
•	pro	období	plánování	 
těhotenství,	těhotenství	a	kojení

•	obsahuje		800	µg	kyseliny	listové	s	vyváženou	
kombinací	22		vitamínů	a	minerálů

•	kapsle	s	vysokým	obsahem	DHA	(220	mg)	a	EPA	 
(30	mg)	v	přirozené	formě	bez	typické	pachuti	z	ryb

•	vyvinuto	ve	spolupráci	 
s	odborníky	z	ÚPMD	 
v	Praze	–	Podolí

V akci také GS Mamavit,  
100+10 tablet, cena 439 Kč.

Doplněk stravy*

GS Mamavit 
Prefolin® + DHA
30	tablet+30	kapslí 
1	tbl.	=	6,82	Kč

VITAMÍN

akční cena

– 82 Kč

409,-

491,-

•	přispívá	ke	správné	funkci	imunitního	systému
•	uklidňující	účinek	pro	nos,	krk	a	dýchací	cesty
•	rozpustné	pastilky	bez	cukru	s	pomerančovou	příchutí,	

s	organicky	vázaným	zinkem	 
a	přírodním	vitamínem	C  
z	ektraktu	z	aceroly

•	vhodné	pro	těhotné	a	děti	 
od	3	let

Doplněk stravy*

Bioaktivní®  
Influ-Zinek 
60	pastilek 
1	pastilka	=	2,98	Kč

IMUNITA

akční cena

– 23 Kč

179,-

202,-

INDULONA Original  
krém na ruce
85	ml

KoSMeTIKA

•	regenerační,	ochranný	a	
promašťující	krém	na	ruce	určený	
pro	každodenní	péči	o	vysušenou	
a	popraskanou	pokožku	rukou

•	krém	dodává	pokožce	pružnost,	
pevnost	a	přirozenou	vláčnost

V akci také INDULONA Original 
tělové mléko, 400 ml, cena 134 Kč, 
INDULONA Original tělový krém 
vyživující, 250 ml, cena 114 Kč.

Kosmetický přípravek*

akční cena

– 8 Kč

42,-

50,-
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19 Kč
25 Kč

-24% -24%

19 Kč
25 Kč

Sunárek Cool ovoce  
120 g, různé druhy

100 g = 15,83 Kč

Sunárek Do ručičky 
100 g, různé druhy

Sunárek mléčná kaše
225 g, různé druhy

100 g = 28,44 Kč

Sunar Gravimilk
300 g, různé druhy

100 g = 43,00 Kč

Sunárek rozpustný nápoj
200 g, různé druhy

100 g = 39,50 Kč

Sunar Premium 
2, 3, 4, 600 g
100 g = 48,17 Kč

Sunar zná tajemství 
mateřského mléka.

-8%

289 Kč
314 Kč

-19%

129 Kč
159 Kč

-15%

64 Kč
75 Kč

-21%

79 Kč
100 Kč

Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. 

HiPP Combiotik® - nic není blíže  
            mateřskému mléku.
•	mateřské	mléko	je	unikátní	-	obsahuje	

mimo	jiné	prebiotika	a	probiotika,	která	jsou	
užitečná	pro	zdravý	trávicí	trakt	–	zdravé	
miminko	bez	zažívacích	obtíží

•	pokud	nemůžete	kojit,	vyzkoušejte	HiPP	s	
kombinací–	 ® a  ®*

*přírodní	kultury	mléčného	kvašení
 
Akce se nevztahuje na počáteční mléko.  
Kojení je pro kojence nejlepší. Výživu konzultujte 
s lékařem. Potravina pro zvláštní výživu.*

HiPP Combiotik® 2, 3, 4
600 g
100	g	=	46,50	Kč

LEROS® Baby Mix  
dětské bylinné čaje
20	sáčků

akční cena

– 41 Kč

279,-

320,-

akční cena

– 7 Kč

 42,-

49,-

•	 řada	určená	pro	maminky	 
a	jejich	miminka

•	 jedná	se	o	bylinné,	bylinno-ovocné	 
i	ovocné	čaje,	které	jsou	vyrobeny	 
z	přírodních	surovin,	bez	chemických	 
a	konzervačních	látek

•	nejsou	doslazovány	cukrem	ani	jinými	
sladidly

V	akci	všech	16	čajů	LEROS®	Baby	a	2	čaje	
LEROS®	Dětský	bylinný	čaj	s	heřmánkem,	
akční cena od 32 Kč.

AKČNÍ NABÍDKA
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•	snižuje	horečku	a	mírnou	až	
středně	silnou	bolest

•	vhodný	pro	děti	od	3	měsíců
•	neobsahuje	alkohol	a	barviva

Panadol pro děti 24 mg/ml jahoda 
perorální suspenze je lék na vnitřní 
užití. Obsahuje paracetamol.* 

•	želatinky	obsahují	9	vitamínů	a	rakytník,	který	podporuje	imunitu,	činnost	trávicího	systému	a	srdce
•	se	skvělou	chutí	díky	obsahu	20%	ovocné	šťávy
•	bez	konzervantů,	sladidel	a	barviv

V akci také RAKYTNÍČEK® multivitamínové želatinky s rakytníkem Hruška, 70 ks, RAKYTNÍČEK® multivitamínové 
želatinky s rakytníkem Višeň, 70 ks, RAKYTNÍČEK® multivitamínové želatinky s rakytníkem Džungle, 70 ks, 
RAKYTNÍČEK® multivitamínové želatinky s rakytníkem Mořský svět, 140 ks, každý za cenu 194 Kč.

Doplněk stravy*

Panadol pro děti  
jahoda 24 mg/ml
100 ml

RAKYTNÍČEK® multivitamínové želatinky s rakytníkem / 70 ks 
1 ks	=	2,77	Kč

HorečKA

IMUNITA

znáte
z TV

akční cena

– 26 Kč

109,-

135,-

•	vyvinuto	speciálně	 
pro	malé	sportovce

•	originální	a	komplexní	
řešení	imunity

•	obsahuje	patentovanou	aktivní	látku	ProteQuine®,	
jód,	vápník	a	vitamín	D3	a	C,	který	přispívá	k	udržení	
normální	funkce	imunitního	systému

•	doplněno	o	sladidlo	přírodního	
původu

V akci také Preventan® Junior 
Sport, 30 tablet, cena 169 Kč.

Doplněk stravy*

Preventan®  
Junior Sport
90	tablet
1	tbl.	=	4,16	Kč

IMUNITA

•	usnadňuje	vykašlávání
•	vhodný	již	od	narození

Lék k vnitřnímu užití 
s účinnou látkou Hederae 
helicis folii extractum siccum  
k perorálnímu podání*

•	ke	zmírnění	
podráždění	horních	
cest	dýchacích

•	sirup	s	medem,	
tymiánem	a	
propolisem

•	vhodné	pro	děti	 
od	4	let

V akci také Apicold ústní sprej,  
20 ml, cena 159 Kč.

Apicold thyme sirup je doplněk 
stravy, Apicold ústní sprej je 
zdravotnický prostředek.*

PROSPAN® sirup
100 ml

Apicold thyme sirup
100 ml

KAŠeL

NACHLAZeNÍ

akční cena

– 23 Kč

114,-

137,-

akční cena

– 20 Kč

149,-

169,-

akční cena

– 58 Kč

374,-

432,-
•	tradiční	rostlinný	léčivý	přípravek	

při	nachlazení,	rýmě	a	zánětu	
nosních	dutin

•	vhodný	pro	děti	od	4	let

Lék k vnitřnímu užití*

BIOTUSSIL®

100 ml

NACHLAZeNÍ

akční cena

– 27 Kč

107,-

134,-

znáte
z TV

Balení 60 tablet  
Vitamínu C NAVÍC  

za 0,01 Kč

•	přírodní	mořská	 
voda	pro	miminka	 
od	narození	do	3	let

•	speciální	tryska	 
bezpečná	pro	nejmenší	 
nosánky

•	určeno	pro	každodenní	
hygienu	nosu	jako	prevence	
rýmy	anebo	doplněk	při	její	
léčbě

Zdravotnický prostředek, CE 0459*      

STÉRIMAR®  
Baby Hygiena
100 ml
 

rÝMA

akční cena

– 35 Kč

234,-

269,-

Plyšový delfínek 
uvnitř balení

akční cena

– 45 Kč

194,-

239,-



* 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. Doplňky stravy nenahrazují pestrou stravu ani zdravý životní styl. Běžné prodejní ceny se mohou v jednotlivých lékárnách lišit. Běžnou cenou se rozumí Průměrná aktuální cena příslušného přípravku v lékárnách dle 
zveřejněných údajů Ministerstva zdravotnictví ČR, www.mzcr.cz, zaokrouhlená na celé Kč, případně cena vyplývající z informací a sdělení výrobce / dovozce. Za takováto sdělení neneseme zodpovědnost.

•	bezdotykové	měření	teploty	na	čele	ve	3	sekundách
•	měří	teplotu	lidského	těla,	předmětů	 

(např.	kojenecké	lahve)	i	okolí	(např.	dětského	pokoje)
•	tichý	provoz	-	bez	zvukového	znamení
•	pohodlné	a	šetrné	měření	teploty

Zdravotnický prostředek*

Glukánek+  
sirup pro děti
150	ml

Teploměr THERMOVAL® Baby  
bezdotykový infračervený

IMUNITA

HorečKA

akční cena

– 51 Kč

194,-

245,-

Marťánci®  
PROimun
30	tablet 
1	tbl.	=	5,63	Kč

Sudocrem®

125	g

IMUNITA

KoSMeTIKA

Směs	bylinných	extraktů	 
s	výtažky	z	černého	 
bezu	a	šípků	 
a	s	vitamínem	C	pro	 
podporu	funkce	 
imunitního	systému.

V akci také Marťánci® PROimun 
Akut drink, 5 sáčků, cena 169 Kč, 
Marťánci® PROimun sirup, 150 ml, 
cena 169 Kč.

Doplňky stravy*

•	betaglukan	kvasničného	
původu	s	garancí	čistoty	 
min.	80%

•	bez	konzervačních	látek
•	vhodný	pro	děti	už	od	 

1	roku	věku
•	příjemná	pomerančová	 

chuť	a	vůně
•	netřeba	skladovat	v	lednici

Doplněk stravy*

•	krém	na	opruzenou	pokožku
•	zklidňuje	začervenalou	 

a	podrážděnou	pokožku,	
podporuje	její	regeneraci	 
a	chrání	před	dalším	drážděním

Kosmetický přípravek*

akční cena

– 16 Kč

149,-

165,-

NYDA® express 
sprej	50	ml

VŠI

č.1 v Německu 
PROTI VŠÍM 
A HNIDáM**

akční cena

– 47 Kč

264,-

311,-

VŠI? HNIDY? PANIKA?
•	NYDA®	-	bleskové	řešení	 

v	1	aplikaci	za	10	minut
•	bez	nutnosti	další	aplikace!
•	bez	mastných	vlasů	 

a	rezistence
•	vhodné	pro	celou	rodinu	 

-	děti	(0+),	i	těhotné/ 
kojící	ženy

V akci také NYDA® plus, 100 ml,   
s unikátním hřebenovým 
aplikátorem pro dlouhé a husté 
vlasy, cena 389 Kč.

Zdravotnický prostředek*,  
** IQVIA 03/2018

NATUREVIA®  
Laktobacílky třešňové 
33	pastilek 
1	cps.=	5,36	Kč

ZAŽÍVÁNÍ

akční cena

– 14 Kč

177,-

191,-

•	 BONUS	10% kapslí v balení NAVÍC
•	probiotické	pastilky	s	třešňovou	

příchutí	pro	děti	od	3	let
•	 vhodné	při	a	po	užívání	antibiotik,	

při	cestování
•	BIO-SUPPORTTM	-	vyšší	stupeň	

ochrany	probiotických	bakterií
•	 termostabilní	-	nemusí	se	uchovávat	

v	chladu
•	neobsahují	barviva,	konzervanty,	

lepek	ani	pšeničné	produkty

V akci také NATUREVIA® Laktobacílky 
třešňové, 66 pastilek, cena 304 Kč.

Doplněk stravy*

akční cena

– 30 Kč

169,-

199,-

•	vhodný	pro	děti	od	1	roku	s	obsahem	
vitamínu	A	a	D	-	možnost	přimíchat	 
rybí	olej	k	dětským	příkrmům

•	rybí	olej	z	Norska	bohatý	na	 
omega	3	EPA	a	DHA

•	vitamíny	A	a	D	přispívají	k	normální	
funkci	imunitního	systému

•	DHA	přispívá	k	udržení	 
správné	činnosti	mozku

Příznivého	účinku	se	dosáhne	 
při	denním	přívodu	200	mg	 
DHA	denně.

V akci také MÖLLER´S Omega 3 
ovocná příchuť, 250 ml,  
cena 257 Kč.

Doplněk stravy*

MÖLLER´S Omega 3  
Můj první rybí olej
250	ml 
100	ml	=	102,80	Kč

VITAMÍN

akční cena

– 42 Kč

257,-

299,-

Při koupi 
teploměru Thermoval® Baby  

sada koupelových olejů  
Kneipp® NAVÍC za 0,01 Kč

1+1

•	snižuje	horečku	a	mírnou	až	
středně	silnou	bolest

•	vhodný	pro	děti	od	3	měsíců
•	neobsahuje	alkohol	a	barviva

Panadol pro děti 24 mg/ml jahoda 
perorální suspenze je lék na vnitřní 
užití. Obsahuje paracetamol.* 

•	želatinky	obsahují	9	vitamínů	a	rakytník,	který	podporuje	imunitu,	činnost	trávicího	systému	a	srdce
•	se	skvělou	chutí	díky	obsahu	20%	ovocné	šťávy
•	bez	konzervantů,	sladidel	a	barviv

V akci také RAKYTNÍČEK® multivitamínové želatinky s rakytníkem Hruška, 70 ks, RAKYTNÍČEK® multivitamínové 
želatinky s rakytníkem Višeň, 70 ks, RAKYTNÍČEK® multivitamínové želatinky s rakytníkem Džungle, 70 ks, 
RAKYTNÍČEK® multivitamínové želatinky s rakytníkem Mořský svět, 140 ks, každý za cenu 194 Kč.

Doplněk stravy*

Panadol pro děti  
jahoda 24 mg/ml
100 ml

RAKYTNÍČEK® multivitamínové želatinky s rakytníkem / 70 ks 
1 ks	=	2,77	Kč

HorečKA

IMUNITA

znáte
z TV

akční cena

– 26 Kč

109,-

135,-

•	vyvinuto	speciálně	 
pro	malé	sportovce

•	originální	a	komplexní	
řešení	imunity

•	obsahuje	patentovanou	aktivní	látku	ProteQuine®,	
jód,	vápník	a	vitamín	D3	a	C,	který	přispívá	k	udržení	
normální	funkce	imunitního	systému

•	doplněno	o	sladidlo	přírodního	
původu

V akci také Preventan® Junior 
Sport, 30 tablet, cena 169 Kč.

Doplněk stravy*

Preventan®  
Junior Sport
90	tablet
1	tbl.	=	4,16	Kč

IMUNITA

•	usnadňuje	vykašlávání
•	vhodný	již	od	narození

Lék k vnitřnímu užití 
s účinnou látkou Hederae 
helicis folii extractum siccum  
k perorálnímu podání*

•	ke	zmírnění	
podráždění	horních	
cest	dýchacích

•	sirup	s	medem,	
tymiánem	a	
propolisem

•	vhodné	pro	děti	 
od	4	let

V akci také Apicold ústní sprej,  
20 ml, cena 159 Kč.

Apicold thyme sirup je doplněk 
stravy, Apicold ústní sprej je 
zdravotnický prostředek.*

PROSPAN® sirup
100 ml

Apicold thyme sirup
100 ml

KAŠeL

NACHLAZeNÍ

akční cena

– 23 Kč

114,-

137,-

akční cena

– 20 Kč

149,-

169,-

akční cena

– 58 Kč

374,-

432,-
•	tradiční	rostlinný	léčivý	přípravek	

při	nachlazení,	rýmě	a	zánětu	
nosních	dutin

•	vhodný	pro	děti	od	4	let

Lék k vnitřnímu užití*

BIOTUSSIL®

100 ml

NACHLAZeNÍ

akční cena

– 27 Kč

107,-

134,-

znáte
z TV

Balení 60 tablet  
Vitamínu C NAVÍC  

za 0,01 Kč

•	přírodní	mořská	 
voda	pro	miminka	 
od	narození	do	3	let

•	speciální	tryska	 
bezpečná	pro	nejmenší	 
nosánky

•	určeno	pro	každodenní	
hygienu	nosu	jako	prevence	
rýmy	anebo	doplněk	při	její	
léčbě

Zdravotnický prostředek, CE 0459*      

STÉRIMAR®  
Baby Hygiena
100 ml
 

rÝMA

akční cena

– 35 Kč

234,-

269,-

Plyšový delfínek 
uvnitř balení

akční cena

– 45 Kč

194,-

239,-



•	pro	období	plánování	 
těhotenství,	těhotenství	a	kojení

•	obsahuje		800	µg	kyseliny	listové	s	vyváženou	
kombinací	22		vitamínů	a	minerálů

•	kapsle	s	vysokým	obsahem	DHA	(220	mg)	a	EPA	 
(30	mg)	v	přirozené	formě	bez	typické	pachuti	z	ryb

•	vyvinuto	ve	spolupráci	 
s	odborníky	z	ÚPMD	 
v	Praze	–	Podolí

V akci také GS Mamavit,  
100+10 tablet, cena 439 Kč.

Doplněk stravy*

GS Mamavit 
Prefolin® + DHA
30	tablet+30	kapslí 
1	tbl.	=	6,82	Kč

VITAMÍN

akční cena

– 82 Kč

409,-

491,-

•	přispívá	ke	správné	funkci	imunitního	systému
•	uklidňující	účinek	pro	nos,	krk	a	dýchací	cesty
•	rozpustné	pastilky	bez	cukru	s	pomerančovou	příchutí,	

s	organicky	vázaným	zinkem	 
a	přírodním	vitamínem	C  
z	ektraktu	z	aceroly

•	vhodné	pro	těhotné	a	děti	 
od	3	let

Doplněk stravy*

Bioaktivní®  
Influ-Zinek 
60	pastilek 
1	pastilka	=	2,98	Kč

IMUNITA

akční cena

– 23 Kč

179,-

202,-

INDULONA Original  
krém na ruce
85	ml

KoSMeTIKA

•	regenerační,	ochranný	a	
promašťující	krém	na	ruce	určený	
pro	každodenní	péči	o	vysušenou	
a	popraskanou	pokožku	rukou

•	krém	dodává	pokožce	pružnost,	
pevnost	a	přirozenou	vláčnost

V akci také INDULONA Original 
tělové mléko, 400 ml, cena 134 Kč, 
INDULONA Original tělový krém 
vyživující, 250 ml, cena 114 Kč.

Kosmetický přípravek*

akční cena

– 8 Kč

42,-

50,-

Z vašich nákupů přičítáme body do vašeho konta. Na spolehlivém 
přístroji CoraZoN Plus vám změříme krevní tlak, výšku, váhu a index 
tělesné hmotnosti (BMI) na klasifikaci obezity. Pro držitele naší klientské 
karty ZDarMa.

Lékárna U kašny Uh. Brod 
Výdejna léků nezdenice

Otevírací dOba:
Po-Pá: 7.30 – 17.30

So: 7.30 – 11.00
adresa:

Masarykovo nám. 135, 688 01 Uherský Brod

KOntaKt:
tel. Uh. Brod: 572 634 040

tel. Nezdenice: 572 692 021
e-mail: u-kasny@seznam.cz

e-shop: www.pilulka.cz


