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březen–duben 2019
Akční ceny platí od 11. 3. do 7. 4. 2019 nebo do vyprodání zásob

Vyzkoušejte Sunar. Pokud nebudete
spokojeni, vrátíme vám peníze.
Více na sunargarance.cz*
-20%

-8%

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

Sunar Complex
2, 3, 4 a 5, 600 g
100 g = 33,17 Kč

-15%

Sunar Premium
2, 3, 4, 600 g

199 Kč

100 g = 48,17 Kč

249 Kč

-21%

-19%

289 Kč

314 Kč

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
*

– 41 Kč

320,-

*přírodní kultury mléčného kvašení

129 Kč

64 Kč

159 Kč

75 Kč

Sunárek mléčná kaše
225 g, různé druhy
100 g = 28,44 Kč

79 Kč

Sunar Gravimilk
300 g, různé druhy
100 g = 43,00 Kč

-24%

100 Kč

Sunárek rozpustný nápoj
200 g, různé druhy
100 g = 39,50 Kč

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

akční cena

279,-

LEROS® NATUR bylinné čaje
v nálevových sáčcích
20 sáčků, různé druhy

-32%

19 Kč
Sunárek Cool ovoce
120 g, různé druhy
100 g = 15,83 Kč

25 Kč

17 Kč
Sunárek Do ručičky
100 g, různé druhy

25 Kč

– 13 Kč

53,akční cena

Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy.
* Akce se vztahuje pouze na Sunar Complex 2 a 3 a na Sunar Premium 2 a 3 zakoupené na území ČR v období 1. 3. – 30. 4. 2019.

V akci 13 čajů LEROS® NATUR.  

od

40,-

Panadol pro děti
jahoda 24 mg/ml

Horečka

100 ml

HUMER
Hygiena nosu
150 ml

znáte
z TV

• 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.*

RAKYTNÍČEK+
multivitamínové
želatinky
s rakytníkem

– 26 Kč

125,akční cena

99,IMUNITA

50 ks

Doplněk stravy*

– 21 Kč

175,akční cena

154,-

Thermoval® baby

• bezdotykové měření teploty na čele ve 3 sekundách
• tichý provoz - bez zvukového znamení
• měří teplotu lidského těla, předmětů
(např. kojenecké lahve, vody ve vaničce)
a okolí (např. dětského pokoje)
Zdravotnický prostředek*

Extra
velké
balení

• sterilní isotonická 100%
mořská voda
pro každodenní
hygienu nosu
• obsahuje minerály
a stopové prvky
• prevence virových
onemocnění
• čistí nos od potenciálních
alergenů
• od 1. měsíce
Zdravotnický prostředek*

BABYIMUN
sirup s hlívou
a rakytníkem
hruška

• obsahuje hlívu s
deklarovaným množstvím
betaglukanů – 118,2 mg
v 1 lžičce
• obsažený rakytník podporuje
imunitu
• vyrobeno bez příměsí a
konzervačních látek
• vhodné pro děti již od 1 roku
Doplněk stravy*

LEVOPRONT® kapky

Kašel

15 ml
• kapky s příchutí lesního
ovoce
• rychlá úleva od suchého
kašle
• při tlumení kašle působí
přímo v dýchacích cestách
bez nežádoucího ovlivnění
mozku
• zachovává přirozený pohyb
řasinek v dýchacích cestách
• pro dospělé a děti od 2 let

– 35 Kč

179,akční cena

144,IMUNITA

100 ml

1 ks = 3,08 Kč

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

NOS

V akci také LEVOPRONT® sirup,
120 ml, cena 119 Kč.
Levopront ® kapky a sirup jsou léčivé
přípravky k vnitřnímu užití. Léčivou
látkou je levodropropizin.*

Barny´s
Dětský HypnoX®
120 ml
znáte
z TV

– 26 Kč

125,akční cena

99,SPÁNEK

Sen každého rodiče

– 50 Kč

249,akční cena

199,-

ZKLIDŇUJÍCÍ SIRUP,
ZDROJ VITAMÍNU B6
• pro přirozené zklidnění
a snadné usínání
• při změně denního režimu
(např. po prázdninách)
• při emočním vypětí
• nenávykový, bez vedlejších
účinků
• obsahuje přírodní
patentovanou ingredienci
Lactium®
Doplněk stravy*

K teploměru
sada solí do koupele
pro děti (4x60 g)
NAVÍC

– 25 Kč

199,akční cena

174,Horečka

– 51 Kč

1150,akční cena

1099,-

TRÁVENÍ

Hylak® forte
100 ml

Camilia®
perorální roztok

ZUBY

znáte
z TV

NOVINKA

– 35 Kč

194,akční cena

159,-

Lék k vnitřnímu užití*

Bübchen®
heřmánkový mycí gel

KOSMETIKA

400 ml

• zmírní potíže
při růstu zoubků
• působí na více příznaků
• snadno použitelné
jednorázové obaly
• homeopatie vhodná pro
kojence a batolata
Homeopatický léčivý přípravek
užívaný tradičně v homeopatii ke
zmírnění potíží spojených s růstem
zubů u kojenců a batolat. Lék k
vnitřnímu užití.*

INDULONA Original
krém na ruce

• vhodný pro děti od 1 roku
s obsahem vitamínu D
• rybí olej z Norska bohatý
na Omega 3 EPA a DHA

– 32 Kč

179,akční cena

147,KOSMETIKA

Kosmetický přípravek*

V akci také MÖLLER´S Omega 3
citron, 250 ml, MÖLLER´S Omega
3 double, 112 kapslí, MÖLLER´S
Omega 3 natur olej, 250 ml,
MÖLLER´S Omega 3 ovocná
příchuť, 250 ml, MÖLLER´S
Omega 3 50+, 250 ml, každý za
cenu 249 Kč.
Doplněk stravy*

85 ml
Nyda = bleskové řešení
proti vším, larvám
i hnidám
• 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

– 45 Kč

214,akční cena

169,-

Sudocrem®

V akci také INDULONA Original
tělové mléko, 400 ml, cena 129 Kč,
INDULONA Original tělový krém
vyživující, 250 ml, cena 109 Kč.
Kosmetický přípravek*

– 10 Kč

50,akční cena

40,-

– 50 Kč

299,akční cena

249,VŠI

NYDA® plus
100 ml

VHODNÉ JIŽ OD
NAROZENÍ
• pro denní očistu citlivé pokožky
a jemných dětských vlásků
• poskytuje jemné čištění
a obohacuje pokožku a vlasy
obsaženými účinnými látkami
(heřmánek, pšeničné proteiny)
• zklidňuje pokožku a uchovává
její přirozenou vlhkost
• bez barviv a konzervačních látek
• dermatologicky testováno,
neobsahuje mýdlo

VITAMÍN

250 ml

10 jednodávkových obalů

• obnovuje přirozené
prostředí ve střevě,
čímž přispívá k rychlé
úpravě narušené
mikrobiální rovnováhy
• vhodný pro dospělé i děti
včetně kojenců

MÖLLER´S Omega 3
Můj první rybí olej

č.1 v Německu
PROTI VŠÍM
A HNIDÁM*

• 1 aplikace na suché vlasy
(bez nutnosti opakování)
• vhodné pro celou rodinu
(děti 0+, těhotné/kojící)
• s unikátním hřebenovým
aplikátorem pro dlouhé
a husté vlasy
• bez mastných vlasů
V akci také NYDA® express, 50 ml
sprej – bleskové řešení za 10 minut,
cena 259 Kč.
Zdravotnický prostředek*, * IQVIA 03/2018

– 82 Kč

461,akční cena

379,KOSMETIKA

250 g
• krém na opruzenou pokožku
• zklidňuje začervenalou a podrážděnou pokožku,
podporuje její regeneraci a chrání před dalším drážděním
V akci také Sudocrem®, 125 g, cena 139 Kč.
Kosmetický přípravek*

– 38 Kč

277,akční cena

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.

GS Mamavit
Prefolin® + DHA

VITAMÍN

• 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
– 97 Kč
– Podolí

Doplněk stravy*

DEZINFEKCE

491,akční cena

394,-

• dezinfekční gel čistí ruce
a neutralizuje zápach
• eliminuje 99,9% bakterií, virů
a plísní bez vody a mýdla
• nezanechává na rukou lepivý
pocit
V akci také SANYTOL dezinfekční
gel, 250 ml, cena 94 Kč.
Dezinfekční gel*

Bioaktivní® Folic

TĚHOTENSKÝ
VITAMÍN

60 tablet
1 tbl. = 2,90 Kč

75 ml

30 tablet+30 kapslí
1 tbl. = 6,57 Kč

V akci také GS Mamavit, 100+10
tablet, cena 419 Kč.

SANYTOL
dezinfekční gel

– 11 Kč

75,akční cena

64,-

• kyselina
listová pro
těhotné
• přispívá k normálnímu
růstu tkáně plodu během
těhotenství, podporuje
buněčné dělení a správnou
krvetvorbu
Doplněk stravy*

– 25 Kč

199,akční cena

174,-

