PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ
NAROZENINY!
PŘIJMĚTE OD NÁS DÁREK - SLEVU 20 %
NA NÍŽE UVEDENÉ PRODUKTY.
Vybrané produkty zakoupíte ve všech Lékárnách AGEL po předložení slevového kupónu, který jsme Vám zaslali e-mailem.
V rámci jednoho nákupu lze nakoupit více produktů s použitím kupónu a klientské karty.

Ibuprofen 400mg Galmed por.tbl.ﬂm.30x400 mg

Walmark Biopron9 tob.60+20

Walmark Marťánci Gummy s echinaceou 50 ks

Tlumí bolest, tlumí zánět a snižuje teplotu.
Užívá se při bolesti hlavy, zubů, zad a při bolestivé
menstruaci. Zmírňuje bolesti svalů a kloubů
provázející chřipková onemocnění.

Pro každodenní péči o střevní mikroﬂóru. Vyvážená
kombinace 9 probiotických kmenů s prebiotiky
v denní dávce 9 miliard CFU*. Pro dospělé
a děti od 3 let. *CFU-počet živých
mikroorganismů tvořících kolonie.

Chutné želatinové tablety pro podporu zdraví,
imunity a vitality. S echinaceou, vitaminem C a zinkem,
které podporují funkci imunitního systému.
Bez umělých barviv, sladidel,
konzervantů, lepku a laktózy.
Vhodné pro děti od 3 let.

Physiomer Hypertonický nosní sprej 135ml

Galverde 3mg pas.24x3 mg

Přírodní nosní sprej s obsahem 100% mořské vody.
Uvolní ucpaný nos při nachlazení i alergické rýmě.
Čistí a regeneruje nosní sliznici.
Pro dospělé a děti od 2 let.
Zdravotnický prostředek.

STOP BOLESTI V ÚSTECH A KRKU
- ke zmírnění bolesti a podráždění v ústní
dutině a krku (bolest, zarudnutí, otok),
již pro děti od 6 let.

Gastrocid Galmed tbl.24

Lactacyd Pharma Senzitivní 250ml
Lact

MAGNETRANS 375mg 50 tyčinek granulátu
MAGNETR

Neutralizuje kyselé prostředí, mátová příchuť.
ť.
Aktivní látky: 680 mg uhličitan vápenatý,
80 mg uhličitan hořečnatý. Vápník přispívá
k normální funkci trávicích enzymů.

Přípravek pro intimní hygienu žen
s šetrným a jemným složením.
Pro každodenní použití.
Gynekologicky testováno.

Denní dávka hořčíku bez zapíjení,
D
sna
snadno
a rychle se rozpouští v ústech.
Osvěžující chuť citrón-grapefruit.
O

Walmark Prostenal Control tbl.60

Walmark Urinal tob.60

Osvědčená péče pro zdravou prostatu a podporu potence.
Vylepšené složení s Saw palmetto, kopřivou dvoudomou pomáhají udržovat správnou funkci
močového ústrojí a zdraví prostaty.
Dále obsahuje zinek, kotvičník zemní,
vitamin B6, vitamin D3.

Dlouhodobá péče o močové cesty.
Kombinace extraktu z kanadských brusinek,
sušené brusinkové šťávy, vitaminu D
a zlatobýlu obecného.

Walmark Koenzym Q10 30 mg tob.60
60

Walmark Zinek 15 mg tbl.90

Walmark Selen 100 mg tbl.90
W

Kvalitní koenzym Q10 získaný přírodní cestou.
u.
Koenzym Q10 se přirozeně vyskytuje
v lidském těle, hraje jednu z klíčových
rolí v získání energie z potravy.

Kvalitní zzinek v organické, dobře vstřebatelné formě.
Zinek přis
přispívá k udržení normálního stavu vlasů, nehtů,
pokožky, kostí a kognitivních funkcí.
Podporuje imunitní systém, pomáhá
zachovat plodnost, reprodukční
systém i normální hladinu
testosteronu v krvi.

Selen přis
přispívá k normální funkci imunitního systému
a udržení
ud
normálního stavu vlasů a nehtů.
Pomáhá
Pom
chránit před oxidativním stresem
zapříčiněným volnými radikály.
Vysoký
V
ys
obsah selenu prémiové kvality.

Walmark Biotin 300 mg tbl. 90

Walmark Železo 20 mg tbl.30

Vysoká dávka biotinu v jedné tabletě.
Biotin má příznivý účinek na pokožku těla
a pomáhá ji udržovat v dobrém stavu,
přispívá k udržení zdravých vlasů.

Jed
Jedinečná
kombinace železa a komplexu vitaminů
a minerálů pro tvorbu krve. Železo, vitamin B12
a kyselina listová přispívají k normální
tvorbě červených krvinek a snížení
únavy a vyčerpání. Vhodné především
pro dárce krve.

PET HEALTH
L CARE
Fytopipeta pes do 10 kg a kočka,1x15ml
F

PET HEALTH
L CARE
Fytopipeta pes 10-20 kg, 3x10ml
F

PET HEALTH
L CARE
Fytopipeta
pes od 20 kg 6x10ml
F

Repelentní biocidní pří
přípravek
ř pravek pro psy a kočky
k s účinností
proti klíš
klíšťatům
í ťatům a blechám. Obsažený geraniol parazity
t
odpudí,
í dehydratuje nebo vysuší,
í obvykle
nemají dostatek času na předání
infekce mazlíčkovi.

Repelentní biocidní přípravek
pří
ř pravek pro psy a kočky
k s účinností
proti klíš
klíšťatům
í ťatům a blechám. Obsažený geraniol parazity
t
odpudí, dehydratuje nebo vy
odpudí
v
vysuší,
suší obvy
obvykle
v kle
nemají dostatek času na předání
infekce mazlíčkovi.

Repelentní biocidní pří
přípravek
ř pravek pro psy a kočky s účinností
proti klíšťatům
klíš
í ťatům a blechám. Obsažený geraniol parazity
t
odpudí, dehydratuje nebo vysuší,
odpudí
vysuší obvykle
nemají dostatek času na předání
infekce mazlíčkovi.

BALENÍ

NÁZEV PRODUKTU
Ibuprofen 400mg Galmed por.tbl.ﬂm.30x400 mg (Léčivý přípravek k vnitřnímu

DOPORUČENÁ CENA

30 tablet

AKČNÍ CENA

66 Kč

53 Kč

užtí. Obsahuje léčivou látku ibuprofenum. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.)
Walmark Biopron9 tob.60+20 (doplněk stravy*)

60+20 tablet

459 Kč

367 Kč

Walmark Marťánci Gummy s echinaceou 50 ks (doplněk stravy*)

50 ks

169 Kč

135 Kč

Physiomer Hypertonický nosní sprej 135ml (zdravotnický prostředek)

135ml

219 Kč

175 Kč

149 Kč

119 Kč

69 Kč

55 Kč

Galverde 3mg pas.24x3 mg (Léčivý přípravek k orálnímu podání s účinnou látkou 24 pastilek
benzydamini hydrochloridum 3 mg v 1 pastilce. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.)
Gastrocid Galmed tbl.24 (doplněk stravy*)

24 tablet

Lactacyd Pharma Senzitivní 250ml (kosmetika)

250ml

169 Kč

135 Kč

MAGNETRANS 375 mg 50 tyčinek granulátu (doplněk stravy**)

50 tyčinek granulátu

155 Kč

124 Kč

Walmark Urinal tob.60 (doplněk stravy*)

60 tobolek

390 Kč

312 Kč

Walmark Prostenal Control tbl.60 (doplněk stravy*)

60 tablet

499 Kč

399 Kč

Walmark Koenzym Q10 30 mg tob.60 (doplněk stravy*)

60 tobolek

210 Kč

168 Kč

Walmark Zinek 15 mg tbl.90 (doplněk stravy*)

90 tablet

125 Kč

100 Kč

Walmark Selen 100 mg tbl.90 (doplněk stravy*)

90 tablet

179 Kč

143 Kč

Walmark Biotin 300 mg tbl. 100 (doplněk stravy*)***

100 tablet

179 Kč

143 Kč

Walmark Biotin 300 mg tbl. 90 (doplněk stravy*)

90 tablet

169 Kč

135 Kč

Walmark Železo 20 mg tbl.30 (doplněk stravy*)

30 tablet

125 Kč

100 Kč

PET HEALTH CARE Fytopipeta pes do 10 kg a kočka, 1x15ml

1x15ml

179 Kč

143 Kč

3x10ml

269 Kč

215 Kč

6x10ml

329 Kč

263 Kč

(Složení: 9 g/kg Geraniol.Používejte biocidy bezpečným způsobem.
Před použitím si vždy pečlivě přečtěte označení a informace o přípravku.)
PET HEALTH CARE Fytopipeta pes 10-20 kg, 3x10ml
(Složení: 9 g/kg Geraniol.Používejte biocidy bezpečným způsobem.
Před použitím si vždy pečlivě přečtěte označení a informace o přípravku.)
PET HEALTH CARE Fytopipeta pdes od 20 kg, 6x10ml
(Složení: 9 g/kg Geraniol.Používejte biocidy bezpečným způsobem.
Před použitím si vždy pečlivě přečtěte označení a informace o přípravku.)
*Doplňky stravy nejsou náhražkou vyvážené a pestré stravy a zdravého životního stylu.
**Doplněk stravy s hořčíkem. Doplňky stravy nejsou náhražkou vyvážené a pestré stravy a zdravého životního stylu.
*** Do vyprodání zásob.

Nabídka je platná do 31. 3. 2020.

lekarna.agel.cz

