5.2021 nebo do vyprodání zásob.
Pro uplatnění slevy je nutná registrace zákazníka nebo platná zákaznická karta.

www.rp-galenica.cz

Lékárna U Zlaté koruny
Náměs� Gen. Knopa 1061

Žamberk
Telefon: 465 614 366

Lékárna Na Poliklinice
Náměs� Gen. Knopa 837

Žamberk
Telefon: 465 611 053

Lékárna a zdravotnické 
potřeby GALEN
Smetanova 1390

Ús� nad Orlicí
Telefon: 465 352 901

Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták, účinky a použi� léků konzultujte s lékařem nebo lékárníkem, dávkování 
dle příbalového letáku. Tento materiál neslouží ke zvýšení spotřeby, výdeje, ani předepisování léčivých přípravků. www.rp-galenica.cz

Akční cena:

129 Kč

-50 Kč

Běžná 
cena: 179 Kč

Akční cena:

159 Kč

-60 Kč

Běžná 
cena: 219 Kč

Allergodil nosní sprej / Allergodil oční kapky jsou léčivé 
přípravky k nosnímu/očnímu podání s obsahem léčivé látky 
azelas�n-hydrochlorid.

Léčí příznaky alergického zánětu 
spojivek jako zarudnu�, svědění nebo 
slzení očí, vč. příznaků zánětu nosní 
sliznice.

V akci také Allergodil nosní sprej 

Allergodil oční kapky 10 ml

za 159 Kč.

Akční cena:

359 Kč

-90 Kč

Běžná 
cena: 449 Kč

Lékárna Solnice
Kvasinská 129

Solnice
Telefon: 494 596 473 

Akce
Jaro 2021

Lékárny Žamberk, Ús� nad Orlicí, Solnice Lékárny Žamberk, Ús� nad Orlicí, Solnice

Akční cena:

199 Kč

-80 Kč

Běžná 
cena: 279 Kč

ź Probicus® Premium probio�kum 
a současně synbio�kum nové generace 

ź počet živých baktérií je garantovaný 
do konce doby exspirace

ź obsahuje nejen živé bakterie, ale 
i prebio�ckou vlákninu

Probicus® Premium 30 kapslí

Doplněk stravy.

Akční cena:

299 Kč

-301 Kč

Běžná 
cena: 600 Kč

ź od českého výrobce

ź vysoká prodyšnost, voděodolnost

třívrstvá 50 ks

ź hypoalergenní, nízká hmotnost

Jednorázová rouška 

ź vysoká filtrační schopnost pro� 
prachovým čás�cím, bakteriím 
a virům

ź hlíva dodá organizmu široké 
spektrum živin, rakytník posílí 
obranyschopnost

V akci také TEREZIA Hlíva+lactobacily 
60+60 kapslí za 359 Kč.

TEREZIA Hlíva s rakytníkovým 
olejem 60+60 kapslí

Doplněk stravy.

ź pro podporu správně fungující 
imunity

Akční cena:

359 Kč

-90 Kč

Běžná 
cena: 449 Kč

Doplněk stravy.

ź STRONG KOMPLEX – extra dávka 
vitaminu C, lutein, ac�vin, echinacea

V akci také GS Extra Strong 
90+30 tablet za 419 Kč.

GS Extra Strong Mul�vitamin 
60+60 tablet
ź komplexní vyvážené složení vita-

minů, minerálů a dalších ak�vních 
látek

Paralen Grip horký nápoj  12 sáčků
Ulevuje od příznaků chřipky a nachlazení 
jako jsou:

ź boles� svalů a kloubů

Léčivý přípravek obsahující paracetamol, čtěte pozorně 
příbalový leták.

ź horečka
ź boles� hlavy
ź boles� v krku

Akce
Jaro 2021

Tepe mezizubní kartáčky 8 ks
Mezizubní kartáčky Tepe jsou určené 
k čistění mezizubních prostor a prevenci 
pro� parodontóze. Mají flexibilní krk pro 
snadný přístup a pohodlí a dlouhotrvající 
životnost kartáčku.

V akci všechny šíře kartáčků.

Akční cena:

115 Kč

-34 Kč

Běžná 
cena: 149 Kč

Akční cena:

99 Kč

-40 Kč

Běžná 
cena: 139 Kč

ź vhodný pro těhotné a kojící

Lék s účinnou látkou magnesii lactas dihydricus k vnitřnímu 
uži�. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

Magnesii lac�ci 100 tablet
ź obsahuje 500 mg laktátu hořčíku pro 

lepší vstřebávání
ź čistý organický hořčík bez příměsí

Akční cena:

159 Kč

70 Kč

Běžná 
cena: 229 Kč

BIOAQUANOL INTENSIVE

V akci také BIOAQUANOL INTENSIVE 
An� Hair Loss Serum 50 ml za 159 Kč.

An� Hair Loss šampon 250 ml
Pečující šampon pro� nadměrnému 
vypadávání vlasů a pro posílení jejich 
kvality. Obsahuje kofein, keran, kyselinu 
hyaluronovou, panthenol a extrakt 
kurkumy.

Akční cena:

89 Kč

-53 Kč

Běžná 
cena: 142 Kč

Hypertonický roztok mořské vody, obsahuje vodu z oceánu 

a čištěnou vodu. Zdravotnický prostředek k aplikaci do nosu. 

Pečlivě si pročtěte návod k použi�.

QUIXX® nosní sprej 30 ml
ź účinně a bezpečně pomáhá uvolnit 

ucpaný nos při nachlazení, chřipce 

a alergii

ź snižuje riziko komplikací (zánět 

středního ucha, zánět du�n)

ź nezpůsobuje závislost

V akci také QUIXX® so� nosní 
sprej 30 ml za 89 Kč 

ź mohou ho používat i těhotné 

a kojící ženy a dě� od 6 měsíců 

věku



Pro uplatnění slevy je nutná registrace zákazníka nebo platná zákaznická karta. Akce platí do 31.5.2021 nebo do vyprodání zásob. www.rp-galenica.cz

Lékárny Žamberk, Ús� nad Orlicí, Solnice

Akční cena:

249 Kč

-50 Kč

Běžná 
cena: 299 Kč

ź poš�pání hmyzem

ź kopřivka

Fenis�l Gel 50g

ź povrchové popáleniny

Před použi�m si pečlivě přečtěte příbalovou informaci. 
Fenis�l 1 mg/ml perorální kapky, roztok je lék k vnitřnímu 
uži�. Obsahuje dime�ndeni maleas.

ź spálení od slunce

Rychlá a účinná úleva od svědivé 
podrážděné pokožky různého původu:
ź svědivá vyrážka

Akční cena:

269 Kč

-60 Kč

Běžná 
cena: 329 Kč

Lavekan 28 tablet

Zpět k vnitřnímu klidu a lepšímu spánku!

Lavekan 80 mg měkké tobolky je léčivý přípravek s obsahem 
levandulové silice k vnitřnímu uži�. Čtěte pečlivě příbalovou 
informaci.

Lavekan® 80  je lék s obsahem paten-
tované levandulové silice Silexan® 
k léčbě přechodných úzkostných nálad.

Vnitřní neklid? Úzkost? Nespavost?

 

Akční cena:

169 Kč

-40 Kč

Běžná 
cena: 209 Kč

Hyal-Drop mul� Oční kapky

ź Bez konzervantů
ź Vhodný i pro citlivé oči a nositele 

kontaktních čoček.

Zdravotnický prostředek

Ú č i n n á  p o m o c  p ro  p o d rá žd ě n é 

a unavené oči.
ź Použitelnost po otevření 6 měsíců

Akční cena:

279 Kč

-70 Kč

Běžná 
cena: 349 Kč

BioGaia Protec�s s vitaminem D 
30 tablet

Doplněk stravy.

ź patentovaný kmen živých bakterií 
L. reuteri Protec�s®

ź 20 µg vitaminu D v denní dávce

ź PRO PODPORU IMUNITY

V akci také Biogaia probio�cké kapky 
za 499 Kč.

Akční cena:

209 Kč

-40 Kč

Běžná 
cena: 249 Kč

Akční cena:

319 Kč

90 Kč

Běžná 
cena: 409 Kč

Vlasový doplněk s vitaminy, minerály, 
aminokyselinami a rostlinnými extrakty 
pro podporu růstu vlasů zevnitř. Nové 
složení s vitaminem D3 a bio�nem.

Doplněk stravy.

REVALID® HAIR COMPLEX 
60 kapslí - Vlasy a nehty

V akci také REVALID® HAIR COMPLEX 
180 kapslí za 749 Kč.

Akce

Akční cena:

89 Kč

-20 Kč

Běžná 
cena: 109 Kč

ź extra velký displej, odolný pro� 
pádu, voděodolný

Teploměr Thermoval Standard
ź cenově výhodný digitální teploměr 

s dlouhou výdrží baterie 

V akci také Thermoval Rapid za 179 Kč.

ź akus�cký signál na začátku a na 
konci měření

Akční cena:

169 Kč

-60 Kč

ź použitelnost po otevření 6 měsíců
a unavené oči.

ź bez konzervantů

Zdravotnický prostředek.

ź vhodný i pro citlivé oči a nositele 
kontaktních čoček.

Účinná pomoc pro podrážděné

Hyal-Drop mul� oční kapky 10 ml

Běžná 
cena: 229 Kč

ź obsahuje vápník + vitamin D pro 
správný růst kos�

ź obsahuje omega 3 mastné kyseliny 
DHA  pro správný vývoj mozku

Dětská výživa.

ź vyvinut po vzoru mateřského mléka
ź obsahuje probio�ckou vlákninu GOS

Sunar Complex 1 - 5  600 g 

Akční cena:

199 Kč

-80 Kč

Běžná 
cena: 279 Kč

Akční cena:

99 Kč

-60 Kč

Běžná 
cena: 159 Kč

Smecta 10 sáčků
Kdy se užívá?
ź k léčbě akutního průjmu u dě� 

a dospělých
ź k léčbě chronického (dlouhodobého) 

průjmu u dospělých

Léčivý přípravek obsahující diosmek�t, čtěte pozorně 
příbalový leták.

Jaro 2021

V akci všechny tvrdos� kartáčků – 1560, 
3960, 5460.

CURAPROX zubní kartáčky set 2+1
Speciální ště�ny kartáčku Curaprox jsou 
vyráběny z moderního materiálu 
CUREN, jehož vlastnos� se nemění ani 
po namočení vodou.

Akční cena:

219 Kč

-80 Kč

Běžná 
cena: 299 Kč

ź vitamin C přispívá ke správné funkci 
imunitního systému a snižuje míru 
únavy a vyčerpání

Doplněk stravy.

GS Vitamin C 1000 120 kapslí

ź unikátní tableta TIME-RELEASE 
zajištující postupné uvolňování

Podpora imunity a snížení únavy

ź navíc obohacen o šípky

Akční cena:

549 Kč

-250 Kč

Běžná 
cena: 799 Kč

Doplněk stravy.

Condro Diamant: 1 600 mg glukosamin 
sulfátu v denní dávce a DIAMANT 
FORTESCIN®. Vitamin C pro tvorbu 
kolagenní sítě kloubních chrupavek 
a menisků.

GS CONDRO Diamant 120 tablet

Akční cena:

949Kč

-268 Kč

Běžná 
cena: 1217 Kč

CONDROSULF® 400 mg

ź obvykle se užívá 2x ročně po dobu 

2-3 měsíců

180 tvrdých tobolek
ź Condrosulf® je lék účinný v léčbě 

artrózy kolene, kyčle a kloubů 

prstů ruky
ź pro pohyb bez boles� kloubů

ź balení 180 tvrdých tobolek

Pečlivě čtěte příbalový leták. Condrosulf® je léčivý 
př ípravek s  úč innou látkou chondroi�n sulfát 
k perorálnímu podání. Určeno pro dospělé.

Akční cena:

389 Kč

-110 Kč

Běžná 
cena: 499 Kč

ź snadno otevíratelný uzávěr

Gel pro� boles� až na 12 hodin:

ź stačí aplikovat pouze 2x denně
ź ulevuje od boles� zad, svalů a kloubů

Voltaren Forte 2,32% gel 150 g

Pozorně si přečtěte příbalovou informaci. Voltaren Forte 
2,32% gel je lék na vnější použi�. Obsahuje diclofenacum 
diethylaminum.

Akční cena:

549 Kč

-150 Kč

Běžná 
cena: 699 Kč

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Oscillo-coccinum® je 
homeopa�cký léčivý přípravek k vnitřnímu uži�, užívaný 
tradičně v homeopa�i k prevenci a léčbě chřipkových stavů, 
jako jsou např. horečka, zimnice, bolest hlavy, únava 
a boles� svalů. Obsahuje Anas barbariae, hepa�s et cordis 
extractum 200 K.

ź prevence a léčba chřipkových stavů

Oscillococcinum 30 dávek

ź může se užívat během těhotenství 
a kojení

ź bez věkového omezení

Akční cena:

139 Kč

-30 Kč

Běžná 
cena: 169 Kč

 spray 150 ml
Repelent PREDATOR FORTE

ź zvýšený obsah účinných látek, doba 
účinnos� 4-6 hodin 

ź repelentní spray pro� komárům
a klíšťatům

Repelent.

ź aplikace na pokožku i oděv

ź vhodné pro dě� od 2 let      

Neobsahuje cholesterol, laktózu a je 
přirozeně bezlepkový.

Zajíc natural lze použít jako alterna�vu 
kravského mléka. 

Zajíc sójový nápoj natural 400 g

Akční cena:

48 Kč

-11 Kč

Běžná 
cena: 59 Kč

Akční cena:

549 Kč

-100 Kč

Běžná 
cena: 649 Kč

Centrum AZ 
100+30 tablet ZDARMA
Centrum AZ je kompletní mul�vitamin 
s vitaminy, minerály a stopovými prvky 
pro op�mální každodenní péči o Vaše 
zdraví.

V akci také Centrum Silver 100+30 
tablet zdarma za 569 Kč.
Doplněk stravy.
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