
*Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták, účinky a použití léků, léčivých přípravků a zdravotních prostředků konzultujte s lékařem nebo lékárníkem, 
dávkování nebo užití dle příbalového letáku. Užívejte léčivé přípravky pouze tehdy, pokud pociťujete příznaky, pro které jsou určeny, a po konzultaci s lékařem nebo 
lékárníkem. Léčivé přípravky omezené při výdeji na lékařský předpis (recept) užívejte výhradně podle doporučení lékaře. Účelem tohoto materiálu není zvýšení spotřeby, 
výdeje ani předepisování léčivých přípravků či zdravotních pomůcek. Nenabádáme vás k nevhodnému, nepřiměřenému nebo neopodstatněnému užívání léků, léčivých 
přípravků a zdravotních pomůcek. Doplňky stravy nenahrazují pestrou stravu ani zdravý životní styl, nenahrazují ani jiné lékařské terapie nebo medikace. Nepřekračujte 
doporučenou denní dávku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Běžnou cenou se rozumí průměrná aktuální cena příslušného přípravku či pomůcek v lékárnách, případně cena 
vyplývající z informací a sdělení výrobce či dovozce. Běžná cena se může v jednotlivých lékárnách lišit. Za takováto sdělení neneseme zodpovědnost. Za tiskové chyby neručíme. 
Aktuální seznam lékáren na www.alphega.cz. Tato nabídka platí od 1. 10. do 31. 10. 2022 včetně nebo do vyprodání zásob či vydání dárků.

•  kolageny Vital Proteins Collagen 
Peptides podpoří mladistvý vzhled

•  obsahují 20 g vysoce kvalitního 
kolagenu na porci

•  bez chuti a zápachu a výborně se 
rozpouští v jakémkoliv teplém 
i studeném nápoji

V akci také další druhy Vital Proteins.
Doplněk stravy. (100 ml = 189,79 Kč)

HERBADENT
zubní pasta z bylin 
s fl uoridy, 100 g

•  bylinná zubní pasta pro zdravé dásně 
a každodenní prevenci zubního kazu, s fl uoridy 
a léty ověřeným extraktem ze 7 léčivých bylin

V akci také HERBADENT HOMEO, zubní pasta z bylin 
bez fl uoru a mentholu, 100 g za 139 Kč.
Dentální hygiena.

119 Kč

149 Kč

•  prověřená ochrana pro miminka i maminky
•  klinicky ověřeno: pomáhá chránit zadeček před 

vznikem opruzenin
•  hydratuje a přirozeně regeneruje i tu nejcitlivější 

pokožku
• bez barviv a parfemace
V akci také Bepanthen Baby mast 30 g za 99 Kč.
Kosmetické přípravky. CH-20220209-119

BEPANTHEN BABY 
MAST
100 g

289 Kč

333 Kč

• léčí kožní a nehtové plísně
• rychle ulevuje od svědění
• aplikace na kůži pouze 1x denně1

V akci také EXODERIL® 10 mg/ml kožní roztok, 
10 ml za 169 Kč.
1při postižení nehtů 2x denně Volně prodejné léky k vnějšímu 
použití s účinnou látkou na¤ ifi n hydrochlorid. 
Čtěte pozorně příbalový leták.*

•  pomáda na rty + krém na ruce v praktickém, 
kabelkovém balení

•  placentární extrakt, koenzym Q10, měsíček 
zahradní, vitaminy C a E

•  pečuje, chrání a regeneruje
V akci také Regina Placenta 4.5 g nebo Jelení lůj 
s placentou 4,5 g za 59 Kč.
Kosmetické přípravky.

EXODERIL®
10 mg/g krém, 15 g

PLACENTA 2v1
na rty a ruce, 20 ml

129 Kč

155 Kč

109 Kč

135 Kč

ENDWARTS ORIGINAL
5 ml

Unikátní prostředky pro odstranění bradavic
Freeze: zmrazení oxidem dusným
Original a Pen: vysoušení kyselinou mravenčí
V akci také další přípravky Endwarts.
Zdravotnické prostředky. Před použitím EndWarts Original, Pen nebo 
Freeze si pečlivě pročtěte návod k použití. Číslo notifi kované osoby: 
0459 (EndWarts Freeze), 0546 (EndWarts Pen, EndWarts Original).

249 Kč

315 Kč

•  odstraní vši do 5 minut
•  chrání před opakovanou nákazou až 72 hodin díky 

obsahu faktoru na ochranu proti vším1

•  stačí 1 aplikace
•  bez silikonů, pro děti od 1 roku
V akci také další přípravky Paranit.
1Klinicky prokázaná 100% účinnost. Zdravotnický prostředek. 
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

PARANIT EXTRA 
SILNÝ SPREJ 
100 ml

359 Kč

407 Kč

VITAL PROTEINS 
COLLAGEN PEPTIDES
284 g

539 Kč

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

• obsahuje extrakt z aloe vera a eukalyptol (cineol)
Lék k nosnímu podání s léčivou látkou oxymetazolin-hydrochlorid. 
Čtěte pečlivě příbalovou informaci!.*

SINEX VICKS ALOE 
A EUKALYPTUS 
0,5 mg/ml nosní sprej, roztok
15 ml

105 Kč

138 Kč

185 Kč

226 Kč

TEREZIA HLÍVA 
ÚSTŘIČNÁ
s rakytníkovým olejem
60 + 60 kapslí NAVÍC

• hlíva s deklarovaným obsahem betaglukanů
• rakytník podporuje imunitu
• bez konzervačních látek
V akci také další přípravky.
Doplněk stravy.* (1 kaps. = 3,33 Kč)

399 Kč

429 Kč

•   čistý krystalický kolagen ve formě měkkých, 
snadno polykatelných kostiček

•   balení na 2 měsíce užívání – stačí pouze 
1 kostička denně

• bez barviv a přídavných látek
Doplněk stravy.* (1 kost. = 5,65 Kč)

•  pro podporu 
tvorby kostí a zubů

•  vitamin D3 reguluje metabolismus vápníku 
a podporuje imunitu

•  kapky pro děti již od narození
V akci také další přípravky Vitamin D3 
v tobolkách.
Doplněk stravy.* (100 ml = 1.790 Kč)

COLAFIT
60 kostiček

TEREZIA VITAMIN D3 
400 IU
kapky, 10 ml

339 Kč

446 Kč 179 Kč

229 Kč

299 Kč

386 Kč

VÝHODNÉ BALENÍ

0,5 mg/ml nosní sprej, roztok

99 Kč

127 Kč

Vybavte si 
podzimní 
lékárničku

220

NOBIS Lékárna, Brno

Oficiální partnerská lékárna 
Polikliniky Zahradníkova

NOBIS Lékárna 
Poliklinika Zahradníkova 
Zahradníkova 494/2, 602 00 Brno
 
Tel.: 604 27 00 27 
E-mail: polza@nobislekarny.cz
www.nobislekarny.cz

Otevírací doba: 
Po - Čt: 07:00 - 18:00
Pá:  07:00 - 16:00

Oficiální partnerská lékárna 
Polikliniky Zahradníkova

Těšíme se na vaši návštěvu
Akční nabídka platí od 1. 10. do 31. 10. 2022

Nabízíme široký sortiment léčivých přípravků vázaných na recept i volně prodejných, 
doplňků stravy, zdravotnických prostředků a individuálně připravovaných léčivých 
přípravků. V nabídce máme bezlepkové potraviny, léčebnou a hypoalergenní 
kosmetiku, přípravky dentální hygieny a mnoho dalšího.



IBALGIN® 400
100 tablet

Účinné analgetikum:
•  pomáhá při bolesti hlavy, 

zubů, zad, svalů, kloubů a menstruační bolesti
• snižuje horečku
• tlumí zánět
• pro dospělé a dospívající od 12 let
V akci také Ibalgin® Plus 400 mg 24 tablet 
za 99 Kč.
Ibalgin® 400 je lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofenum. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

159 Kč

200 Kč

COLDREX TABLETY
24 tablet

149 Kč

181 Kč

CELASKON® LONG 
EFFECT 
60 tvrdých tobolek

• zmírňuje a zkracuje příznaky chřipky a nachlazení 
•  s postupným uvolňováním vitamínu C až 12 hodin 

pro jeho lepší vstřebávání
•  podpořte svoji imunitu pravidelným užíváním
•  zvýšená potřeba užívání např. také v těhotenství, 

při kojení, sportu, namáhavé práci, po úrazech 
nebo u kuřáků

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje acidum ascorbicum. 
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

189 Kč

283Kč

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

bolest hlavy, bolest v krku
•  s přídavkem léčivých látek na uvolnění 

ucpaného nosu a odkašlávání
V akci také Coldrex MAXGrip Citron nebo 
Coldrex MAXGrip Lesní ovoce 10 sáčků 
za 179 Kč.
Léky k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.*

STREPSILS MED 
A CITRON
36 pastilek

•  zastavte bolest v krku hned na začátku! 
• rychlá úleva od bolesti v krku
• ničí bakterie, kvasinky i viry už po 1 minutě 
• pro děti od 6 let a dospělé
V akci také další druhy Strepsils.
Lék k vnitřnímu užití. Pozorně čtěte příbalovou informaci.*

209 Kč

277 Kč

•  efektivní úleva od 
suchého dráždivého kašle 

• bez cukru 
• pro dospělé a děti od 6 let
V akci také ROBITUSSIN EXPECTORANS 
na odkašlávání, sirup 100 ml za 179 Kč.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Robitussin Antitussicum 
na suchý dráždivý kašel 7,50 mg/5 ml, sirup (dextrometorfan) 
a Robitussin Expectorans na odkašlávání 100 mg/5 ml, sirup 
(guaifenesin) jsou léky k vnitřnímu užití.*

ROBITUSSIN 
ANTITUSSICUM
na suchý dráždivý 
kašel, sirup 100 ml

179 Kč

228 Kč

NUROFEN STOPGRIP
24 tablet

PARALEN® RAPID
500 mg, 16 šumivých tablet

• ve formě šumivé tablety
• tlumí bolest zubů, hlavy, kloubů 
• snižuje horečku
• pomáhá při chřipce
• přináší úlevu od menstruačních bolestí 
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje paracetamol. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

199 Kč

253 Kč

59 Kč

73 Kč

•  čistí nosní sliznici a pomáhá tak odstraňovat viry 
a bakterie

•  zvlhčuje a regeneruje nosní sliznici
•  100% přírodní, bezpečný pro každodenní použití
V akci také další druhy Physiomer.
Zdravotnický prostředek. Před použitím si přečtěte příbalovou 
informaci.*

•  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.*

PHYSIOMER GENTLE 
JET&SPRAY
135 ml

STOPTUSSIN
kapky, 50 ml

•  sprej s třešňovou příchutí 
působí přímo v místě zánětu

•  ulevuje od akutní bolesti v krku, 
zmenšuje otok, a tím zmírňuje 
bolestivé polykání

•  bez cukru, pro dospělé od 18 let
V akci také Orocalm 1.5 mg/ml orální sprej 30 ml 
za 149 Kč.
Orocalm Forte 3,0 mg/ml orální sprej, roztok je léčivý přípravek 
s léčivou látkou benzydamin-hydrochlorid k místnímu užití v ústech 
a v krku. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.*

OROCALM FORTE
3 mg/ml orální sprej, 15 ml

•  ulevuje od bolesti a škrábání v krku, dezinfi kuje 
ústní dutinu, potlačuje zánět

• pro dospělé a děti od 6 let
V akci také Neo-angin bez cukru Třešeň 24 pastilek 
nebo Neo-angin Šalvěj 24 pastilek za 159 Kč.
Léky k místnímu užití v ústech a krku. Čtěte pečlivě příbalovou 
informaci.*

NEO�ANGIN BEZ 
CUKRU
24 pastilek

159 Kč

199 Kč

•  léčba krátkodobé středně silné bolesti a horečky
•   tlumí bolest hlavy, zad, zubů i menstruační bolesti
•  rychlá úleva, silný účinek po dobu 9 hodin
•  kombinace 500 mg paracetamolu 

a 200 mg ibuprofenu
Lék k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

CETALGEN
20 tablet

129 Kč

158 Kč

BARNY´S ULTRA�C 
IMUNO COMPLEX
30 kapslí

 SILNÁ 4 PRO VAŠI IMUNITU!1

•  komplex vitaminů C a D3 v bioaktivní formě
a organicky vázaných minerálů zinku a selenu 
pro každodenní podporu imunitního systému

1obsahuje vitaminy C a D3, selen a zinek. Doplněk stravy.*
(1 kaps = 5,63 Kč)

169 Kč

194 Kč

•  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.
Lék k vnitřnímu užití. Pozorně čtěte příbalovou informaci.*

159 Kč

199 Kč

WALMARK 
BETA GLUKAN 
200 MG PREMIUM
60 tablet

•  vysoká dávka beta glukanu z kvasinek
 Saccharomyces cerevisiae v čistotě min. 70 % 

•  obohaceno o vitamin C a šípek pro podporu 
imunity a černý bez pro podporu dýchacích cest

Doplněk stravy.* (1 tab. = 3,32 Kč)

199 Kč

278 Kč

219 Kč

239 Kč

kapky, 50 ml

139 Kč

175 Kč

Máte dost 
vitaminu C?

Vitamin C s lipozomálním vstřebáváním

Testovací proužky součástí balení
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V akci také další přípravky 
Lipo C Askor

279 Kč
100 ml

(100 ml = 279 Kč)

387 Kč

729 Kč
120 kapslí

(1 kaps. = 6,08 Kč)

1.014 Kč

®ACYLPYRIN
LÉK PŘI CHŘIPCE A NACHLAZENÍ

SNIŽUJE HOREČKU
A ULEVÍ OD BOLESTI HLAVY, 

SVALŮ A KLOUBŮ

V nabídce za zvýhodněnou cenu také 
ACYLPYRIN® s vitaminem C 320 mg/200 mg šumivé
tablety nebo ACYLPYRIN® 500 mg šumivé tablety.

ACYLPYRIN® 500 mg tablety / ACYLPYRIN® 500 mg šumivé 
tablety. Jedna tableta obsahuje 500 mg kyseliny acetylsali-
cylové. Volně prodejné léky k vnitřnímu užití. 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci a poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem.

ACYLPYRIN® 500 mg tablety, 10 tablet

VIROSTOP poskytuje ochranu
proti nachlazení, chřipce A,B a

COVID-19 včetně nových mutací.

Před použitím zdravotnického prostředku si pozorně přečtěte návod k použití.

cz.virostop.infoVhodný pro děti od 3 let.

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.

Nezapomeňte
na prevenci!

Preventivně
1 tuba týdně

39 Kč

46 Kč

189 Kč

210 Kč

199 Kč

230 Kč

599 Kč

732 Kč

189 Kč

212 Kč



IBALGIN® 400
100 tablet

Účinné analgetikum:
•  pomáhá při bolesti hlavy, 

zubů, zad, svalů, kloubů a menstruační bolesti
• snižuje horečku
• tlumí zánět
• pro dospělé a dospívající od 12 let
V akci také Ibalgin® Plus 400 mg 24 tablet 
za 99 Kč.
Ibalgin® 400 je lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofenum. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

159 Kč

200 Kč

COLDREX TABLETY
24 tablet

149 Kč

181 Kč

CELASKON® LONG 
EFFECT 
60 tvrdých tobolek

• zmírňuje a zkracuje příznaky chřipky a nachlazení 
•  s postupným uvolňováním vitamínu C až 12 hodin 

pro jeho lepší vstřebávání
•  podpořte svoji imunitu pravidelným užíváním
•  zvýšená potřeba užívání např. také v těhotenství, 

při kojení, sportu, namáhavé práci, po úrazech 
nebo u kuřáků

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje acidum ascorbicum. 
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

189 Kč

283Kč

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

bolest hlavy, bolest v krku
•  s přídavkem léčivých látek na uvolnění 

ucpaného nosu a odkašlávání
V akci také Coldrex MAXGrip Citron nebo 
Coldrex MAXGrip Lesní ovoce 10 sáčků 
za 179 Kč.
Léky k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.*

STREPSILS MED 
A CITRON
36 pastilek

•  zastavte bolest v krku hned na začátku! 
• rychlá úleva od bolesti v krku
• ničí bakterie, kvasinky i viry už po 1 minutě 
• pro děti od 6 let a dospělé
V akci také další druhy Strepsils.
Lék k vnitřnímu užití. Pozorně čtěte příbalovou informaci.*

209 Kč

277 Kč

•  efektivní úleva od 
suchého dráždivého kašle 

• bez cukru 
• pro dospělé a děti od 6 let
V akci také ROBITUSSIN EXPECTORANS 
na odkašlávání, sirup 100 ml za 179 Kč.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Robitussin Antitussicum 
na suchý dráždivý kašel 7,50 mg/5 ml, sirup (dextrometorfan) 
a Robitussin Expectorans na odkašlávání 100 mg/5 ml, sirup 
(guaifenesin) jsou léky k vnitřnímu užití.*

ROBITUSSIN 
ANTITUSSICUM
na suchý dráždivý 
kašel, sirup 100 ml

179 Kč

228 Kč

NUROFEN STOPGRIP
24 tablet

PARALEN® RAPID
500 mg, 16 šumivých tablet

• ve formě šumivé tablety
• tlumí bolest zubů, hlavy, kloubů 
• snižuje horečku
• pomáhá při chřipce
• přináší úlevu od menstruačních bolestí 
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje paracetamol. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

199 Kč

253 Kč

59 Kč

73 Kč

•  čistí nosní sliznici a pomáhá tak odstraňovat viry 
a bakterie

•  zvlhčuje a regeneruje nosní sliznici
•  100% přírodní, bezpečný pro každodenní použití
V akci také další druhy Physiomer.
Zdravotnický prostředek. Před použitím si přečtěte příbalovou 
informaci.*

•  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.*

PHYSIOMER GENTLE 
JET&SPRAY
135 ml

STOPTUSSIN
kapky, 50 ml

•  sprej s třešňovou příchutí 
působí přímo v místě zánětu

•  ulevuje od akutní bolesti v krku, 
zmenšuje otok, a tím zmírňuje 
bolestivé polykání

•  bez cukru, pro dospělé od 18 let
V akci také Orocalm 1.5 mg/ml orální sprej 30 ml 
za 149 Kč.
Orocalm Forte 3,0 mg/ml orální sprej, roztok je léčivý přípravek 
s léčivou látkou benzydamin-hydrochlorid k místnímu užití v ústech 
a v krku. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.*

OROCALM FORTE
3 mg/ml orální sprej, 15 ml

•  ulevuje od bolesti a škrábání v krku, dezinfi kuje 
ústní dutinu, potlačuje zánět

• pro dospělé a děti od 6 let
V akci také Neo-angin bez cukru Třešeň 24 pastilek 
nebo Neo-angin Šalvěj 24 pastilek za 159 Kč.
Léky k místnímu užití v ústech a krku. Čtěte pečlivě příbalovou 
informaci.*

NEO�ANGIN BEZ 
CUKRU
24 pastilek

159 Kč

199 Kč

•  léčba krátkodobé středně silné bolesti a horečky
•   tlumí bolest hlavy, zad, zubů i menstruační bolesti
•  rychlá úleva, silný účinek po dobu 9 hodin
•  kombinace 500 mg paracetamolu 

a 200 mg ibuprofenu
Lék k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

CETALGEN
20 tablet

129 Kč

158 Kč

BARNY´S ULTRA�C 
IMUNO COMPLEX
30 kapslí

 SILNÁ 4 PRO VAŠI IMUNITU!1

•  komplex vitaminů C a D3 v bioaktivní formě
a organicky vázaných minerálů zinku a selenu 
pro každodenní podporu imunitního systému

1obsahuje vitaminy C a D3, selen a zinek. Doplněk stravy.*
(1 kaps = 5,63 Kč)

169 Kč

194 Kč

•  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.
Lék k vnitřnímu užití. Pozorně čtěte příbalovou informaci.*

159 Kč

199 Kč

WALMARK 
BETA GLUKAN 
200 MG PREMIUM
60 tablet

•  vysoká dávka beta glukanu z kvasinek
 Saccharomyces cerevisiae v čistotě min. 70 % 

•  obohaceno o vitamin C a šípek pro podporu 
imunity a černý bez pro podporu dýchacích cest

Doplněk stravy.* (1 tab. = 3,32 Kč)

199 Kč

278 Kč

219 Kč

239 Kč

kapky, 50 ml

139 Kč

175 Kč

Máte dost 
vitaminu C?

Vitamin C s lipozomálním vstřebáváním

Testovací proužky součástí balení
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V akci také další přípravky 
Lipo C Askor

279 Kč
100 ml

(100 ml = 279 Kč)

387 Kč

729 Kč
120 kapslí

(1 kaps. = 6,08 Kč)

1.014 Kč

®ACYLPYRIN
LÉK PŘI CHŘIPCE A NACHLAZENÍ

SNIŽUJE HOREČKU
A ULEVÍ OD BOLESTI HLAVY, 

SVALŮ A KLOUBŮ

V nabídce za zvýhodněnou cenu také 
ACYLPYRIN® s vitaminem C 320 mg/200 mg šumivé
tablety nebo ACYLPYRIN® 500 mg šumivé tablety.

ACYLPYRIN® 500 mg tablety / ACYLPYRIN® 500 mg šumivé 
tablety. Jedna tableta obsahuje 500 mg kyseliny acetylsali-
cylové. Volně prodejné léky k vnitřnímu užití. 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci a poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem.

ACYLPYRIN® 500 mg tablety, 10 tablet

VIROSTOP poskytuje ochranu
proti nachlazení, chřipce A,B a

COVID-19 včetně nových mutací.

Před použitím zdravotnického prostředku si pozorně přečtěte návod k použití.

cz.virostop.infoVhodný pro děti od 3 let.

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.

Nezapomeňte
na prevenci!

Preventivně
1 tuba týdně

39 Kč

46 Kč

189 Kč

210 Kč

199 Kč

230 Kč

599 Kč

732 Kč

189 Kč

212 Kč



AESCIN�TEVA 
90 tablet

•  k léčbě chronické žilní nedostatečnosti, křečových 
žil a otoků dolních končetin u dospělých

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci. 
Aescin Teva je léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Obsahuje účinnou 
látku escinum alfa.* 

199 Kč

249Kč

URINAL AKUT 
10 tablet

•  kombinace kanadských brusinek a vitaminu D
•  se zlatobýlem obecným pro podporu zdraví 

močových cest
• akutní péče
Doplněk stravy.* (1 tab = 22,90 Kč)

229 Kč

279 Kč

•  pro každodenní doplnění střevní mikrobioty 
probiotiky a prebiotiky a díky obsahu vitaminu D3 
pro podporu imunitního systému

Doplněk stravy.* (1 tob. = 8,63 Kč)

BIOPRON 9 IMMUNITY 
30 tobolek

259 Kč

299 Kč

•  vyvážená kombinace probiotik pro střevní 
rovnováhu

• vitamin B6 a zinek pro podporu imunity
• vitamin B2 a B6 pro více energie
Doplněk stravy. Obsahuje bakterie Lactobacillus rhamnosus GG 
+ vitaminy B1, B2, B6 a zinek.*

LINEX® COMPLEX
14 tobolek

•  čípky k urychlení hojení defektů konečníku 
(fi sury, hemoroidy)

•  zmírňují krvácení, pálení, svědění
•  aplikujte 1 čípek nejlépe na noc
Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.*

HEMAGEL PROCTO
10 čípků

•  tradiční rostlinný lék na problémy s močením 
způsobené zbytnělou prostatou.

• neovlivňuje sexuální funkce
• dávkování: 1 tobolka denně
Lék Prostamol UNO obsahuje extrakt Serenoa repens. K vnitřnímu 
užití, po vyloučení závažných příčin obtíží lékařem. Pečlivě si pročtěte 
příbalový leták. Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého 
přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.*

PROSTAMOL UNO
90 tobolek

649 Kč

758 Kč

LOMEXIN 600 MG
1 měkká vaginální tobolka

APETISTER SENIOR
doplněk stravy 
v tekuté podobě
100 ml

•  k léčbě kvasinkového zánětu pochvy a zevních 
rodidel (vaginální kandidózy) u dospívajících dívek 
od 16 let a dospělých žen

Lék k vaginálnímu podání. Před použitím si přečtěte 
příbalovou informaci.*

•  podporuje chuť k jídlu (anýz) u dospělých a seniorů
•  přispívá ke správnému trávení (máta a fenykl)
V akci také Apetister JUNIOR doplněk stravy 
v tekuté podobě 100 ml za 209 Kč.
Doplněk stravy.* (100 ml = 209 Kč)

229 Kč

277 Kč

209 Kč

267 Kč

229 Kč

262 Kč

189 Kč

219 Kč
Účinek do
1 hodiny*

Vhodný pro děti
od 6 let

* při užití jednorázové dávky 4 mg. Reklama na léčivý přípravek. Tvrdé to-
bolky IMODIUM® 2 mg a tablety dispergovatelné v ústech IMODIUM® RAPID 
2 mg obsahují loperamid-hydrochlorid a jsou k perorálnímu podání. Před 
užitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci. CZ-IM-2200104

Nejbližší cesta
k rychlé úlevě od průjmu

159 Kč

196 Kč

159 Kč

196 Kč



MAXICOR FORTE
70 + 20 tobolek navíc

•  obsahuje 90 % omega-3 s vysokým obsahem EPA 
a DHA pro podporu činnosti srdce, mozku i očí

Doplněk stravy.* (1 tob. = 5,54 Kč)

499 Kč

582 Kč

MAGNESIUM 
B�KOMPLEX IMMUNE
20 šumivých tablet

89 Kč

101 Kč

•  100% denní dávka hořčíku, zinku, vitaminů 
B1, B6, B12 

•  plně rozpustná tableta (nezanechává usazeniny)
• vysoce vstřebatelné (forma citrátu)
• zinek pro podporu imunity
• slazeno stévií, bez umělých sladidel
V akci také Magnesium B-Komplex Rapid 
20 šumivých tablet za 89 Kč.
Doplňky stravy.* (1 tab. = 4,45 Kč)

MÖLLER'S OMEGA 3
DÁRKOVÉ BALENÍ
citron, 2x 250 ml

TEREZIA ČERNÝ 
ČESNEK
60 kapslí

•  česnek pomáhá regulovat hladinu cholesterolu 
a podporuje imunitu

•  bez zápachu a palčivé chuti
V akci také TEREZIA Černý česnek 30 kapslí 
za 199 Kč.
Doplněk stravy.* (1 kaps. = 5,82 Kč / 6,63 Kč)

349 Kč

439 Kč

• snižuje cholesterol1

•  přispívá k normální tvorbě kolagenu pro normální 
funkci krevních cév2

•  nové zdokonalené složení
Doplněk stravy. 1Bylo prokázáno, že rostlinné steroly snižují hladinu 
cholesterolu v krvi. Vysoký cholesterol je rizikovým faktorem při 
vzniku koronárních srdečních chorob. 2Vitamin C přispívá k normální 
tvorbě kolagenu a ke správné funkci krevních cév. (1 tab. = 11,30 Kč) 

ARTERIN 
CHOLESTEROL 
30 tablet

339 Kč

411 Kč

•  rybí olej z norské přírody s tradicí od roku 1854
•  bohatý zdroj Omega 3 mastných kyselin EPA a DHA
• zdroj vitaminu A, D a E
• skvělá citronová příchuť
V akci také další druhy Möller's Omega 3.
Doplněk stravy.* (100 ml = 105,8 Kč)

VÝHODNÉ BALENÍ

MULTI�SANOSTOL
sirup, 300 g

•  užívá se k prevenci 
nedostatku vitaminů

•  při ztrátě chuti k jídlu
• při poruchách vývoje a růstu
•  ke zlepšení celkového stavu po prodělané nemoci
•  v těhotenství a v období kojení
•  vhodný pro děti od 1 roku, mladistvé a dospělé
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.*

199 Kč

241 Kč

529 Kč

614 Kč

•  účinná pomoc pro podrážděné a unavené oči
•  použitelnost 6 měsíců po otevření
•  bez konzervantů, vhodný i pro velmi citlivé oči
V akci také Artelac TripleAction oční kapky 
10 ml za 279 Kč.
Zdravotnické prostředky. ČNO 0483 
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.*

HYAL�DROP MULTI  
oční kapky, 10 ml

209 Kč

245 Kč

•  doplněk stravy pro péči o váš zrak, který díky 
obsahu zinku přispívá k udržení normálního 
stavu zraku

V akci také další druhy AVILUT®.
Doplněk stravy.*  (1 kaps. = 6,10 Kč)

AVILUT® GINKGO 
RECORDATI
90 kapslí

549 Kč

661 Kč

Olfen Neo Forte, gel 
150 g

Olfen, gel
100 g

Olfen, gel
100 g

• Olfen, gel a Olfen Neo Forte, gel pro úlevu od bolesti zad, 
svalů a kloubů. 

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci. Olfen Neo Forte, 
gel je léčivý přípravek ke kožnímu podání, obsahuje účinnou látku diclofenacum 
diethylaminum. Olfen, gel je léčivý přípravek ke kožnímu podání, obsahuje 
účinnou látku diclofenacum natricum. Nepoužívejte léčivé přípravky souběžně.

150 g

Olfen, gel

299 Kč

394 Kč

169 Kč

214 Kč



*Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták, účinky a použití léků, léčivých přípravků a zdravotních prostředků konzultujte s lékařem nebo lékárníkem, 
dávkování nebo užití dle příbalového letáku. Užívejte léčivé přípravky pouze tehdy, pokud pociťujete příznaky, pro které jsou určeny, a po konzultaci s lékařem nebo 
lékárníkem. Léčivé přípravky omezené při výdeji na lékařský předpis (recept) užívejte výhradně podle doporučení lékaře. Účelem tohoto materiálu není zvýšení spotřeby, 
výdeje ani předepisování léčivých přípravků či zdravotních pomůcek. Nenabádáme vás k nevhodnému, nepřiměřenému nebo neopodstatněnému užívání léků, léčivých 
přípravků a zdravotních pomůcek. Doplňky stravy nenahrazují pestrou stravu ani zdravý životní styl, nenahrazují ani jiné lékařské terapie nebo medikace. Nepřekračujte 
doporučenou denní dávku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Běžnou cenou se rozumí průměrná aktuální cena příslušného přípravku či pomůcek v lékárnách, případně cena 
vyplývající z informací a sdělení výrobce či dovozce. Běžná cena se může v jednotlivých lékárnách lišit. Za takováto sdělení neneseme zodpovědnost. Za tiskové chyby neručíme. 
Aktuální seznam lékáren na www.alphega.cz. Tato nabídka platí od 1. 10. do 31. 10. 2022 včetně nebo do vyprodání zásob či vydání dárků.

•  kolageny Vital Proteins Collagen 
Peptides podpoří mladistvý vzhled

•  obsahují 20 g vysoce kvalitního 
kolagenu na porci

•  bez chuti a zápachu a výborně se 
rozpouští v jakémkoliv teplém 
i studeném nápoji

V akci také další druhy Vital Proteins.
Doplněk stravy. (100 ml = 189,79 Kč)

HERBADENT
zubní pasta z bylin 
s fl uoridy, 100 g

•  bylinná zubní pasta pro zdravé dásně 
a každodenní prevenci zubního kazu, s fl uoridy 
a léty ověřeným extraktem ze 7 léčivých bylin

V akci také HERBADENT HOMEO, zubní pasta z bylin 
bez fl uoru a mentholu, 100 g za 139 Kč.
Dentální hygiena.

119 Kč

149 Kč

•  prověřená ochrana pro miminka i maminky
•  klinicky ověřeno: pomáhá chránit zadeček před 

vznikem opruzenin
•  hydratuje a přirozeně regeneruje i tu nejcitlivější 

pokožku
• bez barviv a parfemace
V akci také Bepanthen Baby mast 30 g za 99 Kč.
Kosmetické přípravky. CH-20220209-119

BEPANTHEN BABY 
MAST
100 g

289 Kč

333 Kč

• léčí kožní a nehtové plísně
• rychle ulevuje od svědění
• aplikace na kůži pouze 1x denně1

V akci také EXODERIL® 10 mg/ml kožní roztok, 
10 ml za 169 Kč.
1při postižení nehtů 2x denně Volně prodejné léky k vnějšímu 
použití s účinnou látkou na¤ ifi n hydrochlorid. 
Čtěte pozorně příbalový leták.*

•  pomáda na rty + krém na ruce v praktickém, 
kabelkovém balení

•  placentární extrakt, koenzym Q10, měsíček 
zahradní, vitaminy C a E

•  pečuje, chrání a regeneruje
V akci také Regina Placenta 4.5 g nebo Jelení lůj 
s placentou 4,5 g za 59 Kč.
Kosmetické přípravky.

EXODERIL®
10 mg/g krém, 15 g

PLACENTA 2v1
na rty a ruce, 20 ml

129 Kč

155 Kč

109 Kč

135 Kč

ENDWARTS ORIGINAL
5 ml

Unikátní prostředky pro odstranění bradavic
Freeze: zmrazení oxidem dusným
Original a Pen: vysoušení kyselinou mravenčí
V akci také další přípravky Endwarts.
Zdravotnické prostředky. Před použitím EndWarts Original, Pen nebo 
Freeze si pečlivě pročtěte návod k použití. Číslo notifi kované osoby: 
0459 (EndWarts Freeze), 0546 (EndWarts Pen, EndWarts Original).

249 Kč

315 Kč

•  odstraní vši do 5 minut
•  chrání před opakovanou nákazou až 72 hodin díky 

obsahu faktoru na ochranu proti vším1

•  stačí 1 aplikace
•  bez silikonů, pro děti od 1 roku
V akci také další přípravky Paranit.
1Klinicky prokázaná 100% účinnost. Zdravotnický prostředek. 
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

PARANIT EXTRA 
SILNÝ SPREJ 
100 ml

359 Kč

407 Kč

VITAL PROTEINS 
COLLAGEN PEPTIDES
284 g

539 Kč

581 Kč
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Akční nabídka platí od 1. 10. do 31. 10. 2022
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•   uvolní ucpaný nos během několika minut, 
účinek trvá až na 12 hodin

• obsahuje extrakt z aloe vera a eukalyptol (cineol)
Lék k nosnímu podání s léčivou látkou oxymetazolin-hydrochlorid. 
Čtěte pečlivě příbalovou informaci!.*

SINEX VICKS ALOE 
A EUKALYPTUS 
0,5 mg/ml nosní sprej, roztok
15 ml

105 Kč

138 Kč

185 Kč

226 Kč

TEREZIA HLÍVA 
ÚSTŘIČNÁ
s rakytníkovým olejem
60 + 60 kapslí NAVÍC

• hlíva s deklarovaným obsahem betaglukanů
• rakytník podporuje imunitu
• bez konzervačních látek
V akci také další přípravky.
Doplněk stravy.* (1 kaps. = 3,33 Kč)

399 Kč

429 Kč

•   čistý krystalický kolagen ve formě měkkých, 
snadno polykatelných kostiček

•   balení na 2 měsíce užívání – stačí pouze 
1 kostička denně

• bez barviv a přídavných látek
Doplněk stravy.* (1 kost. = 5,65 Kč)

•  pro podporu 
tvorby kostí a zubů

•  vitamin D3 reguluje metabolismus vápníku 
a podporuje imunitu

•  kapky pro děti již od narození
V akci také další přípravky Vitamin D3 
v tobolkách.
Doplněk stravy.* (100 ml = 1.790 Kč)

COLAFIT
60 kostiček

TEREZIA VITAMIN D3 
400 IU
kapky, 10 ml

339 Kč

446 Kč 179 Kč

229 Kč

299 Kč

386 Kč

VÝHODNÉ BALENÍ

0,5 mg/ml nosní sprej, roztok

99 Kč

127 Kč

Vybavte si 
podzimní 
lékárničku

220

NOBIS Lékárna, Brno

Oficiální partnerská lékárna 
Polikliniky Zahradníkova

NOBIS Lékárna 
Poliklinika Zahradníkova 
Zahradníkova 494/2, 602 00 Brno
 
Tel.: 604 27 00 27 
E-mail: polza@nobislekarny.cz
www.nobislekarny.cz

Otevírací doba: 
Po - Čt: 07:00 - 18:00
Pá:  07:00 - 16:00

Oficiální partnerská lékárna 
Polikliniky Zahradníkova

Těšíme se na vaši návštěvu
Akční nabídka platí od 1. 10. do 31. 10. 2022

Nabízíme široký sortiment léčivých přípravků vázaných na recept i volně prodejných, 
doplňků stravy, zdravotnických prostředků a individuálně připravovaných léčivých 
přípravků. V nabídce máme bezlepkové potraviny, léčebnou a hypoalergenní 
kosmetiku, přípravky dentální hygieny a mnoho dalšího.


