
VYBRALI JSME PRO VÁS 
CENY PLATÍ OD 16. 1. DO 12. 3. 2023

SÉRÉLYS ONE 30 KAPSLÍ

• přírodní doplněk stravy pro ženy
• s obsahem extraktu z pylového  

zrna, který podporuje  
menopauzální komfort

• bohatství pylového  
zrna v jedné kapsli

DOPLNĚK STRAVY

Doplněk stravy* 
(20,26 Kč / 1 kapsli).

FLECTOR® 180 MG  
LÉČIVÁ NÁPLAST, 5 KS

• léčí bolest, zánět a otok kloubů 
svalů a šlach po úrazech 
pohybového  
aparátu,  
např. podvrtnutí,  
natažení nebo  
zhmoždění

• aplikují  
se 1 až 2  
náplasti  
denně

LÉČBA BOLESTI

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. 
Léčivý přípravek s účinnou látkou 
diklofenak epolamin ke kožnímu 
podání.

ÚČINNĚ 
LÉČÍ BOLEST 

KLOUBŮ, 
SVALŮ  

A ŠLACH

NASIVIN® SENSITIVE PRO DĚTI  
(0,25 MG/ML NOSNÍ SPREJ,  
ROZTOK 10 ML)

• sprej proti rýmě pro děti od 1 do 6 let
• uleví od ucpaného nosu při rýmě  

a působí protivirově
• účinek přetrvává až 12 hodin
• neobsahuje konzervační látky

RÝMA A NACHLAZENÍ

Nasivin® Sensitive pro děti 0,25 mg/ml nosní 
sprej, roztok a Nasivin® Sensitive 0,5 mg/ml nosní 
sprej, roztok jsou léky k nosnímu podání  
s léčivou látkou oxymetazolin-hydrochlorid.  
Čtěte pečlivě příbalovou informaci!

LOVELY LIFE BE ACCEPTED  
VNITŘNÍ VYVÁŽENOST 150 G

• gumové vitamíny pro vnitřní 
vyváženost, zdravý spánek, 
lepší náladu a pohodu  
během dospívání

• podporují  odolnost 
organismu proti stresu, 
dodávají energii  
a pozitivně působí  
na duševní zdraví

SPÁNEK, NERVY, STRES

Doplňky stravy* 
60 ks = 150 g  
(8,32 Kč / 1 tabletu).

GUMOVÉ 
VITAMÍNY 

PRO VNITŘNÍ 
VYVÁŽENOST

ACTIVE FLORA BABY 5 ML

Doplněk stravy* (13,3 Kč / 1 ml).  
1Druhý kus za 0,05 Kč.

AKCE
1+11

H-PROTECT ENZYME 168 CPS.

• vhodný na podporu  
imunitního systému

• podporuje správný chod 
metabolismu

• vhodný při antibiotické  
léčbě na posí lení organismu

• vhodný při chřipce 
pro rychlejší 
rekonvalescenci 
a u seniorů 
a oslabených  
jedinců

ENZYM

Doplňky stravy*  
(10,71 Kč / 1 kapsli).

lekarna.agel.cz

ENZYMY

*Doplněk stravy není určen jako náhrada pestré a vyvážené stravy a zdravého životního stylu.

V akci také: Nasivin® (0,5 mg/ml nosní sprej,  
roztok 10 ml) | 88 Kč

V akci také: LOVELY LIFE be refreshed  
pro udržení vitality 150 g | 499 Kč

V akci také:  
Active Flora Duo tob. 30 | 245 Kč (8,17 Kč / 1 tobolku)

V akci také:  
H-PROTECT ENZYME 84 cps. | 999 Kč (0,11 Kč / 1 kapsli)

• napomáhá ke zdravému zažívání  
a podpoře imunity

• vhodné pro kojence 0+ (včetně  
předčasně narozených),  
děti i dospělé

• při kojeneckých kolikách,  
průjmech (včetně rotavirových)  
a po porodu císařským řezem

• lze brát současně  
s antibiotiky

• obsahuje 6 miliard živých  
bakterií Lactobacillus  
rhamnosus GG ATCC 53103  
v jedné denní dávce

PROBIOTIKA PRODEJNÍ CENA

133 Kč 
za 2 ks1

PRODEJNÍ CENA

608 Kč

PRODEJNÍ CENA

99 Kč

PRODEJNÍ CENA

245 Kč

PRODEJNÍ CENA

499 Kč

PRODEJNÍ CENA

1799 Kč
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VITAMÍN D3+ZN+SE+PROBIO 30 TBL.

• jedinečná kombinace probiotik 
Limosilactobacillus reuteri (10 mld.), 
prebiotik inulinu (120 mg/tableta) 
a vitamínu D3 (1000 IU/tableta)

• obohaceno o minerální látky 
zinek a selen

• přípravek je vhodný v průběhu 
i po užívání antibiotik

• vhodné pro děti od 12 let

DOPLŇKY STRAVY

Doplněk stravy*  
(4 Kč / 1 tabletu).

HCY - VITALIST 475 ML

• nápojový koncentrát  
s příchutí pomeranče  
a extraktem z moruše bí lé  
na podporu imunitního  
systému celé rodiny

• obsahuje vitamíny skupiny B, 
které přispívají k normálnímu 
metabolismu homocysteinu 
(HCY ) a syntéze cysteinu

PODPORA IMUNITY

BRUFEN® 400 MG, 100 TABLET

• úleva od bolesti hlavy, migrény,  
zubů, ší je, zad, kloubů  
a při chřipkových  
onemocněních

• snižuje horečku

BOLEST

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. 
Brufen 400 mg potahované tablety je 
léčivý přípravek k vnitřnímu užití  
s léčivou látkou ibuprofen.

RENNIE®, 48 TABLET

• Pálí Vás žáha? Rennie přináší  
rychlou a efektivní úlevu

• vhodné pro těhotné a kojící  
při dodržení doporučovaného  
dávkování

PÁLENÍ ŽÁHY

TRAUMAPLANT MAST 100 G

• mast s protizánětlivými účinky obsahující 
šťávu a extrakt z čerstvé nati kostivalu 

• určená k léčbě pohmožděnin a vymknutí  
(při sportovních  
a jiných poraněních)

• vhodná při bolestech  
svalů a kloubů  
pro děti i dospělé

BOLEST KLOUBŮ A SVALŮ

Léčivý přípravek ke kožnímu podání s účinnou látkou 
šťávy a extraktu (40:60) z čerstvé nati Symphytum x 
uplandicum. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

ACC® LONG 600 MG ŠUMIVÉ 
TABLETY, 10 TABLET

• léčí vlhký kašel
• rychlý nástup účinku od 1. dne
• rozpouští hlen  

a usnadňuje vykašlávání
• má navíc antioxidační  

účinek

VLHKÝ KAŠEL

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

BITUSILKY BYLINNÉ PASTILKY  
S MEDEM 15+2

• obsahují pět bylinných extraktů doplněných 
o včelí med a vitamín C, který podporuje 
normální funkci imunitního systému

• dále obsahují éterické oleje z eukalyptu, 
anýzu, které mají podpůrnou funkci  
pro správnou činnost dýchacího systému

• pro osvěžení dýchacích cest je přidán 
přírodní menthol.

CUCACÍ PASTILKY

Doplněk stravy*  
(5,59 Kč / 1 pastilku).

ORTHO 3000, 180 TABLET

• kloubní výživa s unikátním 
ORTHO COMPLEXEM 
pro aktivní životní styl

• vysoká koncentrace glukosaminu, 
chondroitinu a MSM

• kvalitní hydrolyzovaný kolagen 
a kyselina hyaluronová 
ve formě hyaluronátu

• snadné užívání - komfortní  
velikost tablet

KLOUBNÍ VÝŽIVA

Doplněk stravy* (3,77 Kč / 1 tabletu).

 Nabídka platí od 16. 1. do 12. 3. 2023 nebo do vyprodání zásob. Prostudujte pečlivě příbalový leták. Účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem.  
Cílem této nabídky není podpora zvýšeného užívání léčiv. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.  

Cena s Klientskou kartou je platná po předložení Klientské karty Lékárny AGEL. *Doplněk stravy není určen jako náhrada pestré a vyvážené stravy a zdravého životního stylu.

AKCE
1+11

ORTHO 3000,  
180 tablet

Doplněk stravy se sladidlem* 
(0,37 Kč / 1 ml).  
1Druhý kus za 0,05 Kč

V akci také: ORTHO 3000 tbl. 90 | 369 Kč 
(4,10 Kč / 1 tabletu)

V akci také: Brufen 400 mg, 30 tablet | 69 Kč V akci také: další produkty Rennie

Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
Rennie 680 mg/80 mg žvýkací tablety  
je léčivý přípravek k vnitřnímu užití.  CH-
20220726-43

PRODEJNÍ CENA

120 Kč

PRODEJNÍ CENA

95 Kč

PRODEJNÍ CENA

189 Kč

PRODEJNÍ CENA

149 Kč
PRODEJNÍ CENA

139 Kč

PRODEJNÍ CENA

135 Kč

PRODEJNÍ CENA

679 Kč

PRODEJNÍ CENA

350 Kč 
za 2 ks1
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TEREZIA HLÍVA ÚSTŘIČNÁ + 
LACTOBACILY, 60 + 60 KAPSLÍ

•  nejsilnější hlíva na trhu** 
• šípek podporuje imunitní systém   
• bez příměsí a konzervačních látek

IMUNITA

Doplněk stravy*.  
**Nejvyšší obsah deklarovaných 
betaglukanů. Dle průzkumu  
z lékáren, srpen 2022.  
(3,49 Kč / 1 kapsli)

TEREZIA VITAMIN D3  
400 IU KAPKY, 10 ML

•  na podporu tvorby kostí a zubů  
• vitamin D3 reguluje metabolismus 

vápníku a udržuje normální funkci 
imunitního systému    

• vhodné pro děti od narození 
•  praktické kapátko pro snadné 

dávkování

VITAMIN D3

Doplněk stravy*. 
(18,9 Kč / 1 ml)

 Nabídka platí od 16. 1. do 12. 3. 2023 nebo do vyprodání zásob. Prostudujte pečlivě příbalový leták. Účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem.  
Cílem této nabídky není podpora zvýšeného užívání léčiv. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.  

Cena s Klientskou kartou je platná po předložení Klientské karty Lékárny AGEL. *Doplněk stravy není určen jako náhrada pestré a vyvážené stravy a zdravého životního stylu.

 Nabídka platí od 16. 1. do 12. 3. 2023 nebo do vyprodání zásob. Prostudujte pečlivě příbalový leták. Účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem.  
Cílem této nabídky není podpora zvýšeného užívání léčiv. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.  

Cena s Klientskou kartou je platná po předložení Klientské karty Lékárny AGEL. *Doplněk stravy není určen jako náhrada pestré a vyvážené stravy a zdravého životního stylu.

COLDREX® HORKÝ NÁPOJ  
CITRON S MEDEM, 10 SÁČKŮ

• odstraňuje příznaky chřipky a nachlazení
•  díky paracetamolu snižuje horečku,  

odstraňuje bolest hlavy a bolest v krku
•  s přídavkem léčivé látky na uvolnění  

ucpaného nosu a s vitaminem C

CHŘIPKA A NACHLAZENÍ

Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě  
příbalovou informaci. O správném použití  
se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

RAKYTNÍČEK MULTIVITAMINOVÉ 
ŽELATINKY S RAKYTNÍKEM 
MOŘSKÝ SVĚT, 140 KS
•  skvělá chuť díky obsahu  

ovocné šťávy   
•  obsahují vitaminy a rakytník 

na podporu obranyschopnosti 
organizmu 

•  bez konzervačních látek

MULTIVITAMIN

Doplňky stravy*.  
(1,42 Kč / 1 ks)

AURISCLEAN UŠNÍ SPREJ, 15 ML

•  účinně odstraňuje nadměrný  
ušní maz

• snižuje riziko zánětu ucha

UŠI

Čtěte pečlivě návod k použití  
a informace o bezpečném používání. 
Zdravotnické prostředky.

ENZYCOL, 100 + 40 TOBOLEK

• DNA1 pod kontrolou
• při zvýšené hladině  

kyseliny močové2

DOPLNĚK STRAVY

Doplněk stravy*. 
(4,56 Kč / 1 tobolku) 
1Zinek přispívá k normální syntéze DNA. 
2Kyselá višeň, extrakt z celeru

NEOSPAN FORTE, 45 TOBOLEK

•  pomáhá s usínáním, 
omezuje předčasné 
probouzení (extra silná 
dávka kozlíku lékařského  
a pomerančovníku 
hořkého)

KLIDNÝ SPÁNEK

Doplňky stravy*. 
(5,09 Kč / 1 tobolku)

NEUROMEDIC, 60 TOBOLEK

Mravenčí vám nervy?
• zregenerujte brnící,  

neklidné končetiny  
a podpořte činnost  
nervů vitaminy B  
s kyselinou lipoovou

NERVOVÝ SYSTÉM

Doplňky stravy*. 
(7,15 Kč / 1 tobolku)

V akci také: další druhy COLDREX

V akci také: více druhů Rakytníčků

V akci také: další druhy AurisClean

V akci také: NEOSPAN melatonin 60 tobolek | 239 Kč (3,98 Kč / 1 tobolku) V akci také: Neuromedic 30 tobolek | 249 Kč (8,30 Kč / 1 tobolku)

PRODEJNÍ CENA

179 Kč 
PRODEJNÍ CENA

419 Kč

PRODEJNÍ CENA

199 Kč
PRODEJNÍ CENA

189 Kč

PRODEJNÍ CENA

175 Kč
PRODEJNÍ CENA

639 Kč

PRODEJNÍ CENA

229 Kč
PRODEJNÍ CENA

429 Kč
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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

PREVENCE

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.

STODAL®, 200 ML

• zklidní suchý kašel
• uleví od vlhkého kašle
• tradiční rostlinný léčivý přípravek
• rodinné balení 200 ml

KAŠEL

STÉRIMAR CU NOS NÁCHYLNÝ  
K INFEKCI, 50 ML
•  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

MOŘSKÁ VODA

Zdravotnický prostředek, CE 0459. Pozorně  
si přečtěte návod k použití na obale přípravku.

NATUREVIA® LAKTOBACILY 5 
IMUNITA, 33 KAPSLÍ

• BONUS 10 % ZDARMA 
• nejmodernější probiotikum nové generace  

pro péči o vyváženou střevní mikroflóru 
• s vitaminem C pro podporu imunity
•  doporučuje se při a po užívání antibiotik

PROBIOTIKA

Doplňky stravy*. 
(6,94 Kč / 1 kapsle)

WALMARK ZLATÁ OMEGA-3 FORTE 
RYBÍ OLEJ 1500 MG, 250 ML

• prémiový rybí olej pro podporu 
imunity, srdce, mozku a zraku 1

• příchuť citronu a pomeranče 
přírodního původu

• s vitaminy A-D-E

RYBÍ OLEJ

Doplňek stravy*.  
1EPA a DHA přispívají k normální funkci srdce. DHA 
přispívá k normální funkci mozku a zraku. Příznivého 
účinku je dosaženo při denním příjmu 250 mg EPA  
a DHA a 250 mg DHA. Vitaminy A a D přispívají  
k normální funkci imunitního systému.  
(0,10 Kč / 1 ml)

SINEX VICKS ALOE A EUKALYPTUS, 
0,5 MG/ML NOSNÍ SPREJ, ROZTOK

• nosní sprej k úlevě od příznaků  
ucpaného nosu

• uvolní ucpaný nos během několika minut,  
účinek trvá až na 12 hodin,

• obsahuje extrakt z aloe vera  
a silici z eukalyptu (cineol).

UCPANÝ NOC

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci!  
Léčivý přípravek k nosnímu podání, obsahuje  
léčivou látku oxymetazolin-hydrochlorid.

BIOPRON® 9 PREMIUM,  
30 TOBOLEK

• 70 % imunitních buněk  
se nachází ve střevech,  
a proto je vhodné  
o ně pečovat

• Biopron 9 Premium  
doplňuje střevní mikrobiotu  
probiotiky a prebiotiky

PROBIOTIKA

Doplněk stravy*. 
(8,97 Kč  / 1 tobolka)

NIZORAL®, ŠAMPON 100 ML

•  bojuje proti příčině lupů   
•  zmírňuje svědění  

a zarudnutí pokožky hlavy 
•  prevence a léčba kožních infekcí  

způsobených kvasinkami nebo 
plísněmi

POKOŽKA HLAVY

Pečlivě čtěte příbalový leták a poraďte  
se s lékařem nebo lékárníkem.  
Nizoral je volně prodejný léčivý přípravek  
k vnějšímu užití. Obsahuje ketokonazol. 

 Nabídka platí od 16. 1. do 12. 3. 2023 nebo do vyprodání zásob. Prostudujte pečlivě příbalový leták. Účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem.  
Cílem této nabídky není podpora zvýšeného užívání léčiv. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.  

Cena s Klientskou kartou je platná po předložení Klientské karty Lékárny AGEL. *Doplněk stravy není určen jako náhrada pestré a vyvážené stravy a zdravého životního stylu.

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.V akci také: Oscillococcinum® 6 dávek | 189 Kč

V akci také: NIZORAL® EXPERT šampon pro každodenní péči, 200 ml | 149 Kč

V akci také: Stérimar Na ucpaný nos 50 ml | 219 Kč
V akci také: NatureVia® Laktobacílky třešňové 33 pastilek 
| 185 Kč (5,61 Kč / 1 pastilku

PRODEJNÍ CENA

599 Kč

PRODEJNÍ CENA

269 Kč 

PRODEJNÍ CENA

249 Kč

PRODEJNÍ CENA

209 Kč
PRODEJNÍ CENA

229 Kč

PRODEJNÍ CENA

109 Kč

PRODEJNÍ CENA

329 Kč

PRODEJNÍ CENA

169 Kč
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OLYNTH® HA 1 MG/ML,  
NOSNÍ SPREJ, ROZTOK, 10 ML

•  rychle uvolňuje ucpaný nos
•  zvlhčuje nosní sliznici
•  neobsahuje konzervační látky
•  účinek po dobu 10 hodin

UCPANÝ NOS

Před použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou 
informaci. Reklama na léčivý přípravek. Nosní sprej, 
roztok OLYNTH® HA 0,5 mg/ml, OLYNTH® HA  
1 mg/ml, OLYNTH® 0,5 mg/ml, OLYNTH® 1 mg/ml 
obsahuje xylometazolin-hydrochlorid a je určen  
k podání do nosu. 

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

VITAMIN C

 Nabídka platí od 16. 1. do 12. 3. 2023 nebo do vyprodání zásob. Prostudujte pečlivě příbalový leták. Účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem.  
Cílem této nabídky není podpora zvýšeného užívání léčiv. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.  

Cena s Klientskou kartou je platná po předložení Klientské karty Lékárny AGEL. *Doplněk stravy není určen jako náhrada pestré a vyvážené stravy a zdravého životního stylu.

 Nabídka platí od 16. 1. do 12. 3. 2023 nebo do vyprodání zásob. Prostudujte pečlivě příbalový leták. Účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem.  
Cílem této nabídky není podpora zvýšeného užívání léčiv. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.  

Cena s Klientskou kartou je platná po předložení Klientské karty Lékárny AGEL. *Doplněk stravy není určen jako náhrada pestré a vyvážené stravy a zdravého životního stylu.

LEVOPRONT TABLETY 60 MG,  
10 TABLET

• účinná úleva od suchého kašle 
• při tlumení kašle působí přímo  

v dýchacích cestách bez  
nežádoucího ovlivnění mozku 

Kapky a sirup pro děti od 2 let  
a dospělé, tablety od 12 let

SUCHÝ KAŠEL

Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
LEVOPRONT obsahuje levodropropizin.  
Léčivé přípravky k vnitřnímu užití. 

STOPTUSSIN,  
PERORÁLNÍ KAPKY, 50 ML

•  správná volba proti kašli díky 
2 účinným látkám  

•  tlumí suchý dráždivý kašel  
a usnadňuje vykašlávání

DRÁŽDIVÝ KAŠEL

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

CENTRUM IMUNITA S EXTRAKTEM  
Z ČERNÉHO BEZU, 60 KAPSLÍ
• každodenní trojitá podpora1 imunity  

v 1 měkké kapsli
• unikátní trojkombinace vitaminů, minerálů  

a extraktu z černého bezu
• s obsahem selenu, který přispívá k ochraně  

buněk před oxidativním stresem

MULTIVITAMIN

Doplněk stravy*. 1Centrum Imunita obsahuje vitaminy 
C, D a A, minerály zinek a selen a extrakt  
z plodu černého bezu, které podporují normální  
funkci imunitního systému. (4,98 Kč / 1 kapsli)

PANADOL EXTRA NOVUM  
500 MG/65 MG,  
24 POTAHOVANÝCH TABLET
• Panadol Extra Novum proti mírné  

až středně silné bolesti: hlavy včetně 
migrény, zubů a při menstruačních 
bolestech, bolesti svalů, kloubů a v krku  
při onemocnění horních cest dýchacích

• objevuje se v krvi již do 10 minut

BOLEST

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

MUCOSOLVAN® PRO DOSPĚLÉ  
30 MG/5 ML, SIRUP, 100 ML

• ulehčuje vykašlávání 
• uvolňuje zahlenění
• zmírňuje kašel
• bez cukru a alkoholu
• jahodová příchuť

KAŠEL

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

NEO-ANGIN® ŠALVĚJ, 24 PASTILEK
•  ulevuje od bolesti a škrábání v krku,  

dezinfikuje ústní dutinu, potlačuje zánět  
• pro dospělé a děti od 6 let

BOLEST V KRKU

Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  
NEO-ANGIN® bez cukru 1‚2 mg/ 
0‚6 mg/5‚72 mg pastilky, NEO-
ANGIN® třešeň 1‚2 mg/0‚6 mg/ 
5‚9 mg pastilky a NEO-ANGIN®  
šalvěj 1‚2 mg/0‚6 mg/5‚9 mg  
pastilky jsou léčivé přípravky  
k místnímu užití v ústech a krku.

V akci také: další produkty LEVOPRONT

V akci také: další pastilky NEO-ANGIN ®

V akci také: další produkty Centrum

V akci také: další druhy MUCOSOLVAN®V akci také: Panadol Novum 500 mg, 24 potahovaných tablet | 45 Kč

V akci také: další přípravky Olynth®

Doplněk stravy*. 
(4,50 Kč / 1 ml)

PRODEJNÍ CENA

139 Kč
PRODEJNÍ CENA

99 Kč

PRODEJNÍ CENA

159 Kč
PRODEJNÍ CENA

135 Kč

PRODEJNÍ CENA

159 Kč
PRODEJNÍ CENA

299 Kč

PRODEJNÍ CENA

95 Kč
PRODEJNÍ CENA

135 Kč



SEZNAM LÉKÁREN AGEL: BOHUMÍN, Poliklinika Bohumín, Čáslavská 1176 • tel.: 720 045 264 | BOHUMÍN, Náměstí T. G. Masaryka 943 • tel.: 720 045 268 | BRUNTÁL, Nemocnice AGEL Podhorská, Nádražní 29a  
tel.: 720 045 271 | ČELADNÁ (NÁMĚSTÍ), Čeladná 1 • tel.: 725 816 569 | ČESKÁ TŘEBOVÁ, Poliklinika AGEL, Nám. Jana Pernera 446 • tel.: 465 568 437 | ČESKÝ TEŠÍN, Nemocnice AGEL Český Těšín, 
Ostravská 1690 tel.: 558 769 343 | ČESKÝ TĚŠÍN, Hlavní třída 43/34 • tel.: 558 711 629 | FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ, Hlavní 1 500 • tel.: 725  816  473 | NOVÝ JIČÍN, Nemocnice AGEL Nový Jičín, 
K  Nemocnici 76 • tel.: 556 773 300 | NOVÝ JIČÍN, Poliklinika AGEL (u  bývalého Tonaku), Revoluční 2214 • tel.: 556  416  155 | OLOMOUC, Poliklinika  AGEL, Jeremenkova 40/1056 • tel.: 581 071 553  
OPAVA, Partyzánská 7 • tel.: 727 934 290 | OSTRAVA, AGEL Hornická poliklinika, Sokolská třída 81 • tel.: 597 454 132 | OSTRAVA, Poliklinika AGEL, Tyršova 34 • tel.: 595 002 606 | OSTRAVA, Poliklinika, Kostelní 96 
tel.:727 933 673 | OSTRAVA-VÍTKOVICE, Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice, Zalužanského 1189 • tel.: 595 633 290 | PLZEŇ, Poliklinika AGEL, Švihovská 14 • tel.: 371 155 209 | PRAHA, Poliklinika AGEL, Italská 37  
tel.: 720 045 263 | PROSTĚJOV, Nemocnice AGEL Prostějov, Mathonova 291/1 • tel.: 582 315 298 | PŘEROV, Nemocnice AGEL Přerov, Dvořákova 75 •  tel.:  581 271 233 | ŘÍČANY, Nemocncie AGEL Říčany,  
Smiřických 315   tel.: 323 627 515 | ŠTERNBERK, Nemocnice AGEL Šternberk, Jívavská 1435/20  • tel.: 587 800 368 | ŠUMPERK, Lékařský dům, M. R. Štefánika 3 • tel.: 583 311 240 | TŘINEC, Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí,  
Konská 453 • tel.: 720 045 262 | TŘINEC, Poštovní 415 • tel.: 558 958 030 | VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí, U Nemocnice 980 • tel.: 571 758 170 | ZLATÉ HORY, Wolkerova 533 • tel.: 702 233 109

VYBRALI JSME PRO VÁS                     CENY PLATÍ OD 16. 1. DO 12. 3. 2023

CELASKON® 250 MG, 100 TABLET
• v itamín C podporuje přirozenou  

obranyschopnost organismu  
nejen v zimním období

•  vyšší potřeba vitamínu C je  
např. během dospívání,  
v těhotenství, při kojení,  
namáhavé práci,  
sportu, infekčních  
onemocněních,  
po úrazech, ve stáří,  
u kuřáků

IMUNITA

ESSENTIALE® 300 MG,  
100 TVRDÝCH TOBOLEK

3 mechanizmy podpory funkce jater:
• urychluje obnovu jaterních buněk
• zlepšuje jejich funkci
• podporuje jejich regeneraci
• pro dospělé a dospívající od 12 let 

(o hmotnosti cca 43 kg)

ZDRAVÁ JÁTRA

Čtěte pozorně příbalovou informaci  
a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. 
Essentiale® je volně prodejný léčivý 
přípravek k vnitřnímu užití.  Obsahuje 
phospholipida sojae praeparata. 

CELASKON® tablety 250 mg  
je léčivý přípravek k vnitřnímu užití.  
Obsahuje kyselinu askorbovou  
Čtěte pozorně příbalovou informaci.

MAGNE B6® FORTE, 50 KS

•  osvědčená kombinace  
hořčíku a vitaminu B6

•  efektivní doplnění hořčíku  
na podporu psychiky,  
nervů a energie

HOŘČÍK A VITAMIN B6

Doplněk stravy*. 
(3,78 Kč / 1 tabletu)

SUPRADYN® COQ10 ENERGY,  
60 + 30 TABLET NAVÍC

• měsíc užívání NAVÍC!
• komplexní multivitamin  

s koenzymem Q10 na podporu  
vaší imunity a energie1

MULTIVITAMIN

Doplňky stravy*.  
1Vitamin C přispívá k normální funkci  
imunitního systému a ke snížení míry únavy 
a vyčerpání. LMR CH-20220708-74. 
(5,43 Kč / 1 tabletu)

SILYMARIN 125 MG 30 KAPSLÍ
• kapsle obsahují extrakt  

z ostropestřce maiánského  
s obsahem 80% silymarinu

• ostropestřec mariánský 
podporuje normální  
funkci jater  
a napomáhá  
zdravému trávení

TRÁVENÍ

Doplněk stravy* 
(1,48 Kč / 1 tabletu při koupi 2 ks).
1Druhý kus za 0,05 Kč.

AKCE
1+11

VÁPNÍK + HOŘČÍK + ZINEK  
30 TABLET

• multiminerál s vyváženým  
poměrem prvků  

• doplněk stravy  
pro kosti, svaly a zuby  

• pro krásnou pleť,  
nehty a vlasy

VÁPNÍK, HOŘČÍK, ZINEK

Doplněk stravy* 
(1,97 Kč / 1 tabletu).

V akci také: SUPRADYN Immune 15 rozpustných tablet  
| 139 Kč (9,27 Kč / 1 tabletu)

PRODEJNÍ CENA

109 Kč
PRODEJNÍ CENA

329 Kč

PRODEJNÍ CENA

189 Kč
PRODEJNÍ CENA

489 Kč

PRODEJNÍ CENA

59 Kč

PRODEJNÍ CENA

89 Kč 
za 2 ks1


