
 

 

519  Kč 

399 Kč 

Sudocrem®

Kosmetické přípravky.

Krém na opruzenou pokožku. Zklidňuje 
začervenalou a podrážděnou pokožku, 
podporuje její regeneraci a chrání před 
dalším drážděním. V akci také 
Sudocrem®, 250 g za 239 Kč.

125 g
Hyal-Drop® multi
 

Zdravotnický prostředek. 

Účinná pomoc pro podrážděné oči, díky 
nejvyšší koncentraci hyaluronátu, který se 
v očích přirozeně vyskytuje. 

oční kapky, 10 ml

519

Voltaren Forte

 

 Lék k vnějšímu použití. Obsahuje diclofenacum diethylaminum.  

Analgetikum ve formě gelu s účinkem na 
24 hodin při použití 2x denně. Tlumí bolest 
zad, svalů a kloubů. Snadno otevíratelný 
uzávěr.

2,32%, gel, 180 g

BRUFEN® 400

 Brufen 400 je lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou ibuprofen a Brufen Rapid 
je lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou ibuprofen lysinát. 

Rychlá úleva od bolesti hlavy, zubů, 
menstruační bolesti, horečky a bolesti 
doprovázející nachlazení. V akci také 
BRUFEN® Rapid, 400 mg, 12 tablet.

400 mg, 30 tablet

69  Kč 

49 Kč 

-25%

1+1
navíc

-25%

189  Kč 189  Kč 

139 Kč 

AKCE měsíce
duben / platnost: 1. 4. – 30. 4. 2019

Příprava léků na míru
v BENU lékárnách

sleva

120
znáte z  TV znáte z  TV

znáte z  TV

Běžná cena za 1 ks

 94,50 KčCena za 1 ks 
při koupi 2 ks
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VÝHODY

Největší výhodou je, že lék lze připravit pro 

konkrétního pacienta dle předepsaného složení 

na míru, přesně podle receptu od lékaře. Dávku 

účinné látky je tak možné individuálně zvýšit 

nebo snížit dle věku a váhy pacienta. Nejčastěji 

se připravují tobolky, čípky, masti a gely až po 

nejrůznější kapky a roztoky.

Další výhodou je náhrada jiného léku, 
v okamžiku, kdy na trhu není lék dostupný, 
např. antibiotické masti nebo jiné léky dokáže-

me připravit podle receptu u nás v lékárně 

a vy tak budete moci zahájit svoji léčbu co 

nejdříve.najdete tu nejlepší péči o vaše zdraví

STÁLE JSME NEZAPOMNĚLI 
SVÉ PŮVODNÍ FARMACEUTICKÉ 
ŘEMESLO

Můžete se spolehnout, že dokážeme nabídnout 

přesně to, co potřebujete. Naši odborníci jsou 

schopni připravit vaše léky na míru přesně podle 

receptu od lékaře. Práce v laboratoři je součást 

komplexní lékárenské péče a bezpochyby je také 

jedním z kritérií, podle nichž by si pacienti 

lékárnu měli vybírat. 
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JAK TAKOVÁ PRÁCE V LABORATOŘI VYPADÁ 

A JAK SE MAST PŘIPRAVUJE, SI MŮŽETE 

VYZKOUŠET I VY.

3

Přípravky umíme připravit v laboratořích 

lékáren i bez parabenů a konzervantů. Pro 

citlivější osoby je šampon nebo krém takto 

vyrobený jedinou alternativou. 

Ve vybraných lékárnách BENU 
probíhají v průběhu dubna a května workshopy 
na téma Suchá a problematická pleť. Na místě se seznámíte nejen 
s lékárenskou přípravou mastí, ale také se dozvíte jak suchou 
a atopickou pleť ošetřovat a jak se o ni správně starat. 

3. dubna Praha 5  Stroupežnického 6Praha 5  

4. dubna  Praha 9  Gen. Janouška 902Praha 9  (poliklinika Černý most)

8. dubna Plzeň Masarykova 62Plzeň 

11. dubna Prostějov  Trávnická 2198/2Prostějov  

15. dubna Hradec Králové  Pospíšilova třída 390Hradec Králové 

17. dubna Praha 10  Jabloňová 8/2992Praha 10  

24. dubna Dobřichovice  Palackého 541Dobřichovice  

25. dubna Otrokovice Tř. Osvobození 1388Otrokovice 

29. dubna Cheb  Tř. Svobody 502/3Cheb  

13. května Jičín  Husova 64Jičín  

16. května Příbram  Politických vězňů 523Příbram (2. poliklinika)

workshopy probíhají v těchto BENU lékárnách:

PŘÍPRAVA MASTÍ

Nejpočetnější skupinou léků, které se 

v lékárnách připravují, jsou léčiva předepsaná 

dermatology např. na atopický ekzém, 

lupenku nebo různé dermatitidy. Zejména 

v této oblasti se totiž vyskytují požadavky 

na specifické vlastnosti či koncentrace 

a složení přípravků. 

  přijďte se podívat na práci svého lékárníka v praxi
  přihlaste se včas v lékárně nebo na www.benu.cz/benu-academia  
  vstup je zdarma, ale místa jsou omezená 

JAK NA SUCHOU A PROBLEMATICKOU     PLEŤ

Připravte si vlastní mastičku

3. 4. – 20. 5.
2019

  

* Workshopy probíhají v konzultačních místnostech BENU lékáren. Více informací najdete na www.benu.cz/benu-academia.
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Lioton® 100 000

 Lék k vnějšímu užití s účinnou látkou sodná sůl heparinu.  

Úleva pro těžké, bolavé a oteklé nohy. Pro 
léčbu křečových žil a jejich příznaků, 
poúrazových poškození svalů, šlach a vazů, 
pohmožděnin, modřin a otoků.

gel, 100 g

...proti bolesti

-15%

Panadol Extra Novum
 

 Panadol Extra Novum je lék na vnitřní užití. Panadol Novum je lék
 k vnitřnímu užití s účinnou látkou paracetamolum.

Působí při mírné až středně silné bolesti 
hlavy včetně migrény, bolesti zubů, při 
menstruační bolesti a bolesti svalů, 
kloubů. V akci také Panadol Novum, 
500 mg, 24 tablet za 35 Kč.

500 mg/65 mg, 30 tablet

1

319  Kč 

269 Kč 
Flector® EP Tissugel

 Lék k vnějšímu užití s účinnou látkou diclofenacum epolaminum. 

Proti bolesti, zánětu, otoku. Transdermál-
ní náplast při bolestech např. zad, svalů 
nebo kloubů.

transdermální náplast, 5 kusů

Ibalgin® Rapidcaps
 

 Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofenum. 

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.

400 mg, 20 tobolek

99  Kč 

79 Kč 
109  Kč 

89 Kč 

-20%

APO IBUPROFEN
 

 Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofenum. 

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

400 mg, 100 tablet
APO IBUPROFE

139  Kč 

109 Kč 
99

289  Kč 

199 Kč 

-30% -15%

IBUMAX®

 Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofenum.  

Analgetikum, které účinně uleví od bolesti 
hlavy, zubů, zad, svalů, kloubů a menstruač-
ní bolesti. Snižuje horečku a tlumí zánět.

400 mg, 30 tablet

59  Kč 

45 Kč 

-20%

VALETOL®

 Lék k vnitřnímu užití. 

Lék působící proti bolesti hlavy a zubů, 
menstruační bolesti, migréně a bolesti 
v kříži.

24 tablet

99 Kč 

79 Kč 

-20%

-20%
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...zažívání

5

Pangrol® 20 000

 Lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou pancreatinum. 

Obsahuje 3 trávicí enzymy, které 
pomáhají zlepšit trávení při nedostatečné 
tvorbě nebo funkci trávicích enzymů 
slinivky břišní. V akci také Pangrol® 
20 000, 20 tablet za 109 Kč.

50 tablet

GS Laktobacily FORTE 21

 Doplňky stravy. *Uvedené množství odpovídá okamžiku výroby.  

Unikátní komplex 9 odolných kmenů 
bakterií. Selen pro podporu imunity. 
V akci také GS Laktobacily FORTE 21, 
30 + 10 kapslí za 199 Kč.

60 + 20 kapslí

GAVISCON DUO EFEKT 

 Lék k vnitřnímu užití. 

Poskytuje rychle dvojí úlevu od pálení 
žáhy a zažívacích potíží. Vhodné i pro 
těhotné a kojící ženy. V akci také další 
produkty GAVISCON za zvýhodněné 
ceny.

48 žvýkacích tablet

255  Kč 

215 Kč 
255525255

215
219  Kč 

169 Kč 

449 Kč 

349 Kč 
APO-OME 20

 Lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou omeprazolum. 

Při častém pálení žáhy a žaludečních 
obtížích. Uleví až na 24 hodin. Pouze 1 
tobolka denně.

14 tobolek

159 Kč 

119 Kč 

-25%

Imodium®

Lék k vnitřnímu užití, obsahuje loperamid-hydrochlorid. Držitel registrace: 
McNeil Healthcare (Ireland) Ltd.

Rychlá a účinná léčba průjmu. K léčbě 
akutního a chronického průjmu. 
Neovlivňuje přirozenou střevní 
mikroflóru. V akci také další produkty 
Imodium® za zvýhodněné ceny.

20 tvrdých tobolek

189 Kč 

159 Kč 

-15%

-20% -15%

sleva

100
Jee to snadné, rychlééé a bbbezezboboleleststnéné. VýVýslslededekeke vvvítítee zazaa cchvhvílíli.i. 
StStStSSt čačačačíí ííí sisisi jjjenenennen ddddomommommlululuvivit termmín ss llékékárárníníkekem m veve vvybybraraanýnýchch 
lélékákárnrnácá hh BEB NUNU..

Světový den monitoringu diabetes
14. 4. 2018

Přijďte si změřit hladinu 
cukru do BENU Lékárny i Vy!

V ČV ČV ČV ČV ČV eskeskeseske é ré ré repuepepubblibl ceee žijžijžije ve víceíce jajak k 85585000 titit sísícc
diadiaad bbetbetb ikůkůikůů. O. O. O. dhadhadujdujd je se se e, e,, že e ž vícvívíccv e ne ne než ež ež 2002002002 00000 0 l0 lidíidí,,,
ktekteříří ří majmaja í dí dí iabiabeteeteetes, s, s, s o no no něměměm nevnevnevevědíědíědíd ………

víte,
že
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%

 

T hotenské a ovula ní testy 

 Zdravotnické prost edky.

 

Kosmetika.

Dostupné ve vybraných lékárnách a na eshopu www.benu.cz 

79 K

Jemný mycí gel pro t lo a vlasy, 200 ml 

Denní hydrata ní t lové mléko, 200 ml 

Zklid ující masážní olej, 115 ml 

Zklid ující bariérový krém, 75 ml 

cena od:

3 2
za
cenu

K V A L I T A  Z A  P Í Z N I V O U  C E N U

P i koupi 3 kus  získáte nejlevn jší kus za 0,01 K . 

Dostupné ve vybraných lékárnách BENU. Akce neplatí 

pro eshop. 

Jemná uklid ující pé e speciáln  

vyvinutá pro nejjemn jší pokožku!

us za 0,01 K . 

ENU. Akce neplatí 

s kartou

BENU

-20%

Eucerin® SUN
 

Kosmetika.

Akce platí na všechny produkty solární 

kosmetiky EUCERIN® SUN. Neplatí na 

výhodná balení, slevy nelze kombinovat. 

r zné druhyLIVSANE prsní vložky

Zdravotnický prost edek. 

    P i koupi 3 kus  získáte nejlevn jší kus za 0,01 K . 

Ú inn  chrání oble ení p ed únikem 

mate ského mléka. Jsou velmi savé, 

prodyšné a jemné k pokožce. Bezpe nost 

p i jejich nošení je zajišt na lepícími 

proužky.

30 kus

89 K  

3 2
za
cenu

Eucerin® SUN
h

n

sleva

150

Produkty jsou

100% bez:
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PRO MATKU A DÍTĚ

V dubnu speciální
nabídka

Bioaquanol
Intensive Anti Hair Loss

 Kosmetické přípravky. Balení navíc za 0,05 Kč. 

Proti vypadávání a na podporu růstu 
nových vlasů. K balení navíc kofeinový 
Anti Hair Loss schampoo.  

sérum, 50 ml

-15%

Bepanthen® SensiDaily
 

 Kosmetika. 

Krém s prebiotiky na suchou a citlivou 
pokožku. Každodenní 24hodinová 
hydratace celého těla.

krém, 150 ml

259  Kč 

239 Kč 
PERSEN® forte

 Léky k vnitřnímu užití. 

Léčivý přípravek rostlinného původu,  
který příznivě působí při poruchách 
usínání a spánku. V akci také PERSEN® 
forte, 20 tobolek za 139 Kč.

40 tobolek

Femibion® 
 

 Doplněk stravy. 

Pro ženy od 13. týdne těhotenství až do 
ukončení kojení. Obsahuje optimální dávku 
folátů (kyselinu listovou a Metafolin®) + 
DHA. Obohacený o vitamin D3 pro imunitu, 
zuby a kosti.

30 tablet a 30 tobolek

599  Kč 

499 Kč 
369  Kč 

299 Kč 

-25%

Systane® ULTRA
 

 Zdravotnické prostředky. 

Zvlhčující oční kapky pro okamžitou úlevu 
od příznaků suchého oka. V akci také 
další produkty Systane® za zvýhodněné 
ceny.

zvlhčující oční kapky, 10 ml

299  Kč 

219 Kč 
599

279  Kč 

219 Kč 

-20% akční
balení

OCUTEIN® ALLERGO

 Zdravotnické prostředky. 

Poskytuje úlevu při alergickém svědění 
a pálení v očích. Lze aplikovat na kontaktní 
čočky. V akci také OCUTEIN® Sensitive 
Plus, zvlhčující oční kapky, 15 ml 
za 149 Kč.

zvlhčující oční kapky, 15 ml

139 Kč 

119 Kč 

-15%

sleva

100 -25

299 

219

2599

23392

akč
bale

 Zdravotnické prost edky.

79 K
cena od:

33333 2
zazaza
cencenucenu

K V A L I T A  Z AA Z A  P Í Z N I V O

P i koupi 3 kus  získáte nejlevn jší ku

Dostupné ve vybraných lékárnách BE

pro eshop. 

us za 0,01 K .

ENU. Akce neplatí

-200%

PERSEN® forte

Doplněk stravy. 

ukončení kojení. Obsahuje optimální dá
folátů (kyselinu listovou a Metafolin®) 
DHA. Obohacený o vitamin D3 pro imu
zuby a kosti.

279 

219

-20
-10%

-25%

Sudocrem®

 

Kosmetický p ípravek.

Krém na opruzenou pokožku. Zklid uje 

za ervenalou a podrážd nou pokožku, 

podporuje její regeneraci a chrání p ed 

dalším drážd ním. V acki také 
Sudocrem®, 250 g za 239 K .

125 g

Pampers® ProCare S1

Hygienické prost edky a prost edky pro domácnost.

Pomáhají udržet pokožku dít te v 
plenkové oblasti zdravou. Absorp ní vrstva 

rychle odvede stolici a vlhkost, ím 
pomáhá udržovat pokožku sv ží a suchou.

38 kus , pro d ti od 2 do 5 kg

B žné ceny se mohou v jednotlivých lékárnách BENU lišit. Produktová nabídka platí od 1. 4. do 30. 4. 2019 nebo do vyprodání zásob. Vždy si pe liv  prostudujte p íbalový leták, ú inky a zp sob 

použití konzultujte s lékárníkem nebo léka em. Cílem tohoto informa ního letáku není podpora zvýšeného užívání lék . Dopl ky stravy nenahrazují pestrou stravu ani zdravý životní styl. 

V n kterých lékárnách BENU je zboží k dostání pouze na objednávku. Informujte se ve své lékárn  o dostupnosti zboží. Platí pouze v kamenných lékárnách BENU. P ípadné zm ny a tiskové chyby 

jsou vyhrazeny. Cena s kartou platí pouze po p edložení zákaznické karty BENU PLUS.

Bezpe nostní vatové ty inky

 Zdravotnický prost edek. 

D tské ubrousky  
vlh ené 80 ks 

Neparfémované ubrousky pro kaž-
dodenní pé i a išt ní citlivé d tské 

pokožky. Díky obsahu panthenolu 
zklid ují pokožku. 

                                        59 K

72 ks
M kké a jemné, vata ze 100% isté 

bavlny. Pro každodenní pé i o t lo 
a pro pé i o d ti, s bezpe nostní 

                                                       .íšu a uson ohékstd narhco k uonóz
 Kosmetika. 

29 K

3
2
za
cenu

3
2
za
cenu

P i koupi 3 kus  získáte nejlevn jší kus za 0,01 K . 

Dostupné ve vybraných lékárnách BENU. Akce neplatí pro eshop. P i koupi 3 kus  získáte nejlevn jší kus za 0,01 K . 

Dostupné ve vybraných lékárnách BENU. Akce neplatí pro eshop.

jší kus za 0,01 K . h BENU. Akce neplatí 

3
2
za
cenu

Kojení je pro Vaše miminko to nejlepší. 1 V eské a Slovenské republice. 2 Vitaminy A, C, D se podílejí na normálním fungování 

imunitního systému.4 3 Kyselina alfa-linolenová p ispívá k rozvoji mozku a nervových tkání.4 4 Obsah ve shod  s požadavky legislativy. 

Kojení je pro Vaše miminko to nejlepší 1 V eské a Slovenské republice 2 Vitaminy A C D se podílejí na normálním fungování
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AKCE PRO MATKU A DÍT
platnost: 1. 4. – 30. 4. 2019

 

-15%

219  K  

179 K  

LEROS®

Baby D tský aj

aje.

Tradi ní bylinné a ovocné aje ur ené 
nejen pro d ti. V akci také další aje 
LEROS®Baby.

bylinný, 20 sá k
Camilia®

Lék k vnit nímu užití.

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

perorální roztok, 10 dávek

55  K  

45 K  

D tský Hypnox®

 

Dopln k stravy. 

Zdroj vitaminu B6. Obsahuje p írodní 
patentovanou ingredienci Lactium®. 
P i emo ním vyp tí, pro p irozené 
zklidn ní a snadné usínání. Nenávykový, 
bez vedlejších ú ink .

zklid ující sirup, 120 ml

-15%-15%

HiPP 2 BIO 
Combiotik®

 Kojení je pro kojence nejlepší. Potravina pro zvláštní výživu.

Nic není blíže mate skému mléku. 
S kombinací – PRAEBIOTIK® a PROBIOTIK®. 
V akci také HIPP 3 JUNIOR COMBIOTIK® 
a HIPP 4 JUNIOR COMBIOTIK, 600 g.

kojenecké mléko, 600 g

319  K  

289 K  

výhodná

cena

-

179  K  

149 K  

detsky letak tisk.ai   1   4. 3. 2019   15:01:19
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Tekutá podpora vitality 
se železem

 200 ml

79 Kč 
 Doplněk stravy. 

Tekutý Omega-3
 s vitaminy a minerály

200 ml

179 Kč 
 Doplněk stravy. 

K V A L I T A  Z A  P Ř Í Z N I V O U  C E N U

Posílení imunity po zimě
Tekutá
podpora
imunity

 
ampule, 7 ks

199 Kč 
 Doplněk stravy. 

Tekutý
Multivitamin
 500 ml

119 Kč 
 Doplněk stravy. 

Tek
Mul
500 m

11
Doplněk str

ity 
zem

y

00 ml

9 Kč

plněk stravy. 

Tekutá po

Tek
pod
imu
amp

19
Doplněk 

7

Horký nápoj

 
citron, 20 sáčků

2912 Kč
 Doplněk stravy. 

Při koupi 2 produktů nejlevnější za 0,05 Kč.

Bioaktivní® Q10 GOLD

 Doplněk stravy. 

Přírodní energie pro všechny věkové 
skupiny, nejlépe zdokumentovaný Q10.

30 kapslí

Lutein Premium

 Doplněk stravy. 

Lutein FloraGLO® a Zeaxantin OPTISHARP® 
Natural jsou patentované formy luteinu a 
zeaxantinu ve volné formě v mikronizova-
ných krystalů, což zajišťuje jejich snazší 
vstřebatelnost.

60 kapslí

QUIXX® soft

 Zdravotnické prostředky. 

Přispívá k prevenci příznaků alergické 
rýmy. Aloe vera ulevuje od podrážděné a 
bolavé nosní sliznice. Pro dospělé a děti 
od 6 měsíců. V akci také QIUXX® daily, 
nosní sprej, 100 ml za 189 Kč. 

nosní sprej, 30 ml

749  Kč 

599 Kč 
149  Kč 

125 Kč 

sleva

150

1+1
akce

399 Kč 

319 Kč 

-20%

GERIMAX PLUS

Doplňky stravy.

Novinka. Kombinací ženšenu, vitaminů 
a minerálů. Přispívá k vitalitě a duševní 
kondici, snížení únavy, přirozené 
obranyschoponosti organismu. 
V akci také GERIMAX 50 + 80 tablet.

60 tablet

319 Kč 

259 Kč 

-15%

319 Kč

-15%

produkty lze mezi
sebou kombinovat
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Lze kombinovat různé druhy. 
Při koupi 3 kusů získáte nejlevnější kus za 0,05  Kč. 
Dostupné ve vybraných lékárnách BENU. Akce neplatí pro eshop.

Na imunitu a vitalitu

3
2

za
cenu

Šumivé tablety
různé druhy, 20 kusů 

Cena za jeden kus.

od 89 Kč 

Cena za jeden kus.

Brusinky Plus 
30 tobolek

 
99 Kč 

Cena za jeden kus.

Vitamín B Komplex
60 tobolek

99 Kč 

Cena za jeden kus.

Podpora
vitality očí
30 kapslí

129 Kč 

Š
r

C

Vitamín B Komplex
BLESK
Magnesium 250 CBA™

 Doplňky stravy. 

Extra silná dávka hořčíku pro snížení únavy 
a vyčerpání, optimální psychickou a 
nervovou činnost, správnou funkci svalů. 
V akci také další produkty BLESK 
LÉKÁRNA  za zvýhodněné ceny.

60 tablet

-15%

GS Vápník, Hořčík,
Zinek PREMIUM
 

Doplňky stravy.

Zinek pro zdravé vlasy, nehty a pokožku. 
Vápník, hořčík, vitamin D3 a K pro zdravé 
a silné kosti. V akci také GS Vápník, 
Hořčík, Zinek PREMIUM, 30 tablet 
za 69 Kč.

100 + 30 tablet

159  Kč 

135 Kč 
B-Komplex forte

 Doplňky stravy. 

Vitaminy B1, B2, B6 a niacin přispívají 
k normální činnosti nervové soustavy, 
k udržení normálního stavu pokožky a
 sliznic. V akci také B-Komplex, 
100 tablet za 79 Kč.

100 tablet

MAGNE B6® FORTE
 

 Doplňky stravy. 

Tablety obsahují citrát hořčíku pro účinné 
doplnění hořčíku. Hořčík a vitamin B6 
přispívají ke snížení míry únavy. V akci také 
další produkty MAGNE B6® za zvýhodně-
né ceny.

50 tablet

199  Kč 

149 Kč 
219  Kč 

179 Kč 

179  Kč 

149 Kč 

-15% -15%

-25%

K V A L I T A  Z A  P Ř Í Z N I V O U  C E N U

produkty lze 
mezi sebou 

kombinovat
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pro vaše mazlíčky

9

Foresto

Veterinární léčivé přípravky. L.CZ.MKT.AH.02.2018.0420. 

Až 8 měsíční ochrana před klíšťaty pro psy 
i kočky. Odpuzuje a hubí klíště před 
přisátím. V akci také Foresto 4,5 g 
+ 2,03 g, obojek pro psy nad 8 kg 
za 749 Kč.

1,25 g + 0,56 g, obojek pro kočky a psy do 8 kg

Preventan® Akut

 Doplňky stravy. 

Originál s obsahem české patentované 
látky ProteQuine® a vitaminu C, který 
přispívá k normální funkci imunity a ke 
snížení míry únavy a vyčerpání. S medvědí 
silou do období plískanic.

30 tablet

Septofort 2 mg

 Lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou chlorhexidin. 

Léčí příčinu bolesti v krku, ničí široké 
spektrum bakterií i viry, proti infekcím 
v dutině ústní.

36 pastilek

719  Kč 

599 Kč 
199  Kč 

129 Kč 

sleva

120

FYPRYST®

Veterinární přípravek.

Přípravek účinný proti blechám 
a klíšťatům pro psy od 2 do 10 kg. 
V akci také další produkty FYPRYST® 
a DEHINEL za zvýhodněné ceny. 

67 mg, 1 pipeta

159  Kč 

99 Kč 
Proactivet Zdravý pohyb

Veterinární přípravek. Balení navíc za 0,05 Kč.

Extra silná kombinace 5 nejdůležitějších 
chodroprotektiv. Vyživuje a regeneruje 
pohybový aparát.  Navíc k balení  
Proactivet Mikroparazit veterinární 
dezinfekce, 250 ml.

90 tablet

549  Kč 

499 Kč 

navíc
dezinfekce

179 Kč 

149 Kč 

-15%

PET HEALTH CARE®

 Veterinární přípravky.  Balení navíc za 0,05 Kč.

Proti klíšťatům a blechám. Neobsahuje 
insekticidy. K balení navíc LOLA - 
antiparazitární šampon pro kočky a psy.

Fyto obojek FORTE

449 Kč 

-35%

navíc 
šampon

-35%
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Contractubex® gel

 Contractubex gel je lék k vnějšímu užití. Contractubex noční intenzivní 
náplast je zdravotnické prostředek. 

Na všechny typy jizev (po operacích, 
popáleninách, úrazech, amputacích, akné, 
strie). Účinkuje na nové a staré jizvy. 
V akci také Contractubex® noční 
intenzivní náplast, 21 ks za 999 Kč.

20 g

COREGA® Original

 Zdravotnické prostředky. 

Pevná fixace zubní náhrady po celý den. 
Pomáhá předcházet ulpívání zbytků jídla. 
Neobsahuje zinek. V akci také COREGA® 
bez příchuti Extra silný, duopack, 
40 g + 40 g.

extra silný, fixační krém, 40 g + 40 g

349  Kč 

279 Kč 
URGO

 Zdravotnické prostředky. 

Ošetření bradavice zmrazením. Rychlá a 
přesná aplikace. Připraveno k okamžitému 
použití.  V akci také URGO Pero, 2 ml 
za 299 Kč.

38 ml

Colafit
 

 Doplněk stravy. 

Čistý krystalický kolagen ve formě 
měkkých, snadno polykatelných kostiček. 
Balení na 2 měsíce užívání – stačí pouze 1 
kostička denně. Bez barviv a přídavných 
látek.

60 kostiček

219  Kč 

169 Kč 

499  Kč 

399 Kč 

-20%

-10%

379  Kč 

339 Kč 

sleva

100

výhodné
balení

Procto-Glyvenol®

 Lék na rektální podání. 

Lék pro místní léčbu vnějších a vnitřních 
hemoroidů.

rektální krém, 30 g

Prostamol® UNO

 Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje extrakt Serenoa repens. 

Na problémy s močením způsobené 
zbytnělou prostatou. Jedna tobolka 
denně.

90 měkkých tobolek

169  Kč 

139 Kč 
Depend® ACTIVE-FIT

 Zdravotnické prostředky. 

Nové ultra tenké vložky s křidélky pro 
lehký únik moči. Dokonalá ochrana při 
běžných činnostech i při náročnějších 
sportovních aktivitách. V akci také další 
druhy Depend® za zvýhodněné ceny. 

ULTRA MINI, 22 inkontinenčních vložek

Nutridrink®

 

 Potraviny pro zvláštní výživu. 

Nutričně kompletní tekutá výživa pro 
pacienty trpící nedostatečným příjmem 
nebo nechutenstvím z různých příčin. 
V akci také Nutridrink®, čokoládová 
příchuť, 6x 200 ml.

6x 200 ml

749  Kč 

649 Kč 

89  Kč 

79 Kč 

-15%

-15%

265  Kč 

219 Kč 

3

sleva

100

89 Kč

-10%
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11

Revital
SUPER BETA KAROTEN

Doplňky stravy.

Tablety vynikají komplexním složením 
7 aktivních látek pro krásné opálení 
s dlouhotrvajícím efektem. V akci také 
další produkty Revital za zvýhodněné 
ceny.                                                          

s měsíčkem a sedmikráskou, 40 + 20 tablet

GS Omega 3 CITRUS

 Doplňky stravy. * Oproti běžně používaným polosyntetickým ethylesterům. 

3000 mg rybího oleje s vysokým obsahem 
DHA a EPA v denní dávce. *DHA a EPA v 
přirozené formě triglyceridů – až o 50 % 
vyšší vstřebatelnost. V akci také GS 
Omega 3 CITRUS, 60 + 30 kapslí za 149 Kč.

100 + 50 kapslí

Möller's
Můj první rybí olej

Doplňky stravy.

Novinka. Vhodný pro děti od 1 roku 
s obsahem vitaminu D. Rybí olej z Norska 
bohatý na omega 3 EPA a DHA. 
V akci také další produkty Möller's 
za zvýhodněné ceny.

250 ml

129  Kč 

99 Kč 
319  Kč 

259 Kč 

279 Kč 

229 Kč 

-15%

SWISS NATUREVIA®

OMEGA 3 One-a-Day

 Doplněk stravy. 

Omega-3 mastné kyseliny ve vysoké dávce 
pro maximální účinek na zdraví srdce, zraku 
a mozku jen s 1 kapslí denně.

60 kapslí

349 Kč 

289 Kč 

-15%

-15% -20%

Ilustrační foto. 
Kosmetika, péče o tělo.

Hydratační péče o pleť

L

-20%
s kartou

BENU

EN

é

ablet

  Kč
Kč

0%%
Sluneční 
kosmetika -20%

s kartou

BENU

náší 
lékárny BENU jako jediné na českém trhu řadu lékárny BENU jako jediné na českém trh
bio certifikovaných minerálních opalovacích bio certifikovaných minerálních opalovacích
přípravků Alga Maris s obsahem jedinečné 
červené řasy z Atlantického oceánu.

– 100% přírodní složení, bio certifikace                     
– efektivní minerální ochrana 
    proto UVA/UVB paprskům
– působí jen na povrchu kůže
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Běžné ceny se mohou v jednotlivých lékárnách BENU lišit. Produktová nabídka platí od 1. 4. do 30. 4. 2019 nebo do vyprodání zásob. Vždy si pečlivě prostudujte 
příbalový leták, účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. Cílem tohoto informačního letáku není podpora zvýšeného užívání léků. Doplňky 
stravy nenahrazují pestrou stravu ani zdravý životní styl. 
V některých lékárnách BENU je zboží k dostání pouze na objednávku. Informujte se ve své lékárně o dostupnosti zboží. Platí pouze v kamenných lékárnách BENU. 
Případné změny a tiskové chyby jsou vyhrazeny. Cena s kartou platí pouze po předložení zákaznické karty BENU PLUS.

S kartou BENU PLUS
vždy výhodněji

Proenzi® Intensive

 Doplňky stravy. Balení navíc za 0,05 Kč. 

Nové, unikátní složení. Vstřebávání 
podpořeno patentovaným BioPerinem®. 
K balení navíc Proenzi® 60 tablet. 

120 tablet
Analergin

 Lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou cetirizin. 

Přípravek proti alergiím, ke zmírnění 
nosních a očních příznaků alergické rýmy 
a chronické kopřivky. 

30 tablet

HERPESIN® KRÉM

 Lék k zevnímu použití s účinnou látkou aciklovir.  

5 g
Urinal Akut® 

 Doplňky stravy. Balení navíc za 0,05 Kč. 

Se zlatobýlem pro podporu funkce 
močových cest. Obohaceno o extrakt 
z kanadských brusinek. K balení navíc 
Urinal Express pH, 6 sáčků.

Používá se při léčbě oparu rtů a obličeje 
u dospělých i dětí.

20 tablet

navíc

Allergodil® oční kapky

Allergodil oční kapky a Allergodil nosní sprej jsou léky k očnímu a nosnímu 
podání s účinnou látkou azelastin hydrochlorid. 

Léčí příznaky alergického zánětu spojivek 
jako zarudnutí, svědění nebo slzení očí, 
včetně příznaků zánětu nosní sliznice. 
V akci také Allergodil®, nosní sprej, 
roztok, 10 ml za 179 Kč.

roztok, 6 ml

Prostenal® Control

 Doplňky stravy. Balení navíc za 0,05 Kč. 

90 tablet
Nalgesin® S

Léky k vnitřnímu užití, obsahují sodnou sůl naproxenu. 

Lék na bolesti hlavy, zubů, zad, svalů, 
kloubů, menstruační bolesti, bolesti 
spojené s nachlazením. Rychlý nástup 
účinku. V akci také Nalgesin® S, 20 
tablet za 109 Kč.

Vylepšené složení osvědčené péče pro 
zdravou prostatu a potenci se Saw 
palmetto s kotvičníkem. K balení navíc 
Prostenal® Control, 30 tablet. 

275 mg, 40 potahovaných tablet

navícn

-20%
s kartou

BENU

199  Kč 

159 Kč 
CENA S KARTOU

BĚŽNÁ CENA

s kartou

BENU

719  Kč 

549 Kč 
CENA S KARTOU

BĚŽNÁ CENA

-15%
s kartou

BENU

179  Kč 

149 Kč 
CENA S KARTOU

BĚŽNÁ CENA

-15%
s kartou

BENU

119  Kč 

99 Kč 
CENA S KARTOU

BĚŽNÁ CENA

akční
balení

s kartou

BENU

779  Kč 

649 Kč 
CENA S KARTOU

BĚŽNÁ CENA

s kartou

BENU

209  Kč 

179 Kč 
CENA S KARTOU

BĚŽNÁ CENA

s kartou

BENU

419 Kč 

389 Kč 
CENA S KARTOU

BĚŽNÁ CENA

-10%akční
balení

akční
balení
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