
V letáku
najdete:

P L A T N O S T  Í J E N  2 0 2 1 AK NÍ leták 
ZNÁTE Z

289 K

229 K

129 K

99 K

Zinkorot 25 mg
50 tablet

MUCOSOLVAN®

pro dosp lé
sirup, 100 ml

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

Olfen® NEO FORTE 20 mg/g
gel, 100 g

Zinek sehrává 
d ležitou úlohu 
v imunitním 
systému p i 
nachlazení. 
Zinkorot® - zinek, 
který lé í. 

Zinkorot® je voln  prodejný lé ivý 
p ípravek k vnit nímu užití 
s obsahem zinkumorotátu.

Uleh uje vykašlávání, 
uvol uje zahlen ní, zmír uje 
kašel. Bez cukru a alkoholu. 
Jahodová p íchu . V akci 
také MUCOSOLVAN®

junior, 100 ml za 99 K .

MUCOSOLVAN® pro dosp lé a MUCOSOLVAN®

junior jsou léky k vnit nímu užití. Obsahují 
ambroxoli hydrochloridum. 

Sprej s chladivou silou 
mentolu a eukalyptu. 
Uvolní ucpaný nos do 
2 minut a až na 12 hodin. 
Bez konzervant . V akci 
také další produkty 
Otrivin za výhodné ceny.

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

Olfen Neo Forte ulevuje 
od intenzivní, náhle 
vzniklé bolesti zad, sval  
a kloub .                                      

Olfen NEO FORTE je lé ivý p ípravek k 
zevnímu použití. Obsahuje ú innou látku 
diclofenacum diethylaminum. 

249 K

179 K

149 K

119 K

Ibalgin® 400 mg
100 tablet

Pomáhá p i bolesti hlavy, 
zub , zad, sval  a kloub , 
menstrua ní bolesti. Snižuje 
hore ku a tlumí zán t.

Ibalgin® 400 mg je lék k vnit nímu užití. 
Obsahuje ibuprofenum.

169 K

129 K

g

-20%

-20% -20%

-20% -25%

Výhodné 
produkty s kartou 

BENU PLUS
str. 2

Na podzimní 
nachlazení

str. 8

Podpora 
imunity
str. 10
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Objevte 
všechny výhody 
karty BENU PLUS
V našich lékárnách pravideln  p ipravujeme 
s kartou BENU PLUS výhodné ceny na vybrané  
produkty i kategorie. 
Výhodn jší ceny jsou vždy ozna ené, díky 
tomu na první pohled poznáte, jaké produkty 
po ídíte s kartou BENU PLUS výhodn ji.
Slevy a výhodné cenové nabídky se netýkají lék  hrazených z ve ejného zdravotního pojišt ní 
ani po áte ní kojenecké výživy dle vyhl. . 54/2004 Sb. Poskytnutí slevy nebo výhodn jší ceny 
m že být vázáno na p edložení BENU PLUS karty a/nebo speciálního kuponu i poukázky. Neplatí pro e-shop. 

Ú inná pomoc pro podrážd né 
a unavené o i. Použitelnost
6 m síc  po otev ení. 
Bez konzervant , vhodný 
i pro velmi citlivé o i.
V akci také Artelac 
TripleAction o ní kapky, 
10 ml za 249 K .

Zdravotnické prost edky.

229 K

189K

B ŽNÁ CENA

CENA S KARTOU

Hyal-Drop® multi
o ní kapky, 10 ml -15%

649 K

549K

B ŽNÁ CENA

CENA S KARTOU

479 K

399K

B ŽNÁ CENA

CENA S KARTOU

Centrum A-Z 
(od A až po železo)
100 tablet

Ocuvite® LUTEIN forte
60 + 30 tablet

Centrum A-Z je kompletní 
multivitamin s vitaminy, 
minerály a stopovými prvky 
pro optimální každodenní 
pé i o Vaše zdraví. 
V akci také Centrum 
SILVER, 100 tablet 
za 599 K .

Dopl ky stravy.

Pro Váš ostrý zrak 
s unikátní formou luteinu 
s postupným uvol ováním. 
Složení potvrzené 
v deckými poznatky.

Dopln k stravy.

o)

. 

379 K

299K

B ŽNÁ CENA

CENA S KARTOU

199 K

149K

B ŽNÁ CENA

CENA S KARTOU

-20%
Voltaren 140 mg 
lé ivá náplast
5 kus

Vicks SymptoMed 
Complete
10 sá k

Tenká, samostatn  balená 
lé ivá náplast proti akutní 
bolesti v míst  aplikace. 
Sta í aplikovat 2x denn . 
V akci také další produkty 
Voltaren za výhodné ceny.

Voltaren 140 mg lé ivá náplast je lék na vn jší použití. 
Obsahuje diclofenacum natricum. 

Uleví od p íznak  ch ipky 
a nachlazení, jako jsou 
bolesti hlavy, sval , bolesti 
v krku, hore ka, pr duškový 
kašel a ucpaný nos. 
V akci také Vicks 
SymptoMed Forte, 
10 sá k  za 149 K .

Vicks SymptoMed je lé ivý p ípravek 
k vnit nímu užití.

g

ná 
tní 

. 
kty 

eny.

n jší použití.

ý 

Espumisan® 40 mg
100 m kkých tobolek

Pro úlevu od nadýmání. 
Lze užívat dlouhodob .
Espumisan® kapky jsou 
vhodné i pro kojence
a d ti do 6 let. 
V akci také Espumisan®

kapky 100 mg, 30 ml 
za 139 K . 

Espumisan® je lék k vnit nímu užití 
s ú innou látkou simetikon.

179 K

159K

B ŽNÁ CENA

CENA S KARTOU

sleva

100K
 BENU PLUS karty a/nebo speciálního kuponu i poukázky. Neplatí pro e-shop. 

-10% -15%

-25%
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129 K

115 K

129 K

115 K

aje
r zné druhy, 20 sá k

Pastilky proti kašli
40 ks

Vitaminy a minerály
r zné druhy, 20 tablet

Islandský lišejník 
proti kašli 
sirup, 200 ml 

Nosní spreje
r zné druhy, dosp lé i d tské, 30 ml

Islandský lišejník 
proti kašli 
d tský sirup, 150 ml 

LIVSANE nabízí celou adu aj : 
he mánkový, fenyklový, 
lipový, mátový, medu kový, 
kop ivový, ostropest ec, 
epíkový, šalv jový 

a vrbovkový.

Potravina. Dopl ky stravy. 
Ilustra ní foto.

Pro zklidn ní suchého kašle 
a chrapotu obsahující islandský 
lišejník a vitamin C. Pastilky mají 
p íchu  erného rybízu a máty. 
Neobsahují lepek, laktózu, cukr 
a alergeny.

Lze užívat spolu 
s obdobnými p ípravky*

Zdravotnický prost edek.
*Žádné interakce nejsou dosud známy.

Na nedostatek vitamin  
a minerál  Vás mohou upozornit 
zdánliv  nesouvisející p íznaky. 
V t chto p ípadech je vhodné 
jejich množství doplnit. Pro  ne 
pomocí chutného nápoje 
s obsahem pot ebných látek?              

Dopl ky stravy. * P i koupi 2 produkt  
získáte t etí za 0,05 K .

Islandský lišejník proti kašli ve 
form  sirupu pro zmírn ní kašle 
a zklidn ní sliznice krku.

Zdravotnický prost edek.

Mo ská voda pro intenzivní 
išt ní, proplachování nosu 

a pro zvlh ování nosní sliznice. 
Vhodné pro každodenní použití.

Zdravotnické prost edky.

Sirup ke zmírn ní podrážd ní 
sliznic v ústech a krku a s tím 
souvisejícího suchého dráždivého 
kašle a bolesti v krku. Pro d ti 
od 1 roku. S p íchutí medu. Bez 
p idaného cukru, alkoholu, lepku 
a laktózy. 

Zdravotnický prost edek.

od 49 K

89 K

89 K89 K

akce

2+1*

-10%

-10%

a

2

cena od

30 ml

Poz t  o l  
       is d ého šej íku

LIVSANE .  MOJE JEDNI K Awww.benu.cz/livsane Exkluzivn  v BENU

ho 

ku 

pro d t
i

pro d t
i

NOVINKA

od 

3
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ANEB POJ ME SI ZOPAKOVAT
VITAMINOVOU ABECEDU

me
n

Celoro ní nabídka vitamin  
za skv lé ceny
Vitaminy jsou velmi d ležité pro správné fungování lidského t la. Na jejich nedostatek Vás 
upozorní zdánliv  nesouvisející p íznaky, jako je bolest kloub , oslabená imunita nebo vypadávání vlas . 
Podpo te Vaše zdraví širokou nabídkou vitamin  pro d ti i dosp lé.

A

CE

B

D

K

benu.cz/vitaminovy-rok

GS Vitamin C 1000 
s p írodní silou šípk
100 + 20 tablet

Celaskon® 250 mg
100 tablet

LIVSANE 
Vitamin C + Zinek
vysoká dávka, 60 tablet

Unikátní tableta TIME-RELEASE 
zajiš ující postupné uvol ování. 
Vitamin C p ispívá ke snížení 
únavy a vy erpání. 
V akci také GS Vitamin C 500 
se šípky, 100 + 20 tablet
za 169 K .

Dopl ky stravy.

Podpo te svoji imunitu 
pravidelným užíváním. 
Podporuje odolnost 
organizmu p i ch ipce 
a nachlazení. 

CELASKON® tablety 250 mg, je voln  
prodejný lék k vnit nímu užití. Obsahuje 
acidum ascorbicum. 

Vitamin C a zinek p ispívají k 
normální funkci imunitního 
systému. Vhodné pro vege-
tariány. Neobsahuje laktózu.

Dopln k stravy.

299 K

239 K

129 K

129 K

99 K

-20%

NOVINKA

-20%

LIVSANE
Vitamin C 500 mg 
vysoká dávka, 30 tablet

Dodává t lu vitamin C ve 
vysokých dávkách po dobu 
n kolika hodin. Vitamin C 
p ispívá k normální funkci 
imunitního systému, nervové 
soustavy, psychické innosti 
a k snížení míry únavy 
a vy erpání. 

Dopln k stravy. 129 K
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Jamieson™ Vitamin C 1000 mg
100 + 20 kapslí

Revital C vitamin 
1000 mg Citron
20 šumivých tablet

MAGNEX CITRATE + B6
100 + 50 tablet

GS Extra Strong 
Vitamin D3 2000 IU
90 kapslí

Kneipp Šumivé tablety 
Imunita a Obranyschopnost
20 šumivých tablet

LIVSANE 
Vitamin D 
vysoká dávka, 60 tablet

SiderAL® Folic 30 mg
20 sá k

magnerot®

100 tablet

Jamieson™ Vitamín C 1000 mg 
s postupným uvol ováním pro 
silnou podporu imunity. 
V akci také další produkty 
Jamieson™ za výhodné ceny.

Dopl ky stravy.

Vysoká dávka vitaminu C 
s obsahem vlákniny pro podporu 
imunitního systému.

Dopln k stravy.

Jedine ná citrátová forma 
ho íku v prémiovém balení. 
Unikátní složení bez cukru, 
lepku a laktózy. V akci také 
D-MAX, vitamin D pro d ti 
i dosp lé za výhodné ceny.

Dopl ky stravy.

Extra silný vitamin D3 pro 
podporu imunity a zdravé 
kosti a zuby. 2000 IU 
vitaminu D3 v jediné kapsli. 
Navíc s olivovým olejem pro 
vysokou vst ebatelnost. 
V akci také GS Vitamin D 
400, kapky za 189 K .

Dopl ky stravy.

Kneipp Imunita šumivé tablety p ináší 
po ádnou porci vitamínu C, zinku 
a antioxidant . Tablety neobsahují 
lepek ani laktózu, jsou vhodné pro 
diabetiky a velmi rychle se vst ebávají, 
aniž by zat žovaly trávení. Ve form  
horkého i studeného nápoje.
V akci také šumivé tablety Kneipp 
Obranyschopnost s chutí brusinek 
za 119 K .

Dopl ky stravy.

Vitamin D p ispívá k 
normální funkci imunit-
ního systému a k udržení 
normálního stavu kostí a 
innosti sval .

Dopln k stravy.

Nová, unikátní forma. 
Nezp sobuje zácpu, k e e 
ani pr jem. Vysoký obsah železa. 
V akci také SiderAL® Forte, 
20 sá k  za 379 K .

Dopl ky stravy.

Magnerot® - jediné magnézium 
s kyselinou orotovou. 
Magnerot®  - vaše magnézium 
v oranžové krabi ce!

Magnerot® je voln  prodejný lé ivý p ípravek 
k vnit nímu užití s obsahem dihydrátu magnéziumorotátu.

449 K

349 K

109 K

75 K

319 K

279 K

239 K

189 K

159 K

119 K

449 K

379 K

399 K

319 K

-30%

-20%

-25%

-15%

-20%

VÝHODNÉ
BALENÍ

sleva

100K

119 K
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THERAFLU FORTE 
horký nápoj
10 sá k

ACYLPYRIN®

10 tablet

COLDREX® Citron 
horký nápoj
10 sá k

PARALEN® RAPID 500 mg
16 tablet

Viru Protect  
ústní sprej, 7 ml

VIROSTOP
ústní sprej, 30 ml

Orocalm Forte 3 mg/ml
orální sprej, 15 ml

Ú inná úleva od p íznak  ch ipky 
a nachlazení. Pomáhá p i bolesti, 
hore ce, ucpaném nosu a p i 
vlhkém, produktivním kašli. 
V akci také další produkty 
THERAFLU za výhodné ceny.

THERAFLU FORTE horký nápoj je lék k vnit nímu použití.

Lék p i ch ipce a nachlazení. 
Snižuje hore ku a uleví od bolesti 
hlavy, kloub  a sval  provázející 
ch ipková onemocn ní. V akci 
také další produkty ACYLPYRIN®

za výhodné ceny.

ACYLPYRIN® 500 mg tablety. Voln  prodejný lék 
k vnit nímu užití. Jedna tableta obsahuje 500 mg 
kyseliny acetylsalicylové. 

Odstra uje p íznaky ch ipky 
a nachlazení. Díky paracetamolu 
snižuje hore ku, odstra uje 
bolest hlavy a bolest v krku. 
S p ídavkem lé ivé látky na
uvoln ní ucpaného nosu 
a s vitaminem C. 
V akci také další produkty 
COLDREX®.

COLDREX® Citron horký nápoj je lék k vnit nímu užití.

Novinka ve form  šumivé 
tablety. Tlumí bolest. 
Snižuje hore ku. Pomáhá 
p i ch ipce. 
V akci také PARALEN®

500, 24 tablet za 35 K .

Paralen® RAPID jsou léky 
k vnit nímu užití.
Paralen® 500 mg tablety obsahují 
paracetamol. 

P i akutním riziku infekce a p i 
prvních známkách nachlazení. 
Chrání proti vir m 
zp sobujícím b žné nachlazení. 
V akci také Viru Protect, 
20 ml za 369 K .

Zdravotnické prost edky.

V in-vitro studii ú inný na 100% 
proti SARS-CoV-2, ch ipce typu A i B, 
p írodní složení, vhodný pro d ti od 
3 let. V akci také VIROSTOP nosní 
sprej, 20 ml za 189 K .

Zdravotnické prost edky.

Sprej s t eš ovou p íchutí p sobí 
p ímo v míst  zán tu. Ulevuje od 
akutní bolesti v krku, zmenšuje otok, 
a tím zmír uje bolestivé polykání. 
Bez cukru, pro dosp lé od 18 let.
V akci také Orocalm 1,5 mg/ml 
orální sprej, 30 ml za 149 K .
Orocalm 1,5 mg/ml orální sprej, roztok a Orocalm Forte 3,0 mg/ml orální 
sprej, roztok jsou lé ivé p ípravky s lé ivou látkou benzydamin-
hydrochlorid k místnímu užití v ústech a v krku. 

219 K

179 K

39 K

35 K

199 K

159 K

249 K

179 K

259 K

219 K

199 K

169 K

-10%

-15%

-25%

NOVINKA

-20% -15%

-15%

65 K

49 K

NOVINKAN

-20%
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QUIXX®

nosní sprej, 30 ml

TANTUM VERDE®

LEMON 3 MG 
20 pastilek

Müllerovy pastilky®

36 pastilek

Stoptussin®

kapky, 50 ml

Nasivin® SENSITIVE
0,5 mg/ml, nosní sprej, roztok, 10 ml

OROFAR®

24 pastilek

Septabene® 3 mg/1 mg
16 pastilek

Sinulan® forte expres
nosní sprej, 15 ml

Uvol uje ucpaný nos p i 
nachlazení, ch ipce a alergii. 
Vhodný pro d ti od 6 let, i t hotné 
a kojící ženy. 
V akci také další produkty 
QUIXX® za výhodné ceny.

Hypertonický roztok mo ské vody, obsahuje vodu z oceánu 
a išt nou vodu. Zdravotnický prost edek k aplikaci do nosu, 
k úlev  od ucpaného nosu. 

Lé í bolest a zán t v krku 
a dutin  ústní. ty i p íchut  
pastilek. Roztok a spreje 
s antimikrobiálním ú inkem. 
V akci také roztok a spreje 
s antimikrobiálním ú inkem.

TANTUM VERDE® je lé ivý p ípravek.

Oblíbené pastilky s obsahem 
vyvážených kombinací 
bylinných extrakt .
V akci také ostatní druhy 
Müllerových pastilek®

za výhodné ceny.

Dopl ky stravy.

Správná volba proti kašli díky 
2 ú inným látkám. Tlumí suchý 
dráždivý kašel a usnad uje 
vykašlávání. 
V akci také Stoptussin® sirup, 
180 ml za 149 K .

Stoptussin, perorální kapky, roztok, Stoptussin 
sirup jsou lé ivé p ípravky k vnit nímu užití.

Ú inek se m že projevit do 25 sekund 
po podání a p sobí protivirov . Sprej 
pro d ti od 6 let a dosp lé. 
V akci také NASIVIN® Sensitive pro 
d ti 0,25 mg/ml nosní sprej, roztok, 
10 ml za 99 K .

NASIVIN® Sensitive je lék k nosnímu podání s lé ivou látkou 
oxymetazolin-hydrochlorid.

Odstra uje bolest v krku. 
P sobí proti vir m, bakteriím 
a kvasinkám. Lé í infekci.

OROFAR je voln  prodejný lé ivý p ípravek 
k rozpušt ní v ústech.

Trojí ú inek: protizán tlivý, 
analgetický a antiseptický. Snižuje 
bolest, zarudnutí a otok v krku. 
P íchu  eukalyptu nebo citronu 
a bezového kv tu. V akci také další 
produkty Septabene® za výhodné 
ceny.

Septabene 3 mg/1 mg pastilky je lék 
k místnímu užití v ústech a v krku.

Eliminuje viry a bakterie. 
100 % aktivních látek p írodního 
p vodu. Uvol uje ucpaný nos 
a zmír uje bolest dutin. 
V akci také Sinulan® forte 
express junior nosní sprej, 
20 ml za 149 K .
Zdravotnické prost edky.

149 K

129 K

169 K

139 K

119 K

99 K

189 K

139 K

169 K

129 K

-15%

-10%

-25%

y®

179 K

149K

B ŽNÁ CENA

CENA S KARTOU

169 K

129K

B ŽNÁ CENA

CENA S KARTOU

119 K

99K

B ŽNÁ CENA

CENA S KARTOU

-15% -20%

-15%

-15% -20%
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PROSPAN®

sirup, 100 ml
Systane™ ULTRA 
zvlh ující kapky, 10 ml

Sinecod 1,5 mg/ml 
sirup, 200 ml

FreeSpirax™
sirup, 150 ml

TUSSIREX®

sirup, 120 ml

MÖLLER´S RYBÍ OLEJ 
Omega 3 z t eš ích jater
250 ml

Pharmaton®

Geriavit Vitality+ 
100 potahovaných tablet

Rostlinný lé ivý p ípravek, 
uvol uje hleny v dýchacích 
cestách, usnad uje vykašlávání a 
ulevuje od kašle.

PROSPAN®  7 mg/ml sirup, 100 ml je lé ivý p ípravek 
k perorálnímu užití. Obsahuje ú innou látku Hederae 
helicis folii extractum siccum.

Zvlh ující o ní kapky Systane™ 
ULTRA bez konzerva ních látek 
poskytují rychlou úlevu suchým, 
unaveným a podrážd ným 
o ím. Vhodné i pro uživatele 
kontaktních o ek. V akci také 
Systane™ COMPLETE zvlh ující 
kapky, 10 ml za 279 K .

Zdravotnické prost edky.

Proti suchému dráždivému 
kašli r zneho p vodu. Vhodný 
pro dosp lé a d ti od 3 let. 
Oblíbená p íchu  vanilky. 
V akci také další produkty 
Sinecod za výhodné ceny.

Sinecod 1,5 mg/ml sirup je lék k vnit nímu užití. 
Obsahuje butamirati citras.

P ispívá k normální funkci 
dýchacích cest u d tí od 3 let 
v ku p i nachlazení, virových 
onemocn ních. 
V akci také FreeSpirax™
tablety za 219 K .

Dopl ky stravy.

Sirup na všechny druhy kašle 
spojené s nachlazením. 
Zmír uje suchý dráždivý 
i pr duškový kašel. 
Rychlá úleva. 
V akci také další produkty 
TUSSIREX® za výhodné ceny.

Zdravotnické prost edky.

Rybí olej z norské p írody s tradicí 
od roku 1854. Bohatý zdroj Omega 3 
mastných kyselin EPA a DHA. Vysoký 
obsah vitaminu D. Skv lá citronová 
p íchu . 
V akci také další produkty 
MÖLLER´S Omega 3 za výhodné 
ceny.

Dopl ky stravy.

Vyvážená kombinace vitamín , 
minerál  a ženšenového 
výtažku G115®. 
*K nákupu Pharmaton®

Geriavit Vitality+ 100  tablet 
balení Pharmaton® Geriavit  
30 tablet navíc.

Dopl ky stravy.
*K nákupu Pharmaton® Geriavit Vitality+ 
100  tablet balení Pharmaton® Geriavit  
30 tablet navíc za 0,05 ,- K .

189 K

149 K

299 K

219 K

199 K

169 K

299 K

219 K

179 K

149 K

339 K

269 K

799 K

-20% -25%

-15%

-25%

-15%

-20%

navíc

30tablet

+NAVÍC

Cetebe® IMMUNITY 
Forte
60 kapslí

Vitamin C s postupným 
uvol ováním, vitamin D 
a zinek, p ispívají k 
normální funkci imunit-
ního systému. 
V akci také Cetebe®

Vitamin C 500 mg, 
60 kapslí za 189 K .

Dopl ky stravy.

319 K

249K

B ŽNÁ CENA

CENA S KARTOU

-20%
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Preventan®

PRO PODPORU IMUNITY
Zcela unikátní složení 
Speciální forma cucavých tablet

Vyvinuto speciálně pro dlouhodobé užívání dospělých a seniorů
Cucavé tablety ve dvou variantách – s příchutí a bez příchutě
Balení na tři měsíce
Ověřeno více než 20 lety zkušeností dospělých

* Vitamin C přispívá k normální funkci imunitního systému a ke snížení míry únavy a vyčerpání.
 Doplňky stravy.

Vyvinuto speciálně k akutnímu užívání pro dospělé
a seniory po celý rok
Navíc obohaceno o přídatnou látku betacyklodextrin

Preventan® Akut
30 tablet

Pro dlouhodobou a komplexní podporu imunity dospělých 
a mladistvých od 15 let
Extra silná varianta
Obsahuje 2 mg originální aktivní látky ProteQuine®, vysokou 
dávku vitaminu D3 a C, který přispívá k normální funkci imunity
Navíc obohacen o antioxidanty zinek, selen a thyamin, který 
přispívá k normálnímu energetickému metabolismu

Preventan® Komplex D3 1000 IU
120 tablet

V akci další přípravky Preventan® 

Vyvinuto speciálně pro dlouhodobé užívání dětí od 3 let
Navíc obohaceno o inulin původem z čekanky
Obsahuje přírodní sladidlo ze stévie sladké
Cucavé tablety ve dvou variantách – jahoda a ovocný mix

ČESKÝ ORIGINÁL

Preventan® Clasic
90 tablet

Aktivní patentovaná látka ProteQuine®
Navíc obsahuje vitamin C

 pro podporu celkové imunity

Preventan® Junior
90 tablet

2021
2021

NOVINKA

519 K

389 K

219 K

159 K

519 K

389 K

649 K

479 K

-25%

PPPPr
30

p

-25%

NOVINK

-25%

-25%
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Compli  ora Immuno 
complex 
30 kapslí

DETRITIN 2000 IU VITAMIN D3
60 tablet

Symbiotikum s vitaminem 
D3 1000 IU pro každodenní 
podporu imunity a p i 
a po užívání antibiotik. 
Sta í 1 kapsle denn . 
V akci také Compli  ora 
Baby kapky, 5 ml 
za 129 K .

Dopl ky stravy.

Pomáhá udržovat funkci 
imunitního systému. 
P ispívá k udržení normál-
ního stavu kostí a normál-
ních svalových funkcí. 
V akci také Detritin 400 IU 
vitamin D3 kapky, 30 ml 
za 179 K .

Dopl ky stravy.

U VITAMIN D3

U 

GS SUPERKY 
PROBIOTIKA
60 + 20 kapslí

Unikátní komplex 9 odolných kmen  
bakterií. 21 mld. životaschopných 
mikroorganism * 
v denní dávce (2 kapsle). 
Selen pro podporu imunity. 
*Uvedené množství odpovídá okamžiku výroby

V akci také GS SUPERKY 
PROBIOTIKA, 30 + 10 kapslí 
za 229 k .

Dopl ky stravy.

479 K

389 K

-15%

MedPharma 
Echinacea 100 mg
100 + 7 tablet

Dopln k stravy s echinaceou a 
denní dávkou vitaminu C a zinku 
pro podporu imunity v podzimních 
a zimních m sících.

Dopln k stravy.

229 K

169 K

239 K

149 K

219 K

159 K

-15%

-25%

LEROS ECHINACEA 
A CESTY MO OVÉ
20 sá k

Bylinné sm si na podporu
imunitního systému. Podporují
p irozenou obranyschopnost. 
Cesty mo ové. Pro podporu 
správné funkce mo ových cest.
V nabídce více druh .

Dopln k stravy. 59 K

49 K

TEREZIA Hlíva úst i ná 
s rakytníkovým olejem
60 + 60 kapslí

Hlíva s nejvyšším obsahem 
deklarovaných betaglukan  na 
trhu. Bez p ím sí a konzer-
vant . Rakytník na podporu 
imunity. V akci také TEREZIA 
Hlíva úst í ná s rakytníkovým 
olejem, 100 + 100 kapslí za 
579 K .

Dopl ky stravy. 

449 K

379 K

-15%

-35% -25%

Urinal Akut®

10 tablet

Kombinace kanadských 
brusinek a vitaminu D. 
Se zlatobýlem obecným 
pro podporu zdraví 
mo ových cest. Akutní 
pé e.
Dopln k stravy.

h 

m 

289 K

219K

B ŽNÁ CENA

CENA S KARTOU

-20%
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VALETOL®

24 tablet

Lék na lé bu bolesti 
hlavy, zub , 
zad v k ížové oblasti 
a p i menstruaci.

VALETOL® 300 mg/150 mg/50 mg 
tablety. Voln  prodejný lék 
k vnit nímu užití. Pouze pro 
krátkodobé použití.

-20%
CETALGEN 500 mg/200 mg
20 tablet

Lé ba krátkodobé st edn  silné 
bolesti a hore ky. Tlumí akutní 
bolest hlavy, zad i zub . Silný 
ú inek po dobu až 9 hodin.

CETALGEN 500 mg/200 mg je lék k vnit nímu užití.

159 K

129 K

Nalgesin® S 275 mg
40 potahovaných tablet

Mírní bolest, hore ku a zán t. Lék 
proti bolesti hlavy, zub , zad, sval , 
kloub , menstrua ní bolesti. Rychlý 
nástup analgetického ú inku. 
V akci také Nalgesin® S 275 mg, 
20 tablet za 119 K .

Nalgesin® S je lék k vnit nímu užití. 
Obsahuje sodnou s l naproxenu. 199 K

169 K

99 K

79 K

BRUFEN® 400 mg
30 potahovaných tablet

Úleva od bolesti hlavy 
v etn  migrény, zub , 
menstrua ní bolesti, bolesti 
doprovázející nachlazení 
a od hore ky. V akci také 
BRUFEN® Rapid 400 mg, 
24 potahovaných tablet 
za 99 K . 

Brufen® 400 mg potahované tablety s lé ivou 
látkou ibuprofen a Brufen® Rapid s lé ivou látkou 
ibuprofen lysinát jsou lé ivé p ípravky 
k vnit nímu užití. 

79 K

59 K

-25%

-15%

-15%

Na r z é t y o s
Ibalgin® DUO E  ect  
krém, 100 g

Kombinace dvou ú inných látek k 
potla ení bolesti. Zmír uje zán t a urychluje 
vst ebávání mod in. 
V akci také další produkty Ibalgin®

za výhodné ceny.

Ibalgin® Duo E  ect je lék k vn jšímu použití. Ibalgin® gel a krém jsou léky 
k vn jšímu použití. Obsahují ibuprofenum.

269 K

219 K

-15%
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Femibion® 2
28 tablet a 28 tobolek

CAMILIA®

30 jednodávkových obal

Sudocrem® MULTI 
EXPERT
125 g

Sunar® Premium 2
700 g

Bepanthen®

Sensiderm
krém, 20 g

4 týdenní balení. Jedine né složení 
s kyselinou listovou, Metafolinem®, 
vitaminem D3, luteinem a DHA. 
Obohacený o železo, zinek, selen a 
ho ík. V akci také další produkty 
Femibion® za výhodné ceny.

Dopln k stravy od 13. týdne t hotenství do porodu.

Zmírní potíže p i r stu zoubk .
P sobí na více p íznak . Snadno
použitelné jednorázové obaly.
Homeopatie vhodná pro kojence
a batolata.

Camilia® je homeopatický lé ivý p ípravek užívaný tradi n  
v homeopatii ke zmírn ní potíží spojených s r stem zub  u 
kojenc  a batolat. Lék k vnit nímu užití.

Ochranný krém pro podporu 
lé by a prevence: plenkové 
dermatitidy, od enin 
a podrážd né pokožky, 
dermatitidy p i inkontinenci 
u dosp lých, pro ochranu 
pokožky v okolí poran ní.

Sudocrem® MULTI-EXPERT je zdravotnický prost e-
dek. Certi  kát vydala noti  kovaná osoba . 0482.

Naše nejlepší receptura s navýšeným 
obsahem mlé ného tuku s MFGM a bez 
palmového oleje. Obsahuje vitamin A* 
pro správnou funkci imunitního systému.
V akci také další produkty Sunar 
Premium (3, 4) za výhodné ceny.

Kojení je pro kojence nejlepší zp sob výživy. Kojenecká výživa by m la 
být podávána pouze na doporu ení léka e. Potravina pro zvláštní 
léka ské ú ely. Zp sob p ípravy, dávkování a další informace o výrob-
cích najdete na www.sunar.cz.
*Obsahují všechna pokra ovací kojenecká mléka podle požadavk  
zákona.

Úleva od sv d ní do 30 
minut. Ulevuje od p íznak  
ekzému. Zklid uje 
podrážd nou pokožku 
i po nošení roušky. 
V akci také Bepanthen®

Sensiderm krém, 50 g 
za 289 K .

"Bepanthen®  Sensiderm krém je zdravotnický 
prost edek na lé bu p íznak  ekzému. 
LMR-CH-20210517-16

649 K

499 K

479 K

399 K

179 K

149 K

-15%

-15%

389 K

339 K

-10%

sleva

150K

189 K

149K

B ŽNÁ CENA

CENA S KARTOU

-20%

Hý kejte svou ple  a vlasy, dop ejte jim 
tu nejlepší pé i a regeneraci.

V našich lékárnách najdete v íjnu DERMOKATALOG, který Vás 
provede jednotlivými tématy  p edních dermokosmetických zna ek, 
s jejichž pomocí dosáhnete té nejoptimáln jší pé e o ple .

PPÉÉ II OO VAŠI POKOŽKU 
SSII BBEREMEE NNAA SSTTARROOST

Náš nový DERMO katalog naleznete v každé lékárn  BENU nebo na www.benu.cz
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Obsah balení: každá dávka obsahuje testovací pásek s koloidním zlatem, lahvi ku 
s reagentem, lancetu pro odb r, dezinfek ní tampóny, návod k použití, etikety s 
kódem šarže, datem výroby a datem expirace.

Zdravotnický prost edek.

ZJIST TE SV J STAV 
PROTILÁTEK
TEST NA PROTILÁTKYCOVID 19

399 K

2 ks v balení

13

LACALUT® aktiv
zubní pasta, 75 ml

Nutricia Nutridrink
9 x 200 ml

HERBADENT 
bylinný roztok, 25 ml

Vagisan HydroKrém
krém, 50 g

ALAVIS™ MAXIMA 
BESTIER Tribulus
60 kapslí

Jedni ka mezi zubními 
pastami na eském trhu.* 
Výrazn  zpev uje 
a posiluje dásn . Chrání 
p ed krvácením dásní 
a parodontózou. 

Kosmetika. *Nielsen Data Report, prodej v 
maloobchodním trhu Lacalut Aktiv 75 ml, Sales 
Value MAT July 2020, Toothpaste Category, 
Total Czech Republic Food/Drug. IQVIA, prodej 
v lékárnách Lacalut Aktiv 75 ml, rok 2020 v 
množství a hodnot  dle dat IQVIA_87A3 ADULT 
TOOTHPASTES, Total Czech Republic.

Nutri n  kompletní tekutá 
výživa pro pacienty trpící 
nedostate ným p íjmem 
energie a živin nebo 
nechutenstvím.

Potravina pro zvláštní výživu - potravina pro 
zvláštní léka ské ú ely. Ur eno k užívání pod 
dohledem léka e.

Bylinný roztok na dásn  
HERBADENT pe uje o dásn  
a sliznice dutiny ústní. Je vodný 
i pro akutní pé i o afty i otlaky 
dásní. 
V akci také další produkty 
Herbadent za výhodné ceny.

Zdravotnické prost edky.

Nehormonální p ípravek. 
Zvlh uje suchou sliznici 
a dodává zklid ující lipidy.
Navíc k balení 16 vaginálních 

ípk  Vagisan® HydroKrém 
Cremolum.

Zdravotnické prost edky. 
*Vaginální ípky Vagisan® HydroKrém 
Cremolum, 16 ípk  navíc za 0,05 K .

Stálé mládí a síla. 
Extra porce testosteronu
i do Vaší ložnice.

Dopln k stravy.

99 K

69 K

399 K

319 K

149 K

125 K

349 K

699 K

519 K

-30%

-20%

-15%

sleva

180K

+NAVÍC

TEREZIA erný esnek
60 kapslí

esnek pomáhá regulovat 
hladinu cholesterolu v krvi. 
Bez zápachu a pal ivé chuti. 
Nedráždí sliznice zažívacího 
ústrojí. 

Dopln k stravy. 

449 K

349 K

sleva

100K

NAVÍC* 
Vagisan®

HydroKrém
Cremolum, 16 ípk
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Cola  t
60 kosti ek

ARTHROCANN
75 ml

HYALGEL COLLAGEN 
MAXX
500 ml

Condrosulf® 400 mg
60 tvrdých tobolek

Lioton® 1000 IU/g
gel, 100 g

MoliCare®

Premium Lady Pants
7 kus

MOVit Energy MEGA 
DETOX
60 kapslí

Microlife BP A2 
Classic Accurate 
digitální automatický tlakom r, 1 kus

istý krystalický kolagen ve form  
m kkých, snadno polykatelných 
kosti ek. Balení na 2 m síce 
užívání – sta í pouze 1 kosti ka 
denn . Bez barviv a p ídavných 
látek. V akci také další produkty 
Cola  t za výhodné ceny.

Dopl ky stravy.

Konopný gel s koloidním st íbrem. 
Na masáže v oblasti kloub , sval , 
šlach a zad. Ideální po sportu 
a fyzické námaze. 

Kosmetika. *P i koupi jednoho produktu ARTHROCANN 
gelu, 75 ml získáte druhý ARTHROCANN gel, 75 ml navíc 
za 0,05 K .

Unikátní tekutý p ípravek pro 
výživu kloub  s obsahem 
Hyaluronanu, Chondroitin 
sulfátu a Kolagenu.

Dopln k stravy.

Lék ú inný v lé b  artrózy 
kolene, ky le a kloub  
prst  ruky. Pro pohyb bez 
bolesti kloub . Obvykle 
se užívá 2x ro n  po dobu 
2-3 m síc .

Condrosulf® 400 mg tvrdé tobolky, lé ivý 
p ípravek k vnit nímu užití s ú innou látkou 
chondroitin sulfát.

K lé b  onemocn ní 
žil, k e ových 
žil, poúrazových 
poškození sval , šlach 
a vaz . Úleva pro 
t žké, oteklé nohy.

Lioton® je voln  prodejný lék s ú innou 
látkou sodná s l heparinu. Ke kožnímu 
podání. 

Natahovací kalhotky MoliCare se 
nosí a také vypadají jako b žné 
spodní prádlo.
Spolehliv  pohltí mo  i zápach, 
obsahují výtažky z Aloe Vera, které 
pe ují o intimní ženské partie.
V akci také další produkty 
MoliCare® za výhodné ceny.

Zdravotnický materiál.

Maximum pro ochranu jater 
a detoxikaci, kdy pouze 1 kapsle 
denn  sta í pro ú innou 
detoxika ní kúru.

Dopln k stravy.

Pln  automatický digitální 
tlakom r s kónickou 
manžetou na paži pro 
klinicky spolehlivé m ení 
krevního tlaku. Gentle 
technologie pro rychlé a 
p esné m ení.
Zdravotnický prost edek.

379 K

339 K

239 K

499 K

349 K

199 K

169 K

549 K

399 K

379 K

299 K

1099 K

799 K

1+1*

-10%

-15%

-20%

519 K

419 K

sleva

100K

sleva

300K

sleva

150K

sleva

150K
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Produktová nabídka platí od 1. 10. do 31. 10. 2021 nebo do vyprodání zásob. U léků si vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták. U zdravotnických prostředků a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro 
vždy pečlivě prostudujte návod k použití. Účinky a způsob použití léků, zdravotnických prostředků a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro konzultujte s lékařem nebo lékárníkem. Cílem tohoto infor-
mačního plakátu není podpora zvýšeného užívání léků ani zdravotnických prostředků. Doplňky stravy nenahrazují pestrou a vyváženou stravu ani zdravý životní styl. Nepřekračujte doporučené denní dávkování 
a uchovávejte mimo dosah dětí. V některých lékárnách BENU je zboží k dostání pouze na objednávku. Běžné ceny se mohou v jednotlivých lékárnách BENU lišit. Informujte se ve své lékárně o dostupnosti a ceně 
zboží. Platí pouze v kamenných lékárnách BENU. Případné změny a tiskové chyby jsou vyhrazeny.

VECTAVIR 10 mg/g
krém, 2 g

EndWarts Extra  
kryoterapie  brom , 9 dávek

EXALLER®

75 ml

Nicorette® Spray 
1 mg/dávka
orální sprej, roztok, 2 x 150 dávek

Tlumí bolest p i oparech 
a urychluje hojení. Ú inný 
i v pozd jších fázích oparu. 
P irozený vzhled pokožky 
po aplikaci

Vectavir 10 mg/g je lék na vn jší použití.
Obsahuje penciklovir.

První zdravotnický prost edek 
k odstran ní m kkých  brom , 
tj. stopkatých kožních výr stk , 
v pohodlí domova. Rychlý, 
efektivní a bezpe ný. 
V akci další produkty ady 
EndWarts.

Zdravotnické prost edky. íslo noti  kované osoby: 
0459 (EndWarts Extra), 37708 (EndWarts FREEZE), 0546 
(EndWarts PEN, EndWarts Original).

P ípravek p i lé b  a prevenci 
alergie na rozto e domácího 
prachu. Eliminuje 99% rozto . 
100% p írodní. Klinicky 
prokázaný ú inek. 
V akci také EXALLER®, 
150 ml za 519 K .

Zdravotnické prost edky.

Zbavte se závislosti na kou ení. Rychle 
úleví od chuti na cigaretu a nutkání 
kou it. V akci také další lé ivé 
p ípravky Nicorette® za výhodné 
ceny.
Orální sprej, roztok Nicorette® Spray 1 mg/dávka obsahuje nikotin 
a je k podání do úst. Reklama na lé ivý p ípravek.

419 K

349 K

699 K

579 K

849 K

749 K

279 K

229 K

-15%-15%

VÝHODNÉ
BALENÍ

sleva

120K

ALZHEIMER
konzulta ní centrum
se zam ením na v asný záchyt Alzheimerovy nemoci a jiných poruch pam ti

Náš mozek zpracovává až 30 tisíc podn t  za den, a je proto úpln  
p irozené, že informace ltruje a  t ch mén  pot ebných se zbavuje. 
Kde je ale hranice mezi zdravou zapomn tlivostí, která zvyšuje rychlost 
našeho rozhodování, a  nastupující závažnou nemocí? Nezapomínejte 
proto na prevenci a otestujte si pam  v našich lékárnách BENU!

MYSLETE NA SVOU PAM !
P ij te si ji otestovat do BENU.

Otestujte svou pam  s kartou
BENU PLUS zdarma*
* len m zákaznického programu BENU PLUS poskytujeme provedení 
jednoho testu krátkodobé pam ti zdarma. Cena bez karty BENU PLUS 

iní 350 K  za konzultaci.

kartou

ytujeme provedení
z karty BENU PLUS

Pro objednání a více informací

infolinka:  212 812 812
online:   www.benu.cz/alzheimer-konzultacni-centrum
osobn :    p ímo v Alzheimer konzulta ním centru
 nebo v jakékoli BENU Lékárn

iných poruch pam ti

!
BENU konzulta ní centra
BENU Lékárna Praha 5, And l 
BENU Lékárna Praha 4, OC Opatovská
BENU Lékárna Ostrava, Hrabová
BENU Lékárna Brno, Centrum Dornych 
BENU Lékárna Plze , Masarykova 
BENU Lékárna Hradec Králové, Foerstrova 
BENU Lékárna Liberec, OC LBC 
BENU Lékárna Ji ín, Husova 
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Ušet ete za doplatek na recept
s kartou BENU PLUS 
u vybraných lék  na p edpis!

Informace k ceníku: Ceník je platný od 18. 8. 2021. Snížený i nulový doplatek se vztahuje na léky na recept hrazené z ve ejného zdravotního pojišt ní pouze v kategoriích léky na cholesterol, léky na diabetes v etn  inzulin , léky na astma a chronickou obstruk ní plicní nemoc (CHOPN) a antidepresiva, a to p i p edložení receptu spolu s 
kartou BENU PLUS. Snížený i nulový doplatek u lék  na recept p edstavuje ástku po slev  z doplatku poskytnuté ve výši až 100 %, a to ve form  neuplatn ní maximální obchodní p irážky p i výdeji léku. V p ípad  poskytnutí slevy ve výši 100 % budou takové léky vydány bez doplatku, u n kterých lék  však m že být sleva poskytována jen 
v takové výši (tj. i nižší než 100 %), aby byla p ípustná dle platných právních p edpis . Tento ceník uvádí pouze ukázkový p ehled lék  v uvedených kategoriích, výši b žných doplatk  a doplatk  po poskytnuté slev . ástky b žných doplatk  pro pacienty (i bez karty BENU PLUS) uvedené v ceníku jsou pouze orienta ní a odpovídají rozdílu 
mezi b žnými nákupními cenami platnými ke dni 18. 8. 2021 a maximálními úhradami z ve ejného zdravotního pojišt ní platnými ke dni 1. 8. 2021. U jednotlivých BENU Lékáren se výše poskytnuté slevy u n kterých lék  m že lišit. O výši doplatku u vybraného léku se prosím informujte ve své BENU Lékárn . Více informací o regulovaném 
doplatku naleznete také na webu Ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz nebo na ú tence k nákupu. V BENU Lékárn  mohou být n které 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 p edepisování 
lé iv. Podrobná pravidla, jakož i informace o ukon ení platnosti a zm n  ceníku i akce naleznete na www.benu.cz. Zm na ceníku a tiskové chyby vyhrazeny.

ukázkový ceník (9/2021) doplatek s 
BENU PLUS

běžný
doplatek*

doplatek s 
BENU PLUS

běžný
doplatek*

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

doplatek

doplatek 

doplatek

doplatek

39 Kč

39 Kč

200 Kč

59 Kč

LÉKY NA DIABETES

DIBETIX 1MG POR.TBL.NOB.90X1MG

DIBETIX 2MG POR.TBL.NOB.90X2MG

JANUMET 50MG/1000MG TBL FLM 196(2X98)

VOKANAMET 50MG/1000MG TBL FLM 60

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

doplatek

doplatek

doplatek

doplatek

doplatek

68 Kč

68 Kč

227 Kč

135 Kč

223 Kč

INZULINY

LANTUS SOLOSTAR 100U/ML INJ SOL 5X3ML

LANTUS 100U/ML INJ SOL 5X3ML

TRESIBA 200U/ML INJ SOL 3X3ML

RYZODEG 100U/ML INJ SOL PEP 5X3ML

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

0 Kč

0 Kč

119 Kč

50 Kč

doplatek 

doplatek 

doplatek 

doplatek

20 Kč

28 Kč

169 Kč

77 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

doplatek 

doplatek 

doplatek 

doplatek

99 Kč

99 Kč

99 Kč

56 Kč

LÉKY NA ASTMA a CHOPN

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

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

ATIMOS 12MCG/DÁV INH SOL PSS 100DÁV

SYMBICORT 160MCG/4,5MCG INH SUS PSS 1X120DÁV.

0 Kč

4 Kč

0 Kč

doplatek 

doplatek 

doplatek

80 Kč

102 Kč

50 Kč

LÉKY NA CHOLESTEROL

LIPANTHYL NT 145MG TBL FLM 90

FENOFIX 200MG CPS.DUR.90

APO-FENO POR.CPS.DUR.100X200MG

ANTIDEPRESIVA

CIPRALEX 10MG TBL FLM 56 I

REMOOD 20MG TBL FLM 30

TRITTICO PROLONG 300MG TBL PRO 30

TRITTICO AC 150MG TBL RET 45

Kdoplat k68 č

dopl ttek s
BENU LUS

b ný
d l *

Léky na astma a CHOPN

Antidepresiva

Léky na cholesterol

Léky na diabetes

Inzuliny

NOVĚ

NA RECEPT

TAR 100U/ML INJ SOL 5X 0 Kč

0 Kč

doplatek Kč

68 Kč

X3ML KKddopopllatat kkk6868 čč

dopldoplatekatek s 
BENUBENU PLUSS

běžněžnb ý
doplatekkdd *

0 Kčdoplatek68 KčX3ML KKddopopllatat kkk6868 čč

dddoooppplll ttttteekkk ss
BBBENENUUU LLLUUSSS

bbbb nnnýýýý
ddddd ll ***

www.benu.cz

PŘIDALI JSMENOVOU KATEGORII 
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