
PARALEN GRIP® horký nápoj 
pomeranč a zázvor 500 mg/10 mg
12 sáčků

Dolgit® 50 mg/g 
150 g

Vizik 
oční kapky zvlhčující 
10 ml

Forfemina Slim 
60 kapslí

Léky k vnitřnímu užití. Lék ke kožnímu podání s účinnou látkou ibuprofen.

Zdravotnické prostředky s určeným účelem 
použití dle popisu výše.

Doplněk stravy.

Odstraňuje příznaky chřipky 
a nachlazení - horečku, ucpaný 
nos, bolest hlavy, bolest 
v krku. 
V akci také další druhy.

Zlatý krém z lékárny 
tlumí bolest, léčí zánět 
a zlepšuje pohyblivost 
kloubů. Německá kvalita 
za dostupnou cenu.

Zvlhčující oční kapky Vizik, lze 
používat až 12 měsíců po otevření. 
Bez konzervačních látek, vhodné 
i pro nositele kontaktních čoček. 
V akci také Vizik oční kapky 
zklidňující podráždění, 10 ml za 
169 Kč.

Extrakt z kopřivy dvoudomé 
přispívá ke správné funkci ledvin 
a vylučování vody z těla, extrakt 
z hořkého pomerančovníku 
a černého pepře napomáhají 
kontrole hmotnosti, extrakt 
z hořkého pomerančovníku 
podporuje metabolismus tuků. 
S obsahem minerálů.

Chřipka Bolest

Oči Kontrola hmotnosti

249 Kč

sleva

199 Kč

50Kč

279 Kč

sleva

219 Kč

60Kč

219 Kč

sleva

169 Kč

50Kč

379 Kč

sleva

289 Kč

90Kč

nabídka měsíce

březen I 2023

Všechny akční ceny/slevy 
jsou platné pouze pro držitele
karty BENU PLUS!y
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TOP nabídka měsíce

Foresto 1,25 g + 0,56 g 
obojek pro kočky a psy ≤ 8 kg 
1 ks (délka 38 cm)

Olfen® Neo forte 
20 mg/g gel
150 g

GAVISCON 
Liquid Peppermint 
300 ml

Möller's Omega 3 
Ovocná příchuť 
250 ml

GS Condro® DIAMANT
100 + 60 tablet

Veterinární léčivé přípravky. 
PM-CZ-22-0157.

Olfen Neo Forte je léčivý přípravek ke kožnímu podání. 
Obsahuje účinnou látku diclofenacum diethylaminum. 

Lék k vnitřnímu užití.

Doplňky stravy.Doplňky stravy.

Až 8měsíční ochrana 
před klíšťaty a blechami pro psy 
i kočky. Odpuzuje a hubí klíště 
před přisátím. Výhodná cena 
za měsíc ochrany.
V akci také Foresto 4,50 g 
+ 2,03 g obojek pro psy > 8 kg 
(délka 70 cm) za 799 Kč. 

Olfen Neo Forte ulevuje od intenzivní, náhle vzniklé bolesti 
zad, svalů a kloubů. 

Rychlá a účinná úleva od pálení 
žáhy i pro těhotné a kojící ženy. 
Působí již po 3 minutách až na 
4 hodiny.

Rybí olej z norské přírody 
s tradicí od roku 1854. 
Bohatý zdroj Omega-3 
mastných kyselin EPA 
a DHA. Skvělá ovocná 
příchuť. 
V akci také další druhy.

Balení s tabletami pro měsíc 
užívání NAVÍC! Pro mimořádnou 
úlevu! Obsahuje glukosamin 
sulfát, aescin 
a vitamin C, který přispívá 
k normální tvorbě kolagenu 
pro normální funkci chrupavek.
V akci také GS Condro®

DIAMANT, 120 tablet za 649 Kč.

Veterina

Bolest Zažívání

Omega 3Klouby

849 Kč

sleva

649 Kč

200Kč

849 Kč

sleva

699 Kč

150Kč

229 Kč

sleva

179 Kč

50Kč

379 Kč

sleva

299 Kč

80Kč

Akční ceny a slevy jsou platné pouze 

pro držitele karty BENU PLUS

419 Kč

319 Kč

výhodná cena
dlouhodobě
100Kč

sleva

Espumisan® 40 mg
100 měkkých tobolek    

Lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou simetikon.

Pro úlevu od nadýmání. 
Lze užívat dlouhodobě. 
Lze užívat v těhotenství.
V akci také Espumisan®

40 mg, 50 měkkých 
tobolek za 89 Kč.

Nadýmání

189 Kč

sleva

149 Kč

40Kč
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MUCOSOLVAN®

Roztok k perorálnímu 
podání a k inhalaci
60 ml

ACC® LONG 600 mg 
šumivé tablety 
10 šumivých tablet

ERDOMED® 225 mg 
granule pro perorální suspenzi
20 sáčků

Ambrobene 
15 mg/5 ml sirup
100 ml

Volně prodejné léky k vnitřnímu užití. 
Obsahují ambroxoli hydrochloridum.

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou acetylcystein.

Erdomed® 225 mg granule pro perorální suspenzi 
je lék k vnitřnímu užití, obsahuje erdostein. 
Pro dospělé a děti od 12 let. 

Ambrobene, sirup je léčivý  přípravek k vnitřnímu užití. 
Obsahuje účinnou látku ambroxoli hydrochloridum.

Ulehčuje vykašlávání, uvolňuje 
zahlenění, zmírňuje kašel. 
Bez cukru, vhodný pro děti 
od narození. 
V akci také další druhy.

Léčí vlhký kašel. Rychlý nástup 
účinku od 1. dne. Rozpouští hlen 
a usnadňuje vykašlávání, 
navíc s antioxidačním 
účinkem.

Lék na kašel, rýmu a zánět 
dutin. Ředí hlen, působí proti 
bakteriím. Včasné nasazení 
může předejít užívání 
antibiotik. 

Osvědčený přípravek 
na vlhký kašel účinně 
rozpouští hlen a usnadňuje 
vykašlávání. Sirup vhodný 
i pro děti.

Kašel Kašel

Kašel Kašel

129 Kč

sleva

109 Kč

20Kč

299 Kč

sleva

249 Kč

50Kč

125 Kč

sleva

99 Kč

26Kč

169 Kč

sleva

139 Kč

30Kč

Biopron® 9 Immunity 
30 tobolek

Doplněk stravy.

Pro každodenní péči 
o střevní mikrobiotu 
s probiotiky a prebiotiky 
a s vitaminem D, který 
přispívá k normální 
funkci imunitního 
systému.

Probiotika

359 Kč

269 Kč

výhodná cena
dlouhodobě

90Kč

sleva

NatureVia®

Mega brusinky Akut 
15 kapslí

Doplňky stravy.

Brusinkový extrakt Cran-Max 
se zlatobýlem, který podporuje 
zdraví a správnou funkci měchýře 
a dolních močových cest. 
V akci také NatureVia® Mega 
brusinky, 60 kapslí za 399 Kč.

Močové cesty

249 Kč

199 Kč

výhodná cena
dlouhodobě

50Kč

sleva
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LIVSANE 
Hřejivý pás 115 x 10,5 cm
2 ks 

Zdravotnický prostředek k prohřátí postižené oblasti.

Pás s praktickým uchycením 
kolem pasu na suchý zip, který 
uvolňuje teplo po dobu až 
12 hodin, díky tomu dochází 
k úlevě od napětí v bederní 
části  zad a zlepšuje se svalová 
pohyblivost. 

Bolest

Voltaren 140 mg 
léčivá náplast
5 ks

Voltaren 140 mg léčivá náplast je lék na vnější použití. 
Obsahuje diclofenacum natricum.

Tenká, samostatně balená 
léčivá náplast proti akutní 
bolesti v místě aplikace. 
Stačí aplikovat 2x denně. 
V akci také další 
druhy Voltaren.

Bolest 

419 Kč

sleva

329 Kč

90Kč

179 Kč

Kč

Kč

Akční ceny a slevy jsou platné pouze 

pro držitele karty BENU PLUS

LIVSANE  
Hřejivá náplast 13 x 10 cm 
2 ks 

Zdravotnický prostředek k prohřátí postižené oblasti.

Ulevuje od bolesti svalů 
a kloubů v oblasti zad, 
krku, ramen, končetin 
a břicha, zmírňuje 
menstruační bolesti. 
Uvolněné teplo až 
12 hodin snižuje napětí, 
uvolňuje a zlepšuje 
pohyblivost.

Bolest

89 Kč

Ibolex® 200 mg
20 potahovaných tablet

Lék k vnitřnímu užití. 
Obsahuje účinnou látku dexibuprofenum.

Nová generace léku proti bolesti.
Krystalicky čistý dexibuprofen 
účinná úleva od bolesti, nižší zátěž          
pro tělo.
Pomáhá při bolesti svalů, kloubů,   
šlach a kostí, jako je např. bolest zad.

Bolest

149 Kč

sleva

119 Kč

30Kč

349 Kč

sleva

279 Kč

70Kč

DVOJÍ ŘEŠENÍ 
NA BOLEST ZAD

VoltaNatura gel
50 ml

Kosmetický přípravek.

Přírodní chladivý gel 
na masáž ztuhlých 
a namožených svalů. 
Síla 6 rostlin se 
zklidňujícími 
a revitalizujícími účinky. 
Rychleschnoucí 
a nelepivý. 

Svaly

229 Kč

sleva

189 Kč

40Kč

Svaly

249 Kč

sleva

179 Kč

70Kč

Koňská mast® s konopím hřejivá 
Koňská mast® s konopím chladivá
250 ml

Kosmetické přípravky.

Unikátní bylinný balzám 
s extraktem z konopí 
a z 25 druhů bylin a rostlin. 

Ibalgin® Duo Eff ect
100 g  

Ibalgin® Duo Eff ect je lék ke kožnímu podání s obsahem účinné 
látky ibuprofenum, pro děti a dospívající od 12 let.

Kombinace dvou účinných látek k pot-
lačení bolesti. Zmírňuje zánět a urychluje 
vstřebávání modřin. V akci také další druhy.

Brufen® 400 mg
100 potahovaných tablet

Brufen® 400 mg potahované tablety je léčivý přípravek 
k vnitřnímu užití s léčivou látkou ibuprofen.

Úleva od bolesti hlavy, 
migrény, zubů, šíje, zad, 
kloubů a při chřipkových 
onemocněních. 
Snižuje horečku.
V akci také další druhy.

Bolest

199 Kč

sleva

159 Kč

40Kč
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Coldrex®

MAXGrip Citron
10 sáčků

NUROFEN® Stopgrip 
24 potahovaných tablet

Vocal pastilky bez cukru 
s příchutí černého bezu
24 ks

Léky k vnitřnímu užití.*Iqvia sell out data 
kategorie 01B1 MAT 04/2022.

Lék k vnitřnímu užití. 

Doplněk stravy se sladidly. *Islandský lišejník působí uklidňujícím 
a zjemňujícím účinkem na hrdlo a hlasivky. Vitamin C a zinek přispívají 
k normálním funkcím imunitního systému.

Nejprodávanější horký nápoj 
na chřipku a nachlazení v ČR*. 
Díky paracetamolu snižuje 
horečku, odstraňuje bolest hlavy, 
bolest v krku. S přídavkem léčivé 
látky na uvolnění ucpaného nosu 
a s vitaminem C.
V akci také Coldrex® MAXGrip 
Lesní ovoce, 10 sáčků za 199 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. 

Pastilky s islandským 
lišejníkem, vitaminem C 
a zinkem. 
Pro péči o krk a hlasivky 
a pro podporu imunity*.
Vhodné pro dospělé 
a děti od 4 let.

Chřipka

Chřipka

Bylinné pastilky

249 Kč

sleva

199 Kč

50Kč

Aspirin® C
20 šumivých tablet

Volně prodejné léčivé přípravky k vnitřnímu užití.

Při zánětlivých onemocněních 
horních cest dýchacích a chřipce. 
Ulevuje od bolesti v krku, bolesti 
svalů, kloubů a zad. Ulevuje od 
horečky a od bolestí během 
nachlazení. Obsahuje také 
vitamin C pro vaši imunitu. 
Pro dospělé a dospívají od 16 let. 
V akci také další druhy.

Chřipka

289 Kč

sleva

239 Kč

50Kč

279 Kč

sleva

229 Kč

50Kč

129 Kč

99 Kč

výhodná cena
dlouhodobě

30Kč

sleva

PARALEN GRIP®

chřipka a bolest 500 mg/25 mg/5 mg
24 potahovaných tablet

Léky k vnitřnímu užití s obsahem paracetamolu.

Odstraňuje příznaky 
chřipky a nachlazení: 
horečka, ucpaný nos, bolest 
hlavy, bolest v krku. 
V akci také PARALEN 
GRIP® chřipka a kašel 
500 mg/15 mg/5 mg, 
24 potahovaných tablet 
za 159 Kč.

Chřipka

199 Kč

sleva

159 Kč

40Kč

Pastilky proti kašli
40 ks

Pro zklidnění suchého kašle a chrapotu. S obsahem islandského lišejníku a vitaminu C. 
Pastilky mají příchuť černého rybízu a máty. Neobsahují lepek, laktózu a cukr.

Zdravotnický prostředek pro úlevu při škrábání v krku/chrapotu.
*Nejprodávanější produkt Livsane roku 2022. 99 Kč

Poznejte kouzlo 
islandského lišejníku

 Kč

VA

ŠE 
NEJOBLÍBENĚJŠÍ

LIVSAN

E

TANTUM VERDE®

Lemon 3 mg
20 pastilek

Přípravky k místnímu užití v ústech a krku. 
Obsahují benzydamin-hydrochlorid.

Léčí bolest a zánět 
v krku a dutině ústní. 
Čtyři příchutě pastilek. 
V akci také další druhy.
(TANTUM VERDE 
ORANGE AND HONEY, 
TANTUM VERDE MINT, 
TANTUM VERDE 
EUCALYPTUS).

Bolest v krku

199 Kč

sleva

159 Kč

40Kč
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OLYNTH® HA 1 mg/ml 
nosní sprej, roztok  
10 ml

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

Muconasal® plus
10 ml

Reklama na léčivý přípravek. Nosní sprej, roztok OLYNTH® HA 1 mg/ml, 
obsahuje xylometazolin-hydrochlorid a je určen k podání do nosu.

Otrivin Menthol 1 mg/ml nosní sprej, roztok obsahuje 
xylometazolini hydrochloridum. Lék k podání do nosu.

Volně prodejný lék k nosnímu použití. 
Obsahuje tramazolini hydrochloridum.

Rychle uvolňuje ucpaný nos. 
Zvlhčuje nosní sliznici. 
Neobsahuje konzervační látky. 
Účinek po dobu 10 hodin. 
V akci také další druhy.

Nosní sprej s vůní mentholu. 
Začíná uvolňovat ucpaný nos 
do 2 minut a pomáhá lépe dýchat 
až na 12 hodin. Bez konzervantů.
V akci také další druhy.

Rychle, účinně a dlouhodobě 
uvolní nos při rýmě a nachlazení. 
Osvěží vůní máty a eukalyptu. Pro 
dospělé a děti od 6 let.

Rýma

NosRýma

139 Kč

sleva

119 Kč

20Kč

139 Kč

sleva

109 Kč

30Kč

119 Kč/kus 119 Kč/kus 189 Kč/kus

149 Kč

sleva

109 Kč

40Kč

Akční ceny a slevy jsou platné pouze 

pro držitele karty BENU PLUS

189 Kč/kus

Se silou moře pro děti i dospělé...
Trápí Vás přesušená nosní sliznice nebo naopak máte nos ucpaný? 
Máme pro Vás snadnou pomoc ve formě LIVSANE mořských vod.

19 Kč/kus 1

NOVINKA
120 ml

pro d t

119 Kč/kusč/kus1

Zdravotnické prostředky pro aplikaci do nosu.

Mořská voda izotonická/s dexpanthenolem 
pro zvlhčení/ochranu nosní sliznice

Mořská voda hypertonická 
pro uvolnění ucpaného nosu
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NatureVia 
Ostropestřec forte 
60 kapslí

S obsahem 200 mg silymarinu,
který má pozitivní vliv na zdraví
jater a přispívá k jejich pročištění.
Silný a účinný. Prémiová kvalita -
maximální síla v 1 kapsli.

Doplněk stravy.

9

Pomozte tělu detoxikovat, 
vsaďte na bylinky
Ne nadarmo mnozí odborníci označují současnost za „dobu jedovou“. Toxické látky jsou totiž nejen všude 
kolem nás, ale bohužel často i v nás. Mají rozličný původ. Některé mohou pocházet ze znečištěného životního 
prostředí a smogu, další pak třeba z nevhodné stravy nebo kvůli zvýšené konzumaci alkoholu. 

Co je to detoxikace organismu
Detoxikace je proces očisty, při kterém se tělo přirozeně zbavuje 
nahromaděných toxických látek.  Detoxikace pročistí orgány a nabije 
vás novou energií a vitalitou. Jak můžeme tělu s detoxikací pomoci?

Zahajte detox jater
Právě tento orgán nese největší zátěž. Játra fungují v lidském těle jako 
fi ltr a chemická továrna. Vykonávají přes 500 metabolických funkcí 
a jejich úloha je nenahraditelná. Zpracovává se v nich vše škodlivé a je-
jich prostřednictvím se tělo těchto látek zbavuje. Pokud je však toxinů 
příliš, začnou se v jaterních buňkách hromadit a mohou játra oslabit 
či nenávratně poškodit. Příznakem oslabených jater může být třeba 
únava.

Zdravá játra = přirozeně fungující imunita
Špatné zdraví jater může mít neblahý vliv na funkci imunitního 
systému. Přirozenou cestou, jak pročistit játra, je zaměřit se na zdra-
vou, pestrou a vyváženou stravu, vyloučit alkohol a vsadit na ostropes-
střec.

Bojovník za zdraví jater ostropestřec
Zdraví jater tradičně přispívá „mariánský bodlák“, neboli 
ostropestřec. Dlouhodobě známý je také účinek ostropestřce 
na regeneraci jater. 

Ostropestřec totiž obsahuje silný 
antioxidant silymarin, a díky tomu 
podporuje regeneraci jaterních buněk 
a jejich ochranu před poškozením
toxickými látkami tak, že blokuje 
toxinům vstup do jaterních buněk. 
Ostropestřec tak přispívá k zachování správné funkce 
jater a napomáhá jejich detoxikační schopnosti.

Ostropestřec se obvykle doporučuje:

• jako doplňková terapie při jaterních těžkostech
• při toxickém poškození jater 
  (těžkými kovy, jedovatými houbami či léky)

Ostropestřec také podporuje trávení, trávicí systém a podporu-
je produkci žluči.  Je proto tradičně využívaný třeba při pocitech 
plynatosti, nadýmání nebo při pálení žáhy. Zároveň se jedná o vel-
mi silný antioxidant, který chrání buňky celého organismu před 
poškozením od volných radikálů a před nepříznivými vnějšími vlivy. 
Rovněž má blahodárný vliv na uchování normální funkce srdce 
a normální hladiny krevního cukru. 

TÉMA měsíce

N
O
60

S o oS 
ktktkt
jatjata
SilSil
mm

DopDo

Detoxikace

329 Kč

269 Kč

výhodná cena
dlouhodobě

60Kč

sleva
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GS Vitamin C 1000 
se šípky 
100 + 20 tablet

Celaskon® 

LONG EFFECT 500 mg
60 tobolek

Cebion® kapky
30 ml

Marťánci Gummy 
Velikonoce   
50 ks

RAKYTNÍČEK® + 
želatinky Velikonoční vejce 
50 ks

TEREZIA VITAMIN D3 
400 IU KAPKY
10 ml

VIGANTOLVIT®

D3 2000 IU 
60 tobolek

Doplňky stravy. Volně prodejný léčivý přípravek k vnitřnímu 
užití s účinnou látkou acidum ascorbicum.

Doplněk stravy.

Doplněk stravy. Doplňky stravy.

Doplňky stravy. Doplňky stravy.

S přírodní silou šípků 
v TIME-RELEASE tabletě 
s postupným uvolňováním. 
Vitamin C podporuje imunitu 
a snižuje únavu. 
V akci také GS Vitamin C 500 
se šípky za 199 Kč.

Zmírňuje a zkracuje symptomy 
chřipky a nachlazení. Na posílení 
odolnosti organismu.
Postupné uvolňování 
až 12 hodin. Běžně se užívá 
jedna tobolka denně.

Vitamin C ve formě kapek, 
s dávkováním pro různé věkové 
skupiny. Bez cukru, konzervantů, 
nadbytečných pomocných látek.

Potěšte své nejmenší 
velikonočními Marťánky. 
Multivitamin pro děti s vitaminy C 
a D podporujícími normální funkce 
imunitního systému a vitaminem A 
přispívajícím k uchování normálního 
stavu zraku. Ovocné příchutě. 
Bez umělých barviv a sladidel.

S vitaminy a rakytníkem 
podporujícím přirozenou 
obranyschopnost organizmu. 
Skvělá ovocná chuť. 
Bez konzervačních látek. 
V akci také další druhy.

Na podporu kostí a zubů. 
Obsahuje vitamin D3, který 
přispívá k normálnímu vstřebávání 
a využití vápníku, podporuje 
udržení normálního stavu kostí 
a zubů a napomáhá normální 
funkci imunitního systému. 
V akci také další druhy.

S obsahem vitaminu D, který 
podporuje správnou funkci 
imunitního systému a přispívá 
k udržení normálního stavu kostí 
a k normální činnosti svalů. 
V akci také VIGANTOLVIT® Osteo, 
30 tablet za 169 Kč.

Imunita Vitamin C

Vitamin C

Multivitaminy Multivitaminy

Vitamin D3 Vitamin D3

219 Kč

sleva

179 Kč

40Kč

239 Kč

sleva

199 Kč

40Kč

249 Kč

sleva

189 Kč

60Kč

379 Kč

sleva

279 Kč

100Kč

289 Kč

sleva

239 Kč

50Kč

Akční ceny a slevy jsou platné pouze 

pro držitele karty BENU PLUS

169 Kč

139 Kč

výhodná cena
dlouhodobě

30Kč

sleva

219 Kč

159 Kč

výhodná cena
dlouhodobě

60Kč

sleva

LIPO C ASKOR FORTE   
60 kapslí

LIPO C ASKOR FORTE je doplněk stravy. Testovací proužky 
URO-C-KONTROL jsou diagnostický zdravotnický prostředek 
in vitro určený k orientačnímu stanovení koncentrace kyseliny 
askorbové v moči.

Obsahuje RosaCelip-LD®, vitamin C 
s lipozomálním vstřebáváním, 
bioflavonoidy z citrusových plodů 
a extrakt z plodu šípku. 
Testovací proužky URO-C-KONTROL 
součástí balení. 
V akci také další druhy.

Vitamin C

599 Kč

sleva

399 Kč

200Kč

letak brezen tisk.indd   8letak brezen tisk.indd   8 09.02.2023   10:34:2409.02.2023   10:34:24



9

LINEX® FORTE
28 tobolek

Betaglukan IMU+ 200 mg
60 tobolek

GS Probio Glukan
60 + 60 kapslí NAVÍC

Magnex 375 mg + B6 Citrate 
100 + 50 tablet NAVÍC

MAGNE B6® FORTE
50 potahovaných tablet

Jamieson Vitaminy B6, 
B12 a kyselina listová
90 + 20 tablet

Biomin®

IMUNO PROTECT
60 tobolek

Doplněk stravy. Obsahuje bakterie Lactobacillus acidophilus 
a Bifi dobacterium animalis subsp. lactis.

Doplněk stravy. Doplňky stravy. 

Doplněk stravy. Magne B6® Forte je doplněk stravy. Obsahuje citrát hořčíku pro účinné doplnění hořčíku. 
Hořčík a vitamin B6 přispívají k normální činnosti nervové soustavy a psychiky 
a k normálnímu energetickému metabolismu. Magne B6® Forte 470 mg/5 mg 
je lék k vnitřnímu užití.

Doplňky stravy. Doplňky stravy.

Obsahuje probiotika a prebiotika. 
Nejen při a po antibiotické léčbě, 
při změně stravy. Pro děti od 3 let, 
dospívající a dospělé.

Přípravek obsahující přírodní 
betaglukany s garancí čistoty min. 
80 %, vlákninu inulín a vitamin D, 
který podporuje normální funkce 
imunitního systému.

Balení s kapslemi pro 2 měsíce 
užívání navíc. Dvojnásobná síla 
probiotik a kvasničného betaglukanu. 
Na podporu imunity celé rodiny díky 
obsahu selenu a vitaminu D, které 
přispívají k normální funkci imunitního 
systému. 
V akci také GS Probio Glukan, 
60 kapslí za 399 Kč.

Prémiové balení hořčíku
ve vysoce vstřebatelné citrátové 
formě. S vitaminem B6. 
Bez cukru, lepku a laktózy.

PSYCHIKA, ÚNAVA a VYČERPÁNÍ. 
Hořčík a vitamin B6 přispívají 
k normální činnosti nervové 
soustavy, normální psychické 
činnosti a k normálnímu 
energetickému metabolismu. 
V akci také MAGNE B6®

470 mg/5 mg, 100 potahovaných 
tablet za 249 Kč.

Vitamin B6 přispíva k normálnímu 
metabolismu homocysteinu. 
Vitamin B12 a folát přispívají 
k normální krvetvorbě 
a podporují normální funkci 
imunitního systému.
V akci také další druhy.

Pro podporu imunity 
s vysokým obsahem zinku, 
vitaminu C a D3, které přispívají 
k normální funkci imunitního 
systému. Balení na 2 měsíce.
V akci také IMUNO PROTECT 
junior pro děti od 6 let za 249 Kč.

Probiotika

Imunita Probiotika

Minerály Minerály

Multivitaminy Multivitaminy

249 Kč

sleva

199 Kč

50Kč

179 Kč

sleva

139 Kč

40Kč

419 Kč

sleva

299 Kč

120Kč

299 Kč

sleva

249 Kč

50Kč

699 Kč

sleva

499 Kč

200Kč

449 Kč

sleva

319 Kč

130Kč

349 Kč

sleva

299 Kč

50Kč

Lactobacillus ANIXI
30 kapslí

Doplněk stravy.

Doplněk stravy obsahující 
komplexní probiotika s prebiotiky 
doplněná o 100 mg brusinkového 
extraktu. Obsahuje 10 kmenů 
a 12 miliard bakterií v jedné kapsli. 
Stačí pouze 1 kapsle denně.

Probiotika

269 Kč

sleva

199 Kč

70Kč
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LIVSANE .  MOJE JEDNIČK A www.benu.cz/livsane

Oční kapky pro použití i s kontaktními čočkammi. Poo ootetevřenení í lzlzee popoužíví at 3 měsíce.

Livsane. Moje jednička.

LIVSANE 
Oční kapky hydratační 
a zklidňující 
10 ml

Ke zklidnění červených a podrážděných očí, 
doplněk při léčbě alergií, 
se smilem italským.

LIVSANE 
Oční kapky hydratační 
a zvlhčující
10 ml

K hydrataci a osvěžení suchých 
a unavených očí, s kyselinou 
hyaluronovou.

LIVSANE 
Roztok na kontaktní čočky 
100 ml

Na údržbu všech typů kontaktních čoček.

119 Kč/kus

189 Kč 199 Kč

Zdravotnické prostředy určené ke kapání do očí.

1

LIVSANE 
Gel na rty proti oparům  
10 g

LIVSANE 
Náplasti na opary
15 ks

Zdravotnický prostředek určený k péči o rty. Zdravotnický prostředek určený k péči o rty. 

Zdravotnický prostředek určený k čištění kontaktních čoček.

Snižuje bolest, svědění, pálení a podporuje 
proces hojení. Vhodný pro každou fázi 
oparu.

Urychlují hojení a zmírňují bolest. 
Snižují pravděpodobnost vzniku jizev. 
Účinné až 12 hodin, voděodolné, 
transparentní.

NOVINKA

Díky své šširirirrokokoko é é é nanaabíbb dce, šššpipičkčkkovové é kvalalititi ěěě aa ceeněně ddoso tupnpnéé prpro o kakaždždéhého o se LIVIVVSANE jisttě
stane i vašíí jjede niničkčkouou, prp vní volbou, na kterou se můžů ette e spspololehehnonoutu  v jakékooli situacci.i.
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HypnoX® forte 
 20 tablet

Persen® Forte
40 tvrdých tobolek

Kozlík Kneipp®

90 potahovaných tablet
NEOSPAN forte 
45 tobolek

Procto-Glyvenol®

rektální krém 
30 g

Sideral ForteTM

30 tobolek

Neurobion© 100 mg/50 mg/1 mg 
30 potahovaných tablet

Doplněk stravy. *Obsahuje meduňku a mučenku přispívající 
ke zdravému spánku, a kombinaci kozlíku a chmele 
napomáhající jak zdravému spánku, tak při usínání.

Lék k vnitřnímu užití.

Léčivý přípravek s účinnou látkou Valerianae radix pulverata. 
Určeno k vnitřnímu užití. Použití tohoto tradičního rostlinného 
léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti 
z dlouhodobého použití.

Doplňky stravy.

Procto-Glyvenol® 50 mg/g + 20 mg/g rektální krém. 
Volně prodejný lék k rektálnímu podání.

Doplněk stravy.

Neurobion 100 mg/50 mg/1 mg potahované tablety je lék 
k vnitřnímu podání a slouží k prevenci a léčbě nedostatku 
vitaminů B1, B6 a B12.

Pro váš zdravý 
a posilující spánek*.
Extra silná bylinná 
směs pro Váš zdravý 
spánek a pomoc 
s usínáním*. 
Oblíbený doplněk 
stravy.

Lék přírodního původu obsahující 
rostlinné extrakty se zklidňujícím 
a uvolňujícím účinkem. Navodí 
vnitřní klid, zbavuje pocitů strachu, 
obnoví psychickou rovnováhu.

Tradiční přírodní lék k podpoře 
spánku a zmírnění lehkých 
příznaků psychického stresu.
V akci také další druhy.

Pomáhá s usínáním, omezuje 
předčasné probouzení 
(extra silná dávka kozlíku 
lékařského a pomerančovníku 
hořkého). 
V akci také NEOSPAN 
melatonin 60 tobolek, 
za 239 Kč.

Lék k lokální léčbě vnitřních 
a vnějších hemoroidů. 
Ulevuje od bolesti 
a svědění. Zároveň zmírňuje 
zánět a zlepšuje vlastnosti 
cévní stěny. 
V akci také další druhy.

V případě zvýšené potřeby železa. Díky 
patentované technologii Sucrosomial®

je železo absorbované přímo ve střevě, 
čímž nezatěžuje žaludek. Navíc 
obsahuje vitamin C.

K prevenci a léčbě deficitu 
vitaminů B1, B6 a B12. 
Nízkou hladinu vitaminů B1, B6 
nebo B12 můžete pociťovat jako 
únavu nebo brnění a necitlivost 
rukou a chodidel.

Spánek Zklidnění

Spánek Spánek

Hemoroidy Minerály

Vitaminy B

239 Kč

sleva

199 Kč

40Kč

319 Kč

sleva

249 Kč

70Kč

479 Kč

sleva

379 Kč

100Kč

229 Kč

sleva

179 Kč

50Kč

289 Kč

sleva

229 Kč

60Kč

379 Kč

sleva

249 Kč

130Kč

milgamma® N
100 tobolek

Volně prodejný léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

Vysoké dávky vitaminů 
Benfotiamin (B1), B6 a B12

působí na poškozené nervy, 
tím pomáhají léčit příčinu 
bolesti zad.

Vitaminy B

749 Kč

sleva

599 Kč

150Kč

349 Kč

sleva

289 Kč

60Kč
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LYMFEX BENU 60 + 15 
60 + 15 VEG kapslí

Arterin® Cholesterol
30 tablet

Pancreolan® FORTE
60 enterosolventních tablet

Lactulose AL  
sirup 500 ml 

Degasin®

32 měkkých tobolek
Diterpex® Rapid
30 vega tobolek

Doplněk stravy.
*Obsahuje (mj.) ostropestřec mariánský a chlorellu, 
které přispívají k pročištění organismu a himalájský cedr 
a svízel, které podporují činnost lymfatického systému.

Doplňky 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.

Volně prodejný léčivý přípravek k vnitřnímu užití s účinnou 
látkou pancreatinum.

Volně prodejný léčivý přípravek k vnitřnímu užití. 
Obsahuje lactulosum.

Degasin® je zdravotnický prostředek, který přináší úlevu u osob s gastroin-
testinálními problémy způsobenými tvorbou plynu: nadýmání, plynatost a 
tlak v břiše. 

Doplněk stravy.

Pro podporu detoxikace 
organismu a lymfatického 
systému*. 
Přírodní složení. 

Snižuje cholesterol1.
Přispívá k normální tvorbě 
kolagenu pro normální funkci 
krevních cév2.
Nové zdokonalené složení.
V akci také Arterin®

Cholesterol, 90 tablet 
za 849 Kč.

Aby trávení nebylo trápení! 
Působí proti plynatosti 
a nadýmání po jídle.
Zlepšuje trávení tučných a těžko  
stravitelných jídel.
Působí proti tlaku a plnosti 
po jídle.

K léčbě zácpy. 
Snadné dávkování 
pomocí odměrky. 
Nevstřebává se do těla.

Přináší úlevu u osob 
s gastrointestinálními problémy 
způsobenými tvorbou plynu – 
nadýmání, plynatost a tlak v břiše. 

Díky obsaženému extraktu 
z plodů Garcinia cambogia 
přispívá ke kontrole tělesné 
hmotnosti a snížení chuti 
k jídlu. Díky obsaženému 
extraktu z Coleus forskohlii 
podporuje metabolismus 
lipidů.

Detoxikace

Cévy

Zažívání Zácpa

Zažívání Kontrola hmotnosti

299 Kč

sleva

249 Kč

50Kč

209 Kč

sleva

159 Kč

50Kč

449 Kč

sleva

379 Kč

70Kč

599 Kč

sleva

449 Kč

150Kč

449 Kč

379 Kč

výhodná cena
dlouhodobě

70Kč

sleva

209 Kč

169 Kč

výhodná cena
dlouhodobě

40Kč

sleva

TEREZIA Černý česnek 
60 kapslí

Doplňky stravy.

Česnek přispívá k udržení 
normální hladiny cholesterolu 
a lipidů v krvi, podporuje 
normální činnost srdce, 
napomáhá přirozené 
obranyschopnosti 
a je antioxidantem.
V akci také TEREZIA Černý 
česnek, 30 kapslí za 199 Kč.

Srdce a cévy

479 Kč

sleva

369 Kč

110Kč

Akční ceny a slevy jsou platné pouze 

pro držitele karty BENU PLUS

Essentiale® 300 mg 
100 tvrdých tobolek

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití. 
Obsahuje phospholipida sojae praeparata. 

Podporuje regeneraci jater. 
Obsahuje esenciální 
fosfolipidy, které urychlují 
a podporují obnovu 
jaterních buněk.

Játra

479 Kč

sleva

379 Kč

100Kč

OTESTUJTE 
ZDRAVÍ 

SVÝCH JATER
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Revitalon Forte 
výhodné balení  
90 + 30 kapslí NAVÍC

TePe® mezizubní kartáčky 
žluté, velikost 4
6 ks

Dasmini® 5 mg
30 potahovaných tablet

Herpesin®, krém  
5 g

TePe® Colour Select 
soft zubní kartáček 
3 ks*

Niquitin® Clear 21 mg/24 h 
transdermální náplast 
7 ks

Doplněk stravy.

Zubní kartáčky.

Lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou desloratadin.

Herpesin, krém je léčivý přípravek k zevnímu použití. 
Obsahuje účinnou látku aciklovir.

Zubní kartáčky. *Výhodné balení.

Lék na vnější užití - transdermální náplast. Obsahuje nikotin.

S obsahem biotinu, selenu a zinku, 
které pomáhají uchovat Vaše vlasy 
zdravé. Stačí 1 kapsle denně, účinek 
viditelný již po měsíci užívání.

O 40 % efektivnější čištění 
mezizubních prostor oproti samotným 
zubním kartáčkům. Vyrobeno 
udržitelně ve Švédsku.
V akci také další druhy.

Trojúhelníková hlavice 
a měkká vlákna s rovným 
zástřihem doporučované 
zubními lékaři. Vyrobeno 
udržitelně ve Švédsku. 

Působí proti alergické rýmě 
a kopřivce. Jen jedna tableta 
denně – působí po celý den. 
U většiny osob nevyvolává 
ospalost. Pro dospělé a dospívající 
od 12 let. 
V akci také Dasmini® 5 mg,
10 potahovaných tablet 
za 109 Kč.

Použití při léčbě oparu 
rtů a obličeje u dospělých 
a dětí.

Skoncujte s kouřením. 
24hodinová kontrola při 
odvykání kouření. Uleví 
od chuti na cigaretu, zmírní 
abstinenční příznaky. 
V akci také další druhy.

Vlasy

Zuby

Alergie

Opary

Zuby

Kouření

649 Kč

sleva

449 Kč

200Kč

129 Kč

sleva

99 Kč

30Kč

189 Kč

sleva

139 Kč

50Kč

189 Kč

sleva

149 Kč

40Kč

229 Kč

sleva

189 Kč

40Kč

l

Zodac®

100 potahovaných tablet

Volně prodejný léčivý přípravek k vnitřnímu užití s účinnou 
látkou cetirizini dihydrochloridum.

Přípravek proti alergiím, 
ke zmírnění nosních a očních 
příznaků alergické rýmy 
a chronické kopřivky. 
Léčba sezónní i celoroční alergie.

Alergie

Opary

279 Kč

229 Kč

výhodná cena
dlouhodobě

50Kč

sleva

679 Kč

499 Kč

výhodná cena
dlouhodobě
180Kč

sleva

LIVSANE 
Zubní pasta Sensitive 
75 ml

Kosmetický přípravek.

Šetrné čištění zubů a dásní. Obsahuje aktivní složky, které přerušují přenos bolestivých 
podnětů do nervů. Obsahuje fluor, který chrání před zubním kazem a posiluje zubní 
sklovinu. S mátovou příchutí pro svěží dech. S antibakteriálním účinkem. 

Zuby

79 Kč
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V BENU Lékárnách pořídíte 
s kartou BENU PLUS většinu 
léků ve vybraných kategoriích
bez doplatku na recept.

Informace k ceníku: Ceník je platný od 1. 2. 2023. Snížený či nulový doplatek se vztahuje na léky na recept hrazené z veřejného zdravotního pojištění v kategorii léků proti srážení krve (ve formě tablet a kapslí), léky na cholesterol, diabetes 
včetně inzulinů, léky na astma a chronickou obstrukční plicní nemoc (CHOPN), a to při předložení receptu spolu s kartou BENU PLUS. Snížený či nulový doplatek u léků na recept představuje částku po slevě z doplatku poskytnuté ve výši až 
100 %, a to ve formě neuplatnění maximální obchodní přirážky při výdeji léku. V případě poskytnutí slevy ve výši 100 % budou takové léky vydány bez doplatku, u některých léků však může být sleva poskytována jen v takové výši (tj. i nižší 
než 100 %), aby byla přípustná dle platných právních předpisů. Tento ceník uvádí pouze ukázkový přehled léků v uvedených kategoriích, výši běžných doplatků a doplatků po poskytnuté slevě. *Částky běžných doplatků pro pacienty (i bez 
karty BENU PLUS) uvedené v ceníku jsou pouze orientační a odpovídají rozdílu mezi běžnými nákupními cenami platnými ke dni 1. 2. 2023 a maximálními úhradami z veřejného zdravotního pojištění platnými ke dni 1. 2. 2023. U jednotlivých 
BENU Lékáren se výše poskytnuté slevy u některých léků může lišit. O výši doplatku u vybraného léku se prosím informujte ve své BENU Lékárně. Více informací o regulovaném doplatku naleznete také na webu Ministerstva zdravotnictví 
www.mzcr.cz nebo na účtence k nákupu. V BENU Lékárně mohou být některé léky, pokud nejsou zcela vydány/vyprodány, dostupné pouze na objednávku; informujte se o dostupnosti zboží. Cílem tohoto ceníku a poskytnutí slevy není 
podpora zvýšeného prodeje a předepisování léčiv. Podrobná pravidla, jakož i informace o ukončení platnosti a změně ceníku či akce naleznete na www.benu.cz. Změna ceníku a tiskové chyby vyhrazeny.

ídíte 
většinu 
goriích
t.

  0 Kč

0 Kč

0 Kč

64 Kč

doplatek

doplatek

doplatek

doplatek

XARELTO 20MG TBL FLM 98 II

ELIQUIS 5MG TBL FLM 168

ELIQUIS 2,5MG TBL FLM 168

ANOPYRIN 100MG TBL NOB 60(6X10)

149 Kč

106 Kč

100 Kč

85 Kč

doplatek s 
BENU PLUS

běžný
doplatek*

doplatek s 
BEENUN PPLUL S

Léky proti srážení krve
(ve formě tablet a kapslí)
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0 Kč

0 Kč

 Kč0

doplatek

doplatek 

doplatek

KOMBOGLYZE 2,5MG/1000MG TBL FLM 60

JENTADUETO 2,5MG/1000MG TBL FLM 180(3X60X1)

VOKANAMET 50MG/1000MG TBL FLM 60

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

doplatek 

doplatek 

doplatek 

doplatek

SERETIDE DISKUS 50/500MCG INH.PLV.DOS.3X60DÁV.

SERETIDE DISKUS 50/250MCG INH.PLV.DOS.3X60DÁV.

ATIMOS 12MCG/DÁV INH SOL PSS 100DÁV

FORMOTEROL EASYHALER 12MCG/DÁV INH PLV 120

0 Kč

4 Kč

0 Kč

doplatek 

doplatek 

doplatek

LIPANTHYL NT 145MG TBL FLM 90

FENOFIX 200MG CPS.DUR.90

FEBIRA 200MG CPS DUR 90

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

Kdoplatek 

doplatek 

doplatek 

doplatek 

doplatek

NOVORAPID FLEXPEN 100U/ML INJ SOL 5X3ML

FIASP 100U/ML INJ SOL 5X3ML PEP

NOVOMIX 30 FLEXPEN 100U/ML INJ SUS 5X3ML

RYZODEG 100U/ML INJ SOL PEP 5X3ML

HUMULIN N (NPH) KWIKPEN 100IU/ML INJ SUS PEP 10(2X5)X3ML

doplat k 

75 Kč

100 Kč

59 Kč

168 Kč

168 Kč

167 Kč

135 Kč

223 Kč

80 Kč

102 Kč

90 Kč

99 Kč

99 Kč

99 Kč

103 Kč

ukázkový ceník (02/2023) doplatek s 
BENU PLUS

běžný
doplatek*

Nyní bez doplatkkuu ttřeba všechny inzuulliny ětšina léékkůů  nnaa  a vy ddiiaabbeetteess..
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v lékárnách BENU
Produktová nabídka dle tohoto letáku platí od 1. 3. do 31. 3. 2023 nebo do vyprodání zásob, a to pouze v kamenných lékárnách BENU. Veškeré ceny, které jsou uvedené jako dlouhodobě výhodné, výhodné či jakkoliv snížené a zlevněné, platí pouze pro členy zákaznického 
programu BENU PLUS, a to po předložení aktivní karty BENU PLUS při nákupu. U léků a veterinárních léků si vždy pečlivě prostudujte příbalový leták. U zdravotnických prostředků a diagnostických prostředků in vitro konzultujte s lékařem nebo lékárníkem, respektive 
s veterinárním lékařem nebo lékárníkem v případě veterinárních léků. Cílem tohoto letáku není podpora zvýšeného užívání léků, veterinárních léků ani zdravotnických prostředků nebo diagnostických zdravotnických prostředků in vitro. Doplňky stravy nenahrazují pestrou 
a vyváženou stravu ani zdravý životní styl. Nepřekračujte jejich doporučené denní dávkování a uchovávejte je mimo dosah dětí. V některých kamenných lékárnách BENU je zboží k dostání pouze na objednávku, rovněž se mohou v jednotlivých kamenných  lékárnách BENU lišit 
běžné ceny zboží. Informujte se ve své kamenné lékárně BENU o dostupnosti a ceně zboží. Případné změny a tiskové chyby jsou vyhrazeny.

FRONTLINE COMBO 
spot-on pro kočky, fretky a psy
3 ks

FRONTPRO® antiparazitární 
žvýkací tablety pro psy (2−4 kg)
3 tablety

AlavisTM 5
90 tablet

FRONTLINE COMBO SPOT-ON pro kočky a fretky a FRONTOLINE 
COMBO SPOT-ON pro psy jsou veterinární léčivé přípravky ve formě 
roztoku pro nakapání na kůži - spot-on.

Volně prodejné veterinární léčivé přípravky k vnitřnímu užití psy. 
*Podané ve třech měsíčních dávkách. Možno podávat s krmivem 
nebo bez krmiva.

Veterinární přípravek.

FRONTLINE COMBO PRO KOČKY, 
FRETKY A PSY. S dvojím účinkem 
proti parazitům ve výhodném 
3 pipetovém balení. Zabíjí blechy 
a klíšťata. Ničí vajíčka a larvy 
a brání novému zamoření 
domácnosti. 
V akci také další druhy.

Novinka − ochucená 
antiparazitární tableta pro psy 
proti klíšťatům a blechám. 4 druhy 
balení dle hmotnosti psa, jedno 
balení na 3 měsíce ochrany.*
V akci také další druhy.

Komplexní kloubní výživa pro 
psy a kočky. Vyživuje kloubní 
chrupavky. Vhodné i pro 
preventivní podávání.

Veterina Veterina

Veterina

679 Kč

sleva

419 Kč

260Kč

749 Kč

sleva

699 Kč

50Kč

599 Kč

sleva

449 Kč

150Kč

799 Kč

sleva

599 Kč

200Kč

Bezo-Pet® gel 
proti trichobezoárům 
pro kočky 
120 g

Veterinární doplněk stravy (doplňkové krmivo).

Brání zaplétání chlupů 
a usnadňuje jejich průchod 
trávicím traktem. Trávení koček 
prospívá také obsah rostlinné 
vlákniny, které mají kočky 
chované doma obvykle 
nedostatek. 
V akci také další druhy.

Veterina

tí psy. 
ivem 

6

Flexadin® Adult Dog 
60 tablet

Veterinární doplněk stravy (doplňkové krmivo).

Obsahuje nedenaturovaný 
kolagen typu II (UC-II®). 
Udržuje pohyblivost 
a pružnost kloubů u dospělých 
psů. Podporuje funkci 
chrupavek a přispívá 
k flexibilitě a radosti z pohybu.
V akci také další druhy.

Veterina

1699 Kč

sleva

1299 Kč

400Kč
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