
V letáku
najdete:

P L A T N O S T  Č E R V E N E C / S R P E N  2 0 2 1 AKČNÍ leták 
ZNÁTE Z

BIOPRON® Forte
30 tobolek 

Ibalgin® 400 mg
100 tablet

Olfen NEO FORTE
20 mg/g gel, 100 g

Komplex živých probiotik 
s S. boulardii a prebiotiky. 
Doplňujte probiotika 
a prebiotika, nejen na 
cestách.

Doplněk stravy.

S protizánětlivým účinkem. 
Pomáhá při bolesti hlavy, zubů, 
zad, svalů, kloubů a menstruační 
bolesti. 

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

Novinka! 2 x vyšší koncentrace 
účinné látky (v porovnání s gelem 
proti bolesti na lokální použití 
obsahujícím 1% diklofenak - 
Olfen, gel). Ulevuje od intenzivní, 
náhle vzniklé bolesti zad, svalů 
a kloubů. V akci také Olfen gel, 
100 g za 159 Kč.

Olfen NEO FORTE a Olfen gel jsou léky ke kožnímu 
podání. Obsahují diclofenacum diethylaminum.

159 Kč

119 Kč

319 Kč

239 Kč

289 Kč

229 Kč

-25% -25%

-20% -30%PSILO-BALSAM 
10 mg/g gel, 20 g

Zklidní pálení a svědění 
kůže při bodnutí hmyzem, 
alergických projevech kůže, 
nadměrném slunění.
Pro děti již od 2 let. 
V akci také PSILO-BALSAM 
10 mg/g gel, 50 g za 139 Kč.
PSILO-BALSAM 10 mg/g gel je lék k vnějšímu užití. 
Obsahuje difenhydramin-hydrochlorid. 

119 Kč

79 KčNOVINKA

Vitaminový rok 
v BENU 
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ANEB POJĎME SI ZOPAKOVAT
VITAMINOVOU ABECEDU

me
nů

LIVSANE 
Vitamin B komplex
vysoká dávka, 60 tablet

B - Komplex Sanofi  forte
100 tablet

MAGNESIUM 
B-KOMPLEX RAPID
20 šumivých tablet

Vitamin B podporuje energetický me-
tabolismus, činnost nervové soustavy 
a také přispívá k normálnímu stavu 
pokožky a sliznic. Vhodné k doplnění 
skupiny vitaminů B. Vhodné pro 
vegetariány.

Doplněk stravy.

Vitaminy B1, B2, B6 a niacin 
přispívají k normální činnosti 
nervové soustavy. Vitamin B2, 
B6, niacin a kyselina 
panthothenová přispívají 
ke snížení míry únavy 
a vyčerpání. 
V akci také B - Komplex, 
100 tablet za 85 Kč.

Doplňky stravy.

Plně rozpustná tableta, vysoce 
vstřebatelná forma - citrát 
hořečnatý. Slazeno stévií, bez 
barviv. Citronová příchuť.

Doplněk stravy.

189 Kč

149 Kč

99 Kč

79 Kč

-20%

-20% -25%

-25%

Celoroční nabídka vitaminů 
za skvělé ceny
Vitaminy jsou velmi důležité pro správné fungování lidského těla. Na jejich nedostatek Vás 
upozorní zdánlivě nesouvisející příznaky, jako je bolest kloubů, oslabená imunita nebo vypadávání vlasů. 
Podpořte Vaše zdraví širokou nabídkou vitaminů pro děti i dospělé.

A

CE

B

D

K

LIVSANE 
Hořčík + vitamin B6
60 tablet

Kombinace hořčíku a vitaminu 
B6 je vhodná především pro 
osoby se zvýšenou fyzickou 
a psychickou zátěží i pro spor-
tovce. Hořčík přispívá ke snížení 
míry únavy a vyčerpání, pod-
poruje normální činnosti svalů 
a uchovává přirozený stav kostí 
a zubů. Vhodný pro vegetariány. 
Neobsahuje laktózu. 
Doplněk stravy.

119 Kč

89 Kč

149 Kč

109 Kč

benu.cz/vitaminovy-rok
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Medpharma Vitamin C 500 mg 
s šípky   
100 + 7 tablet

Magnex Citrate + B6
Chew
100 žvýkacích tablet

Chytré miminko®

Superfolin® 2
30 tablet + 30 kapslí

Astina 
SuperZINC chelát
90 tablet

Udržte si zdravou imunitu
i v létě s přípravkem 
MedPharma Vitamin C 500 mg 
s postupným uvolněním.

Doplněk stravy.

Žvýkací hořčíkové tablety s příchutí 
citrónu. Silná dávka dobře 
vstřebatelného hořčíku 
s vitamínem B6.

Doplněk stravy.

Přípravek pro těhotné 
a kojící. Složení dle 
doporučení ČGPS. 
Obsahuje QUATREFOLIC 
folát 4. generace.

Doplněk stravy.

Chelátová snadno 
vstřebatelná forma zinku 
s postupným uvolňováním nejen 
pro podporu funkce imunitního 
systému a plodnosti. 

Doplněk stravy.

349 Kč

279 Kč

149 Kč

109 Kč

499 Kč

399 Kč

179 Kč

139 Kč

-20%-20%

-25%

519 Kč

399 Kč

MOVit Energy 
VITAMIN K2
90 tobolek

MOVit Energy VITAMIN K2 
přispívá k udržení normálního 
stavu kostí a normální 
srážlivosti krve.

Doplněk stravy.

MAGNEZUM 
DEAD SEA
60 + 20 tablet

Síla hořčíku z Mrtvého moře. 
Snížení únavy a vyčerpání1,2,3. 
Odolnost vůči stresu1. 
Normální činnost svalů1. 
V akci také Magnezum Dead 
Sea, 40 tablet za 139 Kč.
Hořčík (oxid hořečnatý ze soli z Mrtvého moře), 
vitamin B6, vitamin B12. Doplňky stravy. 229 Kč

189 Kč

199 Kč

169 Kč

Swiss NatureVia®

ImunoHelp™
30 kapslí

sleva

120Kč

sleva

100Kč

Swiss NatureVia®

Laktobacily 5 Imunita
40 rostlinných kapslí

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

Laktobacílky třešňové, 
33 pastilek za 179 Kč.
Doplňky stravy.

269 Kč

219 Kč

-15%

Komplex vitaminů C a D3, 
rostlinných extraktů a vysoké 
dávky organicky vázaného 
zinku pro podporu imunity. 
V akci také Swiss NatureVia®

ImunoHelp™, 60 kapslí 
za 249 Kč.

Doplňky stravy.

-15% -15%

NOVINKA

NOVINKA



Vitamin D
vysoká dávka, 60 tablet

Vápník + vitamin D3 + K2 
20 šumivých tablet

Šumé tat
Vitamin C vysoká dávka 1000 mg
Vitamin C pomeranč 
Vápník + vitamin D3 + K2 
Hořčík černý rybíz 
20 šumivých tablet

Tekutý Vitamin D 
pro zdravý růst 
kapky, 10 ml

Vitamin D přispívá k normální funkci 
imunitního systému a k udržení 
normálního stavu kostí a činnosti 
svalů.

Doplněk stravy.

Šumivé tablety s obsahem vápníku, vitaminu D3 
a vitaminu K2. Vhodné pro vegetariány a vegany. 
Bez lepku a bez laktózy. S příchutí lesního ovoce.

Doplněk stravy.
*Při nákupu 3 kusů získáte nejlevnější za 0,05 Kč. Vybrané vitaminy a minerály v šumivých 
tabletách je možné kombinovat.

Vitamin C přispívá k normální funkci imunitního systému, k normální činnosti nervové soustavy 
a psychické činnosti a k normálnímu energetickému metabolismu. Hořčík přispívá ke snížení 
míry únavy a vyčerpání. Vitamin D přispívá k normální funkci imunitního systému 
a k normálnímu stavu kostí a činnosti svalů. Vitamin K přispívá k normální srážlivosti krve.

Doplňky stravy.
*Při nákupu 3 kusů získáte nejlevnější za 0,05 Kč. Vybrané vitaminy a minerály v šumivých tabletách je možné kombinovat.

Přispívá k udržení přirozeného 
zdraví kostí a zubů. Napomáhá 
k normální činnosti svalů 
a funkci imunitního systému u dětí 
i dospělých. Je potřebný pro zdravý růst 
a vývoj kostí u dětí. 
Vhodný pro vegetariány, 
neobsahuje lepek a laktózu.

Doplněk stravy.

89 Kč

89 Kč

65 Kč

-25% -25%

-25%

Vitamin D3 + K2 
na podporu vitality
30 kapslí

Betakaroten Plus
60 tablet

Obsahuje kombinaci vitaminů D3 a K2. 
Obsažené vitaminy podporují správnou 
funkci imunitního systému, srážlivost 
krve, normální stav kostí a činnost 
svalů.
Vhodný pro vegetariány, neobsahuje 
lepek a laktózu.
Doplněk stravy.

Obsahuje vitamin A, který přispívá
k normálnímu stavu pokožky. Obsahuje
rovněž betakaroten, jemuž se přisuzují
příznivé účinky pro normální 
pigmentaci kůže a pro přirozené zdraví 
pojivových tkání.
Doplněk stravy.

119 Kč

89 Kč

119 Kč

119 Kč

89 Kč

akce

2+1*

akce

2+1*

Vitamin C + Zinek 
vysoká dávka, 60 tablet

Vitamin C a zinek přispívají 
k normální funkci imunitního 
systému. Vhodné pro 
vegetariány. 
Neobsahuje laktózu.
Doplněk stravy.

129 Kč

95 Kč

-25%

Vaše bíbeé pok LIN s ime D

NOVINKA

LIVSANE .  MOJE JEDNIČK A Exkluzivně v BENUwww.benu.cz/livsane
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Flalgo® 140 mg
léčivá náplast, 7 kusů

VALETOL®

24 tablet

Léčí bolest, zánět a otok 
kloubů, svalů a šlach při 
méně závažných 
bolestivých stavech 
způsobených zraněním 
(např. podvrtnutí, natažení 
a zhmoždění). 

Flalgo® 140 mg léčivá náplast je lék ke kožnímu 
podání. Obsahuje diklofenak epolamin.

Lék na léčbu bolesti 
hlavy, zubů, zad v křížové 
oblasti a při menstruaci.

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití. 
Pouze pro krátkodobé použití.

449 Kč

349 Kč

99 Kč

79 Kč

-20%

Ibalgin® DUO Eff ect
krém, 100 g

Kombinace dvou 
účinných látek potlačuje 
bolest, zmírňuje zánět 
a urychluje vstřebávání 
modřin. 
V akci také další 
přípravky Ibalgin®

za výhodné ceny.
Ibalgin® Duo Eff ect je lék 
k vnějšímu použití. 

259 Kč

219 Kč

-15%

379 Kč

299 Kč

209 Kč

159 Kč

33

Voltaren 
140 mg léčivá náplast 
5 kusů

Nalgesin® S
40 tablet

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

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

Mírní bolest, horečku a zánět. 
Lék proti bolesti hlavy, zubů, 
zad, svalů, kloubů, menstruační 
bolesti. 
V akci také Nalgesin S, 
20 tablet za 119 Kč.

Nalgesin® S 275 mg potahované tablety je lék 
k vnitřnímu užití. Obsahuje sodnou sůl naproxenu.

Ibalgin® Plus
24 tablet

Ke krátkodobé sympto-
matické léčbě akutní 
středně silné bolesti, 
jako je bolest zubů 
nebo bolest hlavy.

Ibalgin® Plus je lék k vnitřnímu užití. 

-15%

119 Kč

99 Kč

-20%-20%

BOLEST

e 

2525

.

ční 

119 Kč

99 Kč

Panadol Extra Novum  
500 mg/65 mg
30 tablet

Působí při mírné až středně silné 
bolesti hlavy včetně migrény, 
bolesti zubů a při menstruaci 
a bolesti svalů, kloubů a v krku 
při onemocnění horních cest 
dýchacích. Objevuje se v krvi 
již do 10 minut. V akci také 
Panadol Novum 500 mg, 
24 tablet za 39 Kč. 

Panadol Extra Novum potahované tablety 
je lék k vnitřnímu užití. 

-15%

sleva

100Kč



Objevte všechny výhody 
karty BENU PLUS

V našich lékárnách pravidelně připravujeme 
výběr produktů či kategorií 
za výhodné ceny s kartou 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

Bez konzervačních látek, 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.

299 Kč

239Kč

BĚŽNÁ CENA

CENA S KARTOU

Systane™ ULTRA
zvlhčující oční kapky, 10 ml -20%

119 Kč

99Kč

BĚŽNÁ CENA

CENA S KARTOU

-15%Analergin
10 mg, 30 tablet

Pro zmírnění 
příznaků alergické 
rýmy a chronické 
kopřivky. 

Analergin je lék k vnitřnímu užití. 
Obsahuje cetirizini dihydrochlo-
ridum. 10, 30, 50 a 90 tabletové 
balení Analergin je volně prodejný 
léčivý přípravek.

149 Kč

109Kč

BĚŽNÁ CENA

CENA S KARTOU

-25%Akutol™
sprej na popáleniny, 50 ml

Chladivý hydrogel s kyselinou 
hyaluronovou a rostlinnými 
složkami. Na ošetření drobných 
popálenin I. a II. stupně a pokožky 
po opalování.

Zdravotnický prostředek.

3M FUTURO™ SPORT
nastavitelná zápěstní bandáž, 1 kus

Poskytuje oporu oslabenému 
zápěstí. Odolný materiál 
z neoprenové směsi pro 
pevnou oporu. 
V akci také další produkty 
3M FUTURO™ SPORT 
za výhodné ceny. 

Zdravotnické prostředky.

349 Kč

279Kč

BĚŽNÁ CENA

CENA S KARTOU

-20%

Systane™ ULTRA
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*Členům zákaznického programu BENU PLUS 
poskytujeme provedení jednoho testu krátkodobé 
paměti výhodněji.    Cena bez karty BENU PLUS činí 
350 Kč za konzultaci.

*Členům zákaznického programu BENU
poskytujeme provedení jednoho testu 

ěti ýh d ěji C b k t BEN

Od 1. 6. 2021 obnovujeme naše preventivní 
programy. Víte, že s kartou BENU PLUS 
máte tyto služby výhodněji?

NECHTE SI OTESTOVAT 
VAŠI PAMĚŤ.

V Alzheimer konzultačních centrech 
na Vás čekají speciálně vyškolení lékárníci.

Pro objednání a více informací
infolinka: 212 812 812
online: www.benu.cz/alzheimer-konzultacni-centrum

Hylak® forte
perorální roztok, 100 ml

Jedinečný lék na obnovu 
střevní mikrofl óry. 
Vhodný pro dospělé, děti 
i kojence.

Hylak® forte je lék k vnitřnímu užití. 

199 Kč

169Kč

BĚŽNÁ CENA

CENA S KARTOU

-15%
Swiss NatureVia®

Omega 3 One-a-Day
60 kapslí
Omega-3 mastné kyseliny ve vysoké 
dávce pro maximální účinek na 
zdraví srdce, zraku a mozku jen 
s 1 kapslí denně! 
V akci také Swiss NatureVia®

Koenzym Q10 Forte, 60 tablet 
za 329 Kč.

Doplňky stravy.
349 Kč

289Kč

BĚŽNÁ CENA

CENA S KARTOU

-15%

379 Kč

339Kč

BĚŽNÁ CENA

CENA S KARTOU

419 Kč

349Kč

BĚŽNÁ CENA

CENA S KARTOU

-15%Iberogast®

perorální kapky, roztok, 50 ml

Pocit plnosti? Bolest břicha 
nebo nadýmání? Vyzkoušejte 
(bylinný) lék Iberogast®. 
Expert na Vaše zažívací 
potíže! 
V akci také další přípravky 
Iberogast® za výhodné ceny.
Iberogast® je lék k vnitřnímu užití.
L.CZ.MKT.CC.09.2020.2046

-10%KILOSTOP BALANCE
60 kapslí

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

Doplněk stravy.
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VYBRANÉ KOSMETICKÉ TIPY NA LÉTO

Micelární voda značky Bioderma pro šetrné 
čištění všech typů pleti. Respektuje přirozenou 
rovnováhu pokožky. Odstraňuje make-up 
a nečistoty. 
V akci také BIODERMA micelární vody 
2 x 250 ml za 419 Kč.

Kosmetika.
*Při nákupu Bioderma micelární vody 500 ml nebo 250 ml získáte druhou se slevou 
50 %. Akce platí v kamenných lékárnách BENU a e-shopu Benu.cz do vydání zásob 
od 1. 7. do 31. 8. 2021.

Solární péče Eucerin Sun Protection

Zdravé opálení bez předsudků - přesně 
takové může být i to vaše. S řadou 
Eucerin Sun se nemusíte bát poškození 
pokožky. Jde o prvotřídní sluneční 
ochranu, která je šitá na míru potřebám 
vaší pokožky.

Kosmetika.
*Sleva 150 Kč na solární kosmetiku Eucerin. Akce platí v kamenných 
lékárnách BENU od 1. 7. do 31. 8. 2021. 

Hydratační péče Hydrance

Řada Hydrance je ideální letní péče 
pro všechny typy pleti. Patentovaný 
hydratační komplex s vysokým obsahem 
termální vody Avène obnovuje přirozenou 
zásobu vody v pleti a udržuje v rovnováze 
její ochranný hydrolipidický fi lm. 

Kosmetika. 
*Sleva 100 Kč na přípravky řady Eau Thermale Avene Hydrance + základní 
řadu. Akce se nevztahuje na Termální vodu Avène 50 ml. Platí 
v kamenných lékárnách BENU od 1. 7. do 31. 8. 2021.

549 Kč

Micerální vody 
2 x 500 ml

MICELÁRNÍ FESTIVAL

Sleva*

100Kč

Sleva*

150Kč

Solární péče Anthelios

Bezpečná a účinná ochrana před UV zářením 
i pro tu nejvíce citlivou pokožku? Anthelios
nabízí širokou nabídku přípravků vysoké 
a fotostabilní UVA/UVB ochrany a textur 
vhodné pro všechny typy pleti.

Kosmetika.
*K nákupu 3 produktů sluneční řady La Roche Posay Anthelios, získáte 
nejlevnější z nich za 0,05 Kč.

Akce platí na e-shopu Benu.cz od 15. 7. do 29. 7. 2021.

Akce

2+1*

Kosmetika.
*Při nákupu 1 ks produktu Hydrabio Sérum, 40 ml, 
získáte druhý stejný produkt za 0,05 Kč. 
Nelze kombinovat s dalšími slevami či jinými 
akcemi. Nabídka platí v kamenných lékárnách 
BENU a e-shopu Benu.cz od 1. 7. do 31. 8. 2021.

Akce

1+1*

REVALID®

Anti-Aging Fluid 
100 ml

Chrání vlasy před sluncem. Působí 
proti negativním vlivům UV záření. 
Chrání barvu vlasů. Ideální v kombi-
naci s Revalid® Anti-Aging Shampoo. 
V akci také Revalid® Anti-Aging 
Shampoo, 200 ml za 299 Kč.

Kosmetika.

699 Kč

549 Kč

sleva

150Kč

Hydrabio Sérum
40 ml 

Hloubkové hydratační sérum
s obsahem kyseliny 
hyaluronové. Zaručí pleti 
intenzivní hydrataci a navrátí 
jí pružnost a pevnost.

VÝHODNÉ 
BALENÍ*
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Antimetil®

30 tablet

Při cestovní nevolnosti 
nebo rozbouřeném 
žaludku. Extrakt ze 
zázvoru v unikátní 
koncentraci. 
Nezpůsobuje ospalost.

Doplněk stravy.

Imodium® Rapid 2 mg
12 tablet

Okamžitě se rozpouští na ja-
zyku a přináší rychlou úlevu. 
Není nutné zapíjet vodou. 
Účinkuje do 1 hodiny, při 
užití jednorázové dávky 
4 mg. 
V akci také další léčivé 
přípravky Imodium®

za výhodné ceny.
Imodium® Rapid 2 mg je lék k ústnímu podání. 
Obsahuje loperamid-hydrochlorid.
Reklama na léčivý přípravek.

189 Kč

149 Kč

-20%

179 Kč

149 Kč

179 Kč

149 Kč

-15%

REPELENT 
PREDATOR FORTE
sprej, 150 ml

NOVOSIL gel
MODRÝ KÓD 
50 ml 

Proti komárům a klíšťatům. Zvýšený 
obsah účinných látek, 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.
        
Repelenty. Doplněk stravy. 

STOP svědění,
zklidňuje začervenalé místo
po bodnutí hmyzem a zanechá
pokožku mikrobiálně čistou.

Kosmetika.

smectaGo  
12 sáčků

Proti průjmu ať jste kdekoliv. 
Pomáhá vyřešit akutní průjem 
různého původu u dospělých 
a dětí od 8 let. K přímému 
podání, bez ředění. Nedo-
poručuje se užívat během 
těhotenství a kojení. 

Zdravotnický prostředek.
SCA-CZ-000183

209 Kč

169 Kč

-15%

-15%

SEZONA

139 Kč

109 Kč

-20%Endiaron®

20 tablet

Zastavuje průjem tak, 
že zneškodní baktérie, 
které průjem vyvolaly, 
šetří normální střevní 
mikrofl óru.

Endiaron® je lék k vnitřnímu užití. 
Obsahuje cloroxinum.

-20%

199 Kč

159 Kč

Panthenol Omega
různé druhy

Účinně zklidňuje a napomáhá 
regeneraci a hydrataci 
pokožky. S vysokým obsahem 
D-panthenolu. K nákupu 
produktů Panthenol Omega 
získáte navíc skládací láhev.

Kosmetika. Ilustrační foto. K produktům Panthenol 
Omega skládací láhev navíc za 0,05 Kč.

Ladival®

pro děti OF 50
sprej, 200 ml

Spolehlivě chrání citlivou pokožku dětí 
a batolat před spálením a následným 
poškozením pokožky. Unikátní ochranný 
komplex UVA + UVB + IR-A. 
V akci také Ladival®

SPORT OF 30, sprej 150 ml 
za 279 Kč.

Kosmetika.

499 Kč

379 Kč

sleva

120Kč

+ navíc 219 Kč

169Kč

BĚŽNÁ CENA

CENA S KARTOU

-20%



ALFASILVER
50 ml

Cosmos® KLASICKÁ 
textilní náplast, 1 m x 6 cm

Sprej na odřeniny, 
popáleniny a další druhy 
ran. Chrání před infekcí, 
nepálí a neštípe. 
S ionizovaným stříbrem.

Zdravotnický prostředek.

Univerzální náplasti za 
dobrou cenu spolehlivě 
ošetří každé drobné 
poranění. Hypoalergen-
ní lepidlo náplastí je 
vhodné na všechny typy 
pokožky. V akci také 
další náplasti Cosmos®

za výhodné ceny.

Zdravotnické prostředky.

229 Kč

179 Kč

45 Kč

35 Kč

-20% -20%

K čištění čerstvých drobných ran 
a k likvidaci běžných bakterií, 
které infi kují drobné rány. 
Neštípe, nebarví, nezapáchá, 
bez jódu. 
Dettol 0,2% antiseptický sprej je lék k vnějšímu použití. 
Kožní podání. Obsahuje benzalconii chloridum. 129 Kč

99 Kč

-20%

579 Kč

449 Kč

159 Kč

129 Kč

EndWarts® FREEZE
kryoterapie bradavic, 7,5 g

COMPEED®

Náplasti na puchýře
5 kusů

Unikátní prostředky pro 
odstranění bradavic. Řada 
Freeze: zmrazením, řada 
Original a Pen: vysoušením 
kyselinou mravenčí. 
V akci také další produkty 
EndWarts® za zvýhodněné 
ceny.

Zdravotnické prostředky.
Číslo notifi kované osoby: 37708 (EndWarts FREEZE), 
0546 (EndWarts PEN, EndWarts Original). 

Okamžitá úleva od bolesti 
a rychlé hojení, diskrétní 
a voděodolné náplasti, které 
vydrží několik dní. 
V nabídce také další produkty 
COMPEED® za výhodné ceny.

Zdravotnické prostředky.

Asept
100 ml

Účinná dezinfekce pro celou rodinu. 
Pro dezinfekci drobných ran a po 
bodnutí hmyzem. Neštípe, nepálí 
a nešpiní oblečení.

Zdravotnický prostředek.

-15%

119 Kč

99 Kč

-15%
sleva

130Kč

HemaGel®

5 g

K ošetření povrchových 
poranění kůže, jako jsou 
odřeniny, popáleniny, 
řezné rány nebo puchýře. 
Zabraňuje tvorbě strupů. 
Použití 1x denně.

Zdravotnický prostředek.

-30%

219 Kč

149 Kč

Leukoplast® kids
12 kusů

Pro malé Superhrdiny. 
Náplasti na rány s motivem 
Batman, dvě velikosti. 
V akci také další produkty 
Leukoplast®, Leukopor®, 
Leukosilk® a Leukofl ex®

za výhodné ceny.

Zdravotnické prostředky.

89 Kč

59 Kč

-30%
Dettol 0,2% 
antiseptický sprej 
100 ml



TENA® Lady Slim 
Ultra Mini 
48 slipových vložek

Inkontinenční vložky pro ženy 
s velmi lehkým únikem moči, 
nyní ve výhodném balení.

Zdravotnický prostředek. 
*Při koupi 2 kusů TENA® Lady Slim Ultra Mini 48 ks, 
získáte třetí za 0,05 Kč.

69 Kč

LACTACYD® Pharma 
Antibakteriální
intimní mycí gel, 200 ml

Speciální intimní mycí gel 
s obsahem antibakteriálních látek 
pro posilnění přirozené obrany 
intimních partií. 
K balení navíc kapesníky 
Lactacyd® Antibakteriální. 
V akci také další produkty 
Lactacyd® Pharma za výhodné 
ceny.

Kosmetika. Kapesníky Lactacyd® Antibakteriální 
navíc za 0,05 Kč.

-10%

199 Kč

179 Kč

Canesten®

GYN Combi Pack
vaginální tableta, 500 mg + krém 10 mg/g

Pryč s kvasinkovou infekcí! Léčbu 
zvládne jedna vaginální tableta, 
aplikátor pro snadné a hygienické 
zavedení tablety, krém navíc 
uleví od nepříjemných vnějších 
příznaků.
V akci také Canesten® GYN 1 
den za 229 Kč. 

Léčivý přípravek Canesten GYN Combi Pack obsahuje 
tabletu k vaginálnímu použití a krém k vnějšímu použití. 
Obsahují léčivou látku clotrimazolum.
L.CZ.MKT.CC.02.2021.2198 

299 Kč

249 Kč

-15%
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199 Kč

159 Kč

Procto-Glyvenol®

rektální krém, 30 g

Lék pro místní léčbu vnitřních 
a vnějších hemoroidů. Ulevuje 
od bolesti, svědění a štípání 
a zároveň zmírňuje zánět.

Procto-Glyvenol® je volně prodejný lék 
k rektálnímu podání.

-20%

+ navíc

akce

2+1*

Náplasti a výbava do lékárničky 
různé druhy

cena od 69 Kč

2+1*
Kompletní výbava pro první pomoc do vaší lékárničky.
Náplasti na oděrky, citlivou pokožku, s hojivým účinkem, 
voděodolné, univerzální, hravé dětské náplasti, čistící sprej 
na rány a studený/horký zábal. 
Zdravotnické prostředky. 

*Při nákupu 3 kusů získáte nejlevnější za 0,05 Kč.

cena od  Kč

y a stude ý/ o ý ábal. nnnaaa rán
cké prostředky. cZZZdZdraaavotnic

u 3 kusů získáte nejlevnější za 0,05 Kč.p***PPři i nákup



2

Forfemina Slim 
60 kapslí

Extrakty z hořkého pomeranče 
a černého pepře napomáhají 
ke kontrole tělesné hmotnosti, 
extrakt z kopřivy přispívá 
k vylučování vody z těla, 
s obsahem minerálů.
V akci také Forfemina přípravek 
na odvodnění těla, 30 tablet 
za 219 Kč.

Doplňky stravy.

479 Kč

399 Kč

319 Kč

249 Kč

-20% -15%

UROVAL® manosa AKUT
10 tablet

Kombinace extraktu 
kanadských brusinek 
a D-manosy. Vhodné také 
pro těhotné a kojící ženy. 
V akci také UROVAL® manosa 
AKUT, 20 tablet za 319 Kč.
Doplňky stravy. 259 Kč

219 Kč

-15%

799 Kč

599 Kč

419 Kč

329 Kč

RED 3
90 kapslí

Essentiale® 300 mg 
100 tvrdých tobolek 

2x silnější složení pro péči 
o prostatu, potenci a vitalitu. 
Slivoň africká k podpoře 
zdraví prostaty, maca 
k podpoře sexuálního zdraví 
a sibiřský ženšen k podpoře 
vitality.

Doplněk stravy.

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. 

Barny´s®

ACTIValoe® Forte
LÉKÁRENSKÁ ALOE™, 2 x 500 ml

Produkt výjimečné 
kvality v péči o vaše 
tělo, imunitu a zdravý 
životní styl. Vsaďte na 
kvalitu a požadujte pro 
Vás to nejlepší!

Doplněk stravy. 499 Kč

349 Kč

-20%
g

479 Kč

399 Kč

OptiFibre®

250 g

Plně rozpustná vláknina. 
Pomáhá při problémech se 
zácpou. Bez chuti a zápachu. 
Nebobtná a není potřeba 
dodatečně zapíjet.

Potravina pro zvláštní lékařské účely.

-15%

sleva

200Kč

sleva

150Kč

GINKGOMAX®

BACOPA+LECITIN
90 + 30 tobolek
Posiluje paměť¹, stimuluje 
myšlení², zlepšuje soustředění³.

¹Ginkgo biloba, ²Bacopa, ³Lecitin. 
Doplněk stravy.



13

Clotrimazol AL 10 mg/g  
krém, 20 g 

Cemio KAMZÍK®

60 + 30 kapslí

K léčbě kožních a slizničních 
infekcí způsobených 
kvasinkami, plísněmi 
a některými bakteriemi. 
Pro dospělé a děti od 2 let. 
V akci také Clotrimazol AL 
10 mg/g krém, 50 g 
za 109 Kč.

Clotrimazol AL 10 mg/g je lék ke kožnímu podání. 
Obsahuje clotrimazol.

Přírodní kolageny 
na klouby, vazy a šlachy. 
Měsíc užívání navíc! 
Vitamin C, důležitý 
pro tvorbu kolagenu 
v kloubních chrupavkách.

Doplněk stravy.

99 Kč

75 Kč

519 Kč

419 Kč

-20%

URGO Filmogel® Afty
6 ml

Účinná úleva od bolesti 
a zlepšení hojení aft. Účinný 
i během jídla. 
V akci také URGO Filmogel® 

Opary 3 ml pro všechna stadia 
oparu za 269 Kč.
Zdravotnické prostředky. 299 Kč

239 Kč

-20%

149 Kč

119 Kč

139 Kč

119 Kč

od 89 Kč

849 Kč

649 Kč

Uxitol25® Softwalk 
balzám na paty, 50 ml

COREGA MAX CONTROL
fi xační krém pro zubní náhrady, 40 g

GS Condro® DIAMANT
100 + 60 tablet

Pečuje o suchou, tvrdou 
a popraskanou pokožku 
na patách i chodidlech. 
Napomáhá rychlejšímu 
zjemnění a zvláčnění pokožky.

Kosmetika.

Pevná fi xace. Pomáhá bránit 
ulpívání zbytků jídla pod 
náhradou. Přesná tryska 
pro přesnější aplikaci. 
Bez zinku. 
V akci také další produkty 
COREGA za výhodné ceny. 

Zdravotnické prostředky. Ilustrační foto. 
*K nákupu produktů  COREGA navíc COREGA 
TABS, 6 tablet za 0,05 Kč.

Zlatá edice s měsícem užívání 
navíc! Glukosamin sulfát, aescin 
a vitamín C pro tvorbu kolagenní 
sítě kloubních chrupavek.
V akci také GS Condro®

DIAMANT, 120 tablet 
za 599 Kč.

Doplňky stravy.

Remescar 
METLIČKOVÉ ŽILKY
50 ml

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

Zdravotnický prostředek.

849 Kč

649 Kč

-10%

T sleva

200Kč

sleva

100Kč

sleva

200Kč

čč

HERBADENT
různé druhy 

České produkty s klinicky 
ověřenou recepturou 7 bylin, 
šetrně pečující o vaše ústa. 
Při koupi produktu 
z řady Herbadent Original 
navíc zubní kartáček
Original ECO s velmi
jemnými vlákny. 

Ústní hygiena. HERBADENT ECO zubní kartáček 
navíc za 0,05 Kč. 

NAVÍC
zubní 

kartáček

-20%

+ navíc



LEROS®

Baby Čaj 
pro kojící matky
20 x 1,5 g

V řadě BABY se nachází vybrané 
čajové směsy připravované 
s ohledem na veškerá specifi ka 
výživy malých dětí, těhotných 
a kojících maminek. Tato řada je 
vyvíjena ve spolupráci s předními 
pediatry a odborníky na dětskou 
výživu. V akci také další produk-
ty LEROS® za výhodné ceny.

Čaje. *Při koupi 2 kusů čajů LEROS®, získáte třetí 
za 0,05 Kč. Možno kombinovat různé druhy.

BepanGel®

hojivý gel, 50 g

baby Top Test®

těhotenský test, 1+1 navíc

Velký pomocník na malé 
rány. Moderní hydrogel 4 v 1. 
Urychluje hojení, chrání před 
další infekcí, chladí a nepálí. 
Snižuje riziko vzniku jizev.
Zdravotnický prostředek.

Vysoká citlivost testu a jeho 
přesnost umožňuje zjistit 
případné těhotenství již po 
vynechání menstruace. 
Jednokrokový těhotenský test, 
který zjišťuje přítomnost hCG 
hormonu v moči pro včasné 
zjištení gravidity. 
V akci také baby Top Test®

Tyčinka 2 v 1 za 79 Kč.
Zdravotnické prostředky.

319 Kč

259 Kč

39 Kč

29 Kč

Rybilka Neo®

100 ml

Fridababy Windi® rektální katetr 
10 kusů

Dětská mast k péči 
o pokožku se sklonem 
k opruzeninám. Komplexní 
složení pěti pečujících 
látek, zklidňuje podráždě-
nou pokožku, bez 
konzervantů a parfemace.

Kosmetický přípravek.

Windi je dutá trubička 
vynalezená lékaři, která 
bezpečně, přirozeně 
a okamžitě ulevuje od 
plynatosti a zklidňuje koliku.

Zdravotnický prostředek.

139 Kč

109 Kč

179 Kč

129 Kč

319 Kč

239 Kč

-20%-25%

-25%

-15%

-25%

Akce

2+1*

49 Kč

DOLORgit med
ušní kapky, 10 ml

První pomoc při bolestech uší. 
Mírní bolesti, otok, zarudnutí 
a svědění při zánětu vnějšího 
zvukovodu. Pro dospělé a děti 
již od 12 měsíců.

Zdravotnický prostředek k fyzikální léčbě a mírnění obtíží 
vnějšího zvukovodu (např. akutní zánět zvukovodu).
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Produktová nabídka platí od 1. 7. do 31. 8. 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 informačního 
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 uchovávej-
te 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.

FRONTLINE 
TRI-ACT®  
pro psy, 20 - 40 kg

FYTO OBOJEK FORTE
Klíšťata a Blechy, 1 kus

FRONTLINE TRI-ACT 
s repelentním účinkem 
proti klíšťatům 
a komárům. Pro klid 
a pohodu Vašeho psa. 
V akci také další 
produkty FRONTLINE 
za výhodné ceny.

Veterinární přípravky.

Repelentní obojek pro psy a kočky 
proti klíšťatům a blechám. Parazita 
odpudí anebo vysuší.
V akci také další produkty 
FYTOPIPETA A FYTOSPRAY 
za výhodné ceny.

Veterinární přípravky. Složení Fytoobojek FORTE: 
5 g/kg Geraniol. Používejte biocidní přípravky bezpečně. 
K nákupu přípravků FYTO OBOJEK FORTE, FYTO PIPETA, 
FYTO SPRAY získáte navíc NIXX hygienický gel 100 ml 
za 0,05 Kč. Nixx hygienický gel 100 ml je kosmetický 
přípravek

349 Kč

249 Kč

579 Kč

479 Kč

549 Kč

439 Kč

Dronspot® 60 mg / 15 mg 
roztok pro nakapání na kůži - spot - on 
pro střední kočky, 2 pipety 0,7 ml

Originální a pohodlné odčervení pro 
vaše mazlíčky. Odčervujte každé tři 
měsíce.
V akci také další přípravky Drontal®

a Dronspot® za výhodné ceny.

Veterinární přípravky.

sleva

100Kč

sleva

100Kč

-20%

Desloratadin Xantis 5 mg  
30 tablet

Olynth® HA 0,5 mg/ml
nosní sprej, roztok, 10 ml

Zmírňuje příznaky alergické rýmy 
po dobu 24 hodin. Nevyvolává 
ospalost. Neobsahuje laktózu. 
Pro dospělé a dospívající 
od 12 let. 
V akci také Desloratadin 
Xantis 5 mg, 10 tablet za 89 Kč.
Desloratadin Xantis 5 mg je volně prodejný lék 
k vnitřnímu užití. Účinná látka desloratadinum.

Rychle uvolňuje ucpaný nos
a zvlhčuje nosní sliznici. Účinek 
po dobu 10 hodin. Pro děti 
od 2 do 7 let. 
V akci také další léčivé 
přípravky Olynth® za výhodné 
ceny.

Olynth® HA 0,5 mg/ml je lék k nosnímu podání. 
Obsahuje xylometazolin-hydrochlorid.
*Při koupi 2 kusů Olynth® HA 0,5 mg/ml, 
získáte druhý za 0,05 Kč. Reklama na léčivý přípravek.

165 Kč

139 Kč

-15%

-15%

5 mg  

1616

-15%

189 Kč

159 Kč

119 Kč

2      1*

+ navíc

Účinně odstraňuje 
nadměrný ušní maz. 
Snižuje riziko zánětu ucha. 
V akci také AURISCLEAN 
ušní kapky 15 ml 
za 149 Kč.

Zdravotnické prostředky.

AURISCLEAN UŠNÍ SPREJ
15 ml

Přispívá k udržení kvalitního 
zraku a vyživuje unavené 
oči (vitamin A). Obsahuje 
extra velké množství luteinu 
25 mg. V akci také další 
produkty OCUTEIN® za 
výhodné ceny.

Doplněk stravy.
OCUTEIN® SENSITIVE PLUS oční kapky
je zdravotnický prostředek

OCUTEIN® BRILLANT 
LUTEIN 25 mg
60 tobolek + zvlhčující kapky, 15 ml

579 Kč

479 Kč

za 
cenu
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u vybrraannýcchh léékků na ppřřeeddpppiiisss..

ukázkový ceník (7/2021) 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

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. 6. 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. 6. 2021 a maximálními úhradami z veřejného zdravotního pojištění platnými ke dni 1. 6. 2021. U jednotlivých BENU Lékáren se výše posky-
tnuté 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.


