
V letáku
najdete:

P L A T N O S T  K V Ě T E N  2 0 2 1 AKČNÍ leták 
ZNÁTE Z

119 Kč

89 Kč

Sudocrem® Multi-Expert
krém, 125 g

Exoderil®

10 mg/g krém, 15 g

Ochranný krém pro podporu 
léčby a prevence plenkové 
dermatitidy, odřenin 
a podrážděné pokožky. 
V akci také Sudocrem®

Multi-Expert, 250 g 
za 219 Kč.

Zdravotnické prostředky.

Léčí kožní a nehtové plísně. 
Rychle ulevuje od svědění. 
Aplikace na kůži pouze 
1x denně, při postižení 
nehtů 2x denně.
V akci také EXODERIL®

10 mg/ml kožní roztok, 
20 ml za 219 Kč. 

EXODERIL® je lék k vnějšímu užití. 
Obsahuje naftifi n hydrochlorid. 

Analergin 
30 tablet

Pro zmírnění příznaků 
alergické rýmy 
a chronické kopřivky. 
V akci také 
Analergin, 50 tablet 
za 119 Kč.

Analergin je lék k vnitřnímu užití. 
Obsahuje účinnou látku cetirizini 
dihydrochloridum. 10, 30, 50 a 90 
tabletové balení Analergin je volně 
prodejný léčivý přípravek.

179 Kč

129 Kč

119 Kč

89 Kč

-25%-25%

-25%-25%Cetalgen
20 tablet

Pro léčbu krátkodobé 
středně silné bolesti 
a horečky. Tlumí akutní 
bolest hlavy, zad i zubů, 
až po dobu 9 hodin.

Cetalgen je lék k vnitřnímu užití. 159 Kč

119 Kč
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ANEB POJĎME SI ZOPAKOVAT
VITAMINOVOU ABECEDU

me
nů

Magnesii lactici 0,5 tbl. 
Medicamenta
100 tablet

Vitamin E Zentiva
30 měkkých tobolek

Obsahuje 500 mg 
laktátu hořčíku pro lepší 
vstřebávání. Čistý organický 
hořčík bez příměsí. Vhodný 
pro těhotné a kojící. 

Magnesii lactici 0,5 tbl. Medicamenta je lék 
k vnitřnímu užití. Obsahuje magnesii lactas 
dihydricus.

Lze užívat k předcházení 
nedostatku vitaminu E 
a pro jeho silný antioxi-
dační účinek, při nadměrné 
fyzické zátěži a k podpoře 
imunitních pochodů.

Lék k vnitřnímu užití. 
Obsahuje tocoferoli alfa acetas.

219 Kč

179 Kč

129 Kč

109 Kč

-15% -15%

Vitamin E 
Je antioxidantem chránícím buňky před poškozením volnými kyslíkovými 
radikály. Podává se i pro jeho preventivní účinek na vznik aterosklerózy. 

Přispívá ke stabilizaci řady enzymů a hormonů.

Jeho nedostatek se může projevovat anémií – zkrácená doba přežívání červených krvinek, poruchou plodnosti, 
degenerativní změnou periferních nervů, vznikem jaterních nekróz a dalších. Přirozeně se vyskytuje v rostlinných 
olejích (olej z obilných klíčků) a ořeších.

A

CE

B

D

K

MUSCOAKTIV
50 tablet

Vitaminový přípravek 
s minerály. Obsahuje 
draslík, vitamin E, B6, 
hořčík. 
V akci také další pro-
dukty MUSCOAKTIV 
za výhodné ceny.
Doplňky stravy.

159 Kč

119 Kč

benu.cz/vitaminovy-rok

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

Obsahuje hodnotné polyne-
nasycené mastné kyseliny EPA 
a DHA, které se nacházejí v ry-
bím oleji a mají mnohostranné 
účinky na lidský organismus.

Doplněk stravy. 189 Kč

139 Kč

-25%-25%
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LIVSANE 
Vitamin C + Zinek vysoká dávka
60 tablet

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

Doplněk stravy.

Elasti-Q®

Kyselina listová 
60 tablet

MedPharma Vápník 
333.3 mg 
100 + 7 tablet

Biomin® vitamin K2 + D3
60 tobolek

Magnetrans®

375 mg, 50 tyčinek

Elasti-Q® Kyselina listová pro 
zdravý průběh těhotenství. 
V akci také Elasti-Q®

Original, krém 200 ml 
za 199 Kč.

Doplněk stravy, kosmetika.

Vápník, hořčík a zinek pro 
kosti, svaly, zuby a krásnou 
pleť v jedné tabletě, výhod-
né balení.

Doplněk stravy.

Vitamíny K2 a D3 přispívají 
k mineralizaci kostí, udržení 
normálního stavu kostí, zubů 
i imunitního systému. 

Doplněk stravy.

1 tyčinka zajistí optimální 
pokrytí denní potřeby 
hořčíku. Hořčík přispívá 
ke správnému fungování 
svalstva a vyrovnané 
psychice.

Doplněk stravy.

139 Kč

119 Kč

169 Kč

129 Kč

539 Kč

419 Kč

-10%

-20%

VITAMINY

129Kč

od89 Kč

119 Kč

89 Kč

119 Kč

89 Kč

LIVSANE
Šumivé tablety vitamin C pomeranč
Šumivé tablety vitamin C vysoká dávka 1000 mg
20 tablet

LIVSANE 
Vitamin B komplex
60 tablet

LIVSANE 
Hořčík + vitamin B6
60 tablet

Vitamin C přispívá k 
normální funkci imunitního 
systému, snížení míry úna-
vy a vyčerpání, k normální 
činnosti nervové soustavy 
a psychické činnost.

*Doplňky stravy. Při nákupu 3 kusů získáte 
nejlevnější za 0,05 Kč. Platí na všechny Livsane 
vitaminy a minerály v šumivých tabletách. 

Vitamin B podporuje ener-
getický metabolismus, činnost 
nervové soustavy a také přispívá 
k normálnímu stavu pokožky 
a sliznic. Vhodné k doplnění 
skupiny vitaminů B. Vhodné pro 
vegetariány.

Doplněk stravy.

Kombinace hořčíku a vitaminu 
B6 je vhodná především pro 
osoby se zvýšenou fyzickou a 
psychickou zátěží i pro spor-
tovce. Hořčík přispívá ke snížení 
únavy, k normální činnosti svalů 
a k normálnímu stavu kostí a 
zubů. 

Doplněk stravy.

sleva

120Kč

-25%

-25%

179 Kč

149Kč

BĚŽNÁ CENA

CENA S KARTOU

-15%

2+1*

soká dávka



Objevte všechny výhody 
karty BENU PLUS

Výhodnější ceny jsou vždy označené,
díky tomu na první pohled poznáte, jaké 
produkty pořídíte s kartou BENU PLUS 
výhodněji.
Slevy a výhodné cenové nabídky se netýkají léků hrazených z veřejného zdravotního pojištění ani počáteční 
kojenecké výživy dle vyhl. č. 54/2004 Sb. Poskytnutí slevy nebo výhodnější ceny může být vázáno na předložení 
BENU PLUS karty a/nebo speciálního kuponu či poukázky. Neplatí pro e-shop. 

2

Baldriparan
30 tablet

Swiss NATUREVIA® OMEGA 3 
One-a-Day 
60 kapslí

Baldriparan je rostlinný 
lék, který se používá 
k úlevě od mírného 
nervového napětí 
a poruch spánku.

Baldriparan je lék k vnitřnímu užití. 
Obsahuje valerianae extractum siccum.

Omega-3 mastné kyseliny ve 
vysoké dávce pro maximální 
účinek na zdraví srdce, zraku 
a mozku, stačí 1 kapsle denně. 
V akci také Koenzym Q10 
Forte, 60 kapslí 
za 319 Kč.

Doplňky stravy.

239 Kč

189Kč

BĚŽNÁ CENA

CENA S KARTOU

349 Kč

289Kč

BĚŽNÁ CENA

CENA S KARTOU

-20%

-15%

Přírodní mořská voda s příměsí 
manganu pro prevenci 
a zmírnění příznaků alergické 
rýmy. Vhodná pro všechny 
věkové kategorie. 
V akci také Stérimar™ Cu Nos 
náchylný k infekci, 50 ml.

Zdravotnický prostředek.

239 Kč

189Kč

BĚŽNÁ CENA

CENA S KARTOU

Stérimar™ Mn Alergie
50 ml -20%

289 Kč

219Kč

BĚŽNÁ CENA

CENA S KARTOU

-20%

LIPOVITAN® DUO obsahu-
je cholin, který přispívá 
k udržení normální funkce 
jater a k normálnímu 
metabolismu lipidů 
a silymarin, který 
podporuje normální 
činnost jater a jejich 
detoxikaci.

Doplněk stravy.

LIPOVITAN® DUO
30 tablet

čené,
te, jaké 
PLUS 

o pojištěnnní ani íí počáteáteteeční čníčn
ůže být vázáno na předloženloženložeože í 
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Zvlhčující oční 
kapky Systane™ ULTRA
BEZ KONZERVAČNÍCH LÁTEK, 10 ml 

KILOSTOP BALANCE
60 kapslí

Wartner® Kryoterapie
50 ml

Canesten 10 mg/g 
krém, 50 g

Rychlé a účinné odstranění 
bradavic založené na principu 
zmrazování, až na 12 aplikací. 
Obvykle postačí 1 ošetření. 
Vhodný pro děti od 4 let. 
V akci také Wartner pero 
za 299 Kč.

Zdravotnický prostředek.

Léčí plísňová 
onemocnění kůže. Pro 
pacienty s opakovaným 
výskytem mykóz. 
Vhodný i na léčbu 
mykózy intimních 
partií.
V akci také Canesten 
krém, 20 g za 129 Kč.

Canesten® krém je lék k vnějšímu užití. 
Obsahuje clotrimazolum. 

Poskytují rychlou úlevu 
suchým, unaveným 
a podrážděným očím. 
Vhodné i pro uživatele 
kontaktních čoček. 
V akci také Systane™ 
COMPLETE, zvlhčující oční 
kapky, 10 ml za 279 Kč.
Zdravotnické prostředky.

VEGAN složení pro 
kontrolu hmotnosti, 
odvodnění i očistu těla. 
Několik programů užívání, 
dle individuálních cílů 
diety.

Doplněk stravy.

299 Kč

219Kč

BĚŽNÁ CENA

CENA S KARTOU

379 Kč

299Kč

BĚŽNÁ CENA

CENA S KARTOU

599 Kč

419Kč

BĚŽNÁ CENA

CENA S KARTOU

399 Kč

329Kč

BĚŽNÁ CENA

CENA S KARTOU

319 Kč

249Kč

BĚŽNÁ CENA

CENA S KARTOU

-20%

-25%

-15%Ocuvite® LUTEIN forte
60 + 30 tablet

Pro váš ostrý zrak 
s unikátní formou 
luteinu s postupným 
uvolňováním. Složení 
potvrzené vědeckými 
poznatky. 
V akci také Ocuvite®

Lutein Premium, 
60 tablet za 369 Kč. 

Doplněk stravy.

479 Kč

399Kč

BĚŽNÁ CENA

CENA S KARTOU

-20%

Nutrilon® 2 
800 g

S unikátní směsí prebiotik GOS/
FOS napodobující funkci oligo-
sacharidů v mateřském mléce.
V akci také další produkty 
Nutrilon® za výhodné ceny.

Akce se nevztahuje na počáteční výživu. Kojení je 
nejpřirozenějším způsobem výživy kojenců. Kojenecká 
výživa by měla být používána na doporučení lékaře. 
Pokračovací kojenecká výživa. Způsob použití a další 
informace na obalech a na stránkách www.nutriklub.cz. 
Potravina pro zvláštní výživu.

Poskytuje okamžitou úlevu 
pro podrážděné a unavené 
oči, vhodné pro citlivé oči. 
Lze aplikovat na kontaktní 
čočky. 
V akci také další 
produkty OCUTEIN®

za výhodné ceny. 
Zdravotnické prostředky.

Kombinace kanadských 
brusinek a vitaminu D. 
Se zlatobýlem obecným 
pro podporu zdraví 
močových cest. 
Akutní péče. 
V akci také Urinal 
D-manosa FORTE, 
10 sáčků za 249 Kč.

Doplňky stravy.

199 Kč

169Kč

BĚŽNÁ CENA

CENA S KARTOU

289 Kč

219Kč

BĚŽNÁ CENA

CENA S KARTOU

OCUTEIN® SENSITIVE PLUS
oční kapky, 15 ml 

Urinal Akut®

10 tablet -20%

-15%

-15%

sleva

180Kč
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119 Kč

99 Kč

-15%

Ibalgin® KRÉM
100 g

Tlumí bolest, zánět, 
snižuje otok. K léčbě 
bolestivých poranění, 
jako je podvrtnutí, 
natažení, zhmoždění. 
V akci také Ibalgin®

GEL, 100 g.
Ibalgin® krém je lék k vnějšímu 
použití. 
Obsahuje ibuprofenum.

-20%

119 Kč

99 Kč

1

Ibolex®

20 tablet

Nová generace léku 
proti bolesti. 
Účinná úleva 
od bolesti, nižší 
zátěž pro tělo. 

Ibolex® je lék 
k vnitřnímu užití. 
Obsahuje dexibuprofenum. 

Ibalgin® 400
48 tablet

Ibalgin® 400 s protizánětlivým 
účinkem. Pomáhá při bolesti 
hlavy, zubů, zad, svalů, kloubů 
a menstruační bolesti. 

Ibalgin® 400 je lék k vnitřnímu užití. 
Obsahuje ibuprofenum.

-15%

Kč K

nIbalgin® KRÉM
100 g

esesststttes , z, zzz, ánáněáněáněánáá t, tTTTluTluuummí mí m bolboboooooo e
tokkktotoko . . . KKK. léééééléčbčbčběčběč  snnninis žujžujuujžu eee oe oe ttt
chhchhc ppooorporo aanněněěění,ní,n  booololboolesteststesestssssssessss ivi ýivývivývýivvýccc
dvdvdvrtnrtnnnrtnututítíu , jakjakkkjakjakj o jjjo je pe pe ppe ppe poooooo
zhzhzzhmožmožžžžmoždděnděnd í. í. natnatnattn ažeažeeeaž íníní,ní,ní,
kékéké IbIbaIbalgilgilginnV aV aV V akciikcik tatttatatakkk ®

gg.ggGELGELGELGEL, 11, 1000000 00 
Ibalbalalba ginngingin® m j jem jje léklék k vk vnějšnějšímumuímumukrékrémmmm
použoužpoužpoužitíí.ití  

profprofpp enume .ObsaObsaObsObs hujeujejj ibuibu

-20%%

Rychlejší a silnější úleva 
od bolesti hlavy, první 
a jediná kombinace 
ibuprofenu a kofeinu. 
Kofein zesiluje působení 
ibuprofenu proti bolesti 
a společně přinášejí 
rychlejší a silnější úlevu.

Lék k vnitřnímu užití. 

Ibalgin® Plus
24 tablet

NA BOLEST

99 Kč

79 Kč

179 Kč

139 Kč

NOVINKA
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ENZYCOL®

100 + 40 tablet

3M™ Nexcare™ ColdHot 
Therapy Pack comfort
26 x 11 cm 

DNA* pod kontrolou.
Při zvýšené hladině 
kyseliny močové1,2

Doplněk stravy
*Zinek přispívá k normální syntéze DNA.
1kyselá višeň, 2extrakt z celeru

Chladivý/hřejivý 
gelový obklad pro 
úlevu od bolesti 
s ochranným 
obalem. 

Zdravotnické prostředky. K balení 
navíc ColdHot Therapy Pack Mini, 
11 x 12 cm za 0,05 Kč.

699 Kč

599 Kč 239 Kč

milgamma® N
100 měkkých tobolek

Arthrocann
gel, 75 g

Vysoké dávky vitaminů B
1
, B

6
a B

12
 mají příznivé účinky 

na zánětlivá a degenera-
tivní onemocnění nervů a 
bolesti zad.

milgamma®N cps je lék k vnitřnímu užití.

Konopný gel s koloidním 
stříbrem pro účinnou regeneraci 
a zmírnění svalové únavy. 
Obsahuje 99 % přírodních 
složek. Nemastí a dobře se 
vstřebává. 

Kosmetika.
*Při koupi 1 balení Arthrocann gel, hřejivý gel, 
75 g získáte druhý za 0,05 Kč, lze kombinovat.

699 Kč

549 Kč

239 Kč

219 Kč

159 Kč

-25%
Traumaplant®

mast, 100 g

K léčbě pohmožděnin, vymknutí, 
bolesti svalů, kloubů např. při 
sportu, špatně se hojících 
i otevřených ran. Účinná látka 
rostlinného původu.

Traumaplant je léčivý přípravek ke kožnímu podání.
Obsahuje šťávu a extrakt z čerstvé nati druhu 
Symphytum uplandicum NYMAN.

Barny´s SIOUX™ 
600 g

Koňská síla pro vaše klouby 
v balení na 6 měsíců! 
Osvědčená receptura pro klouby 
a celý pohybový aparát s MSM  
Lignisul®, značkové kolageny, 
vitamin C - NUTRA-C™*.

Doplněk stravy. 
*Vitamin C pro podporu tvorby kolagenu a správnou 
činnost kloubních chrupavek a kostí.

6

749 Kč

599 Kč

navíc
ColdHot

Mini

sleva

100Kč

sleva

150Kč

sleva

150Kč

1+1*

+ navíc

299 Kč

239 Kč

-20%
Flector® EP Tissugel 180 mg
léčivá náplast, 5 kusů

K místní a krátkodobé 
léčbě bolesti pohybového 
aparátu. Léčí bolest, zánět 
a otok kloubů, svalů 
a šlach. V akci také 
Flector® EP Tissugel, 
180 mg, léčivá náplast, 
2 ks za 119 Kč.

Flector® EP Tissugel je lék ke kožnímu 
podání pro starší 16 let. Obsahuje diklofenak 
epolamin.
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LIVSANE 
Arnika gel
120 ml

LIVSANE 
Hřejivá mast
120 ml 

LIVSANE
Ušní a čelní 
lékařský teploměr

Arnika gel pečuje o pokožku. 
Osvědčené složky gelu mají 
vitalizující účinek a uvolňují 
svaly a klouby. 

Produkt denní potřeby.

Koňská mast působí bla-
hodárně na těžkou prací a 
sportem namáhané tělesné 
partie. Původně vyvinuto 
pro regeneraci těžkou prací 
namáhaných koní. 

Produkt denní potřeby.

Hřejivá mast je prohřívající krém 
podporující prokrvení. Jemným 
teplem podporuje stimulační 
účinek masáže a urychluje 
prokrvení. Uvolňuje svalové 
napětí. 

Produkt denní potřeby.

Měření teploty v uchu a na čele s 
funkcí automatického přepínání. 
Rychlé měření teploty. Vysoce 
kvalitní infračervený senzor. Hy-
gienický, se snadnou údržbou. 
Zvuková signalizace. Velký LED 
displej. 

Zdravotnický prostředek.

119 Kč

89 Kč

799 Kč

119 Kč

89 Kč

119 Kč

89 Kč

-25%

-25%

-25%

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

Nurofen® 200 mg léčivá náplast 
4 kusy

Ulevuje od bolesti při 
namožení svalů, podvrt-
nutí či zhmoždění v oblas-
ti kloubů. Nepřetržitý 
účinek 1 náplasti až po 
dobu 24 hodin. V akci 
také Nurofen® léčivá 
náplast, 2 ks za 129 Kč.

NUROFEN® léčivá náplast je lék k vnějšímu 
užití. Obsahuje ibuprofen. 

269 Kč

209 Kč

Voltaren Emulgel
10 mg/g gel, 150 g

Voltaren Emulgel působí 
přímo v místě bolesti trojím 
účinkem. Uleví od bolesti, 
tlumí zánět a zmenšuje otok. 
V akci také Voltaren 
Emulgel 10 mg/g, gel, 120 g
Voltaren Emulgel 10 mg/g gel je lék k vnějšímu užití. 
Obsahuje diclofenacum diethylaminum.  299 Kč

239 Kč

-20%

m 

k. 

g
užití. 2222222222222222222222222222222929

169 Kč

129 Kč

-20%
BRUFEN® 400 mg
100 tablet

Úleva od bolesti hlavy, 
migrény, zubů, šíje i zad. 
Pomáhá při podvrtnutí 
a natažení svalů. Působí 
protizánětlivě. 
V akci také další produk-
ty BRUFEN® za výhodné 
ceny.

Brufen® 400 mg potahované tablety je lék 
k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofen. 

Panadol Extra Novum
30 tablet

Proti mírné až středně silné 
bolesti hlavy včetně migrény, 
zubů a při menstruačních 
bolestech. Snižuje horečku. 
V akci také Panadol Novum, 
24 tablet za 35 Kč.

Panadol Extra Novum 500 mg/65 mg potahované 
tablety je lék na vnitřní užití. Panadol Novum 
500 mg je lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou 
paracetamolum.

-15%

119 Kč

99 Kč

-20%

LIVVSANNE 
Arrnika gel
1200 ml

LIVVSANNE 
Kooňskáá maast
1200 ml

LIVVSANNE 
Hřřejiváá mast
1200 ml 

LIVVSANNE
Uššní a čelnní 
lékkařskký teeplomměr

Arnnikka gel pečujee oo pokkožku. 
Osvědčenééé složky ggelu mají 
vitaalizzující úúúčinekk a uvolňujíí 
svaaly a klouuuby. 

Produkt denní potřřřeby.

Kooňsská maaast půssobbí blaa-
hodáárně naaa těžkoouu prací a 
spoorttem naaamáhaanéé těllesnéé 
partie. Půvvvodně vvyyvinuuto 
proo rregeneeeraci těěžkkou praccí 
namááhanýccch konní. 

Proddukt denní pottřeby.

Hřejivvá mast je proohřívající krrém 
poodpporujícccí prokrveení. Jemnýým
teppleem podddporujje stimmulaččníí 
účiineek masssáže a urrychlluje
prookrrvení. Uvolňujee svaalovéé 
napěětí. 

Proddukt denní pottřeby.

Měěřeení teppploty vv uchu a na čeele s 
funnkcí autooomaticckéého přeppínnání. 
Ryychhlé měření teeplloty.. Vyssocce 
kvalitní infffračervvenný seenzoor. Hy-
gieeniický, see snaddnoou údržbbouu. 
Zvvukková signalizacce. Velký LEED 
disspllej.

Zdraavotnnický prostředek.
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Depend® 

COMFORT-PROTECT
různé druhy

Barevné a anatomicky 
tvarované natahovací 
kalhotky pro ženy a muže. 
Nyní při nákupu dvou 
balení sleva 60 Kč. 

Zdravotnické prostředky.
* Sleva 60 Kč při koupi 2 kusů.
 Ilustrační foto.

279 Kč

Cognivia™ IQ
30 kapslí

Prokazatelně a bezpečně 
zlepšuje kognitivní 
funkce, pozornost, paměť 
a soustředění, s rychlým 
nástupem účinku. 

Doplněk stravy.

219 Kč

169 Kč

-20%

75 Kč

65 Kč

MoliCare®

Premium 
14 kusů

Diskrétní a pohodlné vložky 
pro lehkou inkontinenci moči. 
Prodyšný a jemný povrch s Aloe 
Vera. Dermatologicky testováno. 
Vhodné i pro citlivou pokožku.
V akci také další produkty 
MoliCare® Men a Lady 
za výhodné ceny.

Zdravotnické prostředky.

TENA®

Lady Slim Ultra Mini
48 kusů, výhodné balení 

Diskrétní slipové vložky pro 
ženy, pro velmi lehký únik 
moči, s trojí ochranou proti 
protečení, vlhkosti a zápachu.

Zdravotnický prostředek.

199 Kč

139 Kč

-10%

-30%

Lecithin
FORTE 1325 mg 
120 tablet

Přizozený zdroj cholinu, 
inositolu a kyseliny linolové. 
Vyskytuje se v důležitých 
tkáních například v mozku, 
játrech a srdci.

Doplněk stravy. 289 Kč

249 Kč

-10%

RED3
90 kapslí

Slivoň africká k podpoře zdraví 
prostaty, maca k podpoře 
sexuálního zdraví a sibiřský 
ženšen k podpoře vitality. Tři 
účinky v jedné kapsli denně. 

Doplněk stravy. 749 Kč

599 Kč

sleva

150Kč

sleva*

60Kč

T
L
4

D
ž
m
p

Z

ALAVIS™ MAXIMA BESTIER Tribulus
60 kapslí

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

Doplněk stravy.

699 Kč

499 Kč

sleva

200Kč

C
r

B
t
k
N
b

Z
*

Veroval®

DUO CONTROL
velikost M, L

Pažní tlakoměr s velkým 
podsvíceným displejem. Měří 
přesně i v případě srdečních 
arytmií. Záruka 5 let.

Zdravotnické prostředky. 
Navíc k tlakoměru nabíjecí adaptér za 0,05 Kč. 2499 Kč

1999 Kč

sleva

500Kč

+ navíc



Kosmetika.

*Při nákupu produktů Eucerin® nad 590 Kč navíc letní dárkový set za 0,05 Kč. 
Ilustrační foto. 

PRO KRÁSNOU PLEŤ

1+1*

KosKosmmetikakakak ..

*Při nákupu produktů Eucerin® nad 590 Kč navíc letní dárkový set za 0 05 Kč

NAVÍC*

*

Při nákupu 2 kusů získáte nejlevnější za 0,05 Kč. 
Platí na celý sortiment značky Skincode. Ilustrační foto.

Produkty jsou 100% bez:
- látek získaných ze živočichů
- konzervačních látek
- minerálních olejů
- parabenů
- barviv

letní dárkový 
set

Zdraví Vaší pokožky si 
bereme na starost

Dopřejte své pokožce 
a vlasům to nejlepší 
v letním období.
Připravili jsme pro vás průvodce doporučenou 

péčí pro ochranu před slunečními paprsky, dále 

pak pro stárnoucí, dehydratovanou a citlivou pleť 
na míru přesně dle Vašeho typu pokožky. 



349 Kč

299 Kč

Cannaderm®

CAPILLUS  SEBOREA
šampon, 150 ml

STOP seborei, lupénce 
a atopii ve vlasech. Při svědění, 
začervenání a šupení vlasové 
pokožky. 

Kosmetika.

LIVSANE 
Podpora pro zdravé vlasy a nehty
60 kapslí

Vedle zdravé stravy je pro vlasy 
zvlášť důležité dostatečné 
zásobování živinami a nutričními 
látkami. Dobře vyživovaný 
organismus se odráží ve Vašich 
krásných vlasech. Kapsle obsahu-
jící komplex vitaminů a minerálů. 

Doplněk stravy.

129 Kč

89 Kč

-25%

-10%
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3M™ Spofaplast® 154 
náplast, 1 m x 6 cm

LADIVAL DĚTSKÁ 
ALERGICKÁ POKOŽKA 
OF 50+ GEL
200 ml

REPELENT
PREDATOR FORTE 
sprej, 300 ml

GS Betakaroten
FORTE s měsíčkem 
80 + 40 kapslí

3M™ Spofaplast® 154 je tradiční 
textilní hypoalergenní elastická 
náplast, silně lepící. 
V akci také další produkty 3M™ 
Spofaplast® za výhodné  ceny.

Zdravotnické prostředky. 

Vhodné pro citlivou pokožku dětí 
a batolat, náchylnou k alergii na 
slunce. Unikátní ochranný komplex 
UVA + UVB + IR-A (ochrana před 
infračerveným zářením), 
V akci také LADIVAL ALERGICKÁ 
POKOŽKA OF 30 GEL, 200 ml.

Kosmetika.

Proti komárům a klíšťatům. 
Aplikace na pokožku i oděv, 
účinnost 4 - 6 hodin. Pro děti od 
2 let. V akci také další produkty 
PREDATOR a Revital SUPER 
Beta-karoten se sedmikráskou 
za výhodné ceny.

Repelent. Doplněk stravy.

Jedinečná kombinace 
beta-karotenu, měsíčku 
lékařského, biotinu a zinku. 
Měsíček lékařský napomáhá k re-
generaci pokožky po opalování. 
V akci také GS Betakaroten,
90 + 45 tablet za 179 Kč.

Doplňky stravy.

45 Kč

35 Kč

579 Kč

449 Kč

319 Kč

259 Kč

269 Kč

219 Kč

-20%

-15%

-15%

*Při koupi dvou produktů, z nichž jeden bude z řady Photoderm, získáte Photoderm 
After sun 500 ml navíc za 0,05 Kč. Akce se nevztahuje na akční balení, zlevněné 
produkty, Atoderm Krém na ruce & nehty 50 ml, Atoderm Tyčinku na rty 4 g, Hydrabio 
Brume 50 ml, Hydrabio/Sensibio/Sébium H2O 100 ml. Ilustrační foto.

Kosmetika.

sleva

130Kč

K NÁKUPU 2 PRODUKTŮ BIODERMA,
Z NICHŽ JEDEN BUDE Z ŘADY PHOTODERM,

rm 

rabio 

ZÍSKÁTE

PRO CELOU RODINU

NAVÍC*
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GS Mamavit Prefolin + DHA
30 tablet + 30 kapslí

Pro ženy těhotné, kojící 
a plánující těhotenství. 
Kompletní a vyvážené 
složení 22 vitaminů 
a minerálů, DHA a EPA 
v přirozené formě.
V akci také GS Mamavit, 
90 tablet za 499 Kč.

Doplňky stravy.

549 Kč

449 Kč

BEBA® OPTIPRO® 2
600 g

Vagisan® HydroKrém 
krém, 25 g

Pokračovací kojenecká výživa 
vyvinuta na základě 60 let 
výzkumu mateřského mléka. 
V akci také BEBA OPTIPRO®

3, 4, 5.  
Potravina pro zvláštní výživu. 
Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy.

Nehormonální přípravek. 
Zvlhčuje suchou sliznici 
a dodává zklidňující lipidy.
Navíc k balení 16 
vaginálních čípků Vagisan®

HydroKrém Cremolum. 
Zdravotnické prostředky. 
*Vaginální čípky Vagisan® HydroKrém 
Cremolum, 16 čípků navíc za 0,05 Kč.

279 Kč

219 Kč

269 Kč

239 Kč

-20%

269

319 Kč

239 Kč

Forfemina Slim
60 kapslí

Extrakt z kopřivy přispívá ke 
správné funkci ledvin 
a vylučování vody z těla. 
Extrakt z hořkého pomeranče 
a černého pepře napomáhají 
ke kontrole hmotnosti. 
V akci také Forfemina, 
30 kapslí za 199 Kč.

Doplňky stravy.

Remescar
Metličkové žilky
krém, 50 ml

Unikátní krém s okamžitým 
vizuálním efektem, dlouhodobé 
užívání redukuje metličkové žilky 
až o 51%.

Zdravotnický prostředek.

849 Kč

599 Kč

-25%

www.benu.cz/livsane
Exkluzivně v BENU

Těhotenské a ovulační testy
různé druhy

Těhotenské a ovulační 
testy Vám pomohou rychle a 
spolehlivě zjistit požadované 
informace. 

Zdravotnické prostředky.

-25%

49 KčCena od

+ navíc

sleva

250Kč

sleva

100Kč

Preventan®Junior 
Komplex D3 400 IU
120 tablet

Pro dlouhodobou a komplexní 
podporu imunity dětí. Originální 
látka ProteQuine® a vitamin C, 
který přispívá k normální funkci 
imunity. Obohacen o denní 
dávku vitaminu D3, zinek, vápník 
a hořčík. Pouze přírodní sladila. 
V akci také další přípravky 
Preventan® za výhodné ceny.
Doplňky stravy.

599 Kč

499 Kč

sleva

100Kč

NOVINKA

NAVÍC* 
Vagisan®

HydroKrém 
Cremolum
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COMPEED®

Náplast na opary
15 ks

Působí v každém stádiu 
oparu, okamžitě opar skryje 
a hojí. Náplast vydrží na 
místě až 12 hodin. 
V akci také další produkty 
COMPEED® za výhodné 
ceny.

Zdravotnický prostředek. 

-15%

INFADOLAN®

mast, 100g 
LACALUT® aktiv  
zubní pasta, 75 ml

Na urychlení hojení a obnovy 
pokožky neinfi kovaných 
drobných ran, oděrek, 
popálenin I. stupně, trhlin 
v kožních rýhách, na suchou 
kůži u pacientů s atopickou 
dermatitidou, na prevenci 
opruzení u dětí a dospělých.

INFADOLAN® je lék ke kožnímu podání.

Jednička mezi zubními 
pastami na českém trhu.* 
Výrazně zpevňuje a posiluje 
dásně. Chrání před krvácením 
dásní a parodontózou. 

Ústní hygiena.

* 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 hodnotě dle dat IQVIA_87A3 ADULT 
TOOTHPASTES, Total Czech Republic.

159 Kč

129 Kč

109 Kč

69 Kč

379 Kč

299 Kč 219 Kč

EXCILOR® proti plísni nehtů 
roztok 3,3 ml

DENTIcare 
HYALURDENT 
gel, 50 ml

Účinné řešení proti 
plísňové infekci nehtů. 
Rychle proniká nehtem, 
působí v místě problému. 
Stačí 1 minuta denně bez 
pilování. 
V akci také EXCILOR®

pero, 3,3 ml.

Zdravotnické prostředky.

Zubní gel s kyselinou 
hyaluronovou a chlorhe-
xidinem. Protizánětlivá 
a hojivá funkce, vhodný pro 
pacienty s paradontózou. 
V akci také DENTIcare 
HYALURDENT ústní voda, 
200 ml za 249 Kč. 

Ústní hygiena. K balení navíc DENTIcare zubní 
kartáček v obalu za 0,05 Kč.

HEMOSTOP® GEL MAX
75 ml

Elmex® gelée
dentální gel, 25 g

Stop hemoroidům! Již při 
prvotních problémech - štípání 
a pálení konečníku. 
Vhodný i pro těhotné 
a kojící ženy. 

Zdravotnický prostředek.

Pro prevenci a léčbu počína-
jícího zubního kazu 
a ochranu citlivých zubů. 
Pro dospělé a děti od 6 let. 

Lék k ústnímu užití. Doplňky stravy.

-10%

-15% -35%

-15%

169 Kč

149 Kč

269 Kč

219 Kč

279 Kč

229 Kč

navíc zubní 

kartáček-20%



Bactoral 
orální  probiotikum, 16 tablet

Přátelská bakterie dokáže 
zaujmout strategické 
pozice v dutině ústní 
a nosohltanu, a tak 
vytěsnit nežádoucí. 
V akci také další  
produkty Bactoral 
za výhodné ceny.

Doplňky stravy.

-35%B
o

P
z
p
a
v
V
p
z

D

Allergodil® 0,5 mg/ml
oční kapky, roztok, 6 ml

Oční kapky proti zarudnutí, 
svědění nebo slzení očí. 
Nosní sprej proti svědění, 
kýchání a vodnatému výtoku 
z nosu.
V akci také Allergodil®

1 mg/ml, nosní sprej, 
roztok 10 ml za 179 Kč.
Allergodil® 1 mg/ml nosní sprej, roztok a 
Allergodil® 0,5 mg/ml oční kapky, roztok jsou 
léky k nosnímu/očnímu podání, obsahují azelas-
tin-hydrochlorid.

219 Kč

169 Kč

279 Kč

199 Kč

APO-Lactobacillus
30 kapslí

Betaglukan IMU 
60 tobolek

Komplexní probiotika 
s prebiotiky a 100 mg 
brusinkového extraktu. 
10 kmenů a 12 miliard 
bakterií v kapsli. Stačí 
1x denně.

Doplněk stravy.

Obsahuje 200 mg přírodního 
betaglukanu, 150 mg inulinu 
a 5 μg vitaminu D 
pro normální funkci 
imunitního systému.
Vhodný k dlouhodobému 
užívání.

Doplněk stravy.

Zodac® 10 mg
40 tablet

MedPharma
Echinacea 100 mg
100 + 7 tablet

Proti alergiím, ke zmírnění 
nosních a očních příznaků 
alergické rýmy a chronické 
kopřivky, pro léčbu sezónní 
i celoroční alergie.

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje cetirizin.

Posilněte imunitu 
echinaceou obohacenou 
o vitamin C a zinek, 
výhodné balení.

Doplněk stravy.

22

s-15%

-20%

-25%

159 Kč

129 Kč

419 Kč

319 Kč

229 Kč

169 Kč

519 Kč

329 Kč

-25%

sleva

100Kč
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FRONTLINE
COMBO®

spot-on pro kočky, pro psy

Základní řada FRONTLINE®

nyní v extra výhodném 3 
pipetovém balení. Jedno-
duché řešení v boji proti 
blechám, klíšťatům 
a všenkám u psů a koček. 
V akci také další produkty 
FRONTLINE za výhodné 
ceny.
Veterinární léčivé přípravky.

399 Kč

269 Kč

-30%

Canephron®

60 tablet

Advantix roztok 
pro nakapání na kůži 
-spot-on pro psy od 4 kg do 10 kg

Pálení při močení? Časté 
nucení? Zánět močových 
cest? Canephron silou 3 
extraktů může ulevit již 
od prvních příznaků.

Canephron® obalené tablety je lék
 k vnitřnímu užití. 

Působí proti klíšťatům, blechám, 
komárům, bodavým mouchám, 
všenkám a fl ebotomům. Pro březí 
a kojící feny i štěnata od 8 týdnů 
věku a 1,5 kg. Nepoužívat pro 
kočky.
V akci také další produkty 
Advantix® za výhodné ceny.

Veterinární léčivé přípravky. K vnějšímu užití. Advantix, 
Elanco logo-šikmý pruh jsou obchodní značky ve vlastnictví 
společnosti Elanco nebo jejích obchodních poboček. 

-15% -15%

Essentiale®

300 mg, 100 tobolek
COLDREX® MAX GRIP CITRON
10 sáčků

Essentiale® forte N je 
rostlinný lék účinný 
při potížích v důsledku 
toxicko-metabolického 
poškození jater a při zánětu 
jater. Urychluje a podporuje 
regeneraci poškozených 
jaterních buněk.

Essentiale® forte N je lék k vnitřnímu užití. 
Obsahuje phospholipida sojae preparata. 

Odstraňuje příznaky chřipky 
a nachlazení, bolest hlavy 
a v krku. Snižuje horečku. 
S  vitaminem C. V akci také 
další produkty COLDREX®

za výhodné ceny.
Lék k vnitřnímu užití. 399 Kč

329 Kč

199 Kč

159 Kč

Endiaron®

20 tablet

Zastavuje průjem tak, že 
zneškodní bakterie, které 
průjem vyvolaly. Šetří 
normální střevní mikro-
fl óru. Vhodný pro léčbu 
průjmu cestovatelů. 

Endiaron® je lék k vnitřnímu užití. 
Obsahuje cloroxinum. 

Imodium® Rapid 2 mg
12 tablet

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

Okamžitě se rozpouští na 
jazyku a přináší rychlou 
úlevu při průjmu. Příjemné 
mátové aroma, není nutné 
zapíjet vodou. 
V akci také další produkty 
Imodium® za výhodné ceny.

 Imodium® Rapid 2 mg a Imodium® 2 mg tvrdé 
tobolky jsou léky k ústnímu podání. Obsahují 
loperamid-hydrochlorid.

Udělejte něco neobyčejného, 
odvykejte s Nicorette®

a zbavte se závislosti 
na kouření.
V akci také další
léčivé přípravky Nicorette®

za výhodné ceny.

Reklama na léčivý přípravek. Orální sprej, roztok 
1 mg/dávka obsahuje nikotin a je k podání do úst.
Ilustrační foto

na 

mné 
tné 

ukty 
ceny.

tvrdé 
ahují 

-15% -20%

-20% -20%

199 Kč

159 Kč

189 Kč

149 Kč

549 Kč

439 Kč

269 Kč

219 Kč

289 Kč

239 Kč

-20%

Produktová nabídka platí od 1. 5. do 31. 5. 2021 nebo do vyprodání zásob. Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták, účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. Cílem tohoto informačního plakátu není podpora zvýšené-
ho užívání léků. 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.



www.benu.cz

NA RECEPT
platí na vybrané

kategorie

UUššeettřřeettteee zzaa ddoopppllllaaaatttteeekkk 
na receeppt ss kkaarrttoouu BBBBBEEENNUU PPLLUUUSS 
u vybrannýýcch léékůů nna předdppiiss..

ukázkový ceník (3/2021) 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

 20 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 ZVL 5X3ML

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

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

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.

inzuliny

z kategorie:

léky na diabetes

léky na cholesterol

léky na astma a CHOPN

Informace k ceníku: Ceník je platný od 1. 4. 2021. Snížený či nulový doplatek se vztahuje na léky na recept hrazené z veřejného zdravotního pojištění pouze v kategoriích léky na cholesterol, léky na diabetes včetně inzulinů a 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. 3. 2021 a maximálními úhradami z veřejného zdravotního pojištění platnými ke dni 1. 3. 2021. 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.


