HOLEŠOV

NEPŘEHLÉDNĚTE
• kvalitní zdravotní obuv značky
SANTÉ a KOVYST
• ochutnávka kvalitních
bylinných čajů značky Herbex
• u nás můžete platit i platební
kartou

Vaši holešovští lékárníci

AKČNÍ CENY V BŘEZNU

Platnost cen v letáku od 1. 3. 2018 - 31. 3. 2018 nebo do vyprodání zásob.

KOSMETIKA TOPICREM

200 g

novinka

Klientská karta

novinka

● prebiotický koktejl z koncentrované rozpustné rostlinné vlákniny inulinu
a pšeničné rezistentní vlákniny ● bez
lepku ● vysoký obsah vlákniny

prebiotika

Dárkové poukazy

46 Kč

● k ošetření a péči o problematickou kůži ● nesmí přijít do styku s oční
spojivkou a nesmí se aplikovat na
rozsáhlé plochy porušené pokožky

kožní problémy

Přijímáme platební karty

Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták, účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. Změna vyhrazena. Za tiskové chyby neručíme.
Cílem tohoto informačního letáku není podpora zvýšeného užívání léků. Změna vzhledu balení vyhrazena. Platnost cen v letáku do vyprodání zásob.

Naše webové stránky: www.lekarnaatakama.cz

*Kosmetika

193 Kč

*Doplněk stravy*K vnitřnímu užití

atopická kůže

mast 30 g

novinka

*Kosmetika

● kosmetika nejen pro krásu, ale
také pro skutečnou pomoc ● propracovaný přípravek účinně pomáhá zmírňovat projevy suché kůže

PITYZOL

PREBIOLAX

LÉKÁRNA ATAKAMA
HOLEŠOV

AKČNÍ CENY V BŘEZNU
Platnost cen v letáku od 1. 3. 2018 - 31. 3. 2018 nebo do vyprodání zásob.

CANTALIN MICRO

FRESUBIN

64 tablet

246 Kč

● výživa určená k dietnímu postupu
pro pacienty s rizikem podvýživy

akce

432 Kč
● přípravek na hubení vší a hnid
● účinkuje do 15 minut
● nedáždí pokožku a je jemný k vlasům

žíly

výživa

vši

FLEXITOL

HAPPYSEN

ORTHOHERBA

hydratační krém na nohy 85 g

10 tablet

gel 150 ml

163 Kč

105 Kč

105 Kč

84 Kč

● zjemňuje, zklidňuje a pečuje o velmi suchá chodidla a nohy ● pro ošetřování suché kůže, včetně ekzému
a lupénky ● rychle se vstřebává

● pozitivní působení na fyziologické
funkce, usínání a kvalitu spánku
● nepřiměřená spánková hygiena je
častou příčinou výskytu nespavosti

kosmetika

zdravý spánek

klouby

PANTHENOL

SUDOCREM

COLDREX HORKÝ NÁPOJ

100 mg 20 perorálních tablet

250 g

118 Kč

247 Kč
● zinková mast je antiseptický víceúčelový ochranný krém k péči o pokožku při akné, drobných spáleninách
a omrzlinách ● na proleženiny

pokožka

186 Kč

173 Kč
● Coldrex horký nápoj s příchutí
citronu je přípravek proti chřipce
a nachlazení, který obsahuje tři
léčivé látky

chřipka, nachlazení

Lékárna ATAKAMA , Sušilova 1505, 769 01 Holešov, tel.: 573 396 749, email: lekatakama@volny.cz
Otevírací doba: pondělí - pátek 7:00 - 18:00 sobota 7:00 - 11:00
Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták, účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. Změna vyhrazena. Za tiskové chyby neručíme.
Cílem tohoto informačního letáku není podpora zvýšeného užívání léků. Změna vzhledu balení vyhrazena.

*Lék s účinnou látkou Paracetamolum, Phenylephrini
hydrochloridum, Acidum ascorbicum ethylcelluloso
obductum*K vnitřnímu užití

vitaminy a minerály

CITRON 14 sáčků

*Kosmetika

● pro podpůrnou léčbu při zánětech horních cest dýchacích a ústní
sliznice

● aktivně pečuje o pokožku v oblasti
namáhaných bolavých a unavených
kloubů, páteře, šlach a svalů ● vhodný také na klouby postižené artrózou

270 Kč

*Lék s účinnou látkou dexpanthenol*K vnitřnímu užití

94 Kč

*Pro zevní užití

*Doplněk stravy*K vnitřnímu užití

45 Kč

*Kosmetika

81 Kč

*Zdravotnický prostředek*K zevnímu užití

168 Kč

*Potravina pro zvláštní lékařské účely

● mikronizovaná flavonoidní frakce
diosminu 450 mg a hesperidinu
50 mg ● mikronizace umožňuje jejich
rychlejší a účinnější absorpci

ZDARMA šampon, hřeben a gel
na detekci hnid

od

*Doplněk stravy*K vnitřnímu užití

122 Kč

PARANIT SPREJ 100 ml

různé druhy a příchutě 4 x 200 ml

