
Akce platí do 30.5.2020 nebo do vyprodání zásob.
Pro uplatnění slevy je nutná registrace zákazníka nebo platná zákaznická karta.

www.rp-galenica.cz

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

Těžké nohy? Křečové žíly? Hemoroidy?
Braňte svoje ží ly zevnitř!  Léčivý 
přípravek Diozen® zvyšuje napě� žilní 
stěny a odolnost cév.

V akci také Diozen 120 tablet za 349 Kč 

a Diozen 30 tablet za 139 Kč.

Lék k vnitřnímu uži�.  Pečlivě čtěte příbalovou 
informaci.

Diozen 60 tablet

Akční cena:

175 Kč

-24 Kč

Běžná 
cena: 199 Kč

Akční cena:

99 Kč

-50 Kč

Běžná 
cena: 149 Kč

Brufen 400 mg 100 tablet 

Brufen 400, 400 mg, potahované tablety je léčivý 

přípravek k vnitřnímu uži� s léčivou látkou 

ibuprofen. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

Poskytuje úlevu od boles� hlavy, zad, 

kloubů i zubů. Pomáhá při podvrtnu�, 

natažení svalů a působí prozánětlivě.

Akční cena:

209 Kč

-40 Kč

Běžná 
cena: 249 Kč

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:

199 Kč

-50 Kč

Běžná 
cena: 249 Kč

Vitamin C přispívá ke správné funkci 

imunitního systému a snižuje míru 

únavy a vyčerpání.

GS Vitamin C 1000 se šípky 
120 tablet

Doplněk stravy.

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.

Duphalac 500ml

Akční cena:

75 Kč

-14 Kč

Běžná 
cena: 89 Kč

Lék k vnitřnímu uži�. Obsahuje ce�rizin. Pečlivě 

čtete příbalovou informaci.

Zodac 10 mg 10 tablet

Antihistaminikum k léčbě příznaků 

alergie. Zmírnění nosních a očních 

symptomů sezónní a celoroční 

alergické rýmy.

NOVĚ
Lékárna Solnice:

Kvasinská 129
Telefon:  494 596 473

Akce
Jaro 2020

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

Akce
Jaro 2020

Kinedryl 10 tablet
Kinedryl předchází a léčí nevolnos� 
a zvracení při cestování dopravními 
prostředky (auto, vlak, letadlo, loď). 
Přípravek Kinedryl mohou užívat 
dospělí, dospívající a dě� od 2 let.

Léčivý přípravek, čtěte pozorně příbalový leták.

Akční cena:

95 Kč

-10 Kč

Běžná 
cena: 105 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. 
Změkču je  sto l i c i ,  může  bý t  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:

549 Kč

-250 Kč

Běžná 
cena: 799 Kč

1 600 mg glukosamin sulfátu v denní 

dávce a DIAMANT FORTESCIN®. 

GS CONDRO Diamant 120 tablet

Vitamin C pro tvorbu kolagenní sítě 

kloubních chrupavek a menisků.

Doplněk stravy.

Obsahuje Anas barbariae, hepa�s et cordis extractum 200 K.

ź může se užívat během těhotenství 
a kojení

Oscillococcinum 30 dávek

ź bez věkového omezení

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. 

ź prevence a léčba chřipkových stavů 

Akční cena:

549 Kč

-150 Kč

Běžná 
cena: 699 Kč

CURAPROX zubní kartáčky set 2+1

V akci všechny tvrdos� kartáčků – 1560, 

3960, 5460.

Speciální ště�ny kartáčku Curaprox jsou 
vyráběny z moderního materiálu 
CUREN, jehož vlastnos� se nemění ani 
po namočení vodou.

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:

155 Kč

-54 Kč

Běžná 
cena: 209 Kč

Sinupret 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 Forte 20 tablet 

V akci také Sinupret kapky 100 ml 

za 159 Kč (běžná cena 209 Kč).
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