Platnost od 10.3. do 30.4. 2016
Platnost od 10.3. do 30.4. 2016
Platnost od 19.5. do 30.6.2016

lékárna

Nové Pilulka Lékárny u vás ve městě!
České Budějovice

Prachatice

Pilulka Lékárna, Lannova třída 87/43, tel: 387 423 119

Pilulka Lékárna, nám. Přátelství 665, tel.. 388 315 661

Jihlava

Hradec Králové

Pilulka Lékárna , Kollárova 19, tel: 567 210 977

Pilulka Lékárna, Štefánikova 454/28a, tel.: 495 271 730

Praha 2

Praha 3

Pilulka Lékárna, Vinohradská 24, tel.: 222 520 434

Pilulka Lékárna, Vinohradská 196, tel: 271 732 489

POUZE od 19.5. do 29.5.
Ibalgin® 400
Balení 24tablet

Účinné analgetikum:
� S protizánětlivým účinkem.
� Pomáhá při bolesti hlavy, zubů, zad, svalů, kloubů a menstruační bolesti.
� Snižuje horečku.
Pro dospělé a dospívající od 12 let.
Růžový Ibalgin® je jen jeden. Ten od Zentivy.

-42 %

29 Kč
běžná cena

50 Kč

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

EXODERIL® krém
Balení 30 g

Exoderil je antimykotický, protizánětlivý krém
k zevnímu použití.
Přípravek se používá k léčbě:
�Plísňových onemocnění kůže nebo kožních
záhybů.
�Meziprstových plísňových onemocnění.
�Plísňových onemocnění nehtů.
�Kandidových onemocnění kůže.
�Pityriasis versicolor, která je vyvolávána
Pityrosporon orbiculare.
�Mykóz způsobených druhotnou bakteriální
infekcí.
�Zánětlivých kožních plísňových onemocnění
(se svěděním i bez svědění).

-46 %

99 Kč
běžná cena

184 Kč

Exoderil - léčivý přípravek k vnějšímu použití. Léčivá látka naftifini hydrochloridum. Čtěte pečlivě příbalový leták.

BEPANTHEN® CARE MAST
Balení 100 g

�Pomáhá chránit dětský zadeček před vznikem
opruzení.
�Pro každodenní péči.
�Přispívá k posílení kožní bariéry, hydratuje
a regeneruje pokožku.

-35 %

199 Kč
běžná cena

307 Kč
Čtěte pečlivě návod k použití! Bepanthen Care Mast je kosmetický přípravek.
L.CZ.MKT. CC.07.2015.0380,
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lékárna

Apo-Ibuprofen 400mg

Pilulka Klub

Balení 100 tablet

Již 150 tisíc zákazníků čerpá
výhody Pilulka Klubu. A vy?

� Uleví od bolesti zad, kloubů
i menstruační bolesti.
� Snižuje horečku a tlumí
projevy zánětu.
� V nabídce také balení
po 30tbl.

Více na straně č.2.

-17 %

119 Kč

Aulin gel

běžná cena

144 Kč

-31 %

Balení 50 g

� Rychlý a účinný gel proti bolesti
pohybového aparátu.
� Citelná úleva do několika minut
od aplikace.
� Nevysušuje pokožku.

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofenum. Čtěte pečlivě příbalový leták.

109 Kč
běžná cena

158 Kč

Lék s účinnou látkou nimesulid. Ke kožnímu podání. Čtěte pečlivě příbalový leták.
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BL
TA ÍC
0 V
+ 1 NA

Super PRSA + štíhlá linie

Fenistil gel

Panadol Extra

Obsahuje výtažky z rostlin s obsahem fytoestrogenů,
které napomáhají zvětšení a zpevnění poprsí
přirozenou cestou. Srdečník obecný příznivě
upraví pravidelnost menstruačního cyklu a zmírní
menstruační bolesti nebo příznaky klimakteria.
Mořské řasy Kelp příznivě působí na hubnutí.

Rychlá a účinná úleva od svědivé podrážděné
pokožky různého původu:
- Svědivá vyrážka, poštípání hmyzem, spálení od
slunce, povrchové popáleniny, kopřivka.
� Forma gelu má chladivý účinek.
� Účinkuje přímo v místě svědění a podráždění.
� Rychle se vstřebává, nemastí, nelepí.

Panadol Extra při mírné až středně silné bolesti hlavy
včetně migrény, bolesti zubů, proti menstruačním
bolestem, bolestem svalů, kloubů a bolesti v krku.
Nedráždí žaludek.

Balení 90 kapslí

Balení 30 g/30 mg

-10 %

409 Kč

Balení 30+10 tablet navíc

85 Kč

139 Kč
běžná cena

běžná cena

+

155 Kč

449 Kč

Pečlivě čtěte příbalovou informaci a nebo se o
nejvhodnějším použití poraďte lékařem či lékárníkem.
Fenistil® gel je lék k zevnímu použití. Obsahuje
dimetindeni maleas.

Doplněk stravy.

Lék na vnitřní užití. Pozorně si přečtěte příbalovou informaci. O
správném použití se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

SPECIÁLNÍ NABÍDKA

Voltaren Emulgel

apo-ibuprofen 400 mg

Panthenol 10% Swiss PREMIUM
gel 100 + 25ml Zdarma

Voltaren Emulgel působí přímo v místě bolesti trojím
účinkem:
� Uleví od bolesti.
� Tlumí zánět.
� Zmenšuje otok.

� Uleví od bolesti zad, kloubů i
menstruační bolesti.
� Snižuje horečku a tlumí
projevy zánětu.

Přípravek poskytující
rychlou úlevu a
regeneraci podrážděné
pokožky. Obsahuje
vysoký podíl účinných
látek D-Panthenolu
10 %, aloe vera a
vitaminů A, D, E, F.
Zklidňuje, regeneruje,
vyživuje a zabraňuje
předčasnému stárnutí
pokožky.

Balení 150 g + 50 g navíc

NAVÍC VOLTAREN
EMULGEL 50 G

+

Balení 30 tablet

-26 %

249 Kč

Lék na vnější použití. Obsahuje diclofenacum
diethylaminum. Pozorně si přečtěte příbalovou informaci.

SEZNAM LÉKÁREN NA ZADNÍ STRANĚ

44 Kč
běžná cena
60 Kč

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofenum.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Kosmetika.

109 Kč
běžná cena

122 Kč

e-shop: www.pilulka.cz

PIlUlka klUBU
Stát se členem je velmi snadné. Ať už se
registrujete v kamenné lékárně nebo na
internetu, vždy máte stejné výhody a vše je
propojené. Pod jedním účtem může navíc
čerpat výhody celá rodina.

Registrujte se v Pilulka Lékárně
Registrace nezabere více
jak 1 minutu.

Registrujte se na internetu
na www.pilulka.cz/klub.

Nakupte na www.pilulka.cz
a staňte se členem Pilulka Klubu.

Jedinečný klub plný výhod spojující odměny z nákupů v síti
kamenných lékáren Pilulka a internetových nákupů
na www.pilulka.cz.
Co Vám nabízíme:

1
2
3
4

Garantujeme nejnižší doplatky za léky na předpis
pro všechny.
Nabízíme velké množství léků na předpis úplně bez
doplatků.
Nezaměňujeme aktivně léky na předpis.
Respektujeme ve většině případů, co Vám předepíše
ošetřující lékař.

Nabízíme nejvýhodnější ceny na vybraná volně
prodejná léčiva a potravinové doplňky.

Připíšeme Vám na konto minimálně 1% z hodnoty
nákupu volně prodejných léčiv a doplňků
za nákupy v lékárně i na www.pilulka.cz.

JAK SE PROKÁZAT A JAK ČERPAT
VÝHODY PILULKA KLUBU
Pro nás jste členem Pilulka Klubu Vy a Vaše
rodina. Nepotřebujete plastovou kartu,
abyste mohli čerpat všechny výhody.

Jménem

Řekněte nám své jméno a můžete ihned čerpat
všechny výhody bonusového konta.

Cesta k výhodám je snadná, stačí se prokázat
jednou z těchto možností:
Mobilním telefonem

Máte chytrý telefon? Nenutíme Vás nosit plastovou
kartu. Jsme moderní jako Vy. Váš mobil je vstupenkou
ke všem výhodám.

Plastovou kartou

Rozumíme. Máte rádi klasiku v podobě plastové karty.
I tu vám nabízíme, ale věřte, preferujeme ekologičtější
varianty.

Kompletní informace naleznete na www.pilulka.cz/klub

Daylong kids SPF 30 200ml
+ After Sun Gel NAVÍC

Daylong regular SPF 15

V AKCI TAKÉ:
Daylong extreme SPF 50+
200ml +After Sun Gel NAVÍC
Balení 200 ml

Balení 200 ml

� Daylong kids SPF 30 je lipozomální
locio určené speciálně pro děti.
� Hydratuje jemnou dětskou kůži a
je vybavené extrémní odolností vůči
sladké i slané vodě.
� Daylong after sun Gel je chladivý
a hydratační gel určený pro kůži
namáhanou sluncem.

Balení 200 ml

Daylong extreme SPF 50+ je lipozomální locio pro
fototyp 1 a 2. Je určen pro kůži extrémně citlivou na
sluneční záření a při extrémní expozici UV záření.
Daylong after sun Gel je chladivý a hydratační gel
určený pro kůži namáhanou sluncem.

499 Kč
V AKCI TAKÉ:
Daylong ultra SPF 25 200ml
+ After Sun Lot. 200ml
Balení 200 ml

499 Kč

669 Kč

v akci také další
produkty Daylong

Daylong ultra SPF 25 je lipozomální locio
pro fototyp 2 až 6. Je extrémně odolný
vůči sladké a slané vodě. Daylon after
sun Lotion je hydratující a ošetřující locio
s chladivým účinkem. Slouží na ošetření
kůže po pobytu na slunci. 
Kosmetika.

ALTERMED SUN 2v1 krém SPF50+
+tyčinka SPF50+
na citlivé části pokožky

ALTERMED SUN spray
Suchý olej SPF
Balení 150 ml

Suchý olej ve
spreji s vysoce
fotostabilními UV
filtry chrání pokožku
před škodlivými vlivy
slunečního záření.
Rychle se vstřebává,
nezanechává
mastné stopy.
Vitamin E působí
jako antioxidant.
Vodě, potu, otěru
odolný, je šetrný k
dětské pokožce.

SUN krém SPF50+
+ tyčinka SPF50+
obsahují vysoce
fotostabilní UV
filtry, chránící DNA
buňky pokožky před
volnými radikály
a vlivy slunečního
záření. Ovocný extrakt
chrání pokožku
před stárnutím.
Praktické balení a
pevná konzistence je
předností výrobku.

� Spolehlivě chrání kůži před
sluncem díky
širokospektrální UVA a UVB
ochraně.
� Nemastí, hydratuje a ošetřuje
kůži pomocí Aloe
vera a vitaminu E.
� Bez parfému, PEG
emulgátorů a přídavných
konzervačních látek.
� Extrémně odolné vůči sladké
a slané vodě.

-16 %

374 Kč
běžná cena

Kosmetika.

ALTERMED SUN Superbronze
Aerosol SPF 15
Balení 150 ml

SUN superbronze
SPF 15 emulze na
opalování ve spreji
obsahuje unikátní
bio-urychlovač
opálení, který
zvyšuje syntézu
melaninu a
urychluje proces
intenzivního
opálení. Sprej
obsahuje
antioxidant
vitamín E.

349 Kč

349 Kč

199 Kč
Kosmetika. Do vyprodání zásob.

Altermed Panthenol
chladivý sprej ice effect 10%
Altermed Panthenol
Řada s vysokým obsahem D-Panthenolu a
účinných látek pro maximální regeneraci a
hydrataci pokožky vystavené slunci.

Kosmetika. Do vyprodání zásob.

Kosmetika. Do vyprodání zásob.

V AKCI TAKÉ:
altermed panthenol
tělové mléko
s rakytníkem 9%

-10 %
-10 %

135 Kč
běžná cena

151 Kč

Kosmetický přípravek.

446 Kč

Kosmetika.

135 Kč
běžná cena

151 Kč

Claritine 30 tbl.
+ Claritine 7 tbl.

TEREZIA Rakytníkový olej

Analergin

100% rakytníkový olej s obsahem vitaminů A a E
a OMEGA kyselin 3,6, 7 a 9. Rakytník podporuje
obranyschopnost organizmu, posiluje činnost
srdce a působí příznivě na pokožku.

Přípravek proti alergiím, ke zmírnění nosních
a očních příznaků sezónní a celoroční alergické
rýmy, ke zmírnění příznaků chronické kopřivky
nejasného původu.

Balení 30 tobolek

Balení 30 tablet

ZAPOMEŇTE NA ALERGII a užijte si den!
� Úleva od kýchání, výtoku z nosu, slzení očí.
� Účinkuje 24 hodin.
� Může se užívat bez ohledu na dobu jídla.

Balení 30 tablet

199 Kč

+

běžná cena

279 Kč
*

Kč
= 80
sleva

-20 %

Platnost akce od 12.5.2016 do 30.6.2016 nebo do vyprodání zásob.
Claritine (7x10mg a 30x10mg) tablety jsou volně prodejné léčivé
přípravky s léčivou látkou loratadin k vnitřnímu užití.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. *v období od 10/2014 do 10/2015
nejprodávanější značka na světě v kategorii protialergických léčivých
přípravků (kategorie prodejů do lékáren) L.CZ.MKT.CC.05.2016.0689

Endiaron

®

Balení 20 tablet
Nenechte se prohánět!
� Šetří normální střevní mikroflóru.
� Vhodný pro léčbu průjmu cestovatelů.
� Zastavuje průjem tak, že zneškodní baktérie,
které průjem vyvolaly.

-14 %

192 Kč
běžná cena

240 Kč
V AKCI TAKÉ:
TEREZIA Rakytníkový olej
Balení 50+10 tobolek

85 Kč
běžná cena

100 Kč

Lék k vnitřnímu užití s úč. látkou cetirizin. Před užitím čtěte
příbalový leták.

SlaDIA sladidlo
600 + 100 tablet ZDARMA
� Unikátní přírodní sladidlo ze stévie a sukralózy.
� Spotřebiteli testovaná výborná chuť bez nepříjemných
pachutí.
� Vhodné pro osoby s diabetes.

-20 %

359 Kč
běžná cena

449 Kč
Doplněk stravy.

189 Kč
běžná cena

Nolpaza® 20 mg

-16 %

205 Kč

Balení 14 enterosolventních tablet

125 Kč
běžná cena

150 Kč

Endiaron® je lék k vnitřnímu užití. Obsahuje cloroxinum.
Čtěte pozorně příbalovou informaci a poraďte se s lékařem
nebo lékárníkem.

� Dlouhodobá úleva od pálení žáhy.
� Stačí jen 1 tableta denně.
� Lék s účinnou látkou pantoprazolum.
Potravina.

Bepanthen® Plus

Swiss LAKTOBACILY “5“

� Má dvojí účinek – DEZINFIKUJE A HOJÍ.
Vhodný i pro děti.
� Podporuje hojení drobných povrchových
poranění kůže s rizikem infekce – odřeniny,
škrábnutí, záděry.

� BONUS 10% ZDARMA.
� Ideální na cesty stabilní bez ledničky.
� Pro bezproblémové
užívání i zažívání na
Vaší dovolené.
� Složení vhodné
pro všechny věkové
kategorie.

Balení 33 kapslí

Balení 30 g

-21 %

-17 %

129 Kč

129 Kč

běžná cena

165 Kč

běžná cena

157 Kč

-15 %

190 Kč
běžná cena

224 Kč

V AKCI TAKÉ:
Swiss LAKTOBACÍLKY
dět.třešňové
10% zdarma

-13 %

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Bepanthen Plus je lék k
vnějšímu použití. Obsahuje léčivou látku dexpanthenolum
a desinfekční látku chlorhexidini dihydrochloridum. L.CZ.
MKT.CC.07.2015.0393

159 Kč

®

SEZNAM LÉKÁREN NA ZADNÍ STRANĚ	

běžná cena

Lék k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalový leták.

183 Kč

Doplněk stravy.

e-shop: www.pilulka.cz

Larypront s propolisem
a citronem

Priorin® Extra
Balení 60 kapslí

� Doplněk stravy, který obsahuje složení 3AKTIV+
(extrakt z prosa, L-Cystin, vitamín B5) a biotin,který
přispívá k udržení přirozeného stavu vlasů.
� Vhodný k dlouhodobému užití.
� Vhodný pro kompletní péči o vlasy s Priorin® Extra
šampónem pro krásný a zdravý vzhled vlasů.

-55 %

Balení 10 tobolek

Balení 24 tablet

Lék proti průjmu.

Produkt s obsahem přírodního enzymu
lysozymu, který štěpí stěny bakterií a ničí je.
Šalvějová silice zklidní podrážděný krk.
Doporučené dávkování: 1 tableta každé 3-4
hodiny, maximálně 4 tablety denně, nechat
volně rozpustit v ústech.

199 Kč

Dárek zdarma
larypront se
šalvějí 12 tbl.

běžná cena

443 Kč

+

-51 %
V AKCI TAKÉ:
Priorin® Extra
šampón 200 ml

Loperon® cps

-11 %

79 Kč

49 Kč

běžná cena

89 Kč

běžná cena

100 Kč

Priorin®Extra kapsle jsou doplněk stravy.
Priorin® Extra šampón je kosmetický přípravek.
Biotin přispívá k udržení přirozeného stavu
vlasů. L.CZ.MKT.CC.03.2016.0612.

LIVOSTIN , NOSNÍ SPREJ,
SUSPENZE
®

165 Kč

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití k léčbě průjmu s účinnou látkou
loperamidi hydrochloridum. Pro dospělé a děti od 2 let. Čtěte
pozorně příbalový leták.

V AKCI TAKÉ:
Larypront se šalvějí 24 tbl.

Colavital SWISS 70 kostiček

+

Celoroční i sezónní příznaky alergické konjunktivitidy.

� Pomáhá udržovat klouby zdravé1, pružné1 a pohyblivé1.
� Maximální porce kolagenu - 1 kostička zaručí příjem
1 000 mg kolagenového gelu s vysokou vstřebatelností
do organizmu.
� Snadno polykatelný doplněk stravy.
� Čistý lyofilizovaný kolagen a RSVital™ (extrakt z plodů
růže šípkové1).

� Okamžitá úleva. � Cílené působení v místě obtíží.
V AKCI TAKÉ:
LIVOSTIN®, OČNÍ KAPKY,
SUSPENZE
Příznaky alergické rinitidy.
� Okamžitá úleva.
� Cílené působení v místě obtíží.

Dárek zdarma
larypront
s propolisem
a citronem 12 tbl.

165 Kč

Pro zklidnění krku. Doplněk stravy se sladidlem.

166 Kč

-10 %

NAVÍC Canesten IntimGel 100 ml
k nákupu Canesten GYN 1 den!

běžná cena

184 Kč

269 Kč
běžná cena

299 Kč
Reklama na léčivý přípravek. Nosní sprej, suspenze Livostin® k nosnímu
podání a oční kapky, suspenze Livostin® k očnímu podání obsahují
levokabastin-hydrochlorid. Před použitím si pečlivě přečtěte celou
příbalovou informaci. Držitel registrace: McNeil Products Ltd., UK. Místní
zástupce: Johnson & Johnson, s.r.o., Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5.

Doplňek stravy.

Gingio® tablety

Magne B6® Forte

Volně prodejný lék zlepšující činnost mozku.
Užití při: poruchách paměti, snížené schopnosti
soustředění, depresi, závrati, hučení v uších,
bolestech hlavy, poruchách prokrvení mozku a
končetin.

Magne B6® Forte tablety obsahují citrát hořčíku
pro účinné doplnění hořčíku. Hořčík a vitamín B6
přispívají ke snížení míry únavy a vyčerpání a k
normální psychické činnosti.

Balení 50 potahovaných tablet

Balení 100 potahovaných tablet

+

209 Kč
-10 %

běžná cena

252 Kč

251 Kč
běžná cena

279 Kč

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití. Účinná látka: extrakty z listů
Ginkgo biloba. Čtete pozorně příbalový leták.

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Léčivý přípravek
Canesten® GYN 1 DEN obsahuje tabletu k vaginálnímu
použití. Obsahuje léčivou látku clotrimazolum.
Canesten IntimGel 100 ml je kosmetický přípravek a
nenahrazuje léčbu. L.CZ.MKT.CC.03.2016.0632

166 Kč
běžná cena

181 Kč

I

VNĚ

UZ
XKL

Do vyprodání zásob.
E

Doplněk stravy.

Pro vaše miláčky
Advantix spot-on pes do 4 kg

drontal tablety pro kočky

� Odpuzuje a hubí klíšťata dříve, než se stačí
zakousnout a přenést nebezpečné nemoci.
� Působí také proti blechám, komárům,
bodavým mouchám, flebotomům a všenkám.
� Vhodný pro březí a kojící feny a pro štěnata od
7 týdnů věku a 1,5 kg hmotnosti.
� Nepoužívejte u koček!

� Oválná tableta pro snadné
polykání.
� Působí proti nejčastějším
vnitřním parazitům koček.
� Doporučujeme kočky
odčervovat pravidelně
každé 3 měsíce.

Balení 2 tablet

� Odpuzuje a hubí klíšťata u psů a koček
(pro kočky obojek 38 cm).
� Hubí blechy a jejich vývojová stadia.
� U psů působí také proti všenkám.
� Účinnost až po dobu 8 měsíců.
� Voděodolný.

129 Kč

210 Kč

Foresto obojek pro kočky
a malé psy (38 cm)

pro kočky

Veterinární přípravek. Ekoparazitika. Tablety.

V AKCI TAKÉ:
drontal plus flavour tablety pro psy

pro psy

V AKCI TAKÉ:
Advantix spot-on
pes 4-10 kg

217 Kč
V AKCI TAKÉ:
Advantix spot-on
pes 10-25 kg

258 Kč

299 Kč

� Ochucené tablety na odčervení psů.
� Působí proti nejčastějším vnitřním parazitům
u psů včetně giardií.
� Doporučujeme psy odčervovat pravidelně
každé 3 měsíce.

pro psy

629 Kč

drontal plus flavour
35 kg tablety
Balení 2 tablet
� Ochucené tablety na
odčervení psů.
� 1 tableta na 35 kg hmotnosti
psa.
� Působí proti nejčastějším
vnitřním parazitům u psů
včetně giardií.
� Doporučujeme psy
odčervovat pravidelně každé
3 měsíce.

V AKCI TAKÉ:
Foresto obojek pro velké psy (70 cm)

369 Kč

Drontal Dog Flavour
150/144/50 mg tablety
Balení 2 tablet

V AKCI TAKÉ:
Advantix
spot-on
pes 25-40 kg

Veterinární přípravek. Ekoparazitika. Pipety.

Péče o srst - jemný šampon

� Nové tablety s masovou
příchutí ve
tvaru kostičky na odčervení
psů.
� Působí proti nejčastějším
vnitřním
parazitům u psů včetně giardií.
� Doporučujeme psy
odčervovat pravidelně každé
3 měsíce.

799 Kč
136 Kč

Veterinární přípravek. Ekoparazitika. Tablety.

Veterinární přípravek. Ekoparazitika. Obojky.

Balení 200 ml

Dehinel Plus Flavour tablety pro psy
Balení 100 tablet

péče o zuby a dásně
Balení 100 ml

� Pro péči o srst všech odstínů.
� Dodává lesk a srst se dobře rozčesává.
� S rakytníkovým a avokádovým olejem.
� Bez parfémů.

Dehinel plus Flavour jsou
tablety pro psy určeny k
prevenci a k léčbě infekcí
vyvolaných oblými a
plochými červy u dospělých
psů a štěnat od 2 týdnů
stáří.

� Pro šetrné čištění zubů
a dásní.
� Odstranění
bakteriálního plaku
a zápachu.
� Prevence zánětu.

100 tablet 2 400 Kč / 1 990 Kč
1 tableta 24,90 Kč / 19,90 Kč

Lze zakoupit také jako
jednotlivé tablety.
Veterinární léčivé přípravky.

169 Kč

Veterinární přípravek. Více informací o přípravcích naleznete
na www.pethealthcare.cz. K vnějšímu užití pro psy.

Péče o klouby
Balení 90 tablet

� Komplexní péče o pohybový
aparát psů.
� 5 aktivních látek:
glukosamin,chondroitin,MSM,
kolagen, vitamin C.
� Příznívě ovlivňuje kloubní
chrupavku.

199 Kč
475 Kč

K vnitřímu užití pro psy. Veterinární přípravek.Více informací o
přípravcích naleznete na www.pethealthcare.cz.

K vnějšímu užití pro psy. Veterinární přípravek.Více informací o
přípravcích naleznete na www.pethealthcare.cz.

Predator Parazit
2x100 ml+hřeben

Repelent PREDATOR FORTE spray

Sérum a šampon, které se ve svých
účincích doplňují. Účinný prostředek při
výskytu vší a hnid. Neobsahuje biocidní
látky, proto se nevytváří nežádoucí
rezistence. Navíc je přiložen i hřeben
„všiváček“ určený k mechanickému
odstranění hnid a vší.

Aerosolový parfemovaný repelentní přípravek určený
k odpuzování komárů, klíšťat a jiného obtížného
hmyzu. Vysoce efektivní, jemně parfemovaný, suchý
repelent pro děti od 4 let. Vhodný pro delší pohyb
v přírodě, nebo při zvýšené fyzické zátěži. Doba
účinnosti min. 8 hodin. Bezpečnostní pojistka proti
náhodnému úniku.

Balení 150 ml

-10 %

hřeben zdarma

-10 %

314 Kč

136 Kč

běžná cena

349 Kč

běžná cena

152 Kč

Kosmetika. Přípravek je určen pouze k vnějšímu použití.

Kosmetika.Přípravek je určen pouze k vnějšímu použití.

Repelent PREDATOR JUNIOR spray

Repelent Predator MAXX Plus sprej

Repelentni pěna pro děti od 3 měsíců a osoby
s přecitlivělou pokožkou. Odpuzuje klíšťata,
komáry a jiný obtížný hmyz. Výrobek je testován
v záplavových oblastech lužního lesa s vysokým
výskytem komárů. Nepoškozuje vlnu, bavlnu a
nylon.

Repelent PREDATOR MAXX PLUS je insekticidní
repelent pro dlouhotrvající ochranu při velké fyzické
zátěži, především v oblastech s vysokým výskytem
nebezpečného a obtížného hmyzu. Odpuzuje
komáry, klíšťata a další hmyz. Účinkuje na pokožce
minimálně 8 hodin a na oděvu až 1 týden. Přípravek
je určen pouze k vnějšímu použití.

Balení 80 ml

Balení 150 ml

-10 %

-10 %

184 Kč

218 Kč

běžná cena

Kosmetika.
Přípravek je určen pouze k vnějšímu použití.

205 Kč

běžná cena

Kosmetika.
Přípravek je určen pouze k vnějšímu použití.

Ibalgin® 400 12tbl.
Účinné analgetikum:
- S protizánětlivým účinkem.
- Pomáhá při bolesti hlavy, zubů, zad, svalů, kloubů a menstruační bolesti.
- Snižuje horečku.
- Pro dospělé a dospívající od 12 let.
Růžový Ibalgin je jen jeden. Ten od Zentivy.

+ Ibalgin® KRÉM
Potlačuje bolest svalů a kloubů, tlumí zánět a snižuje otok. K léčbě
bolestivých poranění, jako jsou podvrtnutí, natažení, zhmoždění.
Dobře se vstřebává. Bez parfemace.

243 Kč

Ibalgin® 400 12tbl.
+ Ibalgin® GEL
Potlačuje bolest kloubů při osteoartróze, tlumí zánět svalových
úponů, snižuje otok. Dobře se vstřebává. Bez parfemace.
Pro dospělé a mladistvé od 12 let.

142 Kč

135 Kč

Ibalgin® 400 je lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofenum. Pozorně čtěte
příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.
Ibalgin® KRÉM je lék k vnějšímu užití. Obsahuje ibuprofenum. Pozorně čtěte
příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Ibalgin® GEL je lék k vnějšímu užití. Obsahuje ibuprofenum. Pozorně čtěte
příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

www.pilulka.cz
Nakupujte v lékárnách za cenu internetu!

-16 %

-20 %

139 Kč

119 Kč

175 Kč

142 Kč

běžná cena

běžná cena

D3

-15 %

159 Kč
běžná cena

187 Kč

K1

B6
Více na
Untitled-8 1

Wobenzym® 800

� Posiluje oslabenou
imunitu proti chřipce
a nachlazení.
� Urychluje hojení po
úrazech a operacích
včetně stomatologických
zákroků.
� Pomáhá při zánětech
kloubů.
� Brání opakování
vaginálních mykóz. 2 465 Kč

www.gsjarnisoutez.cz/copharm

Pharmaton® Geriavit

Priessnitz Mazání na žíly a cévy

Pharmaton®
Geriavit
bojuje
proti příznakům způsobeným
únavou, vyčerpáním, stárnutím
a rekonvalescencí, které se
sdružují se snížením duševních
schopností. Užívá se při stavech
únavy, vyčerpání, stárnutí, a
rekonvalescenci,
které
stres,
nekvalitní strava nebo onemocnění
kladou dodatečné nároky na výživu,
a kdy je nutno vitamíny a minerály
doplňovat.

Priessnitz Mazání na žíly a
cévy ANTIVARIXY je unikátní
formulací gelu určeného
k užívání osobám, které
se potýkají s projevy žilní
nedostatečnosti,
trpí
křečovými žilami a dalšími
častými problémy s dolními
končetinami (pocity těžkých
nohou, otoky).

Balení 30 tablet

Balení 125 ml

669 Kč

Lék k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalový leták.

Pharmaton® Geriavit. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

URGO Prevence popraskané
pokožky krém na paty

URGO Prevence proti
popraskání pokožky, krém

Balení 75 ml

Krém prevence popraskané pokožky na
patách vyživuje, hydratuje a zjemňuje
suchou
pokožku
nohou.
Pomáhá
předcházet tvorbě prasklin pokožky nohou,
exkluzivní složení - obsahuje alantoin,
bambucké máslo, olej z pšeničných klíčků a
vit. E, bez parabenů.

-67 %

49 Kč

Hair Clinic kapsle NEW 120
Balení 120 kapslí

Přispívá k udržení normálního stavu vlasů. Je určený pro slabé a
vypadávající vlasy.
� Omezuje přeměnu testosteronu a vytváření DHT.
� Aktivuje poškozené vlasové folikuly.
� Odstraňuje DHT z pokožky.
� Vyživuje vlasové cibulky.

-82 %

kartáč
zdarma

19 Kč
běžná cena

109 Kč

149 Kč

Město
Brno - Zábrdovice
České Budějovice
Český Brod
Hradec Králové
Jihlava
Jindřichův Hradec
Ledenice
Mělník
Poděbrady
Praha 2
Praha 3
Praha 7
Prachatice
Strunkovice
Trutnov - Střední Předměstí
Trutnov - Horní Předměstí
Vimperk

Doplněk stravy.
Do vyprodání zásob.
Expirace 6/2016.

Kosmetika.
Do vyprodání zásob. Expirace 6/2016.

seznam Pilulka Lékáren

Název lékárny

Pilulka Lékárna
Pilulka Lékárna
Pilulka Lékárna
Pilulka lékárna
Pilulka lékárna
Pilulka Lékárna
Pilulka Lékárna
Pilulka Lékárna
Pilulka Lékárna
Pilulka Lékárna
Pilulka Lékárna
Pilulka Lékárna
Pilulka Lékárna
Pilulka Lékárna
Pilulka Lékárna
Pilulka Lékárna
Pilulka Lékárna

-75 %

99 Kč
běžná cena

běžná cena

Kosmetika.
Do vyprodání zásob. Expirace 11/2016.

169 Kč
Kosmetika.

Balení 50 ml

URGO Prevence proti
popraskání pokožky, krém
- chrání pokožku proti
nepříznivým účinkům vnějšího
prostředí. Je hypoalergenní,
neparfémovaný, bez barviv.
S glycerinem, bambuckým
máslem, vitamínem E a
trehalózou.

25.04.16 16:34

399 Kč

Adresa

Telefon

Tkalcovská 1/3
Lannova třída 87/43
Havlíčkova 134
Štefánikova 454/28a
Kollárova 19
Růžová 41
Náměstí 86
Pražská 532
náměstí T. G. Masaryka 796/3
Vinohradská 24
Vinohradská 196
Komunardů 16
nám. Přátelství 665
Strunkovice nad Blanicí 86
Česká 190
Palackého 201
Krátká 554

778 727 863			
387 423 119
775 861 856
495 271 730
567 210 977
388 723 110
387 995 496
315 670 229
325 612 697
222 520 434
271 732 489
732 776 480
388 315 661
388 327 043
499 426 301
499 426 241
388 411 058

Léky používejte pouze v odůvodněných případech, neužívejte nadbytečné množství léků! Při užívání doplňků stravy dbejte na vyváženou a pestrou stravu a zdravý životní styl. Vždy
si pečlivě prostudujte příbalový leták a účinky léků konzultujte s lékařem nebo lékárníkem! Vyobrazení v tomto letáku jsou pouze ilustrativní. Změna vyhrazena. Za tiskové chyby neručíme. Původní ceny se mohou v jednotlivých lékárnách lišit. Některé položky mohou být v některých lékárnách pouze na objednávku zákazníka. Nabídka platí do vyčerpání zásob.
Uvedené akční ceny platí pouze pro členy Pilulka Klubu.

DESÍTKY LÉKŮ
BEZ DOPLATKU
v Pilulka Lékárnách!
Sleva platí při výdeji léčivého přípravku vázaného na lékařský předpis, hrazeného
z veřejného zdravotního pojištění, a poskytuje se ve formě neuplatnění maximální
obchodní přirážky při výdeji léčivého přípravku.

Internetová lékárna

www.pilulka.cz

30 tisíc druhů produktů v nabídce.
Přes 100 tisíc produktů ihned k dispozici.
Osobní odběr v desítkách Pilulka Lékáren
po celé ČR.
400 odběrných míst v ČR.
Dodání v Praze již od 60 minut.
Dodání po celé ČR do 24 hodin.

Dárkový

poukaz

-5%
+ DOPRAVA ZDARMA

kód:

Poukaz může využít i kdokoli z Vašich blízkých. Můžete jej
tedy věnovat svým přátelům, rodině či kolegům.

91LOWE
Platnost do 30.7.2016

