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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. *Preventivně se užívá 
1x dávka 1x týdně - 30 dávek tedy vystačí na 30 týdnů.

OSCILLOCOCCINUM® 
30 dávek 
•    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

V AKCI TAKÉ: 
Oscillococcinum® 6 dávek
za 189 Kč

599 Kč

prevence
30 TÝDNŮ*

119 Kč

109 Kč

NUROFEN Rapid 400 mg 
30 měkkých tobolek

V AKCI TAKÉ: 
NUROFEN Rapid 400 mg x 20 měkkých tobolek 
za 99 Kč

Léky k vnitřnímu užití. Obsahují ibuprofen. Pozorně čtěte příbalovou informaci.

Rychlá a učinná úleva od horečky a bolesti, 
včetně bolesti hlavy, zad, zubů, či při menstruaci. 

119 Kč

APOROSA prémiový 
B-komplex forte 
120 tablet
Vyvážená kombinace biotinu, 
kyseliny listové, vitaminu B12 
a dalších látek, které přispívají 
ke snížení míry únavy. Produkt 
napomáhá k normální 
psychické činnosti a ke 
správnému fungování 
nervového systému.

Stoptussin, kapky  
50 ml
Správná volba proti kašli díky  
2 účinným látkám. Tlumí suchý  
dráždivý kašel a usnadňuje  
vykašlávání.

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci. Stoptussin, 
perorální kapky, roztok; je léčivý přípravek k vnitřnímu užití. 

Čtěte pečlivě příbalovou informaci a ohledně užívání se poraďte s vaším 
lékařem nebo lékárníkem. Septofor je volně prodejný léčivý přípravek
k rozpuštění v ústech. Obsahuje chlorhexidin. 

Septofort 2 mg 
24 pastilek
K podpůrné léčbě při infekcích krku a dutiny 
ústní. Působí proti širokému spektru bakterií 
a virů.

SEPTABENE EUKALYPTUS 
3 MG/1 MG pastilky

Léky k orálnímu užití, čtěte pečlivě příbalové letáky.

16 pastilek
•  Trojí účinek proti bolesti v krku: protizánětlivý, 

analgetický a antiseptický
• Snižuje lokální známky zánětu: bolest, zarudnutí, otok

V AKCI TAKÉ
Septabene citron a bezový květ
3 mg/1 mg, 16 pastilek za 129 Kč

129 Kč

Nicorette® Spray 1 mg / dávka orální 
sprej, roztok, 2 x 13,2 ml
ZBAVTE SE ZÁVISLOSTI NA KOUŘENÍ. Účinkuje rychle a potlačí 
touhu po cigaretě již po 30 sekundách*. *Při užití dvou dávek.

Orální sprej, roztok Nicorette® Spray 1 mg/dávka a Lisované pastilky 
Nicorette® Mint 4 mg obsahují nikotin a jsou k orálnímu podání.  
Před použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci.

V AKCI TAKÉ: 
• Nicorette® Mint 4 mg  

lisované pastilky, 4 x 20 pastilek za 638 Kč
• Další léčivé přípravky Nicorette®

790 Kč

149 Kč

Doplněk stravy.



ZVLÁDNĚTE TO
BEZ TRÁPENÍ

Letos už to prostě musí vyjít!
Splnit, co jsme si sami předsevzali, 

může být kolikrát pěkná fuška, co si budem. 
Pro začátek bude potřeba kromě odhodlání 

i kompletně překopat nastavení mysli.

Více produktů 
najdete na webu 

Pilulka.cz

ZDRAVÉ TĚLO

STOP KOUŘENÍ

Novoroční
předsevzetí

www.pilulka.cz

NiQuitin Freshmint 
4 mg, 100 ks

Žvýkačka v puse uvolňuje nikotin a tím pomáhá 
kuřákům zmírnit náhlou chuť na cigaretu. Během 
odvykání kouření zmírní abstinenční příznaky 
a touhu na cigaretu již za 3 minuty.

GS Extra Strong 
Multivitamin 120 tablet

Extra silný multivitamin obsahuje 100% vyvážené 
složení vitaminů, minerálů a dalších aktivních látek. 
Navíc obsahuje Strong Komplex – extra dávku 
vitaminu C, lutein, activin, echinacea.

NiQuitin mini 
4 mg pastilky 3 x 20

Pastilky v ústech uvolňují nikotin a tím pomáhají 
kuřákům zmírnit náhlou chuť na cigaretu. Takto
přijatý nikotin zmírňuje abstinenční příznaky 
a zmírní touhu na cigaretu již za 3 minuty.

Essentiale ® 
300 mg 100 tobolek

Essentiale® 300 mg je volně prodejný lék, který se 
užívá pro zlepšení subjektivních obtíží u jaterních 
onemocnění. Obsahuje esenciální fosfolipidy, které 
jsou látky tělu vlastní („stavební bloky“ buněčné 
stěny jaterní buňky).

NiQuitin CLEAR 
21 mg/24h, 7 ks

Náplasti jsou vhodným řešením pro kuřáky, kteří se 
rozhodli skoncovat s kouřením ze dne na den. Mají  
pohodlné dávkování - průhlednou náplast si stačí 
nalepit jednou denně.

Biomedica Aloe vera 
přírodní šťáva 99.5% 500 ml

Přírodní 99,5% šťáva z Aloe Vera. Podporuje 
přirozenou obranyschopnost organismu, normální 
stav pokožky a přispívá k normální funkci střevního 
traktu.

639 Kč

409 Kč

469 Kč

150 Kč

459 Kč

399 Kč

Lék k užití v ústní dutině. Obsahuje nikotin. Před použitím se poraďte se 
svým lékařem nebo lékárníkem. Přečtěte si pečlivě příbalovou informaci. 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací 
nebo podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se 
svým lékařem.

Lék na vnější užití – transdermální náplast. Obsahuje nikotin, neužívejte 
s jinými přípravky obsahujícími nikotin. O správném použití se poraďte se 
svým lékařem nebo lékárníkem. Před použitím léku si pozorně přečtěte 
příbalovou informaci NiQuitin Clear. Přečtěte si pozorně celou příbalovou 
informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Lisované pastilky NiQuitin mini 4 mg jsou určeny pro dospělé kuřáky, 
dospívající (12–18 let) mohou přípravek užívat pouze na doporučení lékaře.  
O správném použití se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Před 
použitím léku si pozorně přečtěte příbalovou informaci.

Doplněk stravy.
Výrobek není určen pro děti. Nepřekračujte doporučené denní 
dávkování. Přípravek nepoužívejte jako náhradu pestré stravy.

Tobolky se polykají celé s dostatečným množstvím tekutiny, nejlépe během 
jídla. Délka podávání přípravku není časově omezena. Bez porady s lékařem 
však užívejte přípravek nejdéle po dobu 4 týdnů. Jestliže se během 7 dní 
příznaky nezlepší, nebo se naopak zhorší, či se objeví jiné nejasné příznaky, 
poraďte se o dalším užívání přípravku s lékařem.
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ZVLÁDNĚTE TO
BEZ TRÁPENÍ

Letos už to prostě musí vyjít!
Splnit, co jsme si sami předsevzali, 

může být kolikrát pěkná fuška, co si budem. 
Pro začátek bude potřeba kromě odhodlání 

i kompletně překopat nastavení mysli.

ZDRAVÁ STRAVA

DUŠEVNÍ POHODA

DOSTUPNÉ 
ONLINE 

s vyzvednutím 
na lékárnách

Magne B6 Forte Active 
20 sáčků

Hořčík, vitaminy B6 a B9 přispívají ke snížení míry 
únavy a vyčerpání, k normálnímu energetickému 
metabolismu. Hořčík a vitamin B6 k normální 
činnosti nervové soustavy. Vitamin B9 k normální 
psychické činnosti.

Magne B6 Forte Plus 
30 tablet

Speciální složení přípravku Magne B6 Forte Plus
s hořčíkem, vitaminy B6 a B9 a extraktem
z rozchodnice pomáhá organizmu odolávat stresu.

Persen Forte 
40 tobolek

Volně prodejný lék Persen Forte patří mezi
uklidňující léky rostlinného původu, jejichž aplikace 
je vhodná k terapii mírných psychických poruch 
(úzkost, duševní napětí, podrážděnost).

149 Kč 279 Kč 218 Kč

Snaksy Maliny 
lyofilizované celé 50 g

Mrazem sušené maliny mají spoustu příznivých 
účinků na naše zdraví a jsou bohatým zdrojem 
vlákniny.

Snaksy Mango 
lyofilizované 50 g

Exotické mango sušené mrazem je parádní 
vitamínová bomba, která obsahuje vysokou dávku 
vitamínu C. Rovněž obsahuje minerály jako hořčík, 
zinek, mangan, draslík i měď.

Snaksy Ananas 
 lyofilizovaný 50 g

Oblíbené tropické ovoce plné živin, antioxidantů 
a dalších užitečných sloučenin. Mrazem sušený 
ananas si stále zachovává maximum svých 
vitamínů a minerálů.

139 Kč 99 Kč 99 Kč

: : :

Není určeno jako náhrada pestré stravy. Nepřekračujte doporučené 
denní dávkování. Uchovávejte mimo dosah dětí!

Není určeno jako náhrada pestré stravy. Nepřekračujte doporučené 
denní dávkování. Uchovávejte mimo dosah dětí!

Čtěte pozorně příbalovou informaci. Pokud jste těhotná nebo kojíte, 
domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek 
užívat. Užívání přípravku během těhotenství a kojení se nedoporučuje 
vzhledem k nedostatku údajů.
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Doplněk stravy.

Vitamíny a doplňky 
stravy na imunitu
Jak v zimě podpořit imunitu? 
V tomhle období je náročné 
udržet si zdraví, obzvlášť když 
venku řádí nemoci. Sáhnete proto 
po doplňcích stravy 
a vitamínech, které vám pomohou 
vybudovat lepší obranyschopnost 
nebo zlepšit celkovou imunitu 
organismu.

Více produktů 
najdete na webu 

Pilulka.cz

Magne B6® Forte 
50 ks
Osvědčená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
Efektivní doplnění hořčíku na podporu psychiky, nervů a energie.

Doplněk stravy – uvedené při krabiče
Magne B6 Forte obsahuje citrát hořčíku pro účinné doplnění hořčíku. Hořčík a vitamín B6 přispívají k normální 
činnosti nervové soustavy a psychiky a k normálnímu energetickému metabolismu.
Magne B6 tbl je lék k vnitřnímu užití. Čtěte pozorně příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

V AKCI TAKÉ: 
Magne B6® OTC 100
za 239 Kč

189 Kč

TEREZIA Hlíva ústřičná 
s rakytníkovým olejem 60+60 kapslí

Doplněk stravy.

Nejsilnější hlíva na trhu* od českého výrobce. Rakytník a šípek
na podporu imunity. Bez konzervantů.
* Nejvyšší obsah deklarovaných betaglukanů. Dle průzkumu
z lékáren, srpen 2022.

V AKCI TAKÉ
Další druhy

399 Kč

399 Kč

VIGANTOLVIT D3 2000 
I.U. 60 tobolek
Pro správné fungování imunitního systému, přispívá k udržení 
správné funkce svalů a kostí, podporuje vstřebávání vápníku
v těle, bez lepku a bez laktózy.

159 Kč

V AKCI TAKÉ
VIGANTOLVIT Osteo 30 tablet za 169 Kč

Doplněk stravy nenahrazuje pestrou stravu.

Bioaktivní Selen+Zinek FORTE 
60 tbl.
Selen a zinek podporují normální činnost imunitního 
systému. Vitamín A pomáhá k normálnímu stavu pokožky 
a zraku.

279 Kč

V AKCI TAKÉ: 
Bioaktivní Selen+Zinek FORTE 150 tbl. 
za 569 Kč

569 Kč
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Podpořte také 
imunitu dětí
Děti mají křehkou imunitu a zároveň jsou 
každodenně vystavovány různým  
nemocím – či už ve školce nebo ve škole. 
Navíc, v zimním období je potřeba děti 
chránit ještě více. Pro lepší imunitu 
zkuste vitamín C v kapkách, vitamín D 
nebo multivitaminy s rakytníkem. Pokud 
již dětská nemoc propukla, sáhněte 
po sirupech nebo sprejích do nosu.

Více produktů 
najdete na webu 

Pilulka.cz

Cebion® kapky 
30 ml 
Vitamin C ve formě kapek, s dávkováním pro různé věkové skupiny. 
Bez cukru, konzervantů, nadbytečných pomocných látek. 
1 kapka = 5 mg kys. askorbové.

Cebion® je doplněk stravy.

129 Kč

RAKYTNÍČEK multivitaminové želatinky 
ORIGINÁL 70 ks 
Multivitaminové želatinky s rakytníkem na podporu obranyschopnosti 
organizmu. Skvělá chuť díky obsahu 20 % ovocné šťávy. 
Bez konzervačních látek.

Doplněk stravy.

V AKCI TAKÉ
•  RAKYTNÍČEK 

+ multivitaminové 
želatinky se zimolezem 
50 ks za 209 Kč

• Další druhy

209 Kč

209 Kč

TEREZIA VITAMIN D3 
400 IU kapky 10 ml 
Pro podporu tvorby kostí a zubů. 
Vitamin D3 reguluje metabolismus 
vápníku a udržuje normální funkci 
imunitního systému.

Doplněk stravy.

V AKCI TAKÉ
TEREZIA Vitamin D3 1000 IU
30 tobolek za 59 Kč
90 tobolek za 99 Kč

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci. Ambrobene, sirup; Ambrobene, tablety;
jsou léčivé přípravky k vnitřnímu užití. Obsahují účinnou látku ambroxoli hydrochloridum.

Ambrobene, 15 mg/5 ml 
sirup, 100ml
Osvědčené přípravky na vlhký kašel 
účinně rozpouští hlen a usnadňují 
vykašlávání. Sirup vhodný i pro děti. 
Tablety k užití u dětí od 5 let
a dospělých.

99 Kč

V AKCI TAKÉ
Ambrobene, 30mg, 20 tablet, za 65 Kč

STODAL®  
200 ml, sirup

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. 
Stodal® je léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku 
je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití. 

• zklidní suchý kašel
• uleví od vlhkého kašle
•  tradiční rostlinný léčivý 

přípravek
• rodinné balení 200 ml

169 Kč

Stérimar ™ Cu 
Nos náchylný k infekci

Přírodní mořská voda s příměsí mědi
na infekční bakteriální rýmu. 
Čistí nos a odstraňuje nečistoty
včetně virů a bakterií. 
Vhodný pro nos náchylný k infekci - měď 
působí protizánětlivě, snižuje riziko
komplikací rýmy a bakteriální infekce. 
Bez omezení věku, i pro těhotné i kojící
ženy, pro dlouhodobé použití.
Bez konzervačných látek.

Zdravotnický prostředek, CE 0459. Pozorně si přečtěte návod k použití na obale přípravku. Přírodní 
mořská voda s příměsí mědi na infekční bakteriální rýmu. Bez omezení věku, i pro těhotné i kojící ženy, 
pro dlouhodobé použití. Bez konzervačných látek.

V AKCI TAKÉ
Stérimar Nosní hygiena 50 ml
za 189 Kč

209 Kč

189 Kč



NUROFEN Stopgrip 
24 tablet

Lék k vnitřnímu užití. Pozorně čtěte příbalovou informaci. Lék s omezeným výdejem z důvodu obsahu látky 
pseudoefedrin. Výdej bez lékařského předpisu je vázán na OP a je omezen na max. 1 balení Nurofen Stopgrip 
pro jednotlivou osobu v období po sobě jdoucích 7 dnů.

K léčbě příznaků chřipky a nachlazení, jako je rýma, ucpaný nos 
a dutiny, bolest v krku, bolest hlavy a celého těla, horečka. Pro dospělé 
a dospívající od 12 let. 

199 Kč

Chřipková sezóna
Rýma, kašel, bolest v krku, teplota 
či horečka. Pokud již u vás nemoc 
propukla, nezoufejte. Pilulka nabízí 
několik produktů, které vám 
pomohou ulevit od bolesti, rychle 
ztlumit teplotu nebo uvolnit 
ucpaný nos.

Více produktů 
najdete na webu 

Pilulka.cz

MUCONASAL® PLUS  je volně prodejný lék k nosnímu použití. Obsahuje tramazolini hydrochloridum.
Čtěte pozorně příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

MUCONASAL PLUS 
Rychle, účinně a dlouhodobě
uvolní nos při rýmě a nachlazení.
Osvěží vůní máty a eukalyptu.
Pro dospělé a děti od 6 let.

99 Kč

PARALEN GRIP® horký nápoj citrón 
Odstraňuje příznaky chřipky a nachlazení:  
horečka, ucpaný nos, bolest hlavy, 
bolest v krku. 
Nezpůsobuje ospalost.  
Bez umělých barviv.

Paralen Grip horký nápoj citrón je lék k vnitřnímu užití.  
Čtěte pozorně příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

V AKCI TAKÉ
PARALEN GRIP® HORKÝ NÁPOJ:
• Pomeranč a zázvor 500 mg/10 mg 

prášek pro perorální roztok  
v sáčku 12 ks za 169 Kč

• Šípek a echinacea 500 mg/10 mg 
prášek pro perorální roztok  
v sáčku 12 ks za 169 Kč

169 Kč

Erdomed 225 mg granule pro perorální suspenzi obsahuje erdostein. Lék k vnitřnímu užití.
Pro dospělé a děti od 12 let. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

239 Kč

ERDOMED 225 mg 
granule pro perorální suspenzi

Lék na kašel, rýmu a zánět dutin. Ředí hlen, působí proti
bakteriím. Včasné nasazení může předejít užívání antibiotik. 

OLYNTH® HA 
1 mg/ml nosní sprej, roztok

Reklama na léčivý přípravek. Nosní sprej, roztok OLYNTH® HA 1 mg/ml obsahuje xylometazolin-hydrochlorid
a je určen k podání do nosu. Před použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci. 

Rychle uvolňuje ucpaný nos. 
Zvlhčuje nosní sliznici.
Neobsahuje konzervační
látky. Účinek po dobu
10 hodin.

95 Kč

V AKCI TAKÉ
další léčivé přípravky OLYNTH® 
za výhodné ceny

Ibalgin® Rapidcaps  
400 mg měkké tobolky 30 ks
Ibalgin® Rapidcaps: snadno rozpustné růžové 
měkké tobolky s účinnou látkou
v tekuté formě. S protizánětlivým účinkem. 
Pro dospělé a děti od 6 let.
•  ulevuje od bolesti hlavy, migrény, 

bolesti zubů, zad, svalů 
a menstruační bolesti,

• snižuje horečku,
• tlumí zánět.

Ibalgin® Rapidcaps 400 mg měkké tobolky je lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofenum.
Pozorně čtěte příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

139 Kč

www.pilulka.cz



Soledum® 200 mg  
20 měkkých tobolek
Léčí běžné nachlazení i zánět průdušek 
a vedlejších nosních dutin. Rozpouští hustý hlen, 
a tím usnadňuje vykašlávání. Léčivá látka
z eukalyptu s protizánětlivým a protivirovým 
účinkem. 

Soledum® 100 mg a Soledum® 200 mg enterosolventní měkké tobolky 
jsou léčivé přípravky s léčivou látkou cineolum k vnitřnímu užití. 
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

V AKCI TAKÉ: 
Soledum® 100 mg 20 měkkých tobolek 
pro děti od 6 let za 149 Kč

179 Kč

Panadol Extra Novum 
500 mg/65 mg 
24 potahovaných tablet 
Objevuje se v krvi již do 10 minut. 
Proti mírné až středně silné bolesti hlavy, 
zubů, svalů a kloubů při chřipce a nachlazení.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Panadol Extra Novum 500 mg/65 mg 
potahované tablety, Panadol Novum 500 mg potahované tablety 
(paracetamol) a Panadol Extra Rapide 500 mg/65 mg šumivé tablety 
jsou léky k vnitřnímu užití. 

89 Kč

V AKCI TAKÉ
• Panadol Novum 500 mg, 

24 potahovaný tablet za 43 Kč
• Panadol Extra Rapide 500 mg/65 mg, 

12 šumivých tablet za 95 Kč

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou acetylcystein.
Čtěte pozorně příbalový leták.

129 Kč

ACC® LONG 
600 mg šumivé tablety, 10 tbl.

Léčí vlhký kašel. 
• Má rychlý nástup účinku od 1.dne.
• Rozpouští hlen a usnadňuje vykašlávání.
• Má navíc antioxidační účinek.

www.pilulka.cz

V akci všechny produkty řady Centrum.
Doplňky stravy. 1 tableta denně.  
*Vitaminy C a D, selen a zinek přispívají k normální funkci imunitního systému.

Podpora vašeho 
imunitního  
systému*

-20 %

V akci všechny produkty řady Centrum.
Doplňky stravy. 1 tableta denně.  
*Vitaminy C a D, selen a zinek přispívají k normální funkci imunitního systému.

www.pilulka.cz



FEBICHOL 
50 měkkých želatinových kapslí
K léčbě trávicích obtíží při vleklých onemocněních jater
a žlučových cest. Léčivou látkou je fenipentol.

Léky k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

 99 Kč

V AKCI TAKÉ: 
Permisan - léčivou látkou je silice máty peprné. Rostlinný léčivý 
přípravek určený k úlevě od příznaků nezávažných křečí trávicího 
traktu za 149 Kč

Uroval manosa Akut 
10 tbl.
Kombinace D-manosy a extraktu z kanadských brusinek.
Vhodné také pro těhotné a kojící ženy. 

229 Kč

V AKCI TAKÉ: 
Uroval megabrusinka Forte 200 ml
za 249 Kč

Doplněk stravy.

249 Kč

VoltaNatura gel 
50 ml
Přírodní chladivý gel na ztuhlé a namožené svaly.
Síla 6 rostlin se zklidňujícími a revitalizujícími účinky.
Rychleschnoucí a nelepivý.

Kosmetický přípravek

189 Kč

MUCOSOLVAN® PRO DOSPĚLÉ  
30 mg/5 ml sirup, 100ml
• ulehčuje vykašlávání 
• uvolňuje zahlenění
• zmírňuje kašel
• bez cukru a alkoholu

MUCOSOLVAN® pro dospělé je volně prodejný lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ambroxoli hydrochloridum.
Čtěte pozorně příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

129 Kč

V AKCI TAKÉ
• MUCOSOLVAN® JUNIOR sirup
15 mg/5 ml, 100ml za 119 Kč
• MUCOSOLVAN® LONG EFFECT
Tvrdé tobolky s prodlouženým
uvolňováním 20 ks za 159 Kč

SANORIN 1 mg/ml 
nosní sprej, roztok 10 ml

Doplněk stravy Volně prodejný lék k nosnímu podání s účinnou látkou Naphazolini nitras.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

V AKCI TAKÉ: 
SANORIN 0,5 mg/ml, nosní sprej
roztok 10 ml za 89 Kč

Uvolní ucpaný nos a nosní dutiny - Snižuje otok nosní 
sliznice. V nabídce také Sanorin  0,5 mg/ml nosní sprej, 
roztok 10ml.

89 Kč

Inhalátor ultrazvukový 
CELIMED U-615

Registrovaný zdravotnický prostředek,pečlivě prostudujte návod k použití.

Tichý ultrazvukový inhalátor
+ AKCE! Vincentka
k inhalaci ZDARMA

Inhalátor pro celou rodinu. 
Efektivní inhalační léčba
(pomáhá při rýmě, kašli
a nachlazení). Volitelný
nebulizační výkon, velký
zásobník na léky

1660 Kč

www.pilulka.cz



Aš Hlavní 247/35 354525989

Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 41 326316795

Bílina Za Chlumem 814 478048000

Blansko Smetanova 1 (Svitavská 1018/1) 516417651

Bojkovice Nábřeží Svobody 168 572641200

Brandýs nad Labem Pražská 75/21 326902750

Brno Jugoslávská 123 545242405

Brno Purkyňova 3030/35c 549211011

Brno Horova 42 603171210

Broumov Mírové náměstí 100 491522140

Brtnice Široká 376 567213731

Brumov - Bylnice Družba 1189 577330584

Břeclav Na Valtické 723 519344199

Čechtice Blanická 327 317854142

Čejkovice U Tůfarky 113 777752437

Česká Lípa Čs.armády 1566 487853219

Česká Lípa Jindřicha z Lipé 117 487826332

České Budějovice Dr. Bureše 1251/9a 385347245

České Budějovice Lannova tř. 87/43 777455661

Dačice Antonínská 85 384358282

Děčín Thomayerova 8 412532186

Doudleby nad Orlicí Dukelská 91 603162463

Dubné Dubné 34 387992503

Dymokury 1. Máje 99 322312473

Frýdlant nad Ostravicí Hlavní 271 556431178

Horšovský Týn Dr. E. Beneše 94 608708300

Hořice Husova 322 493624380

Hostěradice Hostěradice 20 515333690

Hradec Králové Štefánikova 454/28a 773071529

Hradec Králové Pospíšilova 1159/41 792261818

Hradec Králové Wonkova 1225/3 495217301

Choltice Pardubická 38 466972173

Jaroměř B. Němcové 486 491810153

Jesenice Mírové náměstí 16 313599201

Jince Zborovská 357 603960519

Jindřichův Hradec Růžová 41 778735599

Katovice Husovo náměstí 17 730183175

Kralovice Boženy Němcové 44 770185705

Kroměříž Havlíčkova 660/69 733698971

Krucemburk Mikuláše Střely 420 569697131

Kryry Hlavní 1 415216044

Kunovice Náměstí Svobody 359 572549202

Ledenice Náměstí 86 387995496

Lednice Pekařská 75 731443144

Litovel 1.máje 788 585342963

Lužice Velkomoravská 303/270A 518357011

Mělník Pražská 532 315670229

Mikulov Piaristů 989/26 519510208

Mikulov Svobody 220/2 519305927

Milevsko Sokolovská 193 382521178

Miroslav Kostelní 1203/39 515333600

Mladá Boleslav tř. Václava Klementa 869 326812959

Náchod Tyršova 866 493034010

Nový Bor Liberecká 67 487723469

Ostrava-Polanka 1. May 0863 739393598

Ostrava-Slezská Ostrava Chittussiho 9 597011285

Pardubice Dašická 1804 466030798

Písek Žižkova 403/48 382213995

Plasy Plzeňská 291 773136620

Poděbrady Jižní 1340 325625324

Polná Husovo nám. 29 567212321

Polná Husovo nám. 20 567222142

Praha 1 Senovážné náměstí 896/28 222220589

Praha 10 Tesaříkova 1027/2

Praha 10 Šrobárova 1870/16 608760601

Praha 2 Vyšehradská 24 602465825

Praha 7 Komunardů 442/16 732776480

Příbram VI - Březové Hory náměstí J. A. Alise 288 318633484

Přibyslav Bechyňovo nám. 2 569484385

Ratíškovice U Zastávky 203 518367790

Ronov nad Doubravou Lichnická 108 608752841

Rousínov Čsl. Armády 324/13 517371446

Rožmitál pod Třemšínem Rybova 94 318665162

Řečany nad Labem Obránců Míru 141 466266724

Říčany Masarykovo nám. 58 323601900

Senice na Hané Kout 26 585429427

Slavkov u Brna Malinovského 551 544221531

Starý Hrozenkov Starý Hrozenkov 111 572696219

Starý Plzenec Masarykovo náměstí 37 377966626

Světlá nad Sázavou nám.Trčků z Lípy 162 569452756

Světlá nad Sázavou Lánecká 970 569452362

Šitbořice Osvobození 600 777773259

Šumperk Slovanská 281/22 583214876

Tábor Palackého 351 724003096

Tachov Václavská 1560 374718287

Teplice Antonína Sochora 4 417575322

Těšany Těšany 380 544248711

Troubsko Hraničky 94/1 602790288

Trutnov Česká 190 499 426 301

Trutnov Palackého 201 499 426 241

Třebíč Karlovo nám. 49 568841181

Třešť nám. T.G. Masaryka 17/7 567234156

Uherské Hradiště Vodní 13 572551838

Ústí nad Labem Beethovenova 597/31 475212098

Ústí nad Orlicí Polská 1308 465635436

Vacov Vacov 65 388431206

Vamberk Hlavsova 51 494544477

Vysoké Mýto Komenského 92 605864903

Vysoké Mýto Žižkova 738 465 423 720

Zdíkov Zdíkov 215 388426787

Ždánice Městečko 195 417639444

Město Ulice a č. p. Telefon Město Ulice a č. p. Telefon

GS Superky Probiotika 
cps. 60+20 ČR/SK
Unikátní komplex 9 odolných kmenů bakterií. 
21 mld. životaschopných mikroorganismů v denní 
dávce (2 kapsle). Selen pro podporu
imunity. 

Doplněk stravy.

V AKCI TAKÉ: 
GS Superky probiotika
cps. 30+10 ČR/SK za 269 Kč

Bactoral 16
Obsahuje probiotickou kulturu Streptococcus 
salivarius K12, která tvoří BLIS peptidy salivaricin A2 
a salivaricin B tzv. bakteriociny. Tato bakterie dokáže 
zaujmout strategické pozice v dutině ústní,
nosohltanu a středouší a dokáže vytěsnit nežádoucí 
druhy. Studie dokazují, že Bactoral je schopen 
kolonizovat horní část dýchacích cest již 3 dny 
po prvním podání a je možno ho detekovat ještě
32 dní po vysazení.

V AKCI TAKÉ
ProbioLact 30 tobolek
za 279 Kč

469 Kč

Doplněk stravy.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Voltaren 140 mg léčivá náplast 
obsahuje diclofenacum natricum. Voltaren Forte 20 mg/g gel obsahuje 
diclofenacum diethylaminum. Léky k vnějšímu použití. Čtěte pečlivě 
návod k použití a informace o bezpečném používání zdravotnických 
prostředků. Hřejivé náplasti VoltaTherm jsou zdravotnické prostředky 
určené na úlevu od bolesti zad.

Voltaren 140 mg léčivá 
náplast 5 ks
Tenká, samostatně balená léčivá náplast proti 
akutní bolesti, v místě aplikace. Stačí aplikovat 
2x denně.

319 Kč

V AKCI TAKÉ
• VoltaTherm Hřejivá náplast za 279 Kč
• Voltaren Forte 20 mg/g gel 100 g za 299 Kč

269 Kč

 429 Kč

www.pilulka.cz
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Aporosa přeje zdravý 
NOVÝ ROK!
Do nového roku hlavně mnoho 
zdraví! S tím vám může pomoci 
značka Aporosa a její produkty 
z kategorie doplňků stravy. Vyberte 
si mezi produkty na normální 
trávení, zvýšenou obranyschopnost 
organismu či detoxikaci.

Více produktů 
najdete na webu 

Pilulka.cz

APOROSA Omega 3 rybí olej Forte 
90 tobolek
Esenciální mastná kyselina, kterou si organismus není schopen 
vytvořit sám. Vhodné pro sportovce i pro všechny, kteří nekonzumují 
ryby nebo rybí produkty.

199 Kč

APOROSA prémiový Ostropestřec
Silymarin 200 mg 75 tablet
Bylinný extrakt obsahující silymarin. Přispívá k normálnímu trávení, 
funkci jater a k jejich pročištění. Udržuje normální hladinu cukru
v krvi, podporuje přirozenou obranyschopnost.

179 Kč

APOROSA GREEN KOMPLEX BIO
750 tablet
Komplex chlorelly, spiruliny a mladého ječmene obsahuje všechny 
základní vitamíny, minerály a živiny. Slouží jako podpora imunity,
detoxikace, pomáhá snižovat hladinu cholesterolu v krvi
a je bohatým zdrojem rostlinných bílkovin, betakarotenu, železa,
vitamínu B12 a mastných kyselin.

229 Kč

APOROSA Probio Laktobacily 
75 kapslí
Komplex mikroorganizmů s vlákninou příznivě působí na kondici
střevního mikrobiomu a podporuje normální činnost střev.

249 Kč

Účelem tohoto materiálu není zvýšení spotřeby, výdaje ani předepisování léčivých přípravků. Nenabádáme vás k nevhodnému, nepřiměřenému ani neopodstat-
něnému užívání léků. Doplňky stravy nenahrazují různorodou a vyváženou stravu ani zdravý životní styl.  Nabídka platí od 12. 1. do 28. 2. 2023 nebo do vyprodání 

zásob. Běžné ceny v jednotlivých lékárnách se mohou lišit. Dostupnost produktů v jednotlivých lékárnách se může lišit. Za tiskové chyby neručíme.

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.


