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LADIVAL

pro děti s alergickou pokožkou
OF 50+, gel, 200 ml
527 Kč

459 Kč
vhodné pro citlivou pokožku dětí,
náchylnou k alergii na slunce
unikátní ochranný komplex UVA + UVB + IR-A
bohatý na lipidy, vyživuje pokožku
V akci také Ladival Citlivá pokožka PLUS OF 30,
mléko na ochranu proti slunci, 200 ml za 399 Kč
+ LADIVAL SPORT OF50+ STICK navíc k nákupu.

Kosmetické přípravky.

BARNY´S SIOUX
600 g

Koňská síla pro vaše klouby
729 Kč
v balení na 6 měsíců!
®
MSM Lignisul
značkové kolageny
vitamin C - NUTRA-C™ 1
vhodný pro všechny věkové kategorie

652 Kč

vitamin C pro podporu tvorby kolagenu a správnou činnost
kloubních chrupavek a kostí. Doplněk stravy v prášku.*
(100 g = 108,66 Kč)
1

Otrivin Menthol
1 mg/ml nosní sprej,
roztok 10 ml

Okamžitá sleva při nákupu volně
prodejného sortimentu.

123 Kč

99 Kč

Sezónní slevové akce.

pomáhá rychle uvolnit
ucpaný nos a při zánětu dutin
začíná uvolňovat ucpaný nos
do 2 minut a až na 12 hodin
V akci také Otrivin 1 mg/ml nosní sprej,
roztok 10 ml za 99 Kč.

Široký výběr volně prodejných léčiv,
potravních doplňků, zdravotnických
prostředků a dermokosmetiky.

Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  Otrivin Menthol
1 mg/ml nosní sprej, roztok a Otrivin 1 mg/ml nosní sprej,
roztok obsahují xylometazolin. Léky k podání do nosu.*

Kendamil

®

Prémiová kojenecká mléka z Velké Británie
Z plnotučného mléka
pro přirozený vývoj miminka

KENDAMIL
BIO Nature 800 g

39Kč9

9
54
Kč

Obsahuje oligosacharidy
HMO a GOS
Bez palmového
oleje, rybího tuku,
GMO a sóji

9
54
Kč

KENDAMIL
BIO Nature 800 g

39Kč9

KENDAMIL
800 g

Ibalgin Rapidcaps

Ibalgin DUO Effect

Ibalgin® 400 mg

400 mg, 30 měkkých tobolek

gel, 100 g

100 tablet
273 Kč

245 Kč
160 Kč
123 Kč

109 Kč

kombinace dvou účinných látek ve formě krému
potlačuje bolest, zmírňuje zánět a urychluje
vstřebávání modřin
léčí poúrazové stavy a následky sportovních
úrazů, např. otoky, krevní podlitiny, podvrtnutí
kloubu
ulevuje od bolesti zad
pro dospělé a dospívající od 12 let
V akci také Ibalgin Gel 100 g za 155 Kč
a Ibalgin krém 100 g za155 Kč.

účinné analgetikum s protizánětlivým účinkem
snadno rozpustné růžové měkké tobolky
s tekutou účinnou látkou
při bolesti hlavy a migréně, bolesti zubů,
zad, svalů a menstruační bolesti
pro dospělé a dospívající od 12 let
(od 40 kg tělesné hmotnosti)

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofenum.
Před použitím si pozorně přečtěte návod k použití.*

Léky k vnějšímu použití. Před použitím si pozorně přečtěte
příbalovou informaci.*

149 Kč
Účinné analgetikum:
pomáhá při bolesti hlavy,  zubů, zad, svalů,
kloubů a menstruační bolesti
snižuje horečku
tlumí zánět
pro dospělé a dospívající od 12 let
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofenum.
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.*

Panadol Extra Novum

NUROFEN RAPID

VOLTAREN FORTE

500 mg/65 mg

400 mg, 30 měkkých tobolek

20 mg/g, gel, 100 g

159 Kč

139 Kč

trvale snížená cena

297 Kč

97 Kč

89 Kč
snižuje horečku
proti mírné až středně silné bolesti hlavy, zubů,
svalů a kloubů při chřipce a nachlazení
V akci také Panadol Extra Rapide 500 mg/65 mg,
12 šumivých tablet za 90 Kč.

rychlá a učinná úleva od horečky a bolesti,
včetně bolesti hlavy, zad, zubů,
či při menstruaci
V akci také NUROFEN Rapid 400 mg,
20 měkkých tobolek za 105 Kč.

analgetikum ve formě gelu s účinkem proti
bolesti až na 24 h při aplikaci 2x denně ráno
a večer
tlumí bolest zad, svalů a kloubů
V akci také Voltaren Rapid 25 mg, 20 měkkých
tobolek za 133 Kč a Voltaren 140 mg léčivá
náplast, 5 ks za 319 Kč.

Léky k vnitřnímu užití. Obsahují ibuprofen.
Před použitím si pozorně přečtěte návod k použití.*

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Voltaren Forte 20 mg/g gel
je lék k vnějšímu použití. Obsahuje diclofenacum diethylaminum.
Voltaren Rapid 25 mg měkké tobolky je lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje diclofenacum kalicum. Voltaren 140 mg léčivá náplast
je lék k vnějšímu použití. Obsahuje diclofenacum natricum.*

Aulin gel

ARTERIN® Cholesterol

MAGNE B6®

gel, 100 g

30 tablet

100 tablet

Panadol Extra Novum 500mg/65mg potahované tablety
a  Panadol Extra Rapide 500mg/65mg šumivé tablety jsou léky
k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.*

trvale snížená cena

253 Kč

217 Kč

225 Kč
trvale snížená cena

357 Kč

gel proti bolesti pohybového aparátu
zklidňuje namožené svaly a šlachy
ulevuje od bolesti, působí proti zánětu
V akci také Aulin gel, gel 50 g za 139 Kč.

Aulin 30mg/g gel obsahuje nimesulid. Lék ke kožnímu podání.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

s nižuje cholesterol 1
přispívá k normální tvorbě kolagenu
pro normální funkci krevních cév 2
nové zdokonalené složení

Bylo prokázáno, že rostlinné steroly snižují hladinu cholesterolu
v krvi.
2
Vitamin C přispívá k normální tvorbě kolagenu, ke správné
funkci krevních cév a k ochraně buněk před oxidativním stresem.
Doplněk stravy.* (1 tab. = 11,9 Kč)
1

obsahuje kombinaci hořčíku a vitaminu B6, díky
kterému se hořčík v těle rychleji doplní
je určen ke zlepšení příznaků nedostatku
hořčíku, jako např.:
- nervozity, vyčerpanosti, podráždění
- svalových křečí, mravenčení

Lék k vnitřnímu užití. Před použitím si přečtěte příbalovou
informaci.*

Zovirax Duo

DETTOL 0,2%

EndWarts ORIGINAL

50 mg/g + 10 mg/g krém, 2 g

antiseptický sprej, 100 ml

5 ml
315 Kč

249 Kč

283 Kč

269 Kč

133 Kč

115 Kč
jediný krém na léčbu oparů s dvojím složením:
zabraňuje množení viru, pomáhá léčit zánět
pomáhá zastavit vznik puchýřků
zkracuje dobu hojení
V akci také Zovirax 50 mg/g, 2 g za 238 Kč.

k čištění čerstvých
drobných ran a k likvidaci
běžných bakterií, které
infikují drobné rány
v účinné formě ve spreji
neštípe, nebarví, nezapáchá, bez jodu

Ošetření kožních výrůstků
Freeze: zmrazení bradavic
Original a Pen: vysoušení bradavic
Extra: odstranění měkkých fibromů
V akci také další přípravky Endwarts.

Léky k vnějšímu použití. Zovirax Duo 50 mg/g+10 mg/g obsahuje
aciclovirum a hydrocortisonum. Zovirax 50 mg/g krém obsahuje
aciclovirum. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.*

Lék k vnějšímu použití. Kožní podání. Obsahuje benzalconii chloridum. Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

EndWarts Original, EndWarts Pen, EndWarts Freeze a EndWarts
Extra jsou zdravotnické prostředky. Před jejich použitím si pečlivě
pročtěte návod k použití. Číslo notifikované osoby:
0546 (Original, Pen), 0459 (Freeze, Extra)*

PANTHENOL Omega

Bepanthen® Plus

Exoderil®

chladivá pěna ve spreji 10%, 150 ml

krém, 30 g

10 mg/ml kožní roztok, 20 ml

259 Kč

249 Kč

203 Kč

185 Kč

167 Kč

159 Kč
přináší úlevu sluncem
podrážděné pokožce
účinně zklidňuje a napomáhá regeneraci
a hydrataci pokožky
s vysokým obsahem D-panthenolu
V akci také ostatní druhy Panthenol.
Kosmetika.

Repelent
PREDATOR FORTE

Dezinfikuje plus hojí rány
na všechna povrchová poranění
s rizikem infekce
dexpanthenol ránu hojí
antiseptická složka ránu zároveň dezinfikuje
V akci také Bepanthen® Plus 100 g za 365 Kč.

léčí nehtové a kožní plísně
rychle ulevuje od příznaků
proniká do hloubky postižených míst
aplikace na kůži pouze 1x denně1
V akci také EXODERIL® 10 mg/g krém,
30 g za 179 Kč.

Léčivé přípravky k vnějšímu použití. Před použitím si pozorně
přečtěte příbalovou informaci.*

při postižení nehtů 2x denně. Léky k vnějšímu použití s účinnou
látkou naftifin hydrochlorid. Před použitím si pozorně přečtěte
příbalovou informaci.*

Analergin neo

Tasectan Duo

20 tablet

12 tablet

1

spray 150 ml
147 Kč

trvale snížená cena

139 Kč

149 Kč
173 Kč
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
V akci také Repelent
JUNIOR spray 150 ml za 175 Kč.
Repelenty.

159 Kč

k léčbě příznaků alergické rýmy a kopřivky
působí 24 hodin

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.
Analergin Neo je léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Obsahuje
účinnou látku levocetirizini dihydrochloridum. 10 a 20 tabletové
balení, Analergin Neo je volně prodejný léčivý přípravek.*

rychle vyřeší akutní průjem
a šetrně obnoví funkci střev
potlačuje doprovodné bolesti břicha a křeče
na všechny druhy průjmu
forma pro dospělé i děti
V akci také Tasectan Duo 12 sáčků za 159 Kč.
Před použitím si pozorně přečtěte návod k použití.*
Zdravotnické prostředky. ČNO: 0373.

Smecta®

Iberogast

10 sáčků

Ocutein Brillant Lutein

50 ml

60 tobolek + zvlhčující oční kapky 15 ml

560 Kč
147 Kč

129 Kč

k léčbě akutního průjmu u dospělých a dětí
od 2 let současně s podáním perorálního
rehydratačního roztoku

Léčivý přípravek pro vnitřní užití. Účinná látka: diosmectitum. U
dětí mladších 3 let léčbu akutního průjmu vždy konzultujte s lékařem. Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou
informací.* SCA-CZ-000156

513 Kč

395 Kč

349 Kč
Pocit plnosti? Bolest břicha nebo nadýmání?
vyzkoušejte bylinný lék Iberogast
Iberogast - expert na Vaše zažívací potíže!
V akci také Iberogast 20 ml za 179 Kč
a 100 ml za 507 Kč.

Léčivý přípravek je složený z tekutých extraktů různých částí
bylin. Před použitím si pozorně přečtěte návod k použití.*
L.CZ.MKT.CC.09.2020.2046

přispívá k udržení kvalitního
zraku a vyživuje unavené oči (vitamin A)
obsahuje 25 mg luteinu
V akci také OCUTEIN FRESH Omega-7
a další přípravky z řady OCUTEIN®.
Doplněk stravy.* (1 tob. = 8,55 Kč)

Corega Original extra silný

VIGANTOLVIT D3

Gyntima vaginální čípky

40 g

60 tobolek

10 ks
250 Kč

+ NA
VÍC!

119 Kč

6ks č
is
při tících t
výro nákupu ablet
1
bku
Core ks
ga

225 Kč

95 Kč

233 Kč

209 Kč

197 Kč

169 Kč
silná fixace až na 12 hodin
pomáhá bránit ulpívání zbytků jídla
pod náhradou
V akci také další přípravky Corega.

Corega čistící tablety určené na každodenní čištění zubních
náhrad a Corega fixační krémy na fixaci zubních náhrad jsou
zdravotnické prostředky. Čtěte pečlivě návod k použití.*

Lomexin® 600mg
VAG CPS MOL 1, 1
1 měkká vaginální tobolka

Vitamin D3:
pro správné fungování imunitního systému
přispívá k udržení správné funkce svalů a kostí
podporuje vstřebávání vápníku v těle
bez lepku a bez laktózy
V nabídce také VIGANTOLVIT Osteo
30 tablet za 179 Kč.
Doplněk stravy

Gyntima vaginální čípky Probiotica FORTE
Gyntima vaginální čípky Probiotica
podporují léčbu vaginálních výtoků
výtažek z Tea tree účinkuje proti bakteriím
a plísním, odstraňuje pálení a zmírňuje svědění
vytvářejí živnou půdu pro laktobacily;
Zdravotnický prostředek, čtěte pečlivě návod
k použití a informace o bezpečném používání.

Frontline Combo Spot on Dog 2-10kg
pipeta 3x0.67ml
379 Kč

265 Kč

229 Kč

Lomexin se používá k léčbě kvasinkového
zánětu pochvy a zevních rodidel
(vaginální kandidózy).
Účinná látka: fenticonazoli nitras

Volně prodejný lék určen pouze pro vaginální podání (do pochvy).
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci a poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem.

359 Kč

Mimořádně účinný přípravek, který chrání vašeho mazlíčka nejen proti napadení blechami,
a to pouze blechami nebo blechami spolu s klíšťaty a/nebo všenkami.
V akci také další produkty řady COMBO SPOT-ON

Biotter NC HYDRO
hydratační denní krém
50ml

Opravdu účinná hydratace s řadou dermokosmetiky Biotter NC HYDRO
Dermokosmetika pro intenzivní hydrataci s certifikátem GMP na bázi
středně a nízkomolekulární kyseliny hyaluronové s extrakty růže a čaje.
Dokonalá hydratace, jemná textura, úžasná vůně.

557 Kč

390 Kč
* - Sleva 30 % se vztahuje
na celou řady Biotter NC HYDRO

původní cena

AKČNÍ CENA

Biotter NC HYDRO
pěna na mytí obličeje 100ml

298 Kč

209 Kč

Biotter NC HYDRO
hydratační noční krém 50ml

595 Kč

417 Kč

Biotter NC HYDRO
hydratační sérum 30ml

629 Kč

440 Kč

Biotter NC HYDRO
hydratační oční krém 15ml

489 Kč

342 Kč

Ferrigen ®

Odvykej
s Nicorette®,
začít můžeš
hned!

30 kapslí
179 Kč

159 Kč

Nepropásněte

Udělej něco neobyčejného!

SLEVA

10%
495 Kč

445 Kč

výjimečné chvilky

Účinek do
1 hodiny*

Vhodný pro děti
od 6 let

10%

trvale snížená cena
trvale snížená cena

patentovaná mikroenkapsulovaná forma
nedráždí trávicí trakt
bez železité pachuti
vysoká biologická dostupnost
přírodní vitamin C zvyšuje vstřebávání železa.

167 Kč

229 Kč

855 Kč

199 Kč

799 Kč

545 Kč

499 Kč

V AKCI TAKÉ DALŠÍ PŘÍPRAVKY NICORETTE®.

163 Kč

* při užití jednorázové dávky 4 mg. Reklama na léčivý přípravek. Tvrdé tobolky 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-2200083

Reklama na léčivý přípravek. Orální sprej, roztok Nicorette® Spray s příchutí lesního
ovoce 1 mg/dávka, Lisované pastilky Nicorette® Mint 4 mg a Léčivá žvýkací guma
Nicorette® Icemint Gum 4 mg obsahují nikotin a jsou k podání do úst. Transdermální
náplast Nicorette® invisipatch 25 mg/16 h obsahuje nikotin a je k transdermálnímu
podání. Před použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci. CZ-NI-2200086

Šetřete svůj čas a nakupujte
pohodlně z Vašeho domova.
široký výběr sortimentu
přehledný objednávkový systém
rychlé vyzvednutí na pobočce
doprava na Vámi zvolenou adresu
www.e-lekarnik.cz

Jsme srdcaři,
pomáháme rozumem
i srdcem.
START
Podmínky vstupu
Sleva na doplňky stravy
a volně prodejné léky

PREMIUM

REGISTRACE SLEVA

Dosáhnutí
SLEVA
obratu 10 000 Kč

0 –

500 Kč

2%

0 –

500 Kč

5%

501 –

1000 Kč

3%

501 –

1000 Kč

6%

1001 –

více Kč

4%

1001 –

více Kč

7%

% sleva se vztahuje na jednorázový nákup v daném finančním rozmezí. Sleva se poskytuje na nákup volně
prodejného sortimentu. Nevztahuje se na přípravky na lékařský předpis a na akční a již zlevněné produkty.

Proč si pořídit BONUSOVOU KARTU?

BENEFITY:

Nakupujete v našich lékárnách nebo na našem e-shopu? Staňte se členem nového  společného bonusového
klubu e-shopu Lékárny Nemocnice Šumperk a MAPO
lékáren, který Vám zajistí slevy na Vaše nákupy.

Sleva na každý nákup
- pro získání slevy nemusíte sbírat
body, dostanete ji hned
po registraci.

Čerpejte výhody, které Vám náš bonusový klub přináší.
Okamžitou slevu u nás dostanete po registraci hned
na první nákup. Užívejte si dalších speciálních slev a výhod připravených pouze pro členy našeho klubu.

Výše ceny Vámi zakoupeného volně
prodejného sortimentu se promítne
do výše slevy, kterou od nás
na nákup dostanete.

www.e-lekarnik.cz

Speciální slevy a akce na e-shopu
i v kamenných lékárnách pouze
pro členy klubu.
Čím více nakupujete,
tím větší slevu získáte.

TELEMEDICÍNA V PRAXI
Co je TELEMEDICÍNA ISTEL?
Jedná se o nejucelenější systém vzdáleného monitorování zdraví pacientů, které umožnuje lékaři
vzdálenou kontrolu zdravotního stavu pacienta.
Pro pacienta znamená okamžité vyhodnocení svého zdravotního stavu.
V systému ISTEL je zapojeno několik přístrojů, které lze použít jednotlivě
nebo v kombinaci. Pomocí Bluetooth se výsledky měření automaticky
posílají do aplikace Istel, kde se uloží. Lékař tak má okamžitý přístup
k výsledkům měření pacienta z různých přístrojů. Umožňuje s výsledky
měření efektivně pracovat, generovat přehledné zprávy, které je možné
přidat ke zdravotní dokumentaci. V případě nutnosti se může lékař
s pacientem spojit telefonicky nebo přes videohovor.
Pro pacienta představuje ISTEL zlepšení kvality života díky lepší kontrole svého
zdravotního stavu.
Pro lékaře je ISTEL komfortní a jednoduché monitorování stavu pacienta nebo možnost
okamžité pomoci při náhlých zdravotních výkyvech.
Do systému ISTEL lze připojit i zdravotní sestřičku či rodinného příslušníka, pokud pacient není
schopen vykonávat jednotlivá měření sám.

PŘÍSTROJE ZAPOJENÉ
DO SYSTÉMU ISTEL:

Biotter ISTEL HR2000
zařízení pro monitorování ECG
Biotter ISTEL Cardic-100 BT
automatický tlakoměr
Biotter ISTEL NC300
bezdotykový infračervený teploměr
Biotter ISTEL ABRA SMART BT
Glukometr souprava

Šetřete svůj čas a nakupujte
pohodlně z Vašeho domova.
široký výběr sortimentu
přehledný objednávkový systém
rychlé vyzvednutí na pobočce
doprava na Vámi zvolenou adresu
www.e-lekarnik.cz

U nás si můžete vaše eRecepty
rezervovat on-line, e-mailem
nebo telefonicky.
Šetřete svůj čas a chraňte své zdraví.
Pohodlně si tak vše objednáte z domova
bez nutnosti opakované návštěvy lékárny.

Dostali jste od lékaře
eRecept a nevíte
jak postupovat?

1.
2.

Klikněte na tlačítko E-recept
na stránkách www.e-lekarnik.cz
nebo načtěte QR kód.
Zadejte číslo eReceptu.
Můžete jich zadat i více najednou.

3.
Vyberte si lékárnu,
kde chcete léky vyzvednout.

4.
Vyplňte své
kontaktní údaje.

5.

E-recept:

Až budou léky připravené k vyzvednutí,
kontaktujeme Vás prostřednictvím
e-mailu nebo sms zprávy.

NEMOCNICE ŠUMPERK
Nerudova 640/41, 787 01 Šumperk
Po – Pá: 7.30 – 16.00
T: 583 334 542
www.nemocnicesumperk.cz
www.e-lekarnik.cz

ŠUMPERK
Fialova 12a, 787 01 Šumperk
Po – Pá: 7.30 – 16.00
T: 583 551 514
www.mapolekarna.cz
www.e-lekarnik.cz

PRAHA
Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7
Po – Pá: 8.00 – 16.30
T: +420 226 201 545
praha@mapolekarna.cz
www.mapolekarna.cz
www.e-lekarnik.cz

U SLUNCE LIBEREC
Vrchlického 802/46, 460 14 Liberec
Po–Pá: 7.45–16.30
T: +420 483 034 266
liberec@mapolekarna.cz
www.mapolekarna.cz
www.e-lekarnik.cz

U SV. AUGUSTINA BRNO
náměsvtí Míru 373/1, 602 00 Brno
Po–Pá: 7.30–17.00
T: +420 773 642 445
brno@mapolekarna.cz
www.mapolekarna.cz
www.e-lekarnik.cz

