AKČNÍ
NABÍDKA

ČERVEN 2022

Akční ceny platí od 1. 6. 2022 do 30. 6. 2022 nebo do vyprodání zásob

Paranit Repelent
Strong Dry
Protect

PROTI HMYZU

125 ml

ComarEX
repelent Forte
spray

PROTI HMYZU

www.pharmapoint.cz

Analergin

ALERGIE

30 potahovaných tablet

120 ml

Silná ochrana proti komárům
a klíšťatům
• nemastný a rychle schnoucí
repelent proti hmyzu
s uklidňujícími složkami
nedráždícími pokožku
• neobsahuje DEET
• pro děti od 3 let
V akci také Paranit Repelent
Maximum, 75 ml, cena 164 Kč.
Biocidy - používejte biocidy
bezpečným způsobem.*

SMECTA®

• DEET 28% - velmi vysoký obsah
účinné látky pro efektivní
ochranu před komáry a klíšťaty
• lze aplikovat na pokožku i oděv

– 35 Kč

199,akční cena

164,PRŮJEM

10 sáčků

V akci také ComarEX repelent
Junior spray, 120 ml,
cena 149 Kč.

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití
s účinnou látkou diosmektit.
SCA-CZ-000194*

119,-

Espumisan®
40 mg

ZAŽÍVÁNÍ

– 33 Kč

157,akční cena

124,-

V akci také Espumisan® 100 mg/ml
perorální kapky, emulze, 30 ml,
cena 134 Kč.
Lék Espumisan® obsahuje simetikon.
K vnitřnímu užití.*

VERAL®
10 mg/g gel

30 měkkých tobolek

100 g

Ibalgin Rapidcaps 400 mg měkké tobolky
je lék k vnitřnímu užití. Obsahuje
ibuprofenum.*
®

znáte
z TV

• přináší úlevu od nadýmání a plynatosti
• lze užívat dlouhodobě
• lze užívat v těhotenství
• Espumisan® kapky jsou vhodné pro všechny věkové
kategorie, tedy i kojence, děti a mladistvé

BOLEST
Ibalgin®
Rapidcaps 400 mg

• snadno rozpustné růžové
měkké tobolky
• při bolesti hlavy, zad, svalů,
kloubů a menstruační bolesti

141,akční cena

Biocidy - používejte biocidy
bezpečným způsobem.*

100 měkkých tobolek
• k léčbě akutního
průjmu u dospělých
a dětí od 2 let
současně
s podáním
perorálního
rehydratačního
roztoku
• upozornění:
při průjmu u dětí
do 3 let vždy
vyhledejte lékaře, nedoporučuje
se užívat během těhotenství
a kojení

– 22 Kč

– 28 Kč

135,akční cena

107,-

• tlumí bolest
• působí protizánětlivě
• zmírňuje otoky při bolestivých
a poúrazových stavech svalů,
kloubů a šlach
Volně prodejný lék na vnější použití.
1 g gelu obsahuje 10 mg diklofenaku
sodného.*

– 34 Kč

188,akční cena

154,TOPICKÁ BOLEST

Pro zmírnění příznaků alergické
rýmy a chronické kopřivky.

165,akční cena

144,-

139,akční cena

114,ZAŽÍVÁNÍ

Rennie®
48 žvýkacích tablet

Pálí Vás žáha?
• Rennie přináší efektivní úlevu již ve 2 minutách
• vhodné pro těhotné a kojící při dodržení
doporučovaného dávkování

– 25 Kč

V akci také Rennie®, 96 žvýkacích
tablet, cena 214 Kč.

159,akční cena

Rennie je léčivý přípravek k vnitřnímu užití.
CH-20220323-143*

134,-

NUROFEN 200 mg TOPICKÁ BOLEST
léčivá náplast
4 ks

– 21 Kč

– 25 Kč

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

• ulevuje od bolesti
při namožení svalů,
podvrtnutí,
či zhmoždění
v oblasti kloubů
• nepřetržité
uvolňování
ibuprofenu
po dobu 24 hodin
• dlouhotrvající úleva
• diskrétní, flexibilní, neomezuje
pohyb
V akci také NUROFEN 200 mg
léčivá náplast, 2 ks, cena 127 Kč.
Léky k vnějšímu použití. Kožní podání.
Obsahují ibuprofen.*

znáte
z TV

– 62 Kč

259,akční cena

197,-

www.pharmapoint.cz

Ladival pro děti
OF 50+

OPALOVÁNÍ

Mléko na ochranu
proti slunci, 200 ml

PÉČE PO

Panthenol Omega OPALOVÁNÍ
Chladivá pěna ve spreji 10%
150 ml

VITAMIN
Vitar
Super Beta-karoten
s měsíčkem a sedmikráskou

40+20 tablet

1 tbl. = 1,57 Kč

• přináší úlevu sluncem
podrážděné pokožce
• účinně zklidňuje
a napomáhá regeneraci
a hydrataci pokožky
• s vysokým obsahem
D-panthenolu

• spolehlivě chrání citlivou
pokožku dětí před spálením
a následným poškozením
pokožky
• vhodné i při atopickém
ekzému
V akci také Ladival alergická
pokožka OF 50+, Sprej
na ochranu proti slunci,
150 ml, cena 374 Kč.
Kosmetické přípravky.*

MAGNEX 375 mg+B6

– 128 Kč

492,akční cena

364,MINERÁL

180+70 tablet
1 tbl. = 0,92 Kč

• denní dávka hořčíku v jedné
tabletě
• přispívá ke snížení vyčerpání
i únavy a napomáhá ke správné
funkci nervů, svalů a psychiky
• bez lepku, cukru a laktózy
• akční prémiové balení

Krásné opálení a zdravá pokožka
• komplex karotenoidů 9,6 mg
• měsíček a sedmikráska
• biotin (příznivě ovlivňuje stav
pokožky)
• lutein + zeaxantin
• vitaminy E + C

V akci také Panthenol Omega Chladivá pěna s aloe vera
9%, 150 ml; Panthenol Omega
tělové mléko aloe vera 9%, 250 ml; – 26 Kč
Panthenol Omega Tělové mléko
205,Rakytník 9%, 250 ml, každý
akční cena
za cenu 179 Kč.

V akci také
Vitar Super Beta-karoten
s měsíčkem a sedmikráskou,
80+40 tablet, cena 184 Kč;
Vitar EKO Betakaroten, 60 kapslí,
cena 139 Kč.

Kosmetický přípravek.*

Doplněk stravy.*

179,MINERÁL

MAGNE B6®
470 mg/5 mg

329,akční cena

Doplněk stravy nenahrazuje pestrou
a vyváženou stravu a zdravý životní styl.*

229,-

Antimetil®

NEVOLNOST

36 tablet

– 53 Kč

Lék k vnitřnímu užití.*

Systane® ULTRA

272,akční cena

219,OČI

zvlhčující oční kapky, 10 ml

1 tbl. = 3,72 Kč

Doplněk stravy.*

VITAMIN

Vitaminy B1, B2, B6 a niacin přispívají
k normální činnosti nervové
soustavy.
V akci také
B-Komplex, 100 potahovaných
tablet, cena 87 Kč.
Doplněk stravy.*

DESODROP®
oční roztok

– 31 Kč

185,akční cena

154,OČI

8 ml

Zvlhčující oční kapky
Systane® ULTRA
poskytují suchým,
unaveným a podrážděným
očím rychlou úlevu.

• rozbouřený žaludek
• cestovní nevolnost
• extrakt ze zázvoru v unikátní
koncentraci
• nezpůsobuje ospalost

94,-

1 tbl. = 1,54 Kč

Pro zlepšení
příznaků
nedostatku
hořčíku:
• svalové křeče, mravenčení
• křeče trávicího traktu, bušení srdce
• mírné poruchy spánku, dočasná únava
• nervozita, podrážděnost
V akci také
MAGNE B6® 470 mg/5 mg,
40 obalených tablet, cena 109 Kč.

120,akční cena

100 potahovaných tablet

100 obalených tablet

– 100 Kč

B-Komplex Forte

– 26 Kč

– 35 Kč

169,akční cena

134,-

V akci také
Systane® ULTRA BEZ KONZERVAČNÍCH LÁTEK,
10 ml, cena 249 Kč; Systane®
– 55 Kč
COMPLETE, 10 ml, cena 279 Kč;
Systane® HYDRATION, 10 ml, cena
279,244 Kč; Systane® BALANCE, 10 ml,
cena 234 Kč.
akční cena

• léčí zánět infekčního
i neinfekčního původu
• ničí viry, bakterie, plísně
a podporuje
hojivé procesy
• intenzivně zvlhčuje oko
a poskytuje úlevu
• neobsahuje konzervační látky
a je výborně snášen

Zdravotnický prostředek.*

Zdravotnický prostředek.*

Nolpaza® 20 mg enterosolventní tablety

224,-

– 55 Kč

249,akční cena

194,ZAŽÍVÁNÍ

14 tablet
•
•
•
•

dlouhodobá úleva od pálení žáhy
k léčbě kyselé regurgitace (kyselý pocit v ústech)
stačí jen 1 tableta denně
lék s účinnou látkou pantoprazolum

Lék k vnitřnímu užití.*

– 25 Kč

129,akční cena

104,-

AKČNÍ NABÍDKA
BIVENOL micro

ŽÍLY A CÉVY

Devenal 500 mg

ŽÍLY

60 potahovaných tablet

60+10 tablet

1 tbl. = 2,84 Kč

Doplněk stravy.*

BRUFEN® 400 mg

– 79 Kč

278,akční cena

199,BOLEST

100 potahovaných tablet

BRUFEN 400 mg potahované tablety
je léčivý přípravek k vnitřnímu užití
s léčivou látkou ibuprofen.*
®

Procto-Glyvenol®
rektální krém

Lék k vnitřnímu užití, obsahuje
mikronizované flavonoidy
(diosmin a hesperidin).*

– 45 Kč

299,akční cena

254,-

– 33 Kč

177,akční cena

144,HEMOROIDY

– 45 Kč
• proti křečovým žilám
• proti otokům a bolesti nohou
• rychle účinkuje, rychle pomůže
Zdravotnický prostředek.*

BOLEST
Dexoket® 25 mg
potahované tablety

Voltaren Forte
20 mg/g gel

10 tablet

150 g

V akci také Dexoket® 25 mg
granule pro perorální roztok,
10 sáčků, cena 79 Kč.
Volně prodejné léky Dexoket® obsahují
dexketoprofen trometamol. K vnitřnímu
užití.*

Excilor® proti
plísni nehtů

• lék pro lokální léčbu vnitřních a vnějších hemoroidů
• ulevuje od bolesti, svědění a štípání a zároveň zmírňuje
zánět
V akci také Procto-Glyvenol® rektální čípky, 10 ks,
cena 174 Kč; Procto-Glyvenol®
Soft, 30 ks, cena 67 Kč.
– 35 Kč

209,akční cena

174,-

V akci také Excilor® proti plísni
nehtů, pero 3,3 ml roztoku,
cena 314 Kč.
Zdravotnický prostředek.*

244,TOPICKÁ BOLEST

znáte
z TV

V akci také Voltaren Actigo Extra 25 mg, 20 obalených
tablet, cena 104 Kč; VoltaTherm hřejivá náplast, 5 ks,
cena 279 Kč.

– 15 Kč

89,akční cena

74,PLÍSNĚ

Voltaren Forte 20 mg/g gel je lék
k vnějšímu použití. Obsahuje diclofenacum
diethylaminum. Voltaren Actigo Extra
25 mg obalené tablety je lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje diclofenacum kalicum. VoltaTherm
hřejivá náplast je zdravotnický prostředek.*

EXODERIL®
10 mg/g krém, 15 g

roztok 3,3 ml

• efektivně a rychle
zbavuje nehet
plísně
• navrací nehet
do původního
stavu bez použití
pilníku
• nevytváří rezistence

289,akční cena

Analgetikum
ve formě gelu proti
bolesti zad, svalů
a kloubů s účinkem
až na 24h při aplikaci
2x denně ráno a večer.

**Ke krátkodobé léčbě mírné až střední intenzity

30 g

Procto-Glyvenol® 50 mg/g + 20 mg/g
rektální krém. Procto-Glyvenol® 400 mg
+ 40 mg čípky. Volně prodejné léky
k rektálnímu podání. Procto-Glyvenol® Soft
(kosmetický přípravek).*

• úleva od těžkých
nohou, otoků
a bolesti
• nejpoužívanější
léčba žil (diosmin,
hesperidin) nyní
i jako volně prodejný
lék

znáte
z TV

Rychlá a účinná
pomoc, když
vás zasáhne bolest**
• svalů a kloubů
• zubů
• hlavy
• při menstruaci

• úleva od bolesti
hlavy, migrény,
zubů i zad
• pomáhá
při podvrtnutí
a natažení svalů
• působí protizánětlivě
V akci také BRUFEN® 400 mg,
30 potahovaných tablet,
cena 64 Kč.

KŘEČOVÉ ŽÍLY
Priessnitz
Žíly a cévy Medical

125 ml

Nyní
k nákupu
opalovací
krém 75 ml
za 0,01 Kč

• pro normální činnost
kardiovaskulárního systému
• mikronizované částice za účelem
zvýšení vstřebatelnosti
a využitelnosti účinných látek

ČERVEN 2022

– 90 Kč

489,akční cena

399,PLÍSNĚ

znáte
z TV

SVĚDÍ VÁS
Léčí kožní a nehtové plísně.
• rychle ulevuje od svědění
POKOŽKA?
• odstraňuje zarudnutí
• aplikace na kůži pouze 1x denně**
– 55 Kč

369,akční cena

314,-

**při postižení nehtů 2x denně

V akci také EXODERIL®, 10 mg/ml
kožní roztok 20 ml, cena 259 Kč.
Volně prodejné léky k vnějšímu použití
s účinnou látkou naftifin hydrochlorid.*

Canespor® 1x denně krém a Canespor® 1x denně roztok

– 30 Kč

139,akční cena

109,PLÍSNĚ

15 g/15 ml
KONEC SVĚDĚNÍ I PÁLENÍ. KONEC PLÍSNĚ.
• určený k léčbě plísně kůže
• komfortní aplikace – jen 1x denně
Canespor 1x denně krém a Canespor 1x denně roztok jsou léčivé přípravky k vnějšímu použití. Obsahují léčivou látku bifonazol. CH-20220202-40*

– 35 Kč

199,akční cena za ks

164,-

GYNTIMA
vaginální čípky
Probiotica FORTE

INTIMNÍ
HYGIENA

INTIMNÍ
HYGIENA

Clotrimazol
AL 200 mg

PRŮJEM

Enditril® 100 mg
10 tvrdých tobolek

3 vaginální tablety + aplikátor

10 ks
• podporují léčbu
vaginálních výtoků
• výtažek z Tea tree účinkuje
proti bakteriím a plísním
• odstraňují pálení a zmírňují svědění
• vytvářejí živnou půdu
–
pro laktobacily
V akci také GYNTIMA vaginální čípky
Probiotica, 10 ks, cena 194 Kč.
Zdravotnický prostředek.*

Elmex® Gelée
dentální gel

Rychlá pomoc
při akutním průjmu

34 Kč

248,akční cena

214,ZUBNÍ PÉČE

25 g

• k léčbě kvasinkových či plísňových
infekcí pochvy
• pro ženy a dívky od 12 let

– 22 Kč

Volně prodejný lék k vaginálnímu užití
s obsahem clotrimazolu.*

119,akční cena

97,-

400 ml

• prevence a léčba
počátečního
zubního kazu
• ochrana a ošetření
citlivých zubů
• vhodné pro dospělé a děti od 6 let
Lék k použití v dutině ústní. Obsahuje
léčivé látky: směs aminfluoridů a fluorid
sodný.*

– 28 Kč

275,akční cena

247,-

V akci také další produkty
HERBADENT.
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

199,akční cena

159,-

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje
racekadotril.*

ÚSTNÍ HYGIENA
HERBADENT
ORIGINAL bylinná
ústní voda

• šetrná bylinná péče o ústní dutinu
• vhodné při zánětu dásní
či parodontóze
• antibakteriální účinky díky extraktu
ze 7 bylin, bez chemických látek
• jedinečná bylinná chuť a vůně
–
• udržuje svěží dech

– 40 Kč

• působí již během 30 minut
• 8 hodin trvající účinek
• nezpůsobuje zácpu

50 Kč

199,akční cena

149,-

Dr.Böhm Dýňové MOČOVÉ CESTY
tablety pro ženu
30 tablet

1 tbl. = 9,97 Kč

• tento čistě rostlinný doplněk stravy obsahuje bezolejný
extrakt z jader štýrské dýně, který napomáhá normální
funkci močového měchýře
– 91 Kč
• je vhodný i pro citlivý močový
měchýř, při mimovolném úniku
390,moči nebo na oslabené pánevní
akční
cena
dno po porodu

299,-

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
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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.

