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 ZÁŘÍ

Platnost cen v letáku od 1. 9. 2018 - 30. 9. 2018 nebo do vyprodání zásob.

DROSETUX NEO

OSCILLOCOCCINUM
30 dávek

692 Kč

178 Kč

● homeopatický léčivý přípravek užívaný v homeopatii k léčbě suchého
kašle, dráždivého kašle nebo jiných
forem neproduktivního kašle

kašel

Dárkové poukazy

160 Kč

● zmírní potíže při růstu zoubků ● na
více příznaků ● snadno použitelné
jednorázové obaly ● homeopatie
vhodná pro kojence a batolata

homeopatika

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

*Homeopatika

155 Kč

*Homeopatika*K vnitřnímu užití

Klientská karta

*Lék s účinnou látkou Anas barbariae hepatis et cordis
extractum 200k*K vnitřnímu užití

chřipka

10 jednodávkových obalů

180 Kč

630 Kč

● preventivně a od prvních příznaků
● šetrná přírodní léčba ● výhodné
rodinné balení

CAMILIA PERORÁLNÍ ROZTOK

150ml

LÉKÁRNA ATAKAMA
HOLEŠOV

AKČNÍ CENY V ZÁŘÍ
Platnost cen v letáku od 1. 9. 2018 - 30. 9. 2018 nebo do vyprodání zásob.

ACTIMARIS GEL
na hojení ran 20g

LISTERINE ústní voda 500ml

LITORSAL CITRON-MÁTA

185 Kč

131 Kč

COOL MINT | FRESH BURST ‚ ZERO

444 Kč

● urychluje hojení drobných i těžších
ran a zánětů ● rychle snižuje zánět,
okysličuje tkáň a podporuje její regeneraci ● ničí viry, bakterie i plísně

● poskytuje ochranu před zubním povlakem a přetrvávající pocit svěžího
dechu

● doplňuje tekutiny, minerály a elektrolyty ● při dehydrataci způsobené zvracením, průjmem, horkem, nadměrné
konzumaci alkoholu, či během tréninku

hojení ran

ústní hygiena

minerály

FLIXONASE

CALCIUM PANTOTHENICUM

HOŘČÍK + VITAMÍN B6

50 mcg/dávka 60 dávek

30g

373 Kč

20 šumivých tablet

56 Kč

75 Kč

● díky obsahu calcium pantothenicum výrazný regenerační, hojivý
a hydratační účinek ● výborně se
vstřebává do pokožky a promašťuje

● šumivé tablety s hořčíkem
● vhodné v období zvýšené námahy, pocitech únavy a podrážděnosti
● proti křečím

alergie

dětská pokožka

hořčík a vitamin B6

OCUVITE LUTEIN FORTE

PANTOFLE MEDISTYLE

GERIAVIT PHARMATON

● pro léčbu alergické rinitidy, která
vzniká v důsledku senné rýmy nebo
jiných vzdušných alergenů

60 + 30 tablet ZDARMA

● oblíbená dětská, pracovní, vycházková , relaxační i plážová obuv od
českého výrobce ● vysoce kvalitní
a funkční obuv pro různá odvětví

obuv

OPĚT

NA TRHU
● komplex vitamínů, minerálů
a výtažku ženšenu G115 ● podporuje vitalitu, psychickou i tělesnou
odolnost

vitamíny a minerály

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.

*Doplněk stravy*K vnitřnímu užití

oči

583 Kč

*Zdravotní prostředek

● obsahuje esenciální antioxidační
vitaminy C a E, minerály zinek
a selen a karotenoidy lutein a zeaxanthin, důležité látky pro Vaše oči

100 měkkých tobolek

od

*Doplněk stravy*K vnitřnímu užití

480 Kč

DANA

*Doplněk stravy*K vnitřnímu užití

44 Kč

91 Kč

*Kosmetika*K zevnímu užití

*Lék s účinnou látkou fluticasoni propionas*K
nosnímu užití

351 Kč

*Doplněk stravy*K vnitřnímu užití

100 Kč

*Kosmetika

109 Kč

*Zdravotnický prostředek

388 Kč

24 šumivých tablet

