
Akce

Akce platí do 15.11.2019 nebo do vyprodání zásob.
Pro uplatnění slevy je nutná registrace zákazníka nebo platná zákaznická karta.

www.rp-galenica.cz

Strepfen 24 pas�lek
Rychle a dlouhodobě uleví od boles� 
v krku. Tlumí bolest v krku až na 6 hodin. 
Obsahuje flurbiprofen, který působí 
pro� zánětu. 

Lék k vnitřnímu uži�. Obsahuje flurbiprofen. 

Pozorně si přečtěte příbalovou informaci. Panadol 
Extra Novum potahované tablety je lék na vnitřní 
uži�.   

Panadol Extra Novum 30 tablet
Panadol Extra Novum působí při mírné až 
středně silné boles� hlavy včetně migrény, 
b o l e s �  z u b ů  a  p ř i  m e n s t r u a c i 
a boles� svalů, kloubů a v krku při 
onemocnění horních cest dýchacích. 
Objevuje se v krvi již do 10 minut.  

Akční cena:

79 Kč
Běžná cena:

99 Kč

-20 Kč

Akční cena:

139 Kč
Běžná cena:

199 Kč    

-60 Kč

Akční cena

89 Kč
Běžná 
cena 135 Kč    

-46 Kč

Podzim  2019

Cemio Kamzík 60 kapslí
Zdravé klouby. Cemio Kamzík, radost 
z každého skoku. Jediný, který obsahuje 
ne 1, ale 2 kolageny, navíc v na�vní 
podobě. Vyrobeno ve Švýcarsku. 
Vitamin C pro tvorbu kolagenní sítě 
kloubních chrupavek a menisků.

Akční cena:

299 Kč
Běžná cena:

399 Kč

-100 Kč

Lékárny Žamberk, Ús� nad Orlicí

Lékárna Žamberk:

U Zlaté koruny
Náměs� Gen. Knopa 1061
Telefon: 465 614 366

Lékárna Žamberk:

Na Poliklinice
Náměs� Gen. Knopa 837
Telefon: 465 611 053

Lékárna a zdravotnické potřeby
Ús� nad Orlicí:

budova Galen
Smetanova 1390
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
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Duphalac 667 g/l, perorální roztok je léčivý přípra-
vek k vnitřnímu uži� s léčivou látkou laktulóza. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

Duphalac 500ml
Pomáhá při léčbě zácpy u dě� i do-
spělých. Změkčením stolice pomáhá při 
léčbě hemoroidů a po zákroku na 
tlustém- střevě nebo konečníku.

Akční cena:

99 Kč
Běžná cena: 

178 Kč    

-79 Kč

Zovirax Duo krém 2g

Zovirax Duo 50 mg/g + 10 mg/g krém je lék 
k vnějšímu uži�. Před použi�m si pečlivě přečtěte 
příbalovou informaci. 

Jediný krém na léčbu oparů s dvojím 
složením:  zabraňuje množení viru a po-
máhá léčit zánět. Klinicky prokázaně 
pomáhá zastavit vznik puchýřků. 
Zkracuje dobu hojení. 

Akční cena:

229 Kč
Běžná cena:

299 Kč  

-70 Kč

- účinně a bezpečně pomáhá uvolnit ucpaný 
nos při nachlazení, chřipce a alergii

®QUIXX , nosní sprej, 30 ml

- snižuje riziko komplikací (zánět středního 
ucha, zánět du�n) nezpůsobuje závislost

Hypertonický roztok mořské vody, obsahuje vodu z 
oceánu a čištěnou vodu. Zdravotnický prostředek k 
aplikaci do nosu. Pečlivě si pročtěte návod k 
použití.

- mohou ho používat i těhotné a kojící ženy a 
dě� od 6 měsíců věku

ACC LONG 600 mg 

Léčivý přípravek, čtěte pozorně příbalový leták.

ACC LONG působí na hustý hlen, 
rozpouš� ho a usnadňuje vykašlávání. 
Užívá se pouze 1 šumivá tableta 1x 
denně.

25 šumivých tablet

Akční cena:

185 Kč
Běžná cena: 

239 Kč

-54 Kč

Cemio RED3 60 kapslí
Prostata, potence a vitalita.
Nová generace péče o prostatu, potenci 
a vitalitu. Tři účinky v jedné kapsli denně. 
Slivoň africká k podpoře zdraví prostaty, 
maca k podpoře sexuálního zdraví 
a sibiřský ženšen k podpoře vitality.

Akční cena:

419 Kč
Běžná cena:

530 Kč

-111 Kč

Akční cena:

499 Kč
Běžná cena:

959 Kč    

-460 Kč

Lék s ověřeným účinkem pro vaše 
klouby. Tříměsíční kúra.

Bayflex 1178 mg 3x30 tablet

Zpomaluje osteoartrózu. Zmírňuje dlou-
hodobou bolest. Zlepšuje pohyblivost. 
Pouze 1 tableta denně.

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Bayflex 1178 mg 
je léčivý přípravek k léčbě osteoartrózy kolene pro 
vnitřní uži�. Není vázán na lékařský předpis. Není 
určen k léčbě akutní boles�. Obsahuje glukosamin. 

Uvedená cena za 3 balení

Akční cena:

89 Kč
Běžná cena:

135 Kč

-46 Kč

QUIXX nosní sprej 30 ml
ź účinně a bezpečně pomáhá uvolnit 

ucpaný nos při nachlazení, chřipce a alergii

Hypertonický roztok mořské vody, obsahuje vodu 
z oceánu a čištěnou vodu. Zdravotnický prostředek k 
aplikaci do nosu. Pečlivě si pročtěte návod k použití.

ź snižuje riziko komplikací (zánět středního 
ucha, zánět du�n), nezpůsobuje závislost

ź mohou jej používat i těhotné a kojící ženy 
a dě� od 6 měsíců věku

Otrivin Menthol 1 mg/ml
Nosní sprej s chladivou silou mentolu 
a eukalyptu. Pomáhá rychle uvolnit 
ucpaný nos a tlak v du�nách. Uvolní 
ucpaný nos do 2 minut a až na 12 hodin. 
Minimalizuje riziko alergie a podráždění 
nosní sliznice – neobsahuje konzervanty.

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. O správném 
použi� se poraďte se svým lékařem nebo 
lékárníkem. Otrivin 1 mg/ml nosní kapky, roztok a 
Otrivin 1 mg/ml nosní sprej, roztok obsahují 
xylometazolin. Lék k podání do nosu.

Akční cena:

95 Kč
Běžná cena: 

119 Kč   

-24 Kč

https://www.veselepohadky.cz/smolicek-jeskynky/



GS Dormian Rapid 60 kapslí
Zdravý spánek
Pro rychlé usínání a klidný spánek po 
c e l o u  n o c .  Ú č i n n á  ko m b i n a c e 
4 bylinných extraktů - kozlíku, meduňky, 
mučenky a chmele. Nyní se soutěží o 
500 kusů hřejivých oveček.

Rychlé řešení průjmu
Tasectan 500mg 15 tobolek

ź účinný již během 12 hodin

ź obnovuje přirozenou funkci střev
V akci také pro dě� od narození: 
Tasectan 250 mg 10 sáčků za 105 Kč

Zdravotnický prostředek

 

ź na všechnu druhy průjmu vč. 
cestovatelského

Akční cena:

135 Kč
Běžná cena:

155 Kč  

-20 Kč

Akční cena:

159Kč
Běžná cena:

229 Kč    

-70 Kč

Pro uplatnění slevy je nutná registrace zákazníka nebo platná zákaznická karta.

Magnesii lac�ci 0,5 100 tablet
Magnesii lac�ci osvědčený registrovaný 
přípravek pro doplnění hořčíku v období 
zvýšené potřeby jako je těhotenství, 
kojení, menopauza, nebo stres a únava. 
Poskytuje úlevu od křečí dolních 
konče�n a kolem páteře.

Magnesii lac�ci je lék k vnitřnímu uži�. Pečlivě si 
přečtěte příbalovou informaci.  

OCUVITE Premium 

Nyní v unikátní formě luteinu s pozvo-
lným uvolňováním živin.

O p� m á l n í  zd ro j  l u te i n u ,  ze axa -
nthinu,vitamínů a zinku,který přispívá 
k normálnímu stavu zraku.

Akce

Akční cena:

119 Kč
Běžná cena:

139 Kč    

-20 Kč

Akční cena:

489 Kč
Běžná cena:

569 Kč  

-80 Kč

ź Doplněk stravy.

GLUKÁNEK sirup pro dě� 150 ml

ź Betaglukan kvasničného původu 
s garancí čistoty min. 80%.

ź Bez konzervačních látek.
ź Vhodný pro dě� už od 1 roku věku.
ź Příjemná pomerančová chuť a vůně.
ź Netřeba skladovat v lednici.

Akční cena:

179 Kč
Běžná cena:

249 Kč    

-70 Kč

Akční cena:

199 Kč
Běžná cena:

279 Kč    

-80 Kč

ź Obsahuje 250 mg př írodního 
betaglukanu, 80 mg vitaminu C a 5 
µg vitaminu D.

ź Betaglukan je kvasničného původu 
s garancí čistoty min. 80 %.

ź Dávkování: 1 tobolka denně.

ź Vitaminy  C a D přispívají k normální 
funkci imunitního systému.

Betaglukan FORTE 250 mg 30 tablet
ź Doplněk stravy.

Akce platí do 15.11.2019 nebo do vyprodání zásob. www.rp-galenica.cz

Podzim 2019Lékárny Žamberk, Ús� nad Orlicí

Brufen 400 mg 100 tablet

V akci také Brufen Rapid 400 mg 24 tbl. 
za 89 Kč (běžná cena 119 Kč).

Poskytuje úlevu od boles� hlavy, zad, 
kloubů i zubů. Pomáhá při podvrtnu�, 
natažení svalů a působí pro�zánětlivě.

Brufen 400, 400 mg, potahované tablety je léčivý 
přípravek k vnitřnímu uži� s léčivou látkou 
ibuprofen. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

Akční cena:

109 Kč
Běžná cena:

149 Kč    

-40 Kč

Thermoval Standard

Digitální teploměr s pružnou špičkou 
a ergonomickým tvarem je vhodný pro 
nejmenší dě�. Extra velký displej, 
výsledek měření během několika 
sekund. Přesnější a šetrnější měření díky 
pružné špičce.

Cenově výhodný digitální teploměr 
s dlouhou výdrží baterie a akus�ckým 
signálem na začátku a na konci měření. 
Extra velký displej, odolný pro� pádu, 
voděodolný.

Thermoval Kids flex 

Akční cena:

69 Kč
Běžná cena: 85 Kč

-16 Kč

Akční cena:

145 Kč
Běžná cena: 199 Kč  

-54 Kč

Lék k vnitřnímu uži�. Před použi�m si pečlivě 

přečtěte příbalovou informaci.

Sinupret kapky obsahují rostlinné 

výtažky, které pomáhají rozpouštět 

a vylučovat hlen při zánětech vedlejších 

du�n nosních a dýchacích cest. Přípravek 

vhodně doplňuje a podporuje léčbu 

an�bakteriální a je určený dospělým, 

dospívajícím a dětem od 2 let. Neužívejte 

v období těhotenství a kojení.

Sinupret kapky 100 ml

V akci také Sinupret kapky 50 ml 

za 109 Kč (běžná cena 159 Kč)

Akční cena:

159 Kč
Běžná cena: 209 Kč  

-50 Kč

THERAFLU FORTE horký nápoj 
10 sáčků

Účinná úleva od příznaků chřipky 
a nachlazení jako jsou mírně nebo 
středně silná bolest, horečka, ucpaný 
n o s .  N av í c  p o m á h á  p ř i  v l h ké m , 
produk�vním kašli. V prak�ckých sáčcích 
pro přípravu horkého nápoje s citrusovo-
mentolovou vůní.

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. O správném 
použi� se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Theraflu Forte 1 000 mg/200 mg/12,2 mg prášek pro 
perorální roztok v sáčku je lék k vnitřnímu použi�. 

V akci také Theraflu 500 16 tobolek za 
119 Kč  (běžná cena 149 Kč)

Akční cena:

159 Kč
Běžná cena: 205 Kč

-46 Kč

Bioaquanol Intensive An� 
HAIR LOSS šampon 250ml
Pečující šampon pro� nadměrnému 
vypadávání vlasů a pro posílení jejich 
kvality. Obsahuje kofein, kera�n, 
kyselinu hyaluronovou, panthenol 
a extrakt kurkumy.

BIOAQUANOL INTENSIVE 
An� HAIR LOSS Serum 50ml
Sérum pro� nadměrnému vypadávání 
vlasů a pro obnovení jejich růstu. 
Obsahuje kofein, kyselinu hyaluronovou 
a unikátní extrakt kurkumy.

Akční cena:

159 Kč
Běžná cena: 229 Kč

-70 Kč

Akční cena:

149 Kč
Běžná cena: 219 Kč    

-70 Kč

Léči bolest a zánět při poranění svalů 
a kloubů. Zklidňuje namožené svaly 
a šlachy. Šetrný k pokožce, nevysušuje, 
nezanechává mastný pocit na kůži.
Více na www.aulingel.cz.

Aulin Gel 100 g

Obsahuje nimesulid. Lék kožnímu podání. Čtěte pečlivě 
příbalový leták.

Akční cena:

179 Kč
Běžná cena:

239 Kč   

-60 Kč

Akční cena:

149 Kč
Běžná cena:

199 Kč    

-50 Kč

Akční cena:

155 Kč
Běžná cena:

209 Kč    

-54 Kč
Sinupret Forte 20 tablet
Sinupret Forte je rostlinný léčivý 
přípravek, který se užívá při akutních 
a chronických zánětech vedlejších du�n 
nosních a dýchacích cest a jako podpůrná 
léčba při an�bakteriální léčbě. Podporuje 
rozpouštění a vylučování hlenů. 

Lék k vnitřnímu uži�. Před použi�m si pečlivě přečtěte 
příbalovou informaci.

Sinupret 50 tablet
Sinupret se užívá při akutních a chroni-
ckých zánětech vedlejších du�n nosních 
a dýchacích cest a jako podpůrná léčba 
při an�bio�cké léčbě. Sinupret působí 
sekretoly�cky �m, že zvyšuje tvorbu, 
rozpouštění a vykašlávání hlenů z dýcha-
cích cest. 

Lék k vnitřnímu uži�. Před použi�m si pečlivě přečtěte 
příbalovou informaci.
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