
579 K

479 K

P L A T N O S T  P R O S I N E C  2 0 2 1 AK NÍ leták 

Stoptussin®

kapky, 50 ml
MELATONIN FORTE 5 mg 
100 tablet

Prostenal®

Control
70 + 20 tablet

PARALEN® GRIP
24 potahovaných tablet

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

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

P ispívá k zlepšení kvality spánku, 
napomáhá usínání. 
V akci také novinka Melatonin 
Gummies 60 pektinových bonbón  
a Melatonin sirup za zvýhodn nou 
cenu.

 Dopl ky stravy. 

3 aktivní látky pro zdravou 
prostatu. 
Váno ní limitovaná 
edice 70 + 20 tablet navíc.

Dopln k stravy. Saw palmetto p ispívá k udržení 
zdraví prostaty a kop iva dvoudomá podporuje 
správnou funkci mo ového ústrojí. 

Odstra uje p íznaky ch ipky 
a nachlazení: hore ka, 
ucpaný nos, bolest hlavy, 
bolest v krku. Díky kofeinu 
p sobí také proti únav  a 
ospalosti. V akci také další 
produkty PARALEN® GRIP 
za výhodné ceny.  

Lék k vnit nímu užití. Paralen Grip ch ipka a bolest 
je lék k vnit nímu užití.

179 K

139 K

-20%

ZNÁTE Z

159 K

119 K

479 K

299 K

-25%

-35%

Výhodné 
produkty s kartou 

BENU PLUS
str. 2

Livsane naše 
produkty v 

n mecké kvalit  
str.8

Váno ní 
inspirace

sleva

100K
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Objevte 
všechny výhody karty 
BENU PLUS

Extra vysoká dávka vitaminu C 
se šípky pro intezivní posílení 
imunity1,2. 
Tablety s postupným 
uvol ováním.

Dopln k stravy. 1Vitamin C. 2Extrakt plodu šípku.

Sprej proti rým  pro dosp lé, 
dospívající a d ti od 8 let. 
Ú inek se m že projevit do 25 
sekund po podání.

Nasivin® 0,5 mg/ml nosní sprej, roztok je lék k nosnímu 
podání s lé ivou látkou oxymetazolin-hydrochlorid. 

239 K

199K

B ŽNÁ CENA

CENA S KARTOU

99 K

79K

B ŽNÁ CENA

CENA S KARTOU

Vitamin C 1200 mg 
URGENT se šípky Imunit
60 tobolek

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

-15%

-20%

479 K

379K

B ŽNÁ CENA

CENA S KARTOU

349 K

279K

B ŽNÁ CENA

CENA S KARTOU

NATUREVIA® MEGA 
BRUSINKY se zlatobýlem
60 kapslí

NYDA® express
sprej proti vším a hnidám
50 ml

Brusinkový extrakt Cran-Max 
se zlatobýlem, který podporuje 
zdraví a správnou funkci m chý e 
a dolních mo ových cest.
V akci také NATUREVIA®

UROPERFECT Manóza Rapid, 10 
sá k  za 219 korun.

Dopl ky stravy.

VŠI? HNIDY?
NYDA - rychlé a snadné 
ešení v 1 aplikaci bez 

opakování.

Zdravotnický prost edek. CE 0482.

319 K

219K

B ŽNÁ CENA

CENA S KARTOU

199 K

159K

B ŽNÁ CENA

CENA S KARTOU

Systane™ ULTRA
zvlh ující o ní kapky, 10 ml

Neo-angin® bez cukru
24 pastilek

Zvlh ující o ní kapky Systane™ 
ULTRA bez konzerva ních 
látek poskytují rychlou úlevu 
suchým, unaveným a po-
drážd ným o ím. Vhodné i pro 
uživatele kontaktních o ek. 
V akci také další produkty 
Systane™ za výhodné ceny.

Zdravotnický prost edek.

Ulevuje od bolesti a škrábání 
v krku, dezin  kuje ústní dutinu, 
potla uje zán t. 
Pro dosp lé a d ti od 6 let. 
V akci také Neo-angin® t eše  
a šalv j za výhodné ceny.

NEO-ANGIN® BEZ CUKRU 1,2 mg/0,6 mg/5,72 mg pastilky, 
NEO-ANGIN® T EŠE  1,2 mg/0,6 mg/5,72 mg pastilky a 
NEO-ANGIN® ŠALV J 1,2 mg/0,6 mg/5,72 mg pastilky jsou 
léky k místnímu užití v ústech a krku. Hygienický gel ACE 
Trade s.r.o. je kosmetický p ípravek.

ukru

nu, 

šee  

pastilky, 
tilk

CE

Reparil® Dragées
100 enterosolventních tablet

Lé í chronickou žilní nedo-
state nost. Gel redukuje bolest, 
zán t a otok u vymknutí, výron  
a pohmožd ní. V akci také další 
produkty Reparil® za výhodné 
ceny.

Reparil® Dragées je lé ivý p ípravek k vnit nímu užití 
s lé ivou látkou escin. Reparil® - Gel N je lé ivý p ípravek 
k vn jšímu užití obsahující lé ivé látky escin a diethylamin 
salicylát.

219 K

179K

B ŽNÁ CENA

CENA S KARTOU

tablet

o-
bolest, 
výron  

ké další 
hodné 

nímu užití 
ivý p ípravek 
a diethylamin 

2

sleva

100K

sleva

100K

-15% -20%

-20%
Hygienický
gel navíc

hnidám
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Coldrex®

Horký nápoj Citron
10 sá k

STREPFEN®

24 pastilek

ASPIRIN® C
20 šumivých tablet

Septabene®

16 pastilek

Orocalm Forte 3 mg/ml
orální sprej, roztok, 15 ml

Vicks SymptoMed 
Complete citron
10 sá k

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 horké nápoje 
Coldrex® za výhodné ceny.

Lék k vnit nímu užití.

Ulevuje od bolesti v krku 
po dobu až 6 hodin. 
Zklid ující efekt po 2 minutách 
(daný lékovou formou pastilky). 
Zmír uje otok a zán t.
V akci také další produkty 
STREPFEN®.

Léky k vnit nímu užití. Obsahují  urbiprofen.

P i zán tlivých onemocn ních horních 
cest dýchacích a ch ipce. Ulevuje od 
bolesti v krku, bolesti sval , kloub  
a zad. Ulevuje od hore ky 
a od bolestí b hem nachlazení. 
V akci také ASPIRIN® C, 10 
šumivých tablet za 139 K . 

ASPIRIN® C je voln  prodejný lé ivý p ípravek k vnit nímu užití.  

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 
Septabene citron a bezový kv t, 
16 pastilek za 129 korun. 

Léky k místnímu užití v ústech a v krku.

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 korun.

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.
Hygienický gel ACE Trade s.r.o. je kosmetický p ípravek.

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 citron, 10 sá k  za 
129 korun.

Lé ivý p ípravek k vnit nímu užití.

199 K

149 K

239 K

179 K

269 K

219 K

169 K

129 K

209 K

169 K

199 K

129 K

-25%

-25%

-15%

-20%

-15%

-35%

Hygienický
gel navíc
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ANEB POJ ME SI ZOPAKOVAT
VITAMINOVOU ABECEDU

RRáddddiiiii VVááámm pporadíme
ssssss vvvvvvvýýýýbbb reemm 
vvvvviiiiitttttttaaaaaaaaammmmmiin
aaaaaaa jjjeeejjjiicchhh 
uuuuuužžžíííívvvvvvvvvvvááááááááááááááááááááááááánnnnnnníííííímmmmmm....

MedPharma Železo 
20 mg + vitamín C
107 tablet

Jamieson™ B6 a B12 
s kyselinou listovou
90 + 20 tablet

Femibion® 2 T hotenství
4 týdenní balení (28 tablet a 28 tobolek)

Celaskon® 500 mg 
ervený pomeran

30 šumivých tablet

Železo a vitamin C p ispívají ke 
snížení míry únavy a vy erpání, 
podporují obranyschopnost 
organismu.

Dopl ky stravy.

Vitamín B6 p ispívá k normálnímu 
metabolismu homocysteinu. 
Vitamín B12 a folát p ispívají ke 
krvetvorb  a k normální funkci 
imunity.
V akci také Jamieson™ Ho ík 
500 mg s vitaminom D, 60 tobolek 
za 199 K .

Vitamíny Jamieson B6, B12 a kyselina listová je dopln k 
stravy.

Jedine né složení 
s kys. listovou, Metafolinem®, 
vitaminem D3, luteinem a DHA. 
Obohacený o železo, zinek, 
selen a ho ík.
V akci také Femibion®

1 Plánování a první týdny 
t hotenství a Femibion®

3 Kojení za výhodné ceny.

Dopl ky stravy.

Zmír uje a zkracuje p íznaky 
ch ipky a nachlazení. 
Podpo te svoji imunitu pravi-
delným užíváním. Zvýšená 
pot eba užívání nap . také p i 
sportu, namáhavé práci, ko-
jení, v t hotenství, po úrazech 
nebo u ku ák .

Celaskon ervený pomeran  je lék k vnit nímu užití. 
Obsahuje acidum ascorbicum.

169 K

125 K

179 K

139 K

649 K

499 K

179 K

139 K

-25%

-20%

-25%-20%

-20% Sanicor D3 Imuno
10 ml

Vitamín D3 ve spreji. Pro 
podporu správné funkce 
imunitního systému. Vhod-
ný pro d ti od 3 let. Balení 
10 ml obsahuje 160 dávek 
á 500 UI.

Dopln k stravy. 149 K

119 K

Magnetrans®

375 mg ultra
80 + 20 tobolek

Výhodné balení. Ho ík p ispívá 
ke snížení míry únavy a vy erpaní. 
1 tobolka zajistí optimální pokrytí 
denní pot eby ho íku.

Dopln k stravy. 

199 K

149 K

Astina GREEN 
Kvarteto s kurkumou
180 tobolek

Podpora imunity, vitalita a 
další bene  ty díky zeleným 
rostlinám a kurkum . 
Suroviny v BIO kvalit .

Dopln k stravy.

219 K

139 K

-35%

-20%

A.

A

CE

B

D

K
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Stodal®  
sirup, 200 ml

MUCOSOLVAN® long e  ect
60 ml

ACC® LONG 
600 mg šumivé tablety
20 tablet

Olynth® Plus 
1 mg/ml + 50 mg/ml
10 ml

Zklidní suchý kašel. Uleví od 
vlhkého kašle. Tradi ní rostlinný 
lé ivý p ípravek.

Stodal® je lé ivý p ípravek k vnit nímu užití. Použití toho-
to tradi ního rostlinného lé ivého p ípravku je založeno 
výlu n  na zkušenosti z dlouhodobého použití. 

Uleh uje vykašlávání, uvol uje 
zahlen ní, zmír uje kašel, bez 
cukru, vhodný pro d ti od 
narození.

MUCOSOLVAN® (roztok k perorálnímu podání 
a k inhalaci) je voln  prodejný lék k vnit nímu užití
a inhalaci. Obsahuje ambroxoli hydrochloridum.

Lé í vlhký kašel. Má rychlý 
nástup ú inku od 1. dne. 
Rozpouští hlen a usnad uje 
vykašlávání. Má navíc 
antioxida ní ú inek.

Voln  prodejný lék k vnit nímu užití s ú innou 
látkou acetylcystein.

Uvol uje ucpaný nos, pod-
poruje hojení poran né nosní 
sliznice a chrání nosní sliznici. 
Neobsahuje konzerva ní 
látky. V akci také další lé ivé 
p ípravky Olynth®

za výhodné ceny.

Nosní sprej, roztok  Olynth® Plus 1 mg/ml + 50 mg/
ml, Olynth® Plus 0,5 mg/ml + 50 mg/ml, obsahuje 
xylometazolin-hydrochlorid a dexpanthenol je 
ur en k podání do nosu. Reklama na lé ivý 
p ípravek.

199 K

159 K

109 K

85 K

229 K

189 K

129 K

109 K

-15%

-20%-15%

-20%

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

Mo ská voda pro intenzivní 
išt ní, proplachování nosu 

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

Zdravotnické prost edky.

89 K

0 ml

pro d t
i

Pastilky proti kašli
40 ks

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. 99 K

LIVSANE .  MOJE JEDNI K Awww.benu.cz/livsane Exkluzivn  v BENU
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APO-IBUPROFEN 400 mg 
potahované tablety
100 potahovaných tablet

Ibalgin® 400 mg
48 potahovaných tablet

IBALGIN® DUO EFFECT 
+ IBALGIN® KRÉM
2 x 100 g

NUROFEN® Rapid 400 mg
30 m kkých tobolek

EndWarts Extra 
kryoterapie  brom
14,3 g

COMPEED®

Náplasti na puchý e
5 ks

BRUFEN® 400 mg
100 potahovaných tablet

Uleví od bolesti hlavy, zad, kloub  
i menstrua ní bolesti. Snižuje 
hore ku a tlumí projevy zán tu.

Lék k vnit nímu užití. Obsahuje ibuprofenum.

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.

Kombinace dvou ú inných látek 
k potla ení bolesti. Zmír uje 
zán t a urychluje vst ebávání 
mod in. 
Dárková krabi ka obsahuje 
1 ks Ibalgin® krém nebo gel 
100 g a Ibalgin® Duo E  ect 100 g.
  
Ibalgin® Duo E  ect je lék k vn jšímu použití. Ibalgin® gel a 
krém jsou  léky k vn jšímu použití. Obsahují ibuprofenum. 

Rychlá a u inná úleva od 
hore ky a bolesti, což 
jsou možné reakce po 
o kování. Také p sobí na 
bolesti hlavy, zad, zub , 
i p i menstruaci. V akci 

také další produkty 
NUROFEN® za výhodné 
ceny.

Léky k vnit nímu užití. Obsahují ibuprofen.

První zdravotnický prost edek 
k odstran ní m kkých  brom , 
tj. stopkatých kožních výr stk , 
v pohodlí domova. Rychlý, efek-
tivní a bezpe ný. 
V akci také další produkty 
EndWarts za výhodné ceny.

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

Okamžitá úleva od bolesti 
a rychlé hojení, diskrétní 
a vod odolné náplasti, které 
vydrží n kolik dní.
V akci také další produkty 
COMPEED® za výhodné 
ceny.
Zdravotnický prost edek.

Úleva od bolesti hlavy, 
migrény, zub , šíje, zad, 
kloub  a p i ch ipkových 
onemocn ních. Snižuje 
hore ku.
V akci také BRUFEN®

400 mg, 30 potahovaných 
tablet za 59 K .
BRUFEN® 400 mg je lék k vnit nímu použití. 
Obsahuje ibuprofen.

149 K

119 K

99 K

79 K

449 K

359 K

699 K

549 K

159 K

129 K

169 K

139 K

-20%

-20%

-20%

CT 

.

44449449

-15%

-15%

179 K

129 K

-25%

-20%
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LINEX® FORTE 
28 tobolek

GAVISCON DUO EFEKT
perorální suspenze, 300 ml

Iberogast®

perorální kapky, roztok, 50 ml

APO - OME 20
14 enterosolventních tvrdých tobolek

Essentiale®

100 tobolek

Pancreolan® FORTE
60 tobolek

NATUREVIA®

LAKTOBACILY 5 Imunita
40 rostlinných kapslí

Obsahuje PROBIOTIKA a PREBIOTIKA.
Nejen p i a po antibiotické lé b , p i 
zm n  stravy.

P i koupi LINEX® FORTE, 28 tobolek dostanete 
navíc LINEX® FORTE, 14 tobolek za 0,05 K . 
Dopln k stravy. Obsahuje bakterie Lactobacillus 
acidophilus a Bi  dobacterium animalis subsp.lactis. 
Není ur en k náhrad  pestré stravy. 

Rychlá dvojí úleva od pálení žáhy 
a zažívacích potíží. P sobí až po 
dobu 4 hodin. Vhodná pro t hotné 
a kojící ženy a pacienty, kte í 
necht jí nebo nemohou polykat 
tablety. 
V akci také další produkty 
GAVISCON za výhodné ceny.

Léky k vnit nímu užití.

Pocit plnosti? Bolest b icha nebo 
nadýmání? 
Vyzkoušejte (bylinný) lék Ibero-
gast. Expert na Vaše zažívací 
potíže! V akci také další produkty 
Iberogast® za výhodné ceny.

Iberogast je lé ivý p ípravek k vnit nímu užití. 
Lé ivý p ípravek je složený z tekutých extrakt  
r zných ástí bylin.

P i astém pálení žáhy 
a žalude ních obtížích uleví až na 
24 hodin. Pouze 1 tobolka denn .

Lék k vnit nímu užití. Obsahuje omeprazolum.

Essentiale® obsahuje esenciální 
fosfolipidy se t emi mechanizmy pod-
pory funkce jater: urychluje obnovu 
jaterních bun k, zlepšuje jejich funkci 
a podporuje jejich regeneraci.
P ípravek mohou užívat dosp lí a 
dospívající od 12 let (o hmotnosti cca. 
43 kg).

Essentiale® je voln  prodejný lék k vnit nímu užití. 
Obsahuje phospholipida sojae praeparata.

Aby trávení nebylo trápení! 
Pancreolan® forte vám dodá pot ebné 
trávicí enzymy na p írodní bázi, které 
podpo í vaše trávení a p sobí proti 
plynatosti a nadýmání po jídle. 
Zlepšuje trávení tu ných a t žko 
stravitelných jídel.

Pancreolan® forte je voln  prodejný lék k vnit nímu užití. 
Obsahuje pancreatinum.

Moderní probiotikum nové generace 
s vitaminem C pro podporu imunity. 
Prémiová kvalita-maximální síla v jedné 
kapsli. 
V akci také NATUREVIA®

LAKTOBACÍLKY t eš ové, 
33 pastilek za 179 korun.

Dopl ky stravy.

239 K

229 K

179 K

419 K

349 K

159 K

119 K

419 K

329 K

259 K

219 K

269 K

229 K

-20%

-15%

-25%

-20%

-15%

-10%

+NAVÍC

NAVÍC 
LINEX®

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

Ušní a elní 
léka ský teplom r 
1 kus

Tlakom r
1 kus

A-Z Multivitamin 
komplex
60 tablet 239 K

A-Z Multivitamin 
komplex 50+ 
60 tablet 239 K

Omega 3 rybí olej 
+ vitamin E 
vysoká dávka, 60 kapslí 189 K

Ho ík + Vitamin B6 
60 tablet 119 K

799 K

679 K

999 K

799 K

M ení teploty v uchu a na ele s 
funkcí automatického p epínání. 
Rychlé m ení teploty. Vysoce 
kvalitní infra ervený senzor. 
Hygienický, se snadnou údržbou. 
Zvuková signalizace. Velký LED 
displej. 

Zdravotnický prost edek.

Automatické m ení krevního 
tlaku a pulsu. Odhaluje 
srde ní arytmii. Pam  
pro posledních 60 m ení. 
Klinicky testováno.  

Zdravotnický prost edek.

Dopl ky stravy. 
*P i nákupu 3 kus  získáte nejlevn jší za 0,05 K . Vybrané produkty je možné kombinovat. 

aje
r zné druhy, 20 sá k

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.

od 49 Kod 

Vitaminy a minerály
r zné druhy, 20 tablet

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 .

89 K

akce

2+1*
a

2

cena od

sleva

120K

sleva

200K

akce

2+1*
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PLANTHÉ Hyaluronové 
sérum omlazující
50 ml

Vlasové hnojivo
150 tablet

REMESCAR Vá ky 
a kruhy pod o ima
8 ml

Wobecare® Active 
CBD krém
100 ml

MOVit Energy CBD 10% 
Full Spectrum konopný olej
10 ml

Lékárenské hyaluronové sérum 
s ú innými látkami pro dokonalé 
vypln ní vrásek, vypnutí, 
hydrataci a omlazení pleti.
V akci také PLANTHÉ Retinol 
sérum protivráskové 50 ml 
a další produkty z ady 
PLANTHÉ Laboratories 
za výhodné ceny.

Kosmetika.

Rychlá a výrazná podpora 
hustoty a omezení vypadávání 
vlas  díky biotinu, zinku a MSM. 
Husté složení, hustý výsledek. 
V akci všechny produkty 
Vlasové hnojivo
za zvýhodn né ceny.

Dopln k stravy.

Efektivn  eliminuje opu-
chlé o ní vá ky a tmavé 
kruhy pod o ima do 
2 minut po nanesení.

Kosmetika.

Krém s unikátní kombinací 
vysoké dávky CBD (konopný 
kanabidiol), arniky, kostivalu, 
mentolu a kafru.
Vhodný pro masáž pokožky 
nap . v oblasti namáhaných 
zad, kloub  a sval .

Kosmetický p ípravek.

Vyzkoušejte CBD oleje 
zna ky MOVit Energy se 
slevou 20 %, která p inesla 
na trh kvalitní a cenov  
dostupné oleje všem! 
V akci také MOVit CBD 
15% Full Spectrum kono-
pný olej, 10ml 
za 799 korun.

Dopl ky stravy.

449 K

379 K

749 K

619 K

849 K

599 K

439 K

389 K

799 K

599 K

-10%

-15%

REVALID® ANTI-AGING 
vlasová pé e
Váno ní edice

Prémiová dárková sada 
Revalid Anti-Aging. P edchází 
stárnutí vlas . Zpomaluje 
šediv ní a pomáhá zachovat 
jejich p irozenou barvu. 
Navíc dárek v podob  
kosmetické tašti ky. 

Kosmetika.

1099 K

899 K

sleva

200K

sleva

200K

sleva

130K

sleva

250K
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Condrosulf® 400 mg
180 tvrdých tobolek

Cognivia™ IQ
30 kapslí

PERSEN® Forte 
2x 20 tvrdých tobolek

Priessnitz Pé e o klouby
90 + 30 tablet

Lék ú inný v lé b  artrózy 
kolene, ky le a kloub  
prst  ruky. 
K nákupu NAVÍC p ebal 
(do vy erpání zásob).

Lé ivý p ípravek s ú innou látkou chondroitin 
sulfát k perorálnímu podání.

P írodní, bezpe ná 
a prokázaná kombinace 
na zlepšení pam ti 
a pozornosti s rychlým 
nástupem ú inku 
do 1 hodiny!

Dopln k stravy.

Lék obsahující rostlinné extrakty 
se zklid ujícím a uvol ujícím 
ú inkem. Navozuje vnit ní klid a 
obnovuje psychickou rovnováhu.

Persen® Forte je lék k vni nímu užití.
P i nákupu 2 ks PERSEN® Forte taška navíc za 0,05 K .

ty m sí ní pé e 
o vaše klouby1.
Obsahuje kolagen typu 
I + II a nativní kolagen typu 
II + boswellii. 
V akci také další produkty 
Priessnitz za výhodné ceny.

Dopln k stravy
1Vitamin C.

1249 K

1049 K

219 K

159 K

349 K

289 K

439 K

279 K

-25%

-35%

-15%

-15%

-20%

sleva

200K

sleva

200K

Omega-3 FORTE rybí olej 
1000 mg
130 + 65 tobolek

Výhodné balení Omega-3 
rybí olej 1000 mg FORTE. 
Vysoká dávka omega-3 pro 
zdravé srdce, mozek a zrak.* 
Bez pachut  rybiny. 
V akci také Koenzym Q10 
FORTE 50 +10 tob. NAVÍC.
Dopln k stravy. *P íznivého ú inku se dosáhne p i 
užívání 250 mg DHA a EPA denn .

349 K

289 K

KlokanTM

60 + 60 kapslí

Trojí síla kolagenu 
v limitované edici 1+1 
zdarma na 4 m síce užívání. 
Obsahuje vitamin C, který 
p ispívá k tvorb  kolagenu 
pro správnou innost 
kloubních chrupavek a kostí.
Dopln k stravy.

399 K

319 K

istý krystalický kolagen 
v malých, m kkých, 
snadno polykatelných 
kosti kách. Exkluzivní 
edice na 5 m síc  
užívání.

Dopln k stravy.

Cola  t
120 + 30 kosti ek

799 K

599 K

Ak ní cena za 1ks p i 
koupi 2ks 139,50 K .

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

cí 
i ku 
r, 

e, 
e.

K 
19

399 K2 ks v balení
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SWISSDENT EXTREME 
intenzivní b licí pasta
50 ml

Sunar® Premium 2
700 g

Proactivet 
Zdravý pohyb
90 tobolek

COREGA  xa ní krém 
Original Extra silný
40 g

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

Procto-Glyvenol®

rektální krém, 30 g

+dóza na zubní 
náhradu NAVÍC

+NAVÍC

+NAVÍC

LACTACYD® Pharma 
Antibakteriální
250 ml

SWISSDENT EXTREME 
p edstavuje intenzivní a šetrné 
b lení výrazných pigmentací 
a pé e o dásn  v jedné past .

Kosmetika.

Naše nejlepší receptura s 
navýšeným obsahem mlé ného 
tuku s MFGM a bez palmového 
oleje. V akci také další produk-
ty Sunar® 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 výrobcích najdete na www.sunar.cz.

Zdravé a silné klouby 
pro vašeho mazlí ka. 
Extra silná kombinace 
5 nejd ležit jších cho-
droprotektiv. Zmír uje 
bolest a ztuhlost. Hov-

zí a sýrová p íchu .

Veterinární p ípravek.

Pevná  xace až 12 hodin. 
Pomáhá bránit ulpívání zbytk  
jídla pod náhradou. Bez zinku. 
V akci také další produkty 
COREGA za výhodné ceny.

Dárek navíc p i nákupu 2 ks vybraných produkt  
COREGA. Corega  xa ní krémy a istící tablety jsou 
zdravotnické prost edky.

Ud lejte n co neoby e-
jného! Rychlá úleva od chuti 
na cigaretu a nutkání kou it. 
V akci také Nicorette®

Spray s p íchutí lesního 
ovoce 1mg/dávka, orální 
sprej, roztok za 439 korun.

Reklama na lé ivý p ípravek. Orální sprej, 
roztok Nicorette® Spray 1 mg/dávka a Orální 
sprej, roztok Nicorette® Spray s p íchutí lesního 
ovoce 1 mg/dávka obsahují nikotin a jsou k 
podání do úst.

Lék pro lokální lé bu vnit ních 
a vn jších hemoroid . Ulevuje 
od bolesti, sv d ní a štípání 
a zárove  zmír uje zán t. 
V akci také Procto-Glyvenol®

ípky, 10 kus  za 169 korun.

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

Speciální intimní mycí gel s 
obsahem antibakteriálnich látek 
pro posiln ní p irozené obrany 
intimních partií. K balení navíc 
kapesníky Lactacyd Antibak-
teriální. V akci také další pro-
dukty Lactacyd® Pharma.     

Kosmetika.

379 K

289 K

389 K

339 K

499 K

109 K

89 K

849 K

749 K

199 K

169 K

199 K

179 K

-15% -10%

-15%

 výhodné 
balení 

-20%

-10%

ní 
C

NAVÍC
PROACTIVET 

ŠAMPON 
250 ml
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2

sleva

100K10
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 .

Dopln k stravy.

Möller's Omega 3 
Citron 
2 x 250 ml

599 K

499 K

Vibovit®

Váno ní speciál

Váno ní nabídka Vibovit: 
NAVÍC d tský penál 
s vybavením k nákupu 
dvou balení Vibovit Imunity 
a Vibovit Farma.

Dopln k stravy. 
Neslouží jako náhrada pestré a vyvážené stravy.

379 K

 váno ní 
balení 

Komplex vitamin  a minerál  
s post ehovými kartami 
Mar advojka NAVÍC. Nové 
tvary gummies a cucací 
tablety.

Dopln k stravy.

Lízátka s multivitaminy s 
p íchutí tropického ovoce s 
10 vitaminy, které výrazn  
p ispívají k udržování dobré 
t lesné pohody. 
Bez lepku a bez laktózy. 

Dopln k stravy.

Mar ánci®

MULTIVITAMIN 
50 gummies + 50 cucacích tablet

LIVSANE D tské bonbóny 
Hroznový cukr + vitamin C 
Lízátka, 10 ks 

399 K

329 K

65 K

-15%

VÁNO NÍ 
INSPIRACE
VYBRALI JSME PRO VÁS 
N KOLIK TIP  NA DÁRKY, 
KTERÉ POT ŠÍ. 

UD LEJTE RADOST SVÝM 
BLÍZKÝM. Z NAŠÍ VÁNO NÍ 
NABÍDKY SI UR IT  VYBERETE!

PRO NAŠE NEJMENŠÍ
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Magne B6® Control Stress
30 tobolek

HIMALYO® 100% BIO 
goji džus
350 ml

Sleva na rodinné 1L 
balení hygieny 
z ady Atoderm

Odolnost v i stresu. Snížení 
únavy a vy erpání. Obsahuje 
extrakt z Rhodiola rosea, 
který p ispívá k odolnosti v i 
stresu. Obsahuje také ho ík, 
vitamín B6 a vitamín B9, které 
p ispívají ke snížení únavy a 
vy erpání.

Dopln k stravy.

Elixír mládí dlouhov kosti a 
krásy – ist  p írodní š áva 
z kustovnice. Bez ed ní i 
konzervant . 
V akci také HIMALYO®

100% BIO rakytníkový 
džus, 350 ml za 219 korun.

Potraviny.

Dop ejte celé své rodin  až 
24H hydrataci a okamžitý 
komfort. Vhodné i pro ty 
nejmenší. 

Kosmetické p ípravky.

259 K

179 K

269 K

219 K

539 K

419 K

-30%

-15%

-20%

-20%

Eucerin® HYALURON-FILLER + ELASTICITY 
a Eucerin® HYALURON-FILLER + 3x EFFECT
Váno ní kazeta

Výhodná váno ní balení ple ové a t lové 
pé e Eucerin. V nabídce n kolik druh .

Kosmetika.

1399 K

Magnesium B-komplex 
Vánoce
120 + 60 tablet

Komplexní a vyvážené 
složení ho íku a 
vitamin  B1, B6 a B12. 
Obohaceno nov  o zinek 
pro podporu imunity.

Dopln k stravy. 439 K

349 K

PRO MAMINKU 
I TATÍNKAI TATÍNKA

cena od
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PRO KRÁSNOU 
A ZDRAVOU MAMINKU

Jamieson™ Multi COMPLETE 
pro dosp lé
90 tobolek

Multivitaminový dopln k stravy ur en 
k  zachování dobrého zraku, ke správné 
innosti imunitního systému a k ochran  

bun k p ed oxida ním stresem. 

Jamieson™ Multi COMPLETE pro dosp lé je multivitaminový 
dopln k stravy.

479 K

399 K

449 K

349 K

189 K

149 K

-15%

-20%

sleva

100K

Centrum AZ (od A až po Železo) 
váno ní balí ek 
100 + 30 tablet NAVÍC

Kompletní multivitamin s 
minerály a stopovými prvky 
pro optimální každodenní 
pé i o Vaše zdraví. Nyní jako 
limitovaný váno ní balí ek. 
V akci také jiné druhy.

Dopl ky stravy

sleva

100K

sleva

120K

679 K

579 K

Oral-B® Vitality 100 
+ zubní pasta
1 kus

Klinicky ov ená technologie, 
7 600 oscila n -rota ních 
pohyb  za minutu. 
Profesionální asova  
4 × 30 s. 
V balení navíc zubní pasta 
ORAL-B Pro-Reapair.

Zdravotnický prost edek.

799 K

679 K

LEROS Vo avá zima
Výb r bylinných aj
24 kus

Vo avá dárková kazeta s výb rem 
bylinných aj , které vás zah ejí 
a p íjemn  naladí b hem dlouhých 
zimních ve er .
V nabídce více druh  dárkových 
kazet LEROS.

Dopln k stravy.

TEREZIA Hlíva úst i ná 
s rakytníkovým olejem + TEREZIA 
Vitamin D3 1000 IU navíc
60 + 60 kapslí a 30 tobolek

Kombinace hlívy 
s deklarovaným 
obsahem betaglukan  
a rakytníku na 
podporu imunity. 
100% z p írodních 
zdroj .  

Dopln k stravy.

U navíc

Váno ní balí ky BIODERMA 
pro hloubkovou hydrataci pleti

749 K599 K

 váno ní 
balení 

Pot šte sebe a své blízké jedine nou kombinací produkt  BIODERMA sestavenou 
pro docílení krásné, zdravé a mladistvé pleti. Nyní poprvé ve spojení s produkty 
od zna ky Institut Esthederm, které jsou na špici anti-age liftingové pé e.

Kosmetika.

LETE 

44

sle

100
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PRO BABI KU 
A D DE KA

15
Produktová nabídka platí od 1. 12. do 31. 12. 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.

Dárkové balení 
2 ks Voltaren Emulgel 10 mg/g 150 g 
+ Voltaren taška
2x 150 g

Pharmaton® GERIAVIT 
Vitality 50+
100 potahovaných tablet

Centrum Silver
váno ní balí ek 
100 + 30 tablet NAVÍC

Proenzi®

INTENSIVE
120 + 60 tablet

Voltaren Emulgel p sobí 
p ímo v míst  bolesti trojím 
ú inkem: uleví od bolesti, 
tlumí zán t a zmenšuje 
otok.
Dárková taška navíc 
p i nákupu 2 ks.

Voltaren Emulgel 10 mg/g gel je lék k vn jšímu 
použití. Obsahuje diclofenacum diethylaminum. 

Vyvážená kombinace 
vitamín , minerál  a 
ženšenového výtažku 
G115®. Výtažek Panax 
ginseng G115® p ispívá k 
t lesné a duševní pohod , 
k odolnosti organismu v i 
stresu a pomáhá podporo-
vat vitalitu organismu.

Dopln k stravy. 

Kompletní multivitamin s 
minerály a stopovými prvky 
pro optimální každodenní 
pé i o Vaše zdraví. Nyní jako 
limitovaný váno ní balí ek. 
V akci také jiné druhy.

Dopl ky stravy

Komplexní kloubní 
výživa s glukosaminem, 
chondroitinem, kolagenem 
typu II a složkou vylepšující 
vst ebávání. VÝHODNÉ 
BALENÍ.

Dopln k stravy. Obsahuje vitamin C, který 
podporuje tvorbu kolagenu pro normální funkci 
chrupavek.

599 K

479 K

799 K

599 K

799 K

599 K

749 K

599 K

sleva

200K

sleva

120K

sleva

100K

sleva

200K

sleva

150K

GS Condro® Diamant
100 + 50 tablet

Extrémní síla a ú innost pro 
všechny
 typy kloub ! Glukosamin 
sulfát, aescin a vitamín C 
pro tvorbu kolagenní sít  
kloubních chrupavek.

Dopln k stravy

2maantnt

o 

699 K

599 K

Emulgel 10 mg/g 150 g
ka

bí

599599 K

120K

b
o
t

jšímu 
minum. 

bí
ojím 
ti, 

Ak ní cena za jeden kus 
p i koupi 2 ks 239,50 K .

T

BENU DÁRKOVÉ ŠEKY

v hodnot  300 K
a v hodnot  500 K

Dárkové poukázky lze uplatnit ve všech lékárnách BENU v České 
republice a platí na veškerý sortiment. Poukázku lze použít jednorá-
zově k úhradě zboží ve výši její nominální hodnoty. Bude-li hodnota 
zakoupeného zboží nižší než hodnota poukázky, rozdíl se nevrací. 
Je-li hodnota zakoupeného zboží vyšší než hodnota poukázky, je 
třeba rozdíl doplatit. Platnost je vyznačená přímo na dárkové pou-
kázce a není možné ji uplatnit po termínu platnosti, nelze směnit za 
peněžní hotovost. Padělání a pozměňování poukázky je zakázáno 
a může být trestné.

a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro 

Udělejte 
radost svým 
blízkým
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www.benu.cz
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