
Okamžitá sleva při nákupu volně 
prodejného sortimentu.

Sezónní slevové akce.

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

P l a t n o s t  1 .  2 .  2 0 2 3  –  3 1 .  3 .  2 0 2 3

 tradiční rostlinný léčivý 
přípravek pro podpůrnou 
léčbu při kašli – usnadňuje 
vykašlávání a je vhodný 
i pro naše nejmenší!

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.* 
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje hustý 
extrakt z břečťanového listu. Správné 
použití konzultujte se svým lékařem či 
lékárníkem. 

TEREZIA HLÍVA ÚSTŘIČNÁ
s rakytníkovým olejem
60 + 60 kapslí NAVÍC

 hlíva s deklarovaným obsahem betaglukanů
 rakytník podporuje imunitu
 bez konzervačních látek

V nabídce také TEREZIA Hlíva ústřičná s rakytníkovým olejem, 
100 + 100 kapslí za 589 Kč nebo 30 + 30 kapslí za 199 Kč.
Doplněk stravy.* (1 kaps. = 3,24Kč / 2,95Kč / 3,32Kč)

100 ml
Hedelix sirup

■  Snadno rozpustné růžové měkké tobolky
■  Při bolesti hlavy, zad, svalů, kloubů
      a menstruační bolesti.
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Nabídka platí od 1. 2. 2023 do 28. 2. 2023 nebo do vyčerpání zásob.

Ibalgin® Rapidcaps 400 mg měkké tobolky je lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofenum.
Pozorně čtěte příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Ibalgin® Rapidcaps
+ NAVÍC pouzdro na blistr

Praktické 
pouzdro 
na blistr 

ZDARMA!

PREVENTIVNĚ
1 TUBA TÝDNĚ

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.

12_2022_Alphega_Panadol_brand_okno_60x83_CZ_FINAL_02.indd   115.12.2022   16:42

VÝHODNÉBALENÍ

135 Kč

389 Kč

89 Kč

199 Kč

549 Kč

139 Kč



PARALEN GRIP®

TUSSIREX SIRUPMUCONASAL PLUSMUCOSOLVAN® 
PRO DOSPĚLÉ  

horký nápoj, citrón 12 sáčků

120 mlnosní sprej, roztok, 10 ml

30 mg / 5 ml sirup
100 ml

 odstraňuje příznaky chřipky a nachlazení:  
horečka, ucpaný nos, bolest hlavy, bolest 
v krku

 nezpůsobuje ospalost
 bez umělých barviv

V nabídce také PARALEN GRIP® horký nápoj,  
pomeranč a zázvor nebo šípek a echinacea,  
12 sáčků za 169 Kč.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci. 
Léčivé přípravky k vnitřnímu užití s léčivou látkou ibuprofen.*

 sirup na všechny druhy 
kašle spojené s nachlazením

 zmírňuje suchý dráždivý i průduškový kašel
 rychlá úleva

V nabídce také další přípravky Tussirex.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.* Zdravotnický prostředek.

 rychle, účinně a dlouhodobě uvolní nos 
při rýmě a nachlazení

 osvěží vůní máty a eukalyptu
 pro dospělé a děti od 6 let

Pozorně si přečtěte návod k použití na obalu přípravku. 
Lék k nosnímu použití. Obsahuje tramazolini hydrochloridum.*

 ulehčuje vykašlávání
 uvolňuje zahlenění
 zmírňuje kašel
 bez cukru a alkoholu
 jahodová příchuť

V nabídce také 
MUCOSOLVAN® JUNIOR sirup  
15 mg / 5 ml, 100 ml za 119 Kč a MUCOSOLVAN®  

LONG EFFECT Tvrdé tobolky s prodlouženým  
uvolňováním, 20 ks za 159 Kč.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci. 
Léky k vnitřnímu užití. Obsahují ambroxoli hydrochloridum.*

JUNIOR-ANGINACC® LONGAmbrobene
24 pastilek600 mg, 10 šumivých tablet15 mg / 5 ml

sirup,100 ml

 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 nabídce také také Junior-angin lízátka pro děti 
od 3 let 8 ks za 149 Kč a Junior-angin sirup 
pro děti od 1 roku, 100 ml za 199 Kč.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci. 
Zdravotnické prostředky.*

 léčí vlhký kašel
 rychlý nástup účinku od 1. dne
 rozpouští hlen, usnadňuje vykašlávání
 navíc antioxidační účinek

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.
Lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou acetylcystein.*

 osvědčený přípravek na vlhký kašel účinně  
rozpouští hlen a usnadňuje vykašlávání

 sirup vhodný i pro děti
V nabídce také Ambrobene 30 mg, 20 tablet  
k užití u dětí od 5 let a dospělých za 59 Kč.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.
Ambrobene, sirup; Ambrobene, tablety jsou léčivé přípravky  
k vnitřnímu užití. Obsahují účinnou látku ambroxoli 
hydrochloridum.*

V nabídce také 
LEVOPRONT kapky 15 ml s příchutí lesního ovoce za 139 Kč
a LEVOPRONT 60 mg tablety za 139 Kč.

Levopront obsahuje levodropropizin. Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Kapky a sirup pro dospělé a děti od 2 let, tablety od 12 let. 

ERDOMED 225 mg granule pro perorální suspenzi. Lék k vnitřnímu užití. 
Vhodný pro dospělé a děti od 12 let. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

139 Kč
239 Kč

Lék na vlhký kašel, rýmu 
a zánět dutin

Ředí hlen, působí proti 
bakteriím

Včasné nasazení může 
předejít užívání antibiotik

S pomerančovou příchutí

LEVOPRONT ERDOMED 225 mg

Lék na suchý kašel

Při tlumení kašle působí přímo v dýchacích 
cestách bez nežádoucího ovlivnění mozku

Nepotlačuje očistu dýchacích cest

Sirup s třešňovou příchutí

Při tlumení kašle působí přímo v dýchacích 

granule pro perorální suspenzi

99 Kč

139 Kč 109 Kč

159 Kč

169 Kč

139 Kč 169 Kč

139 Kč

239 Kč



Máte dost 
vitaminu C?

Vitamin C s lipozomálním vstřebáváním
Testovací proužky součástí balení
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V nabídce také další přípravky 
Lipo C Askor
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60 měkkých tobolek

DETRITIN VITAMIN D3 
2000 IU

 síla slunce v každé tobolce  
- doplňuje vitamin D

Doplněk stravy.* (1 tob. = 2,58 Kč)

Centrum IMUNITAATARALGIN

 unikátní trojkombinace  
vitaminů, minerálů  
a extraktu z černého  
bezu pro podporu  
imunitního systému1 

V nabídce také Centrum pro muže, 30 tablet  
nebo Centrum pro ženy, 30 tablet za 299 Kč.
1Centrum Imunita obsahuje vitaminy C,D a A, minerály zinek  
a selen a extrakt z plodu černého bezu, které podporují  
normální funkci imunitního systému. 
Doplňky stravy.* (1 kaps. = 4,82 Kč, 1 tab. = 9,97 Kč)

60 kapslí

s extraktem z černého bezu
60 měkkých kapslí

50 tablet

CEMIO KAMZÍK

 2x SILNĚJŠÍ složení s jedinečnými  
přírodními kolageny

 vitamin C pro správnou tvorbu kolagenu  
v kloubních chrupavkách

Doplněk stravy.* (1 kaps. = 6,65 Kč)

Kombinace tří látek: paracetamol, 
guaifenesin, kofein: 
 snižuje horečku a příznaky při akutních  
infekčních stavech

 tlumí bolest hlavy, krční páteře a zad
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci. 
Lék k vnitřnímu užití.*

Nabídka platí od 1. 2. 2023 do 28. 2. 2023
Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml nosní sprej, roztok je léčivý přípravek 
k nosnímu podání, obsahuje léčivou látku oxymetazolin-hydrochlorid. Vhodný 
pro dospělé a děti od 6 let. Přečtěte si pozorně příbalovou informaci!
MAT-CZ-VICKS-21-000002

sinex_vicks_60x83.indd   1sinex_vicks_60x83.indd   1 22/11/2021   10:1622/11/2021   10:16

Zvlhčuje 
nosní sliznici

Účinkuje již
od 5 minut

Přestaňte kýchat, začněte volně dýchat
Kýchá celá rodina

Reklama na léčivý přípravek. Nosní sprej, roztok OLYNTH® HA 1 mg/ml, OLYNTH® 

1 mg/ml obsahuje xylometazolin-hydrochlorid. Jsou určeny k podání do nosu. 
Před použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci. CZ-OL-2200139

10%

 želatinové tobolky s protizánětlivým účinkem  
pro rychlou úlevu od bolesti zad či poúrazové  
bolesti svalů a kloubů

V nabídce také Voltaren 140 mg léčivá náplast, 
5 ks za 313 Kč a VoltaTherm Hřejivá náplast, 5 ks 
za 259 Kč.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Voltaren Rapid 25 mg měkké  
tobolky je lék k vnitřnímu užití. Obsahuje diclofenacum kalicum. 
Voltaren 140 mg léčivá náplast je lék k vnějšímu použití. 
Obsahuje diclofenacum natricum. Čtěte pečlivě návod k použití 
a informace o bezpečném používání zdravotnických prostředků. 
Hřejivé náplasti VoltaTherm jsou zdravotnické prostředky určené 
na úlevu od bolesti zad.

VOLTAREN RAPID
25 mg, 20 měkkých tobolek

TEREZIA 
VITAMIN D3 
400 IU
kapky, 10 ml

 pro podporu  
tvorby kostí a zubů

 vitamin D3 reguluje metabolismus vápníku  
a podporuje imunitu

 kapky pro děti již od narození
V nabídce také TEREZIA VITAMIN D3 1000 IU,  
30 tobolek za 59 Kč
Doplněk stravy.* (100 ml =  1890 Kč / 1 tob. = 1,97 Kč)

179 Kč
289 Kč

189 Kč

399 Kč

135 Kč

155 Kč

109 Kč

79 Kč

699 Kč
299 Kč

99 Kč



HYLO COMOD

GLUKÁNEK+

BARNY´S HYPNOX® 
FORTE oční kapky

10 ml

sirup pro děti, 150 ml

20 tablet

 oční kapky  
s hyaluronátem sodným 

 bez konzervačních látek a fosfátů
 použitelnost 6 měsíců po prvním otevření
 pro lepší zvlhčení očního povrchu  
v důsledku poruch citlivosti, vyvolaných  
vlivy vnějšího prostředí

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci. 
Zdravotnický prostředek.*

 sirup pro děti 
od 1 roku  s příjemnou 
pomerančovou  
příchutí

 obsahuje kvasničný betaglukan  
s garancí čistoty min. 80 % v množství  
10 mg v jedné dávce (3 ml sirupu)

Doplněk stravy.*  (100 ml = 134,7  Kč)

Pro váš zdravý a posilující spánek
 extra silná bylinná směs1 tradičně užívaná  
pro lepší komfort usínání 

 oblíbený doplněk stravy na spaní
1Kozlík, chmel, mučenka, meduňka. Doplněk stravy.* 
(1 tab. = 8,45 Kč)

28 tobolek

24 pastilek

LINEX® FORTESTREPHERBAL ČERNÝ 
BEZ A ECHINACEA 

 obsahuje PROBIOTIKA a PREBIOTIKA
 nejen při a po antibiotické léčbě, při změně 
stravy

Doplněk stravy. Obsahuje bakterie Lactobacillus acidophilus  
a Bifidobacterium animalis subsp.lactis. Není určen k náhradě 
pestré stravy.* Doplněk stravy.* (1 tob.  = 9,25 Kč)

 s vitaminem C a zinkem, které přispívají  
k normální funkci imunitního systému

 obsahují extrakt z echinacey a jitrocele, které  
mají zklidňující účinek na hrdlo a hlasivky,  
a extrakt z černého bezu, který podporuje  
obranyschopnost organismu

V nabídce také StrepHerbal Propolis a Rakytník  
nebo StrepHerbal Junior, 24 pastilek za 169 Kč.
Doplňky stravy se sladidly.* (1 past. = 7,04 Kč)

20 šumivých tablet

MAGNESIUM 
B-KOMPLEX IMMUNE

 100% denní dávka 
hořčíku, zinku, 
vitaminů B1, B6, B12 

 plně rozpustná tableta 
(nezanechává usazeniny)

 vysoce vstřebatelné (forma citrátu)
 zinek pro podporu imunity
 slazeno stévií, bez umělých sladidel

V nabídce také Magnesium B-Komplex RAPID,
20 šumivých tablet za 89 Kč.
Doplňky stravy.* (1 tab. = 4,45 Kč)

 prověřená ochrana pro miminka i maminky 
 pomáhá chránit zadeček před vznikem 
opruzenin  

 hydratuje a přirozeně regeneruje 
 bez barviv a parfemace 
 péče o prsní bradavky a suchou pokožku 

V nabídce také Bepanthen Baby 
mast 30 g za 131 Kč.
Kosmetické přípravky. CH-20220209-119

mast, 100 g
BEPANTHEN® BABY

20 mg/g gel, 150 g
OLFEN NEO FORTE

 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.*

TATO NABÍDKA 
JE DOSTUPNÁ 
I NA E-SHOPU

www.e-lekarnik.cz

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

169 Kč

259 Kč

89 Kč

169 Kč

285 Kč

279 Kč

319 Kč

202 Kč



60 tobolek

Imuno Protect Junior+

Imuno Protect

OSOBNÍ STRÁŽCE IMUNITY
PRO CELOU RODINU
 Kombinace vitaminu C, D3 
a vysoké dávky zinku.

 Balení na 2 měsíce!
Doplněk stravy. (1.tbl. = 5,2 Kč / 5,32 Kč)

Bioaktivní® Influ-Zinek
60 tbl.

 Přispívá ke správné funkci imunitního systému
 Zklidňuje nos, krk a dýchací cesty.
 Vhodný pro děti od 3 let a těhotné

Doplněk stravy. (1 tbl. = 3,13 Kč)

3 tablety
FRONTPRO® žvýkací tablety

 Novinka - ochucená anti 
parazitární tableta pro psy proti 
blechám a klíšťatům

 4 druhy balení dle hmotnosti 
psa, jedno balení minimálně 
na 3 měsíce ochrany

Veterinární léčivý přípravek k vnitřnímu užití. 
Čtěte pozorně příbalový leták.

NOVINKA

 S dvojím účinkem proti parazitům 
 ve výhodném 3 pipetovém balení
 Zabíjí blechy a klíšťata.
 Ničí vajíčka a larvy a brání novému zamoření domácnosti.

Veterinární léčivý přípravek K VNĚJŠÍMU UŽITÍ.

FRONTLINE COMBO 
pro kočky a psy
pipeta 3x0,5 ml / pipeta 3x0,67 ml

HERBADENT BYLINNÉ ZUBNÍ PASTY: 
JASMINE, FRESH HERBS, PASSIONFRUIT
 zubní pasty s exotickými příchutěmi jsou 
novinkou v řadě produktů HERBADENT

 jsou přírodní, lehce pění, mají zvýšenou čisticí 
schopnost a zubům tak navrací přirozenou 
barvu

75 g

HERBADENT
Bylinná zubní pasta

135 Kč

188 Kč

309 Kč

319 Kč

FRONTLINE COMBO spot-on pro kočky - 3 ks 399 Kč

FRONTLINE COMBO spot-on pro psy S (5-10 kg) - 3 ks 399 Kč

FRONTLINE COMBO spot-on pro psy M (10-20 kg) - 3 ks 439 Kč

FRONTLINE COMBO spot-on pro psy L (20-40 kg) - 3 ks 519 Kč

FRONTLINE COMBO spot-on pro psy XL (40-60 kg) - 3 ks 599 Kč

FRONTPRO® antiparazitární žvýkací 
tablety pro psy (2-4 kg), 3 tablety

699 Kč

FRONTPRO® antiparazitární žvýkací 
tablety pro psy (4-10 kg), 3 tablety

799 Kč

FRONTPRO® antiparazitární žvýkací 
tablety pro psy (10-25 kg), 3 tablety

899 Kč

FRONTPRO® antiparazitární žvýkací 
tablety pro psy (25-50 kg), 3 tablety

999 Kč



VIROSTOP®

ústní sprej, nosní sprej a pastilky

 Přípravky VIROSTOP pomáhají při akutních 
stavech chřipky, nachlazení, COVID-19 
a onemocnění horních cest dýchacích

 Pokrývají sliznici dutiny ústní ochranným 
filmem, a tím zabraňují pronikání virů 
do organismu

 Používejte při prvních příznacích i preventivně
 Pro dospělé a děti od 3 let 

Před použitím zdravotnického prostředku si pozorně přečtěte 
návod k použití.

Zdvojnásobí šanci   
přestat kouřit*

*Smith 2009. Comparative effectiveness of 5 smoking cessation pharmacotherapies 
in primary clinics. Archives of internal medicine 169 (22), 2148-55.NiQuitin je lék na 
odvykání kouření. Transdermální náplast - lék na vnější užití. Pastilky – lék k užití v ústní 
dutině. Vyžaduje pevnou vůli. Obsahuje nikotin. Vždy si přečtěte příbalovou informaci. 

NABÍDKA

BROMHEXIN 12 KM
kapky, 50 ml

 kapky na zkapalňování 
a rozpouštění hlenu při onemocnění 
dýchacích cest, usnadňují vykašlávání

 bez alkoholu, cukru a barviv
 vhodné pro děti od 2 let

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje bromhexini hydrochloridum. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Správné použití konzultujte 
se svým lékařem či lékárníkem.

VIGANTOLVIT® D3
60 tobolek

 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

Doplněk stravy. (1 tbl. = 2,58 Kč)

30 ml
B-komplex kapky

 jediný B-komplex ve formě kapek, určený 
pro děti od 3 let se všemi 8 esenciálními 
vitamíny skupiny B

Doplněk stravy.

177 Kč

285 Kč

195 Kč

117 Kč

155 Kč

155 Kč

509 Kč 489 Kč

699 Kč
569 Kč

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Homeopaacký 
léčivý přípravek k vnitřnímu užii, užívaný tradičně v ho-
meopaai k léčbě úzkosa, emočního napěi a k léčbě 
lehkých poruch spánku. 

249 Kč



Čaje HERBEX
20x3 g

Urologický čaj s brusinkami
 Bříza podporuje vylučovací 
funkci ledvin. Přeslička 
a vrbovka podporují 
normální funkci 
močových cest.

Šetřete svůj čas a nakupujte 
pohodlně z Vašeho domova.

www.e-lekarnik.cz

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

Healsea® BABYKIDS
nosní sprej

 unikátní mořské 
postbiotikum bez konzervantů a aditiv

 čistí a zvlhčuje nosní sliznici
 snižuje otok nosní sliznice
 léčí nosní příznaky akutní rýmy a rinosinusitidy

Zdravotnický prostředek

FORFEMINA SLIM
60 kapslí

20 ml

 extrakt z kopřivy přispívá ke správné funkci  
ledvin a vylučování vody z těla

 extrakt z hořkého pomeranče a černého pepře 
napomáhají ke kontrole hmotnosti, s obsahem 
minerálů

Doplněk stravy.* (1 kaps. = 4,85 Kč)

215 Kč

291 Kč

49 Kč

49 Kč

49 Kč

49 Kč

49 Kč

NOSKO® 
Odsávačka nosních hlenů

Nosko odsávačka používá 
nejúčinnější odsávací technologii.
 ideální pro použití jak u novorozenců, 
tak u kojenců

 účinně a rychle odstraní hleny z nosní dutiny
 jednoduchá k manipulaci a dezinfekci
 obsahuje dvě nádobky a čistící kartáček

Zdravotnický prostředek

299 Kč

Průduškový čaj
 Máta, jitrocel 
řebříček podporují normální 
funkci dýchacího systému.

 Dobromysl podporuje 
imunitu a normální funkci 
horních cest dýchacích.

Játra a žlučník
 Čekanka, ostropestřec 
a řepík podporují normální 
funkci jater.

Dýchací cesty
 Bez, tymián, fenykl, jitrocel, 
petrklíč a divizna podporují 
normální funkci dýchacího 
systému. Sléz podporuje 
normální činnost hltanu a krku.

Hořký žaludeční čaj
 Máta, řepík, řebříček 
a andělika přispívají 
k podpoře trávení. 
Artyčok podporuje 
trávení a funkci střev.



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

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

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

Jsme srdcaři, 
pomáháme rozumem 
i srdcem.

% 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.

START PREMIUM

Podmínky vstupu REGISTRACE SLEVA
Dosáhnutí 

obratu 10 000 Kč
SLEVA

Sleva na doplňky stravy 
a volně prodejné léky 

0 – 500 Kč 2% 0 – 500 Kč 5%

501 – 1000 Kč 3% 501 – 1000 Kč 6%

1001 – více Kč 4% 1001 – více Kč 7%


