
Akce

Akce platí do 31.1.2020 nebo do vyprodání zásob.
Pro uplatnění slevy je nutná registrace zákazníka nebo platná zákaznická karta.

www.rp-galenica.cz

Zdraví do chladu a plískanic

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

Lékárny Žamberk, Ús� nad Orlicí

Akce
Zdraví do chladu a plískanic

Duphalac 500ml

Duphalac 667 g/l, perorální roztok je léčivý 
přípravek k vnitřnímu uži� s léčivou látkou 
laktulóza. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

Léčí zácpu u dě� i dospělých. Přispívá k 
rovnováze střevní mikroflóry. Změkčuje 
stolici, může být též prospěšný při 
hemoroidech.

Coldrex MAXGRIP 10 sáčků

Lék ve formě horkého nápoje, který 
účinně uleví od příznaků chřipky 
a silného nachlazení. Maximální dávka 
paracetamolu.  Snižuje horečku, tlumí 
boles�, uvolňuje ucpaný nos.

Lék k vnitřnímu uži�. Čtěte pečlivě příbalovou 
informaci. O správném použi� se poraďte se svým 
lékařem nebo lékárníkem.

Akční cena:

153 Kč

-36 Kč

Běžná 
cena: 189 Kč

Akční cena:

19 Kč

-9 Kč

Běžná 
cena: 28 Kč

Vincentka 700 ml

Vincentka je minerální voda čerpaná 

z vrtů v blízkos� Luhačovic. Hodí se 

k běžnému popíjení, inhalaci. Vincentka 

je vhodná pro prevenci zubního kazu 

u dě�.

Tlakoměr Veroval duo control

Jako jediný na trhu kombinuje dvě 
metody měření a zaručuje tak přesné 
výsledky i v případě srdečních arytmií.
Pažní tlakoměr, patentovaná tech-
nologie Duo Sensor pro přesné výsledky, 
šetrné a pohodlné měření díky manžetě 
Comfort Air, velký displej, kapacita 
pamě� 2x 100 měření, záruka 5 let.

Akční cena:

1799 Kč

-550 Kč

Běžná 
cena: 2349 Kč

Akční cena:

549 Kč

-150 Kč

Běžná 
cena: 699 Kč

Akční cena:

339 Kč

-160 Kč

Běžná 
cena: 499Kč

ź účinkuje pro� boles� kloubů a svalů 
až na 12 hodin

ź stačí aplikovat 2x denně

ź snadno otevíratelný uzávěr

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek
s účinnou látkou diclofenacum diethylaminum 
k vnějšímu použi�.

Voltaren Forte 2,32 % gel 150 g

ź zmenšuje otok

ź zmírňuje mírnou až středně silnou 
bolest a horečku                                    

Panadol Novum 500 mg 24 tablet

ź uvolňuje účinnou látku již za 5 minut                                  
ź nedráždí žaludek

Pozorně si přečtěte příbalovou informaci. Panadol 
Novum 500 mg potahované tablety je lék na vnitřní 
uži�. Obsahuje paracetamol.

Akční cena:

29 Kč

-11 Kč

Běžná 
cena: 40 Kč

Akční cena:

99 Kč

-79 Kč

Běžná 
cena: 178 Kč

Duphalac 500 ml
Léčí zácpu u dě� i dospělých. Přispívá k 
rovnováze střevní mikroflóry. Změkčuje 
stolici, může být též prospěšný při 
hemoroidech.

Duphalac 667 g/l, perorální roztok je léčivý 
přípravek k vnitřnímu uži� s léčivou látkou 
laktulóza. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

CONDROSULF 400 mg 180 tobolek 
+ FLECTOR 60g gel 

Flector gel je určen k místní krátkodobé 
léčbě boles�vých stavů pohybového 
aparátu, např. podvrtnu�, natažení 
nebo zhmoždění.

Condrosulf je léčivý přípravek k perorálnímu podání. 
Obsahuje chondroi�n sulfát. Flector gel je léčivý 
přípravek ke kožnímu podání. Obsahuje diklofenak 
epolamin. Před použi�m si pečlivě přečtěte 
příbalový leták.

Condrosulf je švýcarský lék účinný v léčbě 

artrózy kolene, kyčle a ruky. 

Pro dospělé pacienty. Balení po 180 
tobolkách. Obvykle se užívá po dobu 
3 měsíců.

Akční cena:

949Kč

-350 Kč

Běžná 
cena: 1299 Kč

+

Akční cena:

499 Kč

-100 Kč

Běžná 
cena: 599 Kč

ź pro dě� od narození

ź patentovaný kmen živých bakterií 
Lactobacillus reuteri Protec�s®

ź unikátní složení vědecky ověřeno
při a po užívání ATB

Biogaia probio�cké kapky 10ml

Doplněk stravy.

ź vhodné pro dlouhodobé užívání

Duphalac 500ml
Léčí zácpu u dě� i dospělých. Přispívá k 
rovnováze střevní mikroflóry. Změkčuje 
stolici, může být též prospěšný při 
hemoroidech.

Duphalac 667 g/l, perorální roztok je léčivý 
přípravek k vnitřnímu uži� s léčivou látkou 
laktulóza. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

Akční cena:

149 Kč

-40 Kč

Běžná 
cena: 189 Kč

UNIKÁTNÍ SLOŽENÍ PRO ZDRAVÉ KOSTI

ź Vitamin D3 400 I.U. 
ź Vitamin K2 90μg

Pro Osteo plus 30 sáčků

ź Vápník 600 mg 

Doplněk stravy.

Jediný přípravek, který obsahuje 
kombinaci 3 synergicky působících 
látek v op�málních dávkách: 

Akční cena:

369 Kč

-60 Kč

Běžná 
cena: 429 Kč

V  akci také Imonuglukan 60 cps. za 529 Kč.

Imunoglukan P4H® Sirup 250 ml
ź obsahuje přírodní Imunoglukan® ve 

vhodné kombinaci s vitaminem C
ź přispívá k normální funkci imu-

nitního systému
ź určen pro dě� a dospělé, vhodný pro 

alergiky, diabe�ky a celiaky
ź vhodný pro dlouhodobé užívání

Doplněk stravy.

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 bez věkového omezení

Oscillococcinum 30 dávek
ź prevence a léčba chřipkových stavů 

ź může se užívat během těhotenství 
a kojení
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Lékárny Žamberk, Ús� nad Orlicí

Akční cena:

439 Kč

-130 Kč

Běžná 
cena: 569 Kč

Zdravé nehty, vlasy a pokožka.

ź 18 účinných látek
ź extra silná receptura

ź obsažené látky přispívají ke zlepšení 
vzhledu a struktury vlasů, nehtů a 
pokožky (bio�n, selen, zinek  a další)

Revitalon Forte 90 + 30 kapslí ZDARMA

Doplněk stravy.

Akční cena:

95 Kč

-47 Kč

Běžná 
cena: 142 Kč

Léčí krátkodobě horečku (včetně 
horečky po očkování) a tlumí bolest. 
Přípravek je vhodný pro dě� již od 
3 měsíců. Obsahuje dávkovací trubičku 
pro snadné a přesné dávkování.

Léčivý přípravek obsahující ibuprofen, čtěte pozorně 
příbalový leták.

V akci také NUROFEN Pro dě� Suspenze 
Jahoda 100 ml

Nurofen pro dě� 100ml

Akční cena:

99 Kč

-10 Kč

Běžná 
cena: 109 Kč

Febichol tobolky zmírňují trávicí ob�že 
jako jsou pocity t laku v pravém 
podžebří, říhání, nadýmání, průjmy, 
nechutenství a nesnášenlivost tučných 
jídel.

Léčivý přípravek, čtěte pozorně příbalový leták.

Febichol 50 tobolek

Akční cena:

159 Kč

-64 Kč

Běžná 
cena: 223 Kč

Akční cena:

169 Kč

-40 Kč

Běžná 
cena: 209 Kč

ź Vhodný i pro citlivé oči a nositele 
kontaktních čoček.

Zdravotnický prostředek

ź Bez konzervantů

Hyal-Drop mul� Oční kapky
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:

169 Kč

-40 Kč

Běžná 
cena: 209 Kč

ź Použitelnost po otevření 6 měsíců

ź Vhodný i pro citlivé oči a nositele 
kontaktních čoček.

Hyal-Drop mul� Oční kapky
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 Bez konzervantů

Zdravotnický prostředek

Akční cena:

169 Kč

-40 Kč

Běžná 
cena: 209 Kč

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
ź Bez konzervantů
ź Vhodný i pro citlivé oči a nositele 

kontaktních čoček.

Hyal-Drop mul� Oční kapky

Zdravotnický prostředek

Akční cena:

219 Kč

-60 Kč

Běžná 
cena: 279 Kč

Doplněk stravy.

3000 mg vysoce čištěného rybího oleje v 
denní dávce. DHA a EPA v přirozené 
formě triglyceridů – až o 50 % vyšší 
vstřebatelnost než polosynte�cké 
ethylestery. Kapsle s citronovou příchu�.

GS Omega 3 Citrus 100+50 kapslí

Akční cena:

459 Kč

-60 Kč

Běžná 
cena: 519 Kč

Doplněk stravy.

Dávka 60 mg koenzymu Q10 s vysokou 
vstřebatelnos�. Bio�n pro normální 
energe�cký metabolismus, psychickou 
a nervovou činnost.

GS Koenzym Q10 60mg Plus 
60+60 kapslí

Akční cena:

169 Kč

-40 Kč

Běžná 
cena: 209 Kč

 Premium 100+30 tablet
Vápník a hořčík pro zdravé a pevné zuby, 
mangan a vitamín D3 a K pro zdravé a 
silné kos�. Zinek a vitamín B6 pro 
podporu imunity.

GS Vápník Hořčík Zinek

Doplněk stravy.

Akční cena:

599 Kč

-100 Kč

Běžná 
cena: 699 Kč

1 600 mg glukosamin sulfátu v denní 

dávce a DIAMANT FORTESCIN®. 

Vitamin C pro tvorbu kolagenní sítě 

kloubních chrupavek a menisků.

Doplněk stravy.

GS CONDRO Diamant 120 tablet

Akční cena:

139 Kč

-36 Kč

Běžná 
cena: 175 Kč

Tasectan DUO 500mg 12 tablet
ź obnovuje rychle přirozenou funkci 

střeva a podporuje růst střevní 
mikroflóry

ź obsahuje tanát žela�ny a tyndalizo-
vané mléčné bakterie

V akci také Tasectan DUO kids za 139 Kč

Zdravotnický prostředek.

Akční cena:

79 Kč

-16 Kč

Běžná 
cena: 95Kč

Akce

Akční cena:

119 Kč

-24 Kč

Běžná 
cena: 143 Kč

Rennie 48 žvýkacích tablet

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Rennie je léčivý 
přípravek k vnitřnímu uži�.

Ulevuje od nepříjemného pálení žáhy 
a chrání žaludeční sliznici. Pomáhá při 
nadýmání a pocitu plnos� způsobenými 
překyselením žaludku. Přípravek se 
může užívat v období těhotenství 
a kojení.

Akční cena:

169 Kč

-40 Kč

Běžná 
cena: 209 Kč

Účinná pomoc pro podrážděné a unave-
né oči.

ź bez konzervantů

Zdravotnický prostředek.

ź vhodný i pro citlivé oči a nositele 
kontaktních čoček

Hyal-Drop mul� Oční kapky

ź použitelnost po otevření 6 měsíců

Akční cena:

169 Kč

-40 Kč

Běžná 
cena: 209 Kč

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

a unavené oči.

Hyal-Drop mul� Oční kapky

ź Použitelnost po otevření 6 měsíců
ź Bez konzervantů
ź Vhodný i pro citlivé oči a nositele 

kontaktních čoček.

Zdravotnický prostředek

Akční cena:

169 Kč

-40 Kč

Běžná 
cena: 209 Kč

ź Bez konzervantů

Zdravotnický prostředek

ź Vhodný i pro citlivé oči a nositele 
kontaktních čoček.

ź Použitelnost po otevření 6 měsíců

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

a unavené oči.

Hyal-Drop mul� Oční kapky

Akční cena:

169 Kč

-40 Kč

Běžná 
cena: 209 Kč

Hyal-Drop mul� Oční kapky
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

ź Vhodný i pro citlivé oči a nositele 
kontaktních čoček.

Zdravotnický prostředek

ź Bez konzervantů

Akční cena:

179 Kč

-51 Kč

Běžná 
cena: 230 Kč

Doplněk stravy.

TEREZIA Rakytníček 
mul�vitaminové žela�nky 70 ks
Oblíbené ovocné žela�nky plné těch 
nejdůležitějších vitaminů pro vaše dě�. 
Každá žela�nka v sobě dále ukrývá 
9 ak�vních vitaminů a rakytník, tedy 
perfektní kombinaci pro posílení dětské 
imunity. V akci všechny příchutě.

Akční cena:

159 Kč

-70 Kč

Běžná 
cena: 229 Kč

Bioaquanol Intensive 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:

149 Kč

-70 Kč

Běžná 
cena: 219 Kč

BIOAQUANOL INTENSIVE An� 
HAIR LOSS Serum 50 ml

Sérum pro� nadměrnému vypadávání 
vlasů a pro obnovení jejich růstu. 
Obsahuje kofein, kyselinu hyaluronovou 
a unikátní extrakt kurkumy.

Akční cena:

299 Kč

-70 Kč

Běžná 
cena: 369 Kč

Dokonalý životabudič pro podporu 
správně fungující imunity. První zázrak 
přírody, hlíva, dodá organizmu široké 
spektrum živin, včetně známých beta-
glukanů. Rakytník posí l í  obrany-
schopnost, podpoří kardiovaskulární 
systém a trávení. Doplněk stravy.

V akci také TEREZIA Hlíva+lactobacily 
60+60 kapslí za 319 Kč.

TEREZIA Hlíva s rakytníkovým 
olejem 60+60 kapslí

ź originální patentovaná látka Prote-
Quine® a vitamin C, který přispívá k 
normální funkci imunitního systému

Preventan® Clasic 90 tablet

Doplněk stravy.

ź na trhu více než 20 let

ź medvědí síla pro podporu vaší 
imunity

ź slazeno stévií

ź vysoce vstřebatelná organická 
forma citrát hořečnatý

ź plně rozpustná tableta (nezane-
chává usazeniny)

ź bez barviv a umělých sladidel

Doplněk stravy.

ź citrónová příchuť

20 šumivých tablet

Magnesium B-Komplex Rapid 

Doplněk stravy.

ź doplněno o inulin a sladidlo příro-
dního původu

ź originální patentovaná látka Prote-
Quine® a vitamin C, který přispívá k 
normální funkci imunitního systému

ź medvědí síla pro vaše dě�

Preventan® Junior 90 tablet

Akční cena:

299 Kč

-100 Kč

Běžná 
cena: 399 Kč

Strepfen sprej 15ml
Léčivý přípravek Strepfen zmírňuje 

bolest a otok v krku. Strepfen je možné 

užívat také jako podpůrná terapie při 

léčbě angíny a zánětu hltanu.

Obsahuje flurbiprofen. Před použi�m si pečlivě 
přečtěte příbalový leták.

Akční cena:

299 Kč

-90 Kč

Běžná 
cena: 389 Kč

Zdraví do chladu a plískanic
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