PRAŽSKÁ 1616
MNÍŠEK POD BRDY 252 10
TEL: 722 123 124
EMAIL: INFO@LEKARNABELLIS.CZ
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OTEVÍRACÍ DOBA:
PO – ČT: 8 – 18 HOD
PÁ:
8 – 17 HOD
SO:
8 – 12 HOD

Sprej k ochlazení a zklidnění zarudlé pokožky
po nadměrném ozáření slunce. Díky aplikaci
sprejem se dobře roztírá na citlivá a bolestivá místa.
Trojitý účinek – chladivý, zklidňující, hydratační.
Obsahuje: 4,5% D- Panthenol, 2% Hydroxyethyl
Urea (hydratuje pokožku), extrakt z měsíčku
a olivový olej (regeneruje pokožku), extrakt
z rakytníku a vitamín E (omezuje vliv volných
radikálů).

89 KČ

46,3 mg/g, kožní sprej, suspenze
 podpora hojení kůže a sliznic
 při zánětu kůže vyvolaných slunečním zářením
 i pro děti všech věkových skupin
 bezkontaktní aplikace, chladí

OSCILLOCOCCINUM
AKČNÍ BALENÍ 36 DÁVEK
®

IMODIUM®

Tvrdé tobolky obsahují loperamid-hydrochlorid a jsou
k perorálnímu podání. Před užitím si pečlivě přečtěte celou
příbalovou informaci. Držitel registrace: McNeil Products Ltd., UK

Oscillococcinum® je homeopatický léčivý přípravek k vnitřnímu
užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

89 KČ

AKČNÍ CENA

89 KČ

AKČNÍ CENA

79 KČ

 podpůrná léčba akutního
infekčního průjmu
 prevence a léčba průjmů
způsobených antibiotiky

Pro náhlé situace nejen na cestách. Unikátní
probiotický komplex vitálních mikroorganismů s S.
Boulardii, laktobacily a prebiotiky.
3 složky = trojitá obnova střevní mikroflóry.

AKČNÍ CENA

199 KČ

ALFASILVER 50 ml
Na odřeniny, popáleniny a další druhy ran
 3v1: chrání před infekcí, kryje ránu (nahradí náplast),
urychluje hojení
 nepálí a ránu zahojí
 jednoduchá a rychlá pomoc ve spreji
 s ionizovaným stříbrem zdravotnický prostředek

AKUTOL SPREJ CESTOVNÍ BALENÍ 35 ml
AKČNÍ CENA

ENTEROL ® 10 tob.

BIOPRON FORTE 30+10
Doplněk
stravy

 voděodolný plastický obvaz ve spreji na odřeniny
a drobná povrchová poranění
 zabraňuje přístupu cizorodých látek (např. rána
ve slané vodě neštípe)
 transparentní
 do 2 minut zasychá
 po 3-4 dnech samovolně mizí
 vhodný pro děti od 3 let a diabetiky

REPELENT PREDATOR
cestovní balení
FORTE 90 ml
AKČNÍ CENA
150 ML

AKČNÍ CENA
cestovní bal.

139 KČ

99 KČ

®

REPELENT PREDATOR®
FORTE 150 ml
Obsah účinné látky: DEET 24,9 %
 repelentní spray proti komárům
a klíšťatům
 aplikace na pokožku i oděv
 zvýšený obsah účinných látek, doba
účinnosti 4 - 6 hodin
 vhodné pro děti od 2 let
 100% dávkování ve svislé i vodorovné
poloze

DETTOL 0,2 % ANTISEPTICKÝ SPREJ

NÁPLASTI 2+1

100 ml
K čištění čerstvých drobných ran a k likvidaci běžných
bakterií. V efektivní formě ve spreji. Neštípe, nebarví,
nezapáchá, bez jodu.
Lék na vnější použití. Účinná látka Benzalkonii
chloridum. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

Vyberte si ze široké nabídky náplastí značky
Hartmann a získejte náplast

DETTOL ANTIBAKTERIÁLNÍ
GEL NA RUCE 50 ml
Dettol antibakteriální gel na ruce ničí 99.9% bakterií
a virů bez použití vody po 60 sekundách. Ideální pro
použití na cestách, po použití veřejných toalet nebo
před jídlem

AKČNÍ CENA

129 KČ

Pro dospělé a děti již od ukončeného 6. měsíce.

NA CESTY
159 KČ

599 KČ

PRO SPRÁVNÉ ZAŽÍVÁNÍ

tvrdé tobolky
 rychlá a účinná léčba průjmu
 úleva často již po 1. dávce
 léčbě akutního a chronického průjmu
 neovlivňuje přirozenou střevní mikroflóru

AKČNÍ CENA

AKČNÍ CENA

 preventivně a od prvních příznaků
 léčba pro celou rodinu i jednotlivce
 bez věkového omezení

Camilia® je homeopatický léčivý přípravek
užívaný tradičně v homeopatii ke zmírnění potíží
spojených s růstem zubů u kojenců a batolat.
Lék k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou
informaci.

139 KČ

139 KČ

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Léčivou látkou
volně prodejnému přípravku k vnějšímu užití
Panthenol Spray je dexpanthenol.

10 jednodávkových obalů
 zmírní potíže při růstu zoubků
 působí na více příznaků
 snadno použitelné jednorázové obaly
 homeopatie vhodná pro kojence a batolata

AKČNÍ CENA

AKČNÍ CENA

PRO NAŠE NEJMENŠÍ

CAMILIA
PERORÁLNÍ ROZTOK
®

149 KČ

NEBO
DO VYPRODÁNÍ
ZÁSOB

PANTHENOL SPRAY

Vhodné pro citlivou pokožku a děti od 3 let.

AKČNÍ CENA

OD 10. 7.
DO 10. 9. 2019

NA OPALOVÁNÍ

TRIODERM SUN PANTHENOL
SPREJ 150 ml

AKČNÍ CENA

PLATNOST AKCÍ

COSMOS
KLASICKÁ
TEXTILNÍ
ZDARMA

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
Léčivý přípravek s účinnou látkou
Saccharomyces boulardii I-745
siccatus 250,0mg k vnitřnímu užití.

RADOST Z POHYBU
TRAUMEEL
Homeopatická mast ke zmírnění bolesti
při lehkých a středně těžkých poraněních
pohybového aparátu.
 podvrtnutí a vykloubení
 modřiny, oděrky
 natažené šlachy a vazy
 otoky měkkých tkání
 12 druhů léčivých rostlin a 2 druhy
přírodních menirálních solí
 vhodný i pro děti

AKČNÍ CENA

149 KČ

ZDROVIT MAXIMAG HOŘČÍK 375
MG+B6 TOBOLKY.
50 tobolek přispívá k:
 zmírnění únavy a vyčerpání
 k normální funkci nervového systému a svalů

AKČNÍ CENA

79 KČ
Doplněk
stravy

CONDROSUL 400 MG
180 tvrdých tob.
Švýcarský léčivý přípravek k léčbě artrózy
kolene, kyčle a kloubů prstů ruky. Balení
obsahuje dávku na 3 měsíce udržovací léčby.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý
přípravek s účinnou látkou chondroitini natrii
sulfas k perorálnímu podání.

AKČNÍ CENA

899 KČ

Před použitím léčivého přípravku pečlivě pročtěte příbalovou informaci!

