LÉKÁ RN A
SCA RA BEUS
SOFIJSKÉ NÁM. (NÁKUPNÍ CENTRUM MODŘANY)
241 767 177
lekarna.scarabeus@seznam.cz
OTEVÍRACÍ DOBA:

PO-PÁ
SO

8.00-18.00
8.30-12.00

CHŘIPKOVÉ STAVY

EUCERIN Happy Day
v naší lékarně:
23. 9. a 20. 10. 2021

SLEVA 20%

až

OSCILLOCOCCINUM® 30 DÁVEK

50%

• prevence a léčba chřipkových stavů, jako jsou např.
horečka, zimnice, bolest hlavy, únava a bolesti svalů
• bez věkového omezení
• může se užívat během těhotenství a kojení

SLEVA

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Oscillococcinum® je homeopatický léčivý přípravek k vnitřnímu
užití,užívaný tradičně v homeopatii k prevenci a léčbě chřipkových stavů.Obsahuje Anas barbariae,
hepatis et cordis extractum 200 K.

na doplatek**

PŘIJÍMÁME SODEXO, LECHEQUE DEJEUNER,
TICKET BENEFITS, BENEFITY

AKČNÍ NABÍDKA
S PLATNOSTÍ

AKČNÍ CENA

BOLEST

PANADOL EXTRA NOVUM
500 mg / 65 mg 30 potah. tablet

599KČ

699KČ

od 1. 9. – 31. 10. 2021

*

VITAMIN C
500 mg S ŠÍPKY 107 tablet
POSTUPNÉ UVOLŇOVÁNÍ

-100KČ

VLHKÝ KAŠEL

ERDOMED
por. gra. sus. 20 x 225 mg
• k léčbě akutních onemocnění horních i dolních
dýchacích cest provázených tvorbou hlenu
a vlhkým kašlem
• zlepšuje rozpouštění hlenů, působí proti bakteriím
a tím urychluje průběh nemoci

• Panadol Extra Novum proti mírné až středně silné
bolesti: hlavy včetně migrény, zubů, při menstruačních
bolestech, svalů, kloubů a v krku při onemocnění
horních cest dýchacích
• objevuje se v krvi již do 10 minut
V akci také
Panadol
Novum
500 mg,
24 potahovaných tablet
za 35 Kč.

AKČNÍ CENA
AKČNÍ CENA

119KČ

*

95KČ

-24KČ

Pozorně si přečtěte příbalovou informaci. Panadol Extra Novum
500 mg/65 mg a Panadol Novum 500 mg (paracetamol), potahované tablety, jsou
léky k vnitřnímu užití.

125KČ

*

99KČ

-26KČ

• vitamin C přispívá k normální funkci imunitního
systému, ke snížení míry únavy a vyčerpání
a k normální tvorbě kolagenu
• vitamin C přispívá k ochraně buněk před oxidativním
stresem a zvyšuje vstřebávání železa **DS

AKČNÍ CENA

258KČ

*

209KČ

-49KČ

Erdomed, 225 mg granule pro perorální suspenzi, obsahuje léčivou látku erdostein.
Lék k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalový leták.
K dostání v lékárně bez lékařského předpisu.“

Obvyklá prodejní cena, může se na jednotlivých lékárnách lišit. Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč vč. DPH. Nabídka platí od 1. 9. – 31. 10. 2021 nebo do vyprodání zásob.
Prostudujte pečlivě příbalovou informaci. Účinky a způsob použití konzultujte s Lékárníkem nebo Lékařem. Cílem této nabídky není podpora zvýšeného užívání léčiv.
Změna vyhrazena. Za tiskové chyby neručíme. **DS je doplněk stravy a **ZP je zdravotnický prostředek.

*

AKČNÍ NABÍDKA S PLATNOSTÍ OD 1. 9. – 31. 10. 2021
SUCHÝ, DRÁŽDIVÝ KAŠEL

LEVOPRONT

FERRIGEN®

ŽELEZO

VOLTAREN FORTE
20 mg/g gel 150 g
BOLEST

SIRUP 120 ml

cps 30

• rychlá úleva od suchého kašle, třešňová příchuť
• sirup Levopront tlumí kašel – působí přímo v dýchacích
cestách a napomáhá přirozené očistě dýchacích cest
• přípravek je určen na suchý dráždivý kašel
• určené nejen pro dospělé, ale i pro děti od 2 let

• mikroenkapsulovaná forma: nedráždí trávicí trakt
• bez železité pachuti a vysoká biologická dostupnost
DS

**

• proti bolesti až na 24 hodin, při aplikaci 2x denně,
ráno a večer: ulevuje od bolesti zad, svalů a kloubů
• protizánětlivý účinek
• V akci také Voltaren Rapid 25 mg / 20 měk. tob. za 115 Kč.
Pozorně si přečtěte příbalovou informaci. Voltaren Forte 20 mg/g gel je lék k vnějšímu
použití. Obsahuje diclofenacum diethylaminum. *Volně prodejné léky, Nicholas
Hall’s global CHC database.Voltaren Rapid 25 mg měkké tobolky je lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje diclofenacum kalicum.

V akci také KAPKY 15 ml
a TABLETY 10 x 60 mg za 129 Kč.
Levopront sirup obsahuje levodropropizin.
Lék k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou
informaci. K dostání v lékárnách bez lékařského
předpisu.

AKČNÍ CENA

109KČ

-20KČ

-26KČ

AKČNÍ CENA

149KČ

129KČ

*

ECHINACEA
100 mg + VITAMIN C + ZINEK
107 tablet

AKČNÍ CENA

*

IMUNITNÍ SYSTÉM

ALFALEX REKTÁLNÍ MAST
S APLIKÁTOREM 25 g

• k léčbě příznaků spojených
s hemoroidálním onemocněním
• pomáhá například od svědění, pálení,
ekzému či prasklin
V akci také Alfalex rektální čípky 10x2,5 g za 148 Kč.
Zdravotnický prostředek CE2409. Pro více informací si přečtěte návod k použití.

DS

**

190KČ

*

169KČ

AKČNÍ CENA

-21KČ

199KČ

*

MÖLLER´S
OMEGA 3 CITRON 250 ml
IMUNITA, SRDCE, CÉVY

ZAŽÍVÁNÍ

179KČ

-20KČ

*

COENZYM Q10
60 mg + VITAMIN E
67 tobolek
• koenzym Q10 je látka přítomná
ve všech buňkách lidského
organizmu
• množství koenzymu Q10
není v těle konstantní,
proto je nezbytný jeho
pravidelný přísun, a to
zejména ve stáří, kdy
schopnost vlastní
produkce koenzymu
klesá a objevuje se jeho
úbytek až nedostatek
• vitamin E přispívá
k ochraně buněk před
oxidativním stresem
DS

**

AKČNÍ CENA

251KČ

PROBIX COMBICARE

30 tbl

• Möller´s Omega 3 je rybí olej z norské přírody
• získáváme ho z jater tresek z chladných
vod ostrovů Lofoty
• 1 lžička Möller´s vám dodá 1,2 g omega
3 mastných kyselin z ryb a vit. A, D a E
• Omega 3 mastné kyseliny EPA a DHA
přispívají k normální činnosti srdce
• vit. D přispívá k udržení normálního stavu kostí a zubů a k normální
funkci imunitního systém
• dospělí a děti od 3 let užívají
denně 5 ml
• V akci také Mollers Omega 3 Natur
olej, Ovocná příchuť, 50+, Můj první
rybí olej, Jablko za 249 Kč.

479KČ

OBOHACENO O VITAMIN E

HEMOROIDY

• echinacea obsahuje
éterické oleje,
hořčiny, pryskyřice,
škroby a minerální
látky
• echinacea,
vitamin C i zinek
přispívají k normální
funkci imunitního
systému
• vitamin C přispívá ke
snížení míry únavy
a vyčerpání

AKČNÍ CENA

385KČ

175KČ

-94KČ

13 UNIKÁTNÍCH PROBIOTICKÝCH KMENŮ V DENNÍ DÁVCE
S OBSAHEM 20 MILIARD
• unikátní probiotikum s dvojím účinkem
• první je cíleně zaměřen na stabilizaci přátelské
mikroflóry dutiny ústní a druhý na udržení rovnováhy
střevní mikroflóry
• balení
30 a 10
tablet

*

224KČ

-27KČ

OTRIVIN MENTHOL,
NOSNÍ SPREJ, ROZTOK
RÝMA

Nosní sprej s chladivým mentolem a eukalyptolem:
• pomáhá rychle uvolnit ucpaný nos
• uvolňuje tlak v dutinách
• V akci také Otrivin, nosní
sprej, roztok za 95 Kč
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
O správném použití se poraďte
se svým lékařem nebo lékárníkem.
Otrivin Menthol 1 mg/ml a Otrivin
1 mg/ml, nosní spreje, roztoky
obsahují xylometazolin.
Léky k podání do nosu.

DS

**

DS

**

AKČNÍ CENA

249KČ

-50KČ

AKČNÍ CENA

299KČ

*

219KČ

-31KČ

AKČNÍ CENA

250KČ

*

99KČ

-30KČ

129KČ

*

Obvyklá prodejní cena, může se na jednotlivých lékárnách lišit. Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč vč. DPH. Nabídka platí od 1. 9. – 31. 10. 2021 nebo do vyprodání zásob.
Prostudujte pečlivě příbalovou informaci. Účinky a způsob použití konzultujte s Lékárníkem nebo Lékařem. Cílem této nabídky není podpora zvýšeného užívání léčiv.
Změna vyhrazena. Za tiskové chyby neručíme. **DS je doplněk stravy a **ZP je zdravotnický prostředek.

*

AKČNÍ NABÍDKA S PLATNOSTÍ OD 1. 9. – 31. 10. 2021

IMUNITA, TRÁVENÍ

IMUNITA

TEREZIA HLÍVA ÚSTŘIČNÁ + LACTOBACILY
60+60 KAPSLÍ

TEREZIA HLÍVA ÚSTŘIČNÁ S RAKYTNÍKOVÝM
OLEJEM 60+60 KAPSLÍ

• nejsilnější hlíva na trhu*
od českého výrobce
• šípek podporuje imunitu a trávení
• bez příměsí a konzervačních
látek

• nejsilnější hlíva na trhu*
od českého výrobce
• rakytník podporuje imunitu
• bez příměsí a konzervačních
látek

Nejvyšší obsah deklarovaných betaglukanů.
Dle průzkumu z lékáren, červen 2021, **DS

Nejvyšší obsah deklarovaných betaglukanů.
Dle průzkumu z lékáren, červen 2021, **DS

*

*

429KČ

419KČ

*

AKČNÍ CENA

409KČ

*

-20KČ

AKČNÍ CENA

399KČ

KOSTI, ZUBY

-20KČ
V akci také TEREZIA Hlíva ústřičná
s rakyt. olejem 100+100 kapslí za 599 Kč

IMUNITA

TEREZIA
VITAMIN D3
BABY 400 IU
10 ml

RAKYTNÍČEK
MULTIVITAMINOVÉ
ŽELATINKY
ORIGINÁL 70 KS

• pro podporu tvorby kostí a zubů
• vitamin D3 reguluje metabolismus
vápníku, přispívá ke správné činnosti
svalů a podporuje imunitní systém
• vhodné pro děti již od narození

• skvělá chuť díky obsahu 20 %
ovocné šťávy
• obsahuje 9 vitaminů a rakytník
na podporu obranyschopnosti
organizmu
• bez příměsí a konzervačních
látek

DS

**

DS

**

219KČ

239KČ

*

AKČNÍ CENA

189KČ

*

-30KČ

AKČNÍ CENA

199KČ

-40KČ

V akci také RAKYTNÍČEK
multivitaminové želatinky HRUŠKA
70 ks, VIŠEŇ 70 ks, DŽUNGLE 70 ks,
MOŘSKÝ SVĚT 140 ks, RAKYTNÍČEK
veganské želé DIVOKÉ OVOCE
90 ks, RAKYTNÍČEK veganské želé
MARACUJA 90 ks za 199 Kč.

KOSTI, ZUBY

IMUNITA, CHOLESTEROL

TEREZIA ČERNÝ ČESNEK
60 KAPSLÍ

TEREZIA VITAMIN D3 1000 IU
30 TOBOLEK

• fermentovaný česnek
kuchyňský
• pomáhá regulovat hladinu
cholesterolu a lipidů v krvi
• bez zápachu a palčivé chuti
• nedráždí sliznice zažívacího
ústrojí **DS

• vitamin D3 podporuje imunitní
systém, přispívá ke správné
činnosti svalů
• vhodné pro děti od 15 let
a všechny dospělé, zejména
pak seniory a ženy
v menopauze.

419KČ

*

AKČNÍ CENA

359KČ

DS

**

-60KČ

119KČ

*

AKČNÍ CENA

99KČ

-20KČ
V akci také TEREZIA Vitamin D3
1000 IU 90 tobolek za 279 Kč.

Obvyklá prodejní cena, může se na jednotlivých lékárnách lišit. Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč vč. DPH. Nabídka platí od 1. 9. – 31. 10. 2021 nebo do vyprodání zásob.
Prostudujte pečlivě příbalovou informaci. Účinky a způsob použití konzultujte s Lékárníkem nebo Lékařem. Cílem této nabídky není podpora zvýšeného užívání léčiv.
Změna vyhrazena. Za tiskové chyby neručíme. **DS je doplněk stravy a **ZP je zdravotnický prostředek.

*

BIOPRON
BABY +
S VITAMINEM D
10 ml

SEPTOFORT 2 mg 24 tbl.
• léčí příčinu bolesti v krku, mátová příchuť
• antiseptikum na široké spektrum bakterií i některých virů
• lokální léčba infekcí v dutině ústní a horních cest dýchacích

• ideální podpora
rovnováhy střevní
mikrobioty a správného
vývoje imunitního
systému pro děti již od
narození
• denní dávka probiotik
pro Vaše dítě
• V akci také BIOPRON
KIDS+ 30 cps
za 339 Kč.

Nové příchutě a větší
tvary!
• vitaminy C, D3, zinek
a rakytník přispívají
ke správné funkci
imunitního systému
DS

**

DS

**

AKČNÍ CENA

399KČ

*

339KČ

-60KČ

Pečlivě čtěte příbalovou
informaci. Septofort 2mg
je lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje chlorhexidin.

AKČNÍ CENA

109KČ

139KČ

*

AKČNÍ CENA

199KČ

*

159KČ

-40KČ

NIZORAL 20 mg/g
šampon 100 ml

VIRUPROTECT
ústní sprej 7 ml

• hubí veš dětskou i její vajíčka
• působí do 15 minut
• snadná aplikace ve spreji
• nedráždí pokožku
• pro děti již od 6 měsíců
a dospělé

• bojuje proti příčině lupů
• zmírňuje svědění a zarudnutí
pokožky hlavy
• prevence a léčba kožních infekcí
způsobených kvasinkami nebo
plísněmi Nizoral je volně prodejný lék

• při akutním riziku
infekce a při prvních
známkách nachlazení
• chrání proti virům
způsobujícím
nachlazení

k vnějšímu užití. Obs. ketokonazol.
Pečlivě čtěte příbalový leták.

ZP

AKČNÍ CENA

*

-30KČ

HEDRIN ONCE –
SPRAY GEL 100 ml

**

290KČ

MARŤÁNCI
GUMMY
PODZIM-ZIMA
50 ks

229KČ

-61KČ

AKČNÍ CENA

319KČ

399KČ

*

ZP

**

-80KČ

AKČNÍ CENA

249KČ

*

189KČ

-60KČ

V akci také NIZORAL CARE tonikum 100ml za 210 Kč.
®

HOŘČÍK + B6

NOVINKA

VITAMÍN C

LAKTOBACILY

MAGNEX CITRATE + B6
100 + 50 tablet

VITA-C STRONG
100 tablet

LACTOSEVEN KIDS
50 tablet

• tablety obsahující vysoce
vstřebatelný hořčík (magnézium
citrát) a vitamín B6
• hořčík přispívá:
– ke snížení vyčerpání a únavy
– ke správné funkci nervů a svalů
– k udržení zdravých kostí a zubů
– ke správné funkci psychiky
• bez cukru, lepku,
laktózy

• silná dávka vitamínu C
• 1000 mg vitamínu C
v jedné tabletě
• vitamín C přispívá ke
snížení míry únavy
a vyčerpání
• bez cukru, lepku, laktózy
• vyzkoušejte novinku
z Finska!

• žvýkací tablety na podporu
imunity dětí
• s jahodovo-malinovou příchutí
• unikátní složení sedmi kmenů
bakterií mléčného kvašení,
technologie Bio-Support™
a vitamínu D, který přispívá
ke správné funkci imunitního
systému
• bez cukru, lepku,
laktózy
AKČNÍ

AKČNÍ CENA

DS

**

259KČ

289KČ

*

-30KČ

DS

**

AKČNÍ CENA

149KČ

185KČ

*

VITAMÍN D

-36KČ

109KČ

*

BOLEST, HOREČKA

LAKTOBACILY

IBUMAX 400 mg
100 tablet

LACTO SEVEN
CHEW 50 tablet

• žvýkací tablety s vitamínem D3
na podporu imunity
• výborná hrušková přích. pro děti
• vitamín D přispívá:
– ke správné funkci imunitního
systému
– k udržení normálního stavu
kostí a zubů
– k udržení normální čin. svalů
• bez cukru,
lepku, laktózy
AKČNÍ

• tlumí bolesti hlavy, zubů,
svalů, zad
• zmírňuje příznaky
chřipkového onemocnění
• snižuje horečku
• protizánětlivý

• žvýkací tablety pro posílení
imunity celé rodiny
• s jahodovo-malinovou příchutí
• unikátní složení 7 kmenů bakterií
mléčného kvašení, technologie
Bio-Support™ a vitamínu D,
který přispívá ke správné funkci
imunitního systému
• bez cukru, lepku, laktózy
• Vyzkoušejte
novinku
AKČNÍ
z Finska! **DS

DS

**

119KČ

*

CENA

99KČ

-20KČ

AKČNÍ CENA

149KČ

*

125KČ

-24KČ

-10KČ

CENA

-36KČ

NOVINKA

D-MAX KIDS 400 IU
(10 µg) 90 tablet

Lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje ibuprofenum 400 mg.
Před použitím si pečlivě přečtěte
příbalovou informaci.

CENA

99KČ

DS

**

235KČ

*

199KČ

Obvyklá prodejní cena, může se na jednotlivých lékárnách lišit. Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč vč. DPH. Nabídka platí od 1. 9. – 31. 10. 2021 nebo do vyprodání zásob.
Prostudujte pečlivě příbalovou informaci. Účinky a způsob použití konzultujte s Lékárníkem nebo Lékařem. Cílem této nabídky není podpora zvýšeného užívání léčiv.
Změna vyhrazena. Za tiskové chyby neručíme. **DS je doplněk stravy a **ZP je zdravotnický prostředek.

*

