
Využijte výhod naší zákaznické karty 
a získejte body pro příští nákup (1 bod = 1 Kč)

Zlatnická 1124/7, 110 00 Praha 1 | tel. 224 810 264
FB/Lékárna U Zlaté lodi | Platnost od 4. 9. do 21. 10. 2017 

LÉKÁRNA U ZLATÉ LODI

Léčiva, obzvláště vydávaná na recept, užívejte výhradně na doporučení lékaře či lékárníka. Ostatní léčivé přípravky užívejte jen v případě výskytu příznaků, pro které jsou určeny, event. 
opět po konzultaci s lékařem či lékárníkem. Účelem tohoto materiálu je informovat zákazníky, ne nabádat ke zvýšenému, neopodstatněnému či jinak nevhodnému užívání léčiv 
a potravinových doplňků. Není-li uvedeno jinak, platí cena výrobku po dobu trvání akce či do vyprodání zásob. Za tiskové chyby neručíme. Změna vyhrazena.

POUKÁZKY
Obdarujte své blízké poukázkou 
např. na vitamíny, potravinové doplňky, 
léčiva nebo zdravotnický materiál
v hodnotě 200,- Kč a 500,- Kč.

Klientské karty
> anonymní
> pro celou rodinu
Lékové karty
> na Vaše jméno
> kontrola interakcí

PROTI BOLESTI

APO-Ibuprofen 400 mg
100 tablet

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofenum. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
Správné použití konzultujte se svým lékařem či lékárníkem.

• Uleví od bolesti zad, kloubů i menstruační bolesti.
• Snižuje horečku a tlumí projevy zánětu.

• Balení po 100 i 30 tabletách.

běžně 139 Kč

naše
cena 109 Kč

BOLEST, HOREČKA

Panadol Extra 
30 potahovaných tablet

Panadol Extra proti mírné až středně 
silné bolesti: hlavy včetně migrény, 

zubů a při menstruačních bolestech. 
Snižuje horečku. Nedráždí žaludek.

Panadol pro děti 
24mg/ml Jahoda por. sus. 100 ml

běžně 92 Kč

naše
cena 75 Kč

Pozorně si přečtěte příbalovou informaci.
Panadol Extra potahované tablety je lék 
na vnitřní užití. 
Panadol pro děti 24 mg/ml jahoda perorální 
suspenze je lék na vnitřní užití. 
Obsahuje paracetamol.

běžně 119 Kč

naše
cena 95 Kč

Panadol pro děti 100 ml Panadol Extra 30

PROTI KAŠLI

Sinecod sirup
200 ml/300 mg

• Proti suchému dráždivému kašli.
• Tlumí kašel po celou noc.

• Vhodný pro dospělé a děti od 3 let.
• Sirup s vanilkovou příchutí.

běžně 145 Kč

naše
cena 119 KčSinecod 0,15% sirup je lék k vnitřnímu užití. Obsahuje butamirati citras.

Před použitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci.

CHŘIPKA A NACHLAZENÍ

 Vicks SymptoMed Complete
Citrón, 10 sáčků

Horký nápoj 
pro účinnou úlevu 

od příznaků chřipky 
a nachlazení.

V nabídce také Vicks SymptoMed Forte 10 sáčků 
a Vicks SymptoMed Classic 14 sáčků.

běžně 179 Kč

naše
cena 158 Kč

Léčivé přípravky k vnitřnímu užití. Před užitím čtěte příbalový leták. 

PROTI BOLESTI

 Voltaren Forte 2.32% gel 
150g + krokoměr jako dárek

proti bolesti až na 12 hodin: 
• analgetikum ve formě gelu 

s účinkem na 12 hodin

• tlumí bolest zad, svalů a kloubů 

• stačí aplikovat pouze 2x denně

• snadno otevíratelný uzávěr 

běžně 419 Kč

naše
cena 359 KčObsahuje diclofenacum diethylaminum. Pozorně si přečtěte příbalovou informaci. 

Voltaren Forte 2,32% gel je lék na vnější použití. 

KLOUBY, VAZY A ŠLACHY

GS Condro DIAMANT
100 tablet

VYZKOUŠEJTE i Vy
Mimořádnou sílu pro Vaše  klouby
Aescin pro správné krevní zásobení 

kloubního pouzdra, vazů a šlach 
a vitamín C pro tvorbu kolagenní 

sítě chrupavek a menisků.
Doplněk stravy

GS Condro DIAMANT, 60 tablet: běžně 451 Kč, naše cena 349 Kč
GS Condro DIAMANT, 120 tablet: běžně 746 Kč, naše cena 599 Kč

běžně 699 Kč

naše
cena 499 Kč



Vždy si prostudujte příbalový leták a při jakékoliv nejasnosti se o účinku nebo použití daného přípravku poraďte s lékařem či lékárníkem. Ceny jsou uváděny vždy jako konečné pro zákazníkatj. s DPH. Částka uvedená jako „běžně“ znamená obvyklou cenu, za kterou je výrobek lékárnou prodáván. Účelem tohoto materiálu je informovat zákazníky, ne nabádat ke zvýšenému, 
neopodstatněnému či jinak nevhodnému užívání léčiv a potravinových doplňků. Není-li uvedeno jinak, platí cena výrobku po dobu trvání akce či do vyprodání zásob. Za tiskové chyby neručíme. Změna vyhrazena.

FB/Lékárna U Zlaté lodi | Platnost od 4. 9. do 21. 10. 2017 
LÉKÁRNA U ZLATÉ LODI Výhodná nabídka pro Vaše zdraví. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Nabízíme široký sortiment léků, doplňků stravy, léčivých bylin a homeopatik. 
Zajišťujeme individuální přípravu léčiv.  

MINERÁLY/KŘEČE

Magnesium B6
60 tablet

Hořčík se v tomto přípravku 
nachází v organické formě 

(mléčnan hořečnatý), která 
se lépe vstřebává v lidském 

organismu. Je vhodný pro 
dospělé, mladistvé, děti 
od 6 let a těhotné ženy.

běžně 117 Kč

naše
cena 99 Kč

Doplněk stravy

INTIMNÍ HYGIENA

ROSALGIN plv.6x 0,5 g
6 sáčků

• Rychlá úleva při 
gynekologických potížích. 

• Působí proti bolesti, 
svědění, pálení.

• Potlačuje bakterie 
a kvasinky.

Více na www.zenskezanety.cz

běžně 170 Kč

naše
cena 139 KčLék s účinnou látkou benzydamin hydrochlorid. 

K intimním oplachům a výplachům. 
Čtěte pečlivě příbalový leták.

ROSALGIN EASY 140 mg, vag.sol. 5x 140 ml: 261 Kč
ROSALGIN plv. 10x 0,5 g: 219 Kč

KLOUBY

Barnys MSM Sioux
600 g

Tradiční osvědčená 
receptura pro 

pohybový aparát.

Vhodný pro všechny 
generace, velmi účinný 

i u seniorů ve 
vysokém věku.

běžně 705 Kč

naše
cena 575 Kč

Doplněk stravy

VITAMINY

Kyselina listová plus
30 tablet

běžně 101 Kč

naše
cena 81 Kč

Doplněk stravy

Kyselina listová je důležitá pro růst zárodečných tkání 
během těhotenství. Je důležitá pro správnou krvetvorbu, 
pro správnou funkci imunitního a nervového systému.

VITAMINY, IMUNITA

Vitamin D3 Oliva 2200 IU
30 kapslí

• vysoká dávka 2200 IU vitaminu D3 (55 µg)

• v extra panenském olivovém oleji pro lepší vstřebatelnost

• vitamin D přispívá k normální funkci imunitního systému

běžně 190 Kč

naše
cena 159 Kč

Doplněk stravy

KOSTI A ZUBY

GS Vápník, Hořčík, Zinek Premium
100+30 tablet

•Zdravé kosti, zuby, 
nehty, imunita.

•Vápník a hořčík jsou důležité 
pro zdravé a pevné zuby.

•Navíc mangan a vit. D3 a K 
podporují zdravé a silné kosti.

•Zinek, měď a vit. B6 

podporují imunitu.

běžně 187 Kč

naše
cena 159 Kč

Doplněk stravy

BOLEST V KRKU

Neo-angin bez cukru
24 pastilek

Léčí bolest v krku, dezinfikuje ústní dutinu, potlačuje 
zánět. V akci také příchuť  třešeň nebo šalvěj.

Lék k místnímu užití v ústech a v krku*.

běžně 144 Kč

naše
cena 129 Kč

OČI

OstrovidkyOmega
90 + 30 kapslí

Doplněk stravy

běžně 404 Kč

naše
cena 342 Kč

Doplněk stravy 
Ostrovidky OMEGA 

obsahuje antioxidanty 
vitamín C, E a zinek, 

karotenoidy a rybí olej 
bohatý na DHA.

CHŘIPKA A NACHLAZENÍ

COLDREX MAXGRIP Lesní ovoce
COLDREX MAXGRIP Citron

10 sáčků 
• Lék ve formě 

horkého nápoje, 
který účinně uleví 

od příznaků chřipky 
a silného nachlazení.

• Zvýšená dávka 
paracetamolu.

• Snižuje horečku, tlumí bolesti, 
uvolňuje ucpaný nos.

Lék k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou 
informaci. O správném použití se poraďte se 
svým lékařem nebo lékárníkem.

běžně 180 Kč

naše
cena 147 Kč

NOVINKA – SPÁNEK

Baldriparan,30 tbl.

• novinka v kategorii spánek a nervové uvolnění

• ke zmírnění poruch spánku

• rostlinný léčivý přípravek běžně 199 Kč

naše
cena 169 KčBaldriparan (Valerianae extractum siccum) 

je lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pozorně příbalovou informaci.

PROTI PARAZITŮM

Parasine T15 spray
100 ml

Roztok pro léčbu 
při výskytu vší a hnid.

• Působí již po 10 minutách.

• Aplikace na suché vlasy.

• Vhodné pro děti od 2 let.

běžně 192 Kč

naše
cena 172 Kč

Zdravotnický prostředek

BOLEST V KRKU

Strepfen
Sprej 8,75 mg, roztok - 15 ml

24 pastilek
• Sprej na úlevu bolesti v krku.

• Účinkuje už po 5 minutách 
až na 6 hodin.

• Při potížích s polykáním.

• Rychlá aplikace.  
 

Lék k vnitřnímu užití. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. 

Obsahuje Flurbiprofen.

běžně 183 Kč

naše
cena 149 Kč

běžně 199 Kč

naše
cena 179 Kč

24 pastilekSprej 15 ml

DETOXIKACE

Green Trio TOPNATUR
540 tablet

běžně 419 Kč

naše
cena 349 Kč

Doplněk stravy

Green Trio značky 
TOPNATUR je produkt, 

který v jediné tabletě 
obsahuje tři „zelené“ 

potraviny.

Chlorella, Zelený ječmen 
a Spirulina tvoří ideální 

kombinaci, kde každá 
ze složek přináší do výrobku 

specifické vlastnosti a tím propůjčují produktu 
GREEN TRIO výborné schopnosti. 

KLOUBY

Proenzi Intensive
120 tablet

běžně 699 Kč

naše
cena 669 Kč

Doplněk stravy

To nejlepší pro 
Váš pohyb od Proenzi®

• Nové, unikátní složení
• Zesílená výživa díky 

rostlinným extraktům: vrbě 
bílé, kurkuminu a boswellii 

serratě pro zdravé, pružné 
a pohyblivé klouby

- Vstřebávání podpořeno 
patentovaným BioPerinem® pro maximální využití živin v těle

- S vitaminem C pro normální tvorbu kolagenu 
zajišťujícího funkci chrupavky

NACHLAZENÍ, RÝMA, CHŘIPKA

HUMER SINUSITIS
velmi ucpaný nos, rýma

sprej 15 ml

Hypertonický roztok 
na uvolnění 

velmi ucpaného nosu 
s unikátním obsahem 

přírodních látek.

Možné používat 
i v těhotenství.

běžně 229 Kč

naše
cena 175 Kč

Zdravotnický prostředek

RÝMAPAMĚŤ, SOUSTŘEDĚNÍ, PROKRVENÍ

Olynth® HA 0,1 % nosní sprej, roztok
10 ml

DL-Ginkgo Active
60 kapslí

Reklama na léčivý přípravek. Nosní sprej, roztok, Olynth® 
HA 0,1% obsahuje xylometazolin-hydrochlorid a je určen 
k nosnímu podání. Před použitím si pečlivě přečtěte celou 
příbalovou informaci. Držitel registrace: McNeil Products 
Ltd., UK. Místní zástupce: Johnson & Johnson, s.r.o., Karla 
Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5Doplněk stravy

běžně 106 Kč

naše
cena 94 Kč

výhodná cena

89 Kč

Rychle uvolňuje 
ucpaný nos.

Zvlhčuje nosní sliznici 
díky obsahu kyseliny 

hyaluronové ve formě 
sodné soli.

• podporuje periferní 
krevní oběh a tím 

přispívá k zachování 
normálního stavu 

zraku a sluchu

• pomáhá udržovat 
paměť a další mozkové funkce jako soustředění 

a pozornost, a to i s přibývajícím věkem

• jako přírodní antioxidant přispívá k ochraně buněk 
před oxidačním poškozením

RÝMA A NACHLAZENÍ

Quixx® nosní sprej
30 ml 

• účinně a bezpečně 
pomáhá uvolnit ucpaný 

nos při nachlazení, 
chřipce a alergii

• i pro těhotné 
a kojící ženy a děti 
od 6 měsíců věku

• nezpůsobuje závislost

QUIXX® je hypertonický roztok obsahující 
vodu z oceánu a čištěnou vodu. 
Zdravotnický prostředek k aplikaci do nosu. 
Pečlivě si pročtěte návod k použití.

běžně 136 Kč

naše
cena 123 Kč



Vždy si prostudujte příbalový leták a při jakékoliv nejasnosti se o účinku nebo použití daného přípravku poraďte s lékařem či lékárníkem. Ceny jsou uváděny vždy jako konečné pro zákazníkatj. s DPH. 
Částka uvedená jako „běžně“ znamená obvyklou cenu, za kterou je výrobek lékárnou prodáván. Účelem tohoto materiálu je informovat zákazníky, ne nabádat ke zvýšenému, neopodstatněnému 
či jinak nevhodnému užívání léčiv a potravinových doplňků. Není-li uvedeno jinak, platí cena výrobku po dobu trvání akce či do vyprodání zásob. Za tiskové chyby neručíme. Změna vyhrazena.

Nabízíme široký sortiment léků, doplňků stravy, léčivých bylin a homeopatik.
Zajišťujeme  individuální přípravu léčiv. Těšíme se na Vaši návštěvu. 
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LÉKÁRNA U ZLATÉ LODI

IMUNITA

TEREZIA Hlíva ústřičná  
s rakytníkovým olejem 60+60 a 100+100 kapslí

+ lactobacily 60+60 kapslí

běžně 360 Kč

naše
cena 349 Kč

běžně 559 Kč

naše
cena 549 Kč

běžně 346 Kč

naše
cena 339 Kč

+ lactobacily 60+60s rakytníkovým olejem 100+100s rakytníkovým olejem 60+60

Nejsilnější hlíva na trhu.*
• Hlíva z českých pěstíren.

• Rakytník podporuje imunitu.
• Bez příměsí a konzervačních látek.
* Nejvyšší obsah deklarovaných betaglukanů. 

Dle průzkumu z lékáren, květen 2017.

Doplněk stravy.

ZAŽÍVÁNÍ

běžně 310 Kč

naše
cena 299 Kč

běžně 259 Kč

naše
cena 229 Kč

běžně 377 Kč

naše
cena 349 Kč

běžně 331 Kč

naše
cena 299 Kč

plus trávicí enzymy prášek 180 g zdravá střeva prášek 180 g plus trávicí enzymy 180 kapslí zdravá střeva 180 kapslí 

Lepicol
pro zdravá střeva 180 kapslí

pro zdravá střeva prášek 180 g
plus trávicí enzymy 180 kapslí

plus trávicí enzymy prášek 180 g

Doplněk stravy.

IMUNITA

RAKYTNÍČEK multivitaminové želatinky 280 g 
ČTYŘLÍSTEK 70 ks  |  MOŘSKÝ SVĚT 140 ks  |  DŽUNGLE 70 ks

běžně 238 Kč

naše
cena 199 Kč

• Skvělá chuť díky 
obsahu ovocné šťávy.

• Obsahuje 9 vitaminů 
a rakytník na podporu imunity.

• Bez příměsí 
a konzervačních látek. 

Doplněk stravy.

IMUNITA

TEREZIA Reishi
60 kapslí

120 kapslí

100% houbový 
přípravek bez příměsí 

v BIO kvalitě. Obsahuje všechny aktivní látky celé reishi, které 
působí ve vzájemné harmonii. Reishi podporuje obranyschopnost 

organizmu a příznivě působí na oběhový systém.

Doplněk stravy

běžně 725 Kč

naše
cena 616 Kč

běžně 419 Kč

naše
cena 359 Kč

120 kapslí60 kapslí

IMUNITA DĚTÍ

HLÍVÁČEK sirup
s hlívou a rakytníkem, 100 ml

příchuť hruška

Sirup vyrobený až z 1 kg ovoce.

Obsahuje hlívu s deklarovaným 
množstvím betaglukanů 

– 118,2 mg v 1 lžičce.

Obsažený rakytník 
podporuje imunitu.

Vhodné pro děti už od 1 roku.

V akci také příchuť višeň.

Doplněk stravy

běžně 246 Kč

naše
cena 209 Kč

DETOXIKACE - JÁTRA

TEREZIA Ostropestřec + Reishi
60 kapslí

Ostropestřec obsahuje 
sylimarin, který pomáhá 

k detoxikaci jater a jejich regeneraci. V kombinaci s reishi 
a černým bezem pro podporu obranyschopnosti organizmu. 

Bez příměsí a konzervačních látek.

Doplněk stravy

běžně 260 Kč

naše
cena 229 Kč


