AKČNÍ
NABÍDKA

KVĚTEN 2022

Akèní ceny platí od 1. 5. 2022 do 31. 5. 2022 nebo do vyprodání zásob
ALERGIE

Vividrin® ectoin
oční kapky
10 ml

• účinná ochrana očí
proti alergenům
• potlačuje příznaky,
předchází alergiím
a tlumí zánětlivé
procesy v oku
• bez konzervantů
a obavy z nežádoucích účinků
• bez omezení věku a délky užívání
V akci také Vividrin® ectoin nosní
sprej, 20 ml, cena 199 Kč.
Zdravotnický prostředek.*

Desloratadin
Xantis 5 mg

ALERGIE

30 tablet

249,akční cena

199,-

HemaGel®

HOJENÍ RAN

5g

V akci také Desloratadin Xantis
5 mg, 10 tablet, cena 89 Kč.
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.
Účinná látka desloratadinum.
Dospělí a dospívající od 12 let.*

Apo-Ibuprofen
400 mg
potahované
tablety

Repelent
PREDATOR FORTE

PROTI HMYZU

150 ml

• zmírňuje příznaky alergické rýmy po dobu 24 hodin
• nevyvolává ospalost
• neobsahuje laktózu

– 50 Kč

www.pharmapoint.cz

– 26 Kč

165,akční cena

139,BOLEST

• repelentní spray proti
komárům a klíšťatům
• zvýšený obsah účinných látek,
obsah účinné látky: DEET 25 %
• aplikace na pokožku i oděv
• doba účinnosti 4-6 hodin
• vhodné pro děti od 2 let, 100%
dávkování ve svislé i vodorovné
poloze
V akci také další přípravky
PREDATOR.
Repelentní přípravek.*

– 30 Kč

179,akční cena

149,-

KLOUBY
ALAVISTM
MAXIMA Triple Blend
Extra Silný

700 g
100 g = 173,43 Kč

100 potahovaných tablet

znáte
z TV

Hydrofilní gel k ošetření
povrchových poranění
např. odřenin, puchýřů, drobných
popálenin, řezných ran a dalších
poranění.
Zdravotnický prostředek.*

– 36 Kč

190,akční cena

154,ZAŽÍVÁNÍ

LINEX® FORTE
28 tobolek
1 tob. = 7,64 Kč

• uleví od bolesti hlavy, zad,
kloubů i menstruační bolesti
• snižuje horečku a tlumí projevy
zánětu
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje
ibuprofenum.*

IMODIUM® 2 mg,
tvrdé tobolky

154,akční cena

124,PRŮJEM

• otázka, existuje-li lepší
produkt na klouby, je zbytečná
• prémiový produkt pro klouby
nejen pro sportovce
• užívání na 5 měsíců!
Doplněk stravy.*

Tasectan® 500 mg

– 185 Kč

1399,akční cena

1214,PRŮJEM

15 tobolek

20 tvrdých tobolek
RYCHLÁ A ÚÈINNÁ
LÉÈBA PRÙJMU.
• k léčbě akutního
a chronického průjmu
• účinkuje do 1 hodiny,
při užití jednorázové dávky 4 mg
• vhodné k léčbě akutního průjmu
souvisejícího se syndromem
dráždivého střeva

Obsahuje PROBIOTIKA a PREBIOTIKA
• nejen při a po antibiotické léčbě, při cestování,
při změně stravy
• vhodný pro děti od 3 let,
– 51 Kč
dospívající a dospělé
Doplněk stravy. Obsahuje bakterie
Lactobacillus acidophilus a Bifidobacterium
animalis subsp.lactis. Není určen k náhradě
pestré stravy.*

– 30 Kč

265,akční cena

214,-

znáte
z TV

V akci také IMODIUM® 2 mg, tvrdé tobolky, 8 tvrdých
tobolek, cena 94 Kč; IMODIUM® RAPID 2 mg, tablety
dispergovatelné v ústech, 6 tablet, cena 89 Kč;
IMODIUM® RAPID 2 mg, tablety dispergovatelné
v ústech, 12 tablet, cena 159 Kč.

– 26 Kč

Reklama na léčivý přípravek. Tvrdé tobolky
IMODIUM® 2 mg a tablety dispergovatelné
v ústech IMODIUM® RAPID 2 mg obsahují
loperamid-hydrochlorid a jsou
k perorálnímu podání.*

185,akční cena

159,-

•
•
•
•

rychle vyřeší akutní průjem a šetrně obnoví funkci střev
potlačuje doprovodné bolesti břicha a křeče
na všechny druhy průjmu
– 40 Kč
forma pro dospělé i děti

V akci také Tasectan® 250 mg,
10 sáčků, cena 124 Kč.
Zdravotnický prostředek, ČNO 0373*

189,akční cena

149,-

www.pharmapoint.cz

BOLEST

IBUMAX® 400 mg

BOLEST

Ibalgin® 400 mg
48 potahovaných tablet

100 potahovaných tablet

BOLEST
Panadol
Extra Novum 500 mg/65 mg

24 potahovaných tablet
• začíná účinkovat již
za 10 minut¹
• proti mírné až středně
silné bolesti hlavy, zubů,
svalů a kloubů při chřipce
a nachlazení
¹Založeno na absorbci
paracetamolu bez hodnocení
klinické účinnosti.

• rychlá úleva od bolesti hlavy,
zubů, svalů a zad
• snižuje horečku
• zmírňuje zánět

– 25 Kč

149,akční cena

124,-

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje
ibuprofenum 400 mg.*

Cetebe® Vitamin C
500 mg s postupným
uvolňováním

VITAMIN

• pomáhá při bolesti hlavy, zubů,
zad, svalů a kloubů, menstruační
bolesti
• snižuje horečku a tlumí zánět

– 17 Kč

101,akční cena

84,-

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje
ibuprofenum.*

MINERÁL
Magnesii Lactici
0.5 tbl. Medicamenta

100 tablet

V akci také Panadol Extra
Rapide 500 mg/65 mg,
12 šumivých tablet, cena 79 Kč.
Panadol Extra Novum 500 mg/65 mg
potahované tablety a Panadol Extra Rapide
500 mg/65 mg šumivé tablety jsou léky
k vnitřnímu užití.*

Magnesium B6
Active

– 18 Kč

97,akční cena

79,MINERÁL

60 tablet
1 tbl. = 2,65 Kč

60 kapslí
1 cps. = 3,07 Kč

• jedinečným způsobem zásobuje organismus
vitaminem C po celý den díky unikátní
TECHNOLOGII ČASOVÝCH PERLIČEK
• dobré vstřebávání

– 60 Kč

V akci také Cetebe® Vitamin C 500 mg
s postupným uvolňováním, 30 kapslí,
cena 124 Kč.

244,akční cena

184,-

Doplňky stravy.*

GS Betakaroten
FORTE s měsíčkem

VITAMIN

• obsahuje 500 mg laktátu hořčíku
pro lepší vstřebávání
• čistý organický hořčík bez příměsí
• vhodný pro těhotné a kojící

– 27 Kč

156,akční cena

129,-

Lék s účinnou látkou magnesii lactas
dihydricus k vnitřnímu užití.*

KLOUBY

Proenzi® 3 plus

• vysoce
vstřebatelná
forma hořčíku
+ vitamin B6
• při stresu, křečích, únavě
a vyčerpání
Doplněk stravy.*

EMOXEN gel

– 36 Kč

195,akční cena

159,TOPICKÁ BOLEST

100 g

180 tablet
1 tbl. = 2,88 Kč

80+40 kapslí
1 cps. = 1,87 Kč

• jedinečná kombinace
beta-karotenu, měsíčku
lékařského, biotinu
a zinku
• měsíček lékařský
napomáhá k regeneraci
pokožky po opalování
V akci také GS Betakaroten
s měsíčkem, 90+45 kapslí,
cena 179 Kč.
Doplněk stravy.*

– 48 Kč

272,akční cena

224,-

• špičková
komplexní
výživa s chondroitinem,
glukosaminem
a kolagenem typu II
• vitamin C podporuje tvorbu
kolagenu pro normální funkci
chrupavek
Doplněk stravy.*

Olfen Neo Forte
20 mg/g gel, 150 g

– 70 Kč

399,akční cena

329,-

– 110 Kč

629,akční cena

519,-

• gel s chladivým účinkem k lokální
léčbě bolesti pohybového aparátu
• působí proti zánětu a otoku
Emoxen gel je léčivý přípravek pro kožní
užití. Není vázán na lékařský předpis.
Obsahuje naproxen.*

Olfen, gel
znáte
z TV

– 50 Kč

199,akční cena

149,TOPICKÁ BOLEST

100 g

Olfen Neo Forte ulevuje
od intenzivní, náhle vzniklé
bolesti zad, svalů a kloubů.

– 36 Kč

200,V nabídce také Olfen, gel 100g za výhodnou cenu.

Olfen Neo Forte je léčivý přípravek ke kožnímu podání s účinnou látkou diclofenacum diethylaminum. Olfen, gel je léčivý přípravek k zevnímu použití s účinnou látkou diclofenacum natricum.*

akční cena

164,-

AKČNÍ NABÍDKA
Herpesin krém

OPARY

5g

Allergodil,
oční kapky

ALERGIE

• účinně pomáhá uvolnit ucpaný
nos při nachlazení, chřipce a alergii
• obnovou funkcí nosu snižuje
riziko komplikací (zánět
středního ucha, zánět dutin)
• nevyvolává závislost, bezpečný
při dlouhodobém používání
• obsahuje pouze přírodní složky
• mohou ho používat i těhotné
a kojící ženy a děti od 6 měsíců věku

• léčí oční a nosní
příznaky alergie
• oční kapky proti
zarudnutí, svědění
nebo slzení očí
• nosní sprej proti
svědění, kýchání
a vodnatému
výtoku z nosu

Herpesin, krém je léčivý přípravek
k zevnímu použití. Obsahuje účinnou
látkou aciklovir.*

– 46 Kč

245,akční cena

199,-

EndWarts EXTRA PÉČE O TĚLO
kryoterapie fibromů

V akci také Allergodil,
nosní sprej, 10 ml, cena 194 Kč.
Allergodil, nosní sprej, 1x 10 ml je lék
k nosnímu podání. Allergodil, oční kapky,
je lék k očnímu podání. Obsahují
azelastin-hydrochlorid.*

Bepanthen® Baby

RÝMA

QUIXX®
nosní sprej
30 ml

6 ml

Herpesin krém se používá při léčbě
oparu rtů a obličeje u dospělých
i dětí.

KVĚTEN 2022

– 51 Kč

245,akční cena

194,PÉČE O TĚLO

30 g

V akci také QUIXX® extra nosní sprej, 30 ml, cena 134 Kč;
QUIXX® soft nosní sprej, 30 ml,
– 25 Kč
cena 124 Kč.
Hypertonický roztok mořské vody, obsahuje
vodu z oceánu a čištěnou vodu. Zdravotnický
prostředek k aplikaci do nosu, k úlevě
od ucpaného nosu.*

Bepanthen® Plus
30 g

14,3 g

149,akční cena

124,HOJENÍ RAN

znáte
z TV

EndWarts ošetøení
kožních výrùstkù
Freeze: zmrazení bradavic
Original a Pen: vysoušení bradavic
Extra: odstranění měkkých fibromů

znáte

V akci také EndWarts FREEZE kryoterapie bradavic,
7,5 g, cena 494 Kč; EndWarts PEN pero k odstranění
bradavic, 3 ml, cena 337 Kč; EndWarts ORIGINAL
roztok k odstranění bradavic,
5 ml, cena 249 Kč.

– 141 Kč

EndWarts® ORIGINAL, EndWarts® PEN,
EndWarts® FREEZE a EndWarts® EXTRA jsou
zdravotnické prostředky. Číslo notifikované
osoby: 0546 (ORIGINAL, PEN), 37708
(FREEZE), 0459 (Extra)*

Femibion® 2
Těhotenství

725,akční cena

584,VITAMIN

(4 týdenní balení)
28 tablet + 28 tobolek

Ochranná mast Bepanthen Baby
z TV
pro pokožku vás i těch nejbližších
• klinicky ověřeno: Pomáhá chránit zadeček
před vznikem opruzenin
• hydratuje a regeneruje suchou
pokožku
– 20 Kč
• pečuje o bradavky při kojení
V akci také Bepanthen® Baby,
100 g, cena 279 Kč.
Kosmetický přípravek. CH-20220209-119*

UROVAL®
manosa Akut

119,akční cena

99,-

MOČOVÉ CESTY

Doplněk stravy.*

– 30 Kč

V akci také Bepanthen® Plus,
100 g, cena 369 Kč.
Volně prodejný léčivý přípravek k vnějšímu
použití. LMR-CH-20210414-42*

Uropill

189,akční cena

159,MOČOVÉ CESTY

30 tablet
1 tbl. = 5,13 Kč

10 tablet
1 tbl. = 21,40 Kč

• jedinečné složení
pro specifické potřeby
Vašeho miminka i Vás
ve 2. a 3. trimestru těhotenství
• obsahuje kyselinu listovou a aktivní folát Metafolin®,
vitamin D3, lutein a DHA
• obohacený o železo, zinek, selen a hořčík
• od 13. týdne těhotenství do porodu
V akci také Femibion® 3 Kojení,
28 tablet + 28 tobolek, cena
504 Kč; Femibion® 1 Plánování
& první týdny těhotenství,
28 tablet, cena 304 Kč.

Dezinfikuje plus hojí rány
• na všechna povrchová poranění s rizikem infekce
• dexpanthenol ránu hojí
• antiseptická složka ránu zároveň
dezinfikuje

– 105 Kč

609,akční cena

504,-

• kombinace D-manosy a extraktu
z kanadských brusinek
• vhodné také pro těhotné
a kojící ženy
Doplněk stravy.*

HemaGel® PROCTO čípky

– 45 Kč

259,akční cena

214,-

• pro zdraví močových cest a redukci
pocitu častější potřeby močení
• extrakt z dýňových semen
a kanadských brusinek,
vitamin C a selen
• vhodný od 3 let
Doplněk stravy.*

– 45 Kč

199,akční cena

154,HEMOROIDY

5 ks
•
•
•
•

čípky pro podporu hojení akutních i chronických poranění v oblasti konečníku
zmírňují krvácení, pálení, svědění
vhodné při fisurách a hemoroidech
aplikujte 1 čípek denně, nejlépe na noc

Zdravotnický prostředek.*

– 21 Kč

150,akční cena

129,-

BOLEST

Nalgesin® S
275 mg

Ibolex® 200 mg

BOLEST

20 potahovaných tablet

100 g

40 potahovaných tablet
• lék proti bolesti hlavy,
zubů, zad, svalů, kloubů,
menstruační bolesti,
bolesti spojené s nachlazením
• mírní bolest, horečku a zánět
• rychlý nástup analgetického účinku
V akci také Nalgesin® S 275 mg,
20 potahovaných tablet,
cena 109 Kč.
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje sodnou sůl
naproxenu.*

• analgetikum ve formě gelu
s účinkem proti bolesti
až na 24h při aplikaci 2x denně ráno a večer
• tlumí bolest zad, svalů a kloubů

znáte
z TV
– 40 Kč

199,akční cena

159,-

KOSMETIKA
Eucerin®
HYALURON-FILLER
+ 3x EFFECT denní krém

50 ml

• nová generace léku proti
bolesti zad
• působí rychle přímo v místě
bolesti, nižší zátěž pro tělo
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje
dexibuprofenum.*

BIOVENOL® krém
200 ml

znáte
z TV

• proti stárnutí
pleti s kyselinou
hyaluronovou,
saponinem a enoxolonem
• pro viditelně mladší vzhled
se 3 účinky:
› vyplňuje
› stimuluje
› zachovává

– 110 Kč

839,-

V akci také další výrobky Eucerin®.
Kosmetický přípravek.*

TOPICKÁ BOLEST

Voltaren Forte
20 mg/g gel

akční cena

729,-

V akci také Voltaren Rapid 25 mg měkké tobolky,
20 tobolek, cena 119 Kč; Voltaren 140 mg léčivá
náplast, 5 ks, cena 294 Kč.

– 28 Kč

135,akční cena

107,PÉČE O NOHY

Balení navíc
obsahuje Bivenol micro
20 tablet. Nyní k nákupu
opalovací krém 75 ml
za 0,01 Kč

• vhodný k péči o pokožku
unavených nohou se sklonem
k natékání
• vhodný k prokrvení nohou
• krém je kombinace olejů
levandule a citronové trávy
Kosmetický přípravek.*

Lékárna
Na náměstí

• kosmetika BIODERMA
• široký dětský sortiment
• platba poukázkami Sodexo Flexi, Vital, Dárkový
šek, Bonus, Fokus, Asistence
• platba kartami Sodexo Flexi Pass CARD a Multi
Pass CARD
• platba kartami popř. objednávkou v programu
Benefit Plus
• slevy Seniorpas, Rodinný pas
• možnost nákupu dárkových poukázek
• bezbariérový přístup

– 56 Kč

215,akční cena

159,-

– 69 Kč

Voltaren Forte 20 mg/g gel je lék
k vnějšímu použití. Obsahuje diclofenacum
diethylaminum. Voltaren Rapid 25 mg
měkké tobolky je lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje diclofenacum kalicum. Voltaren
140 mg léčivá náplast je lék k vnějšímu
použití. Obsahuje diclofenacum natricum.*

368,akční cena

299,-

TEREZIA
Žíly & Cévy

ŽÍLY A CÉVY

60 kapslí
1 cps. = 4,15 Kč

• produkt 100%
z přírodních zdrojů
• obsahuje 8 pečlivě vybraných bylin
a taxifolin pro zdravé tepny a žíly
• jetel příznivě působí na funkci
srdce a zvyšuje elasticitu
a pevnost cév a kapilárních stěn
• pohanka přispívá ke zdraví
krevních cév

– 60 Kč

309,akční cena

249,-

Doplněk stravy.*

OTEVÍRACÍ DOBA:
Po – Pá:
So:

7.00 – 17.00 hod.
8.00 – 11.00 hod.
ADRESA:
B. Němcové 282
Slavkov u Brna

KONTAKT:
tel.: 544 241 106
lekarna-namesti@email.cz
www.lekarnaslavkov.cz

Těšíme se na Vaši návštěvu!
BOHATÝ BEZLEPKOVÝ
SORTIMENT

3
14 13
9

6
8

2
4

3

32 28
12

5 23 18

9

8
8

14 11

Vámi vybrané produkty na bezlepek.pharmapoint.cz
si můžete vyzvednout ve více než 155
175 lékárnách PharmaPoint
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* Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták, účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. Změna vyhrazena. Za tiskové chyby neručíme. Cílem tohoto informačního letáku není podpora zvýšeného užívání
léků. Doplňky stravy nenahrazují pestrou stravu ani zdravý životní styl. Běžné prodejní ceny se mohou v jednotlivých lékárnách lišit. Běžnou cenou se rozumí Průměrná aktuální cena příslušného přípravku v lékárnách dle
zveřejněných údajů Ministerstva zdravotnictví ČR, www.mzcr.cz, zaokrouhlená na celé Kč, případně cena vyplývající z informací a sdělení výrobce/dovozce. Za takováto sdělení neneseme zodpovědnost. Ilustrační obrázky.

