AKČNÍ
NABÍDKA

LEDEN 2021

Akční ceny platí od 01. 01. 2021 do 31. 01. 2021 nebo do vyprodání zásob
CHŘIPKA,

NACHLAZENÍ
COLDREX®
MAXGRIP Lesní ovoce

PARALEN® GRIP
chřipka a bolest

10 sáčků

24 potahovaných tablet

CHŘIPKA,
NACHLAZENÍ

www.pharmapoint.cz

ACYLPYRIN®
500 mg tablety

CHŘIPKA,
NACHLAZENÍ

10 tablet

znáte
z TV
• odstraňuje příznaky
chřipky a nachlazení
• díky paracetamolu snižuje
horečku, odstraňuje bolest
hlavy, bolest v krku
• s přídavkem léčivé látky
na uvolnění ucpaného
nosu a s vitaminem C
V akci také COLDREX® MAXGRIP
Citron, 10 sáčků, cena 154 Kč,
COLDREX® tablety, 24 tablet,
cena 124 Kč.
Lék k vnitřnímu užití.*

**

• odstraňuje příznaky chřipky a nachlazení, jako jsou
horečka, ucpaný nos, bolest hlavy, bolest v krku
• díky kofeinu působí také proti
únavě a ospalosti

– 31 Kč

185,akční cena

154,-

KAŠEL
Bromhexin
Berlin-Chemie 12 mg/ml
kapky

**www.duveryhodneznacky.cz

V akci také PARALEN® GRIP chřipka
a kašel, 24 potahovaných tablet,
cena 124 Kč.
Volně prodejný lék k vnitřnímu užití.*

MUCOSOLVAN®
pro dospělé

– 33 Kč

157,akční cena

124,KAŠEL

• lék při chřipce a nachlazení
• snižuje horečku
• k úlevě od bolesti hlavy, kloubů
a svalů provázející chřipková
onemocnění
ACYLPYRIN®, volně prodejný lék k vnitřnímu
užití. Jedna tableta obsahuje acidum
acetylsalicylicum 500 mg.*

Levopront®
sirup

100 ml

120 ml

• léčí vlhký kašel
• rozpouští hlen
• usnadňuje vykašlávání
• jahodová příchuť

• rychlá úleva od suchého
a dráždivého kašle
• při tlumení kašle působí
přímo v dýchacích cestách bez
nežádoucího ovlivnění mozku
• kapky a sirup pro děti od 2 let
a dospělé, tablety od 12 let

– 8 Kč

37,akční cena

29,KAŠEL

30 ml
• léčí vlhký kašel
• uvolňuje zahlenění
a usnadňuje vykašlávání
• neobsahuje cukr
ani alkohol
• pro děti od 2 let,
dospívající a dospělé
• v lahvičce s pojistným
šroubovacím uzávěrem
V akci také Bromhexin
Berlin-Chemie 8 mg,
25 obalených tablet, cena 54 Kč.
Volně prodejné léky Bromhexin
Berlin-Chemie obsahují bromhexini
hydrochloridum. K vnitřnímu užití.*

– 19 Kč

103,akční cena

84,-

V akci také MUCOSOLVAN® Long
Effect, 20 tobolek, cena 129 Kč,
MUCOSOLVAN® Junior, 100 ml,
cena 104 Kč.
Volně prodejný lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje ambroxoli hydrochloridum.*

– 30 Kč

144,akční cena

114,-

RÝMA
Olynth® Plus
1 mg/ml + 50 mg/ml nosní
sprej, roztok

RÝMA
Sinex Vicks Aloe
a Eukalyptus 0,5 mg/ml
nosní sprej

10 ml

15 ml

4v1:
• uvolňuje ucpaný nos
• podporuje hojení
poraněné nosní sliznice
• chrání nosní sliznici
• bez obsahu konzervačních
látek
V akci také ostatní léčivé
přípravky Olynth®.
Reklama na léčivý přípravek. Nosní sprej,
roztok obsahuje xylometazolin-hydrochlorid
a dexpanthenol a je určen k podání do
nosu.*

– 30 Kč

129,akční cena

99,-

• nosní sprej pro léčbu
ucpaného nosu při
rýmě a nachlazení
• uvolní ucpaný nos během
několika minut a až
na 12 hodin
• extrakt Aloe vera zvláčňuje
a pečuje o nosní sliznici
Lék k nosnímu podání, obsahuje léčivou látku
oxymetazolin hydrochlorid.*

V akci také Levopront® tablety
60 mg, 10 tablet, cena 127 Kč,
Levopront® kapky, 15 ml,
cena 107 Kč.
Levopront® kapky, sirup, tablety obsahuje
levodropropizin. Lék k vnitřnímu užití.*

PHYSIOMER®
Hypertonic

– 52 Kč

149,akční cena

97,RÝMA

135 ml
• přírodní nosní sprej
s obsahem 100%
mořské vody
• uvolní ucpaný nos při
rýmě a nachlazení
• urychluje úlevu od
symptomů rýmy
• čistí a zvlhčuje nosní sliznici,
přirozeně regeneruje
• bezpečný pro
každodenní použití

– 25 Kč

119,akční cena

94,-

V akci také PHYSIOMER® Baby,
115 ml, PHYSIOMER® Baby
hypertonic, 60 ml, PHYSIOMER®
Gentle Jet&Spray, 135 ml,
PHYSIOMER® Kids, 115 ml,
každý za cenu 187 Kč.
Zdravotnický prostředek.*

– 34 Kč

221,akční cena

187,-

AKČNÍ NABÍDKA
RÝMA

MUCONASAL®
PLUS

RÝMA
Otrivin MENTHOL
1 mg/ml nosní sprej

RÝMA,
NACHLAZENÍ

100 ml

znáte
z TV

• pomáhá rychle uvolnit
ucpaný nos do 2 minut
a při zánětu dutin
• aplikace ráno a večer
zajistí úlevu od ucpaného
nosu až na 24 hodin
• neobsahuje konzervanty

• rychle, účinně
a dlouhodobě
uvolní nos
při rýmě
a nachlazení
• navíc osvěží vůní máty
a eukalyptu, které umocní
zážitek z volného dýchání
• vhodný pro dospělé a děti
od 6 let

V akci také Otrivin 1 mg/ml
nosní sprej, roztok 10 ml,
cena 94 Kč, Otrivin
Rhinostop 0,5 mg/ml
+ 0,6 mg/ml nosní sprej,
roztok 10 ml, cena 139 Kč.

– 22 Kč

119,akční cena

97,-

Volně prodejný lék k nosnímu použití.
Obsahuje tramazolini hydrochloridum.*

Otrivin MENTHOL 1 mg/ml nosní sprej,
roztok, Otrivin 1 mg/ml nosní sprej a Otrivin
Rhinostop 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml nosní sprej,
roztok obsahují xylometazolin.
Léky k podání do nosu.*

116,akční cena

99,-

Komplexní řešení při
nachlazení vašich dětí
akční
cena
159 Kč

na bolest v krku

na bolest v krku

Nasic pro děti
nosní sprej, roztok

Strepsils
Med a Citron

akční
cena
139 Kč

akční
cena
179 Kč

na bolest v krku
a dráždivý kašel

36 pastilek

Lék k vnitřnímu užití.*

Theraflu Forte

169,akční cena

119,CHŘIPKA,
NACHLAZENÍ

10 sáčků
akční
cena
144 Kč

akční
cena
139 Kč

pro děti
od 6 let

• ulevuje od
příznaků chřipky
a nachlazení, jako
jsou mírně nebo
středně silná bolest,
horečka, ucpaný
nos
• navíc pomáhá
při vlhkém,
produktivním kašli
V akci také Theraflu 500 mg
/100 mg/6,1 mg tvrdé tobolky,
16 tvrdých tobolek, cena 119 Kč.
Léky k vnitřnímu použití.*

BOLEST
Dexoket® 25 mg
potahované tablety

Voltaren Forte
20 mg/g gel

10 tablet

150 g

• proti bolesti
v krku
• účinkuje proti
virům, bakteriím
a kvasinkám už
po 1 minutě**
• snížení bolesti
v krku po pěti
minutách

– 22 Kč

191,akční cena

169,TOPICKÁ BOLEST

znáte
z TV

**na základě studie In-vitro
V akci také Strepsils Med a Citron, 24 pastilek, cena 154 Kč,
Strepsils Pomeranč s vitaminem C, 24 pastilek, cena 154 Kč,
Strepsils Mentol a eukalyptus,
– 65 Kč
24 pastilek, cena 154 Kč, Strepsils
Citron bez cukru, 24 pastilek, cena
249,164 Kč, Strepsils Jahoda bez cukru,
akční cena
24 pastilek, cena 164 Kč.
Léky k vnitřnímu užití.*

Tradiční rostlinný léčivý přípravek
při rýmě a zánětu nosních dutin.

horký nápoj 1 000 mg/200 mg/12,2 mg
prášek pro perorální roztok v sáčku

Junior-angin pastilky, junior-angin lízátka a junior-angin sirup jsou zdravotnické
prostředky. NASIC pro děti je léčivý přípravek k nosnímu podání. Čtěte pečlivě
příbalový leták. SOLEDUM® 100 mg enterosolventní měkké tobolky jsou registrované
léky s účinnou látkou cineolum. K vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalový leták.
Orocalm 1,5 mg/ml orální sprej, roztok je lék s účinnou látkou benzydamin
hydrochlorid. K místnímu užití v ústech a v krku. Čtěte pečlivě příbalový leták.

BOLEST V KRKU

– 50 Kč

– 17 Kč

NACHLAZENÍ

akční
cena
104 Kč

BIOTUSSIL®

roztok 10 ml

10 ml

na rýmu

LEDEN 2021

184,-

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

– 15 Kč

89,akční cena

74,-

• analgetikum ve formě gelu s účinkem proti bolesti
až na 24h při aplikaci 2x denně ráno a večer
• tlumí bolest zad, svalů a kloubů
V akci také Voltaren Rapid 25 mg měkké tobolky,
20 tobolek, cena 117 Kč, Voltaren 140 mg léčivá
náplast, 5 ks, cena 287 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.*

– 41 Kč

430,akční cena

389,-

*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.

www.pharmapoint.cz

Celaskon®
250 mg

VITAMIN

akční cena

1 tbl. = 0,95 Kč

97,IMUNITA

• obohacen
o přírodní sílu šípků
• navíc unikátní tableta
TIME-RELEASE
zajišťující postupné
uvolňování
• vitamin C podporuje
imunitu a přispívá ke snížení míry
únavy a vyčerpání
V akci také GS Vitamin C 500 se
šípky, 100+20 tablet, cena 159 Kč.
Doplněk stravy.*

279,akční cena

229,-

1 ks = 2,70 Kč

• aktivní podpora imunity již v dutině ústní!
• cucavé tablety
• patentovaná látka ProteQuine® a vitamin C
pro normální funkci imunity
• český originál, balení na 3 měsíce – 72 Kč

• skvělá chuť díky obsahu 20 % ovocné šťávy
• obsahuje 9 vitaminů a rakytník na podporu imunity
• bez příměsí a konzervačních látek

LINEX® FORTE

akční cena

389,ZAŽÍVÁNÍ

28 tobolek
1 tob. = 7,64 Kč

Vitaminy a minerály pro krásné vlasy
a nehty.
Doplněk stravy.*

RAKYTNÍČEK® multivitaminové želatinky
s rakytníkem
70 ks

461,-

– 13 Kč

– 50 Kč

1 tbl. = 4,32 Kč

Doplněk stravy.*

VITAMIN

60 tablet

90 tablet

V akci také Preventan® Junior,
90 tablet, cena 389 Kč.

BIOSIL Plus

1 tbl. = 1,91Kč

• vitamin C podporuje přirozenou obranyschopnost
organismu v zimním období
• vyšší potřeba vitaminu C je i během dospívání,
v těhotenství, při kojení,
– 23 Kč
namáhavé práci, sportu,
infekčních onemocněních,
120,po úrazech, ve stáří, u kuřáků

Preventan®
Clasic

VITAMIN

100+20 tablet

100 tablet

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití
obsahující acidum ascorbicum.*

GS Vitamin C
1000 se šípky

70,akční cena

57,-

IMUNITA

– 50 Kč

V akci také RAKYTNÍČEK® veganské želé maracuja, divoké ovoce, 90 ks; RAKYTNÍČEK®
multivitaminové želatinky s rakytníkem hruška, višeň, džungle, 70 ks; RAKYTNÍČEK®
multivitaminové želatinky s rakytníkem mořský svět, 140 ks, každý za cenu 189 Kč.
Doplněk stravy.*

239,akční cena

189,-

ZAŽÍVÁNÍ
NATUREVIA®
LAKTOBACILY 5 Imunita

ZAŽÍVÁNÍ
BIOPRON®
Laktobacily BabyBifi+

33 kapslí

30 tobolek

1 cps. = 6,64 Kč

1 tob. = 5,47 Kč

znáte
z TV

Obsahuje PROBIOTIKA a PREBIOTIKA.
• nejen při a po antibiotické léčbě, 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.*

265,-

akční cena

214,-

• moderní probiotikum
nové generace pro
péči o vyváženou
střevní mikroflóru
• s vitaminem C pro
podporu imunity
• prémiová kvalita maximální síla v jedné
kapsli
• vhodné při a po užívání
antibiotik
V akci také NATUREVIA®
LAKTOBACÍLKY Baby, 30 sáčků,
cena 174 Kč.
Doplněk stravy.*

– 22 Kč

241,akční cena

219,-

• optimální kombinace
probiotických kmenů
přizpůsobená dětské
střevní mikrobiotě
• pro děti již od narození
Doplněk stravy.*

– 35 Kč

199,akční cena

164,-

*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.

AKČNÍ NABÍDKA
BioPure Max

SRDCE, MOZEK,
ZRAK

60 tobolek
1 tob. = 3,57 Kč

Ocuvite® LUTEIN
forte

OČI

LEDEN 2021

SystaneTM ULTRA

OČI

BEZ KONZERVAČNÍCH LÁTEK
zvlhčující oční kapky, 10 ml

60+30 tablet
1 tbl. = 4,43 Kč

• zdroj omega-3
mastných kyselin EPA
a DHA
› EPA a DHA přispívají
k normální
činnosti srdce
› DHA přispívá
k udržení normálního
stavu zraku
› DHA přispívá k udržení normální
činnosti mozku
• pohodlné dávkování v jedné
tobolce denně, nejlépe s jídlem
Doplněk stravy.*

– 54 Kč

268,akční cena

214,-

• pro Váš ostrý zrak s unikátní
formou luteinu s postupným
uvolňováním
• složení potvrzené vědeckými
poznatky
Doplněk stravy.*

– 100 Kč

499,akční cena

399,-

Zvlhčující oční
kapky Systane™
ULTRA bez
konzervačních
látek poskytují
suchým,
unaveným
a podrážděným
očím rychlou úlevu.
V akci také SystaneTM COMPLETE
zvlhčující oční kapky, 10 ml,
cena 267 Kč.
Zdravotnický prostředek.*

IMUNITA
TEREZIA
Hlíva ústřičná + lactobacily

Imunit®
5PreveMax

60+60 kapslí
1 cps. = 3,24 Kč

60+20 tablet

60 kapslí

1 tbl. = 3,11 Kč

1 cps. = 5,40 Kč

IMUNITA

– 87 Kč

314,akční cena

227,-

IMUNITA
B17 APRICARC
s meruňkovým olejem

znáte
z TV

•
•
•
•

nejsilnější hlíva na trhu**
hlíva z českých pěstíren
šípek a vitamin C podporují imunitní systém
bez příměsí a konzervačních látek

– 40 Kč

** Nejvyšší obsah deklarovaných
betaglukanů. Dle průzkumu
z lékáren, leden 2020.
Doplněk stravy.*

X
CETALGEN
X
500 mg / 200 mg
X
20 tablet

429,akční cena

389,BOLEST

znáte
z TV

Vitamin C

1

Doplněk stravy.*

®
X
Nalgesin
S
X
275
mg

– 50 Kč

299,akční cena

249,BOLEST

4 účinné složky v 1 kapsli
obsahuje meruňková jádra s vitaminem B17
hlíva ústřičná z českých pěstíren
reishi a rakytník podporují
obranyschopnost organizmu

– 85 Kč

V akci také B17 APRICARC
s meruňkovým olejem,
180 kapslí, cena 819 Kč.
Doplněk stravy.*

OROFAR®

409,akční cena

324,BOLEST V KRKU

24 pastilek

X

40 potahovaných tablet

znáte
z TV

NOVINKA
• léčba krátkodobé středně silné bolesti a horečky
• tlumí bolest hlavy, zad, zubů
i menstruační bolesti
– 29 Kč
• rychlý nástup účinku, úleva
až 9 hodin
156,• kombinace 500 mg paracetamolu
akční cena
a 200 mg ibuprofenu
Lék k vnitřnímu užití.*

• pro bleskové
posílení imunity1 již po 5 minutách
• obsahuje nukleotidy z chlorelly
a beta-glukany z hlívy ústřičné

•
•
•
•

127,-

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

– 40 Kč

199,akční cena

159,-

•
•
•
•

proti bolesti v krku
má antiseptické a anestetické vlastnosti
tlumí bolest a léčí infekci
– 38 Kč
působí proti virům i proti
bakteriím a kvasinkám
182,-

Léčivý přípravek k vnitřnímu užití
s obsahem benzoxonii chloridum
a lidocaini hydrochloridum.*

akční cena

144,-

*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.

AKČNÍ NABÍDKA
Cannaderm®
thermolka
hřejivé mazání

SVALY A KLOUBY

Olfen, gel

TOPICKÁ BOLEST

100 g

LEDEN 2021

BOLEST

Ibolex® 200 mg
20 potahovaných tablet

znáte
z TV

200 ml

znáte
z TV
• hřejivá úleva od bolesti zad,
svalů i kloubů
• originální mazání s konopným
olejem, jedlí sibiřskou a směsí
bylin
• vhodné pro seniory, sportovce
i osoby se ztuhlým pohybový
aparátem
V akci také ostatní varianty
mazání a náplastí Cannaderm®
Thermolka a Mentholka.
Konopná péče.*

• rychle a účinně ulevuje od bolesti zad,
svalů a kloubů
• s příjemným chladivým efektem

– 41 Kč

240,akční cena

199,-

KAŠEL
Sinecod 50 mg
tablety s prodlouženým
uvolňováním

10 tablet

• tablety s prodlouženým uvolňováním proti suchému
dráždivému kašli různého původu
• vhodný od 12 let a pro dospělé
V akci také Sinecod 1,5 mg/ml sirup,
200 ml, cena 137 Kč, Sinecod
5 mg/ml perorální kapky roztok,
20 ml, cena 119 Kč.
Sinecod je lék k vnitřnímu užití. Obsahuje
butamirati citras.*

Ambrobene,
sirup

– 19 Kč

173,akční cena

154,KAŠEL

100 ml

• osvědčený přípravek
na vlhký kašel účinně
rozpouští hlen
a usnadňuje vykašlávání
• sirup vhodný i pro děti
Ambrobene, sirup je léčivý přípravek
k vnitřnímu užití. Obsahuje účinnou látku
ambroxoli hydrochloridum.*

V akci také Olfen 140 mg léčivé
náplasti, 5 ks, cena 199 Kč.
Olfen, gel a Olfen léčivá náplast jsou léčivé
přípravky k zevnímu použití. Obsahují
účinnou látku diclofenacum natricum.*

ACC® LONG

– 35 Kč

189,akční cena

154,KAŠEL

600 mg šumivé tablety, 20 tbl.

Stačí
1 tableta
1x denně

• léčí vlhký kašel
• lze užívat od prvních příznaků
kašle
• rozpouští hustý hlen v dýchacích
cestách a usnadňuje jeho
vykašlávání
Volně prodejný lék k vnitřnímu užití
s účinnou látkou acetylcystein.*

VIROSTOP ústní
sprej

– 22 Kč
• krystalicky čistý dexibuprofen
• nová generace léku proti bolesti
Volně prodejný lék k vnitřnímu užití
obsahující dexibuprofenum.*

119,akční cena

97,-

ERDOMED®
225 mg, granule pro
perorální
suspenzi

KAŠEL

20 sáčků

– 39 Kč

218,akční cena

179,NACHLAZENÍ

• lék na kašel, rýmu
a zánět dutin
• ředí hlen, působí proti
bakteriím
• včasné nasazení může
předejít užívání antibiotik
• pomerančová příchuť
• pro dospělé a děti od 12 let
ERDOMED® 225 mg, granule pro
perorální suspenzi obsahuje erdostein.
Lék k vnitřnímu užití.*

MAGNE B6®

– 50 Kč

249,akční cena

199,MINERÁL

50 obalených tablet

30 ml

– 21 Kč

110,akční cena

89,-

• přírodní štít proti
virům a bakteriím
• vytváří ochranný
film na sliznici dutiny
ústní a tím brání
vniknutí bakterií
a virů do organismu
• sprej je vhodný pro
celou rodinu včetně
dětí od 3 let
V akci také VIROSTOP nosní sprej,
20 ml, cena 154 Kč.
Zdravotnický prostředek.*

– 40 Kč

209,akční cena

169,-

• obsahuje kombinaci hořčíku a vitaminu B6, díky
kterému se hořčík v těle rychleji doplní
• je určen ke zlepšení příznaků
– 31 Kč
nedostatku hořčíku, jako např.:
› nervozity, vyčerpanosti,
150,podráždění
akční cena
› svalových křečí, mravenčení
Volně prodejný lék k vnitřnímu užití.*

119,-

*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.

OPARY
Zovirax DUO
50 mg/g + 10 mg/g krém

2g

• jediný krém na léčbu oparů
s dvojím složením: zabraňuje
množení viru, pomáhá
léčit zánět a zastavit vznik
puchýřků
• zkracuje dobu hojení

– 35 Kč

V akci také Zovirax 50 mg/g,
2 g, cena 204 Kč.

282,akční cena

Zovirax Duo 50 mg/g + 10 mg/g krém
a Zovirax 50 mg/g jsou léky k vnějšímu užití.*

Vitamín
K2+D3+Q10

247,VITAMIN

Bepanthen® Baby

KOSMETIKA

100 g

150 tablet

• pomáhá chránit
zadeček před
vznikem opruzení
• každodenní jemná
péče i pro tu nejcitlivější pokožku
• bez parfemace a umělých konzervantů
• vhodný k ošetření bradavek po kojení
• s mandlovým olejem a panthenolem pro přirozenou
regeneraci pokožky

1 tbl. = 3,73 Kč

Nejdůvěryhodnější značka roku 2019 v kategorii dětské krémy
proti opruzeninám.
(www.duveryhodneznacky.cz)
– 50 Kč

V akci také Bepanthen® Baby, 30 g,
cena 134 Kč.
Kosmetický přípravek, L.CZ.MKT.
CC.12.2019.1785*

Nicorette® Spray

329,akční cena

279,ODVYKÁNÍ
KOUŘENÍ

2x 13,2 ml

• jedinečná kombinace vitaminů
K2 a D3 (2000 IU/tob.)
a koenzymu Q10
• vitamin D3 přispívá k normální
funkci imunitního systému
Doplněk stravy.*

– 86 Kč

385,akční cena

299,-

V akci také ostatní přípravky
Nicorette®.
Reklama na léčivý přípravek. Orální sprej,
roztok obsahuje nikotin a je k podání do úst.*

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

V akci také Vlasové hnojivo,
60 tablet, cena 329 Kč, Vlasové
hnojivo sérum, 50 ml, cena 197 Kč,
Vlasové hnojivo šampon,
150 ml, cena 209 Kč.

– 116 Kč

675,akční cena

559,-

Doplněk stravy.*

JÁTRA

100 tvrdých tobolek
• obsahuje esenciální
fosfolipidy se třemi
mechanizmy podpory
funkce jater:
› urychluje obnovu
jaterních buněk
› zlepšuje jejich funkci
› podporuje jejich regeneraci
• vyroben z geneticky
neupravovaných sójových bobů
• přípravek mohou užívat dospělí
a dospívající od 12 let
(o hmotnosti cca. 43 kg)

1 tob. = 4,98 Kč

ZBAVTE SE ZÁVISLOSTI
NA KOUŘENÍ
• zmírňuje chuť na cigaretu
• umožňuje plynule reagovat
na potřebu doplnění nikotinu
v těle

• Husté složení,
hustý výsledek!
• podpora hustoty a omezení
vypadávání vlasů1,2
• složení s 1biotinem,
2
zinkem a MSM pro rychlý
a výrazný účinek

Essentiale® 300 mg

1mg/dávka, orální sprej, roztok

60 tobolek

PÉČE O VLASY

Vlasové hnojivo

– 73 Kč

792,akční cena

719,-

– 83 Kč

402,akční cena

Volně prodejný lék k vnitřnímu
užití. Obsahuje phospholipida sojae
praeparata.*

319,-

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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14 14
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7
8

2
4

2

32 27
12 11

5 23 18

8
8

14 11

Vámi vybrané produkty na bezlepek.pharmapoint.cz
si můžete vyzvednout ve více než 155
175 lékárnách PharmaPoint

10

8

25 24

5

17
10

8

*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.

