
Revital® Super  
Beta-karoten s měsíčkem 
a sedmikráskou  
40+20 tablet 
1 tbl. = 1,48 Kč

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 Revital® Super Beta-karoten  
s měsíčkem a sedmikráskou,  
80+40 tablet, cena 174 Kč.

Doplněk stravy.*

OPALOVÁNÍMOČOVÉ CESTY

KOSMETIKA

SWISS NATUREVIA®  
MEGA BRUSINKY®  
60 kapslí 
1 cps. = 6,32 Kč

• brusinkový extrakt Cran-Max  
se zlatobýlem, který podporuje 
zdraví a správnou funkci měchýře  
a dolních močových cest

• postupné uvolňování,  
pro dlouhodobé i AKUTní užívání

• prémiová kvalita - maximální  
síla v 1 kapsli

V akci také SWISS NATUREVIA® 
UroPerfect Manóza Rapid,  
10 sáčků, cena 199 Kč.

Doplněk stravy.*

ŽÍLY

akční cena

– 92 Kč

429,-

521,-

akční cena

– 29 Kč

89,-

118,-
akční cena

– 42 Kč

379,-

421,-

• účinná úleva od příznaků 
unavených nohou

• zmírnění příznaků již do 2 týdnů

Venoruton® Forte 500 mg  je volně prodejný 
lék k vnitřnímu užití. Obsahuje oxerutinum.*

Venoruton®  
Forte 500 mg  
60 tablet

BIOVENOL® krém  
200 ml

• vhodný k péči o pokožku  
unavených nohou se sklonem k natékání

• krém je kombinace olejů levandule, citronové trávy, 
borovice, tea tree, rozmarýnu 
a bylinných extraktů z kaštanu, 
arniky, měsíčku a jalovce

• vhodný k prokrvení nohou

Kosmetický přípravek. Bivenol micro je 
doplněk stravy.*

akční cena

– 55 Kč

144,-

199,-

* 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.

SRDCE

akční cena

– 44 Kč

534,-

578,-

MaxiCor® forte  
70+20 tobolek 
1 tob. = 5,93 Kč

• vsaďte na kvalitu, síla jedné koncentrované kapsle!
• 90% čistých omega-3
• stačí 1 tobolka každý den
• EPA a DHA přispívají k normální 

činnosti srdce
• příznivého účinku se dosáhne  

při přijetí 250 mg DHA denně

Doplněk stravy.*

Hansaplast Med 
Sensitive sterile  
náplast 6x7cm  
5 ks 

PÉČE O KŮŽI

akční cena

– 18 Kč

64,-

82,-

• náplast pro citlivou pokožku  
na ochranu středních  
a větších ran

• vhodné na rány po menším 
chirurgickém zákroku

V akci také ostatní náplasti 
Hansaplast.

Zdravotnický prostředek.*

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

BOHATÝ BEZLEPKOVÝ  
SORTIMENT
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Vámi vybrané produkty na bezlepek.pharmapoint.cz  
si můžete vyzvednout ve více než 155 lékárnách PharmaPoint
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Balení NAVÍC 
obsahuje Bivenol 
micro 20 tablet

Nyní  
k nákupu balení 
MaxiCor® forte  

30 tobolek NAVÍC 
za 0,01 Kč

AKČNÍ
NABÍDKA

DUBEN 2021

Akční ceny platí od 01. 04. 2021 do 30. 04. 2021 nebo do vyprodání zásob w w w . p h a r m a p o i n t . c z

BOLEST BOLEST TOPICKÁ BOLEST

OČI

MULTIVITAMIN VITAMIN VITAMIN

ALERGIEAllergodil®  
oční kapky  
6 ml

• léčí příznaky alergického  
zánětu spojivek jako  
zarudnutí, svědění nebo  
slzení očí, vč. příznaků  
zánětu nosní sliznice

• od 4 let věku

V akci také Allergodil® nosní sprej, 
10 ml, cena 174 Kč.

Allergodil, nosní sprej, 1x 10 ml je lék  
k nosnímu podání. Allergodil, oční kapky,  
je lék k očnímu podání. Obsahují  
azelastin-hydrochlorid.*

MÖLLER´S  
Omega 3 želé rybičky  
45 ks 
1 ks = 5,53 Kč

akční cena

– 50 Kč

159,-

209,-

akční cena

– 42 Kč

389,-

431,-

akční cena

– 82 Kč

379,-

461,-

GS Extra Strong 
Multivitamin  
60+60 tablet 
1 tbl. = 3,16 Kč

akční cena

– 50 Kč

249,-

299,-

Voltaren Forte  
20 mg/g gel  
150 g

• 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, 20 měkkých 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.*

OCUTEIN®  
SENSITIVE PLUS oční kapky  
15 ml

• poskytuje okamžitou úlevu  
pro podrážděné a unavené oči

• vhodné pro citlivé oči
• lze aplikovat na kontaktní čočky

V akci také OCUTEIN® Allergo oční 
kapky, 15 ml, cena 129 Kč;
OCUTEIN® Sensigel hydratační 
oční gel, 15 ml, cena 234 Kč; 
OCUTEIN® Sensitive roztok  
na kontaktní čočky, 360 ml,  
cena 209 Kč.

Zdravotnický prostředek.*

akční cena

– 32 Kč

154,-

186,-

• malinová příchuť,  
měkké a velmi chutné

• 2 želé rybičky za den  
dodají 370 mg Omega 3  
mastných kyselin

• pro imunitu, srdce a mozek
• od 3 let věku

V akci také ostatní přípravky 
MÖLLER´S.

Doplněk stravy.*

ALERGIEAnalergin  
30 potahovaných tablet

Pro zmírnění příznaků alergické 
rýmy a chronické kopřivky.

Analergin je volně prodejný léčivý přípravek 
k vnitřnímu užití. Obsahuje účinnou látku 
cetirizini dihydrochloridum.*

akční cena

– 22 Kč

97,-

119,-

NUROFEN Rapid  
400 mg  
30 měkkých tobolek

Rychlá a učinná úleva od horečky a bolesti,  
včetně bolesti hlavy, zad, zubů, či při menstruaci.

V akci také NUROFEN Rapid 400 mg, 
10 měkkých tobolek, cena 64 Kč;
NUROFEN Rapid 400 mg,  
20 měkkých tobolek, cena 104 Kč.

Léky k vnitřnímu užití. Obsahují ibuprofen.*

akční cena

– 40 Kč

124,-

164,-

• komplexní vyvážené  
složení vitaminů,  
minerálů a dalších  
aktivních látek

• STRONG KOMPLEX – extra  
dávka vitaminu C, lutein, activin, echinacea

• extra silný, extra účinný multivitamin ve výhodném 
balení

V akci také GS Extra Strong 
Multivitamin 50+, 90+30 tablet, 
cena 444 Kč.

Doplněk stravy.*

akční cena

– 17 Kč

77,-

94,-

Ibalgin® 400
48 potahovaných tablet

Účinné analgetikum:
• pomáhá při bolesti hlavy, zubů, zad, svalů, kloubů  

a menstruační bolesti
• snižuje horečku
• tlumí zánět

Pro dospělé a dospívající od 12 let.  
Růžový Ibalgin® je jen jeden.

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití. 
Obsahuje ibuprofenum.*

Nyní  
k nákupu  
Voltaren  

Forte 150 g  
multifunkční  
šátek NAVÍC  
za 0,01 Kč

znáte  
z TV

znáte  
z TV

akční cena

– 22 Kč

97,-

119,-

Celaskon®  
250 mg 
100 tablet

• vitamin C podporuje přirozenou obranyschopnost 
organismu v zimním období

• vyšší potřeba vitaminu C je i během dospívání,  
v těhotenství, při kojení, 
namáhavé práci, sportu, 
infekčních onemocněních,  
po úrazech, ve stáří, u kuřáků

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití 
obsahující acidum ascorbicum.*



TRÁVENÍ

COREGA Original extra silný duopack  
2x40 g
• pevná fixace až 12 hodin
• pomáhá bránit ulpívání zbytků jídla pod náhradou
• bez zinku
• nyní ve výhodném balení 2x40 g

COREGA fixační krémy jsou zdravotnické prostředky.*

ÚSTNÍ HYGIENA

KLOUBYMULTIVITAMIN KOLAGEN

AKČNÍ NABÍDKA DUBEN 2021

COLAFIT  
60 kostiček 
1 kostička = 5,73 Kč

• čistý krystalický kolagen ve formě  
měkkých, snadno polykatelných 
kostiček

• balení na 2 měsíce užívání – stačí 
pouze 1 kostička denně

• bez barviv a přídavných látek

Doplněk stravy.*

akční cena

– 39 Kč

589,-

628,-
akční cena

– 105 Kč

344,-

449,-
akční cena

– 120 Kč

599,-

719,-

TRÁVENÍProbicus®  
Premium  
30 kapslí 
1 cps. = 6,47 Kč

• probiotikum  
a  synbiotikum  
nové generace  
– špičková kvalita  
dle doporučení Mezinárodní asociace probiotik

• garance živých kmenů  
do konce expirace

V akci také Probicus® Premium,  
15 kapslí, cena 109 Kč; BioLac 
Baby drops, 6 ml, cena 219 Kč.

Doplněk stravy.*

Koňská síla pro vaše klouby  
v balení na 6 měsíců!

• MSM  Lignisul®

• značkové kolageny
• vitamin C - NUTRA-C™
• vhodný pro všechny věkové 

kategorie

Vitamin C pro podporu tvorby kolagenu 
a správnou činnost kloubních chrupavek 

a kostí.

Doplněk stravy v prášku.*

Barny´s SIOUX  
600 g 
100 g = 99,83 Kč

akční cena

– 65 Kč

334,-

399,-
akční cena

– 45 Kč

194,-

239,-
akční cena

– 55 Kč

284,-

339,-

akční cena

– 48 Kč

157,-

205,-

Iberogast®  
50 ml

Pocit plnosti? Bolest břicha  
nebo nadýmání?

• vyzkoušejte bylinný  
lék Iberogast

• Iberogast: Expert na Vaše  
zažívací potíže!

V akci také Iberogast®, 20 ml,  
cena 169 Kč; Iberogast®, 100 ml, 
cena 489 Kč.

Iberogast® je léčivý přípravek k vnitřnímu 
užití. Léčivý přípravek je složený z tekutých 
extraktů různých částí bylin.
L.CZ.MKT.CC.09.2020.2046*

Lepicol®  
pro zdravá střeva  
180 kapslí 
1 cps. = 1,58 Kč

• komplexní vlákninový přípravek 
obsahující jemné psyllium, které 
přispívá k udržování normálního 
pohybu střev

• obohaceno o 5 specifických 
kmenů živých kultur a inulín, jež 
slouží jako výživa pro živé kultury

V akci také Lepicol® pro zdravá 
střeva, 180 g, cena 224 Kč;
Lepicol® PLUS trávicí enzymy, 
180 g, cena 274 Kč;
Lepicol® PLUS trávicí enzymy, 
180 kapslí, cena 324 Kč.

Doplněk stravy.*

TRÁVENÍ

IMUNITA IMUNITA

Centrum SILVER  
100 tablet 
1 tbl. = 5,89 Kč

• 100% rakytníkový 
olej bez dalších 
příměsí

• rakytník podporuje 
obranyschopnost 
organizmu, činnost 
srdce a působí 
příznivě na pokožku

• tobolky na vnitřní 
a kapky i na vnější 
použití

Doplněk stravy.*

Nyní 
k nákupu balení 
Centrum SILVER  
30 tablet NAVÍC  

za 0,01 Kč

V akci také TEREZIA 
Rakytníkový olej,  
30 tobolek, cena 209 Kč.

V akci také TEREZIA 
Rakytníkový olej  
kapky, 10 ml,  
cena 94 Kč.

akční cena

– 55 Kč

234,-

289,-
akční cena

– 90 Kč

389,-

479,-

TEREZIA  
Rakytníkový olej  
60 tobolek 
1 tob. = 6,48 Kč

TEREZIA  
Rakytníkový olej kapky  
    30 ml 
    1 ml = 7,80 Kč

akční cena

– 77 Kč

369,-

446,-

GS SUPERKY  
probiotika
60+20 kapslí
1 cps. = 4,61 Kč

• unikátní komplex  
9 odolných kmenů  
bakterií

• 21 miliard 
životaschopných  
mikroorganismů**  
v denní dávce (2 kapsle)

• navíc selen pro podporu 
imunity a prebiotika

**Uvedené množství 
odpovídá okamžiku výroby.

V akci také GS SUPERKY probiotika, 
30+10 kasplí, cena 219 Kč.

Doplněk stravy.*

znáte  
z TV

• kompletní multivitamin  
s minerály a stopovými  
prvky pro osoby nad 50 let pro podporu imunity**

• bez lepku, bez cukru 
• nyní měsíc užívání navíc

V akci také Centrum AZ, 100 tablet, 
cena 559 Kč (Nyní k nákupu balení 
Centrum AZ 30 tablet NAVÍC za 0,01 Kč).

**Vitamin C přispívá k normální funkci 
imunitního systému.

Doplněk stravy.*

V akci také COREGA Max Control duopack, 2x40 g, cena 194 Kč.



TRÁVENÍ

COREGA Original extra silný duopack  
2x40 g
• pevná fixace až 12 hodin
• pomáhá bránit ulpívání zbytků jídla pod náhradou
• bez zinku
• nyní ve výhodném balení 2x40 g

COREGA fixační krémy jsou zdravotnické prostředky.*

ÚSTNÍ HYGIENA

KLOUBYMULTIVITAMIN KOLAGEN

AKČNÍ NABÍDKA DUBEN 2021

COLAFIT  
60 kostiček 
1 kostička = 5,73 Kč

• čistý krystalický kolagen ve formě  
měkkých, snadno polykatelných 
kostiček

• balení na 2 měsíce užívání – stačí 
pouze 1 kostička denně

• bez barviv a přídavných látek

Doplněk stravy.*

akční cena

– 39 Kč

589,-

628,-
akční cena

– 105 Kč

344,-

449,-
akční cena

– 120 Kč

599,-

719,-

TRÁVENÍProbicus®  
Premium  
30 kapslí 
1 cps. = 6,47 Kč

• probiotikum  
a  synbiotikum  
nové generace  
– špičková kvalita  
dle doporučení Mezinárodní asociace probiotik

• garance živých kmenů  
do konce expirace

V akci také Probicus® Premium,  
15 kapslí, cena 109 Kč; BioLac 
Baby drops, 6 ml, cena 219 Kč.

Doplněk stravy.*

Koňská síla pro vaše klouby  
v balení na 6 měsíců!

• MSM  Lignisul®

• značkové kolageny
• vitamin C - NUTRA-C™
• vhodný pro všechny věkové 

kategorie

Vitamin C pro podporu tvorby kolagenu 
a správnou činnost kloubních chrupavek 

a kostí.

Doplněk stravy v prášku.*

Barny´s SIOUX  
600 g 
100 g = 99,83 Kč

akční cena

– 65 Kč

334,-

399,-
akční cena

– 45 Kč

194,-

239,-
akční cena

– 55 Kč

284,-

339,-

akční cena

– 48 Kč

157,-

205,-

Iberogast®  
50 ml

Pocit plnosti? Bolest břicha  
nebo nadýmání?

• vyzkoušejte bylinný  
lék Iberogast

• Iberogast: Expert na Vaše  
zažívací potíže!

V akci také Iberogast®, 20 ml,  
cena 169 Kč; Iberogast®, 100 ml, 
cena 489 Kč.

Iberogast® je léčivý přípravek k vnitřnímu 
užití. Léčivý přípravek je složený z tekutých 
extraktů různých částí bylin.
L.CZ.MKT.CC.09.2020.2046*

Lepicol®  
pro zdravá střeva  
180 kapslí 
1 cps. = 1,58 Kč

• komplexní vlákninový přípravek 
obsahující jemné psyllium, které 
přispívá k udržování normálního 
pohybu střev

• obohaceno o 5 specifických 
kmenů živých kultur a inulín, jež 
slouží jako výživa pro živé kultury

V akci také Lepicol® pro zdravá 
střeva, 180 g, cena 224 Kč;
Lepicol® PLUS trávicí enzymy, 
180 g, cena 274 Kč;
Lepicol® PLUS trávicí enzymy, 
180 kapslí, cena 324 Kč.

Doplněk stravy.*

TRÁVENÍ

IMUNITA IMUNITA

Centrum SILVER  
100 tablet 
1 tbl. = 5,89 Kč

• 100% rakytníkový 
olej bez dalších 
příměsí

• rakytník podporuje 
obranyschopnost 
organizmu, činnost 
srdce a působí 
příznivě na pokožku

• tobolky na vnitřní 
a kapky i na vnější 
použití

Doplněk stravy.*

Nyní 
k nákupu balení 
Centrum SILVER  
30 tablet NAVÍC  

za 0,01 Kč

V akci také TEREZIA 
Rakytníkový olej,  
30 tobolek, cena 209 Kč.

V akci také TEREZIA 
Rakytníkový olej  
kapky, 10 ml,  
cena 94 Kč.

akční cena

– 55 Kč

234,-

289,-
akční cena

– 90 Kč

389,-

479,-

TEREZIA  
Rakytníkový olej  
60 tobolek 
1 tob. = 6,48 Kč

TEREZIA  
Rakytníkový olej kapky  
    30 ml 
    1 ml = 7,80 Kč

akční cena

– 77 Kč

369,-

446,-

GS SUPERKY  
probiotika
60+20 kapslí
1 cps. = 4,61 Kč

• unikátní komplex  
9 odolných kmenů  
bakterií

• 21 miliard 
životaschopných  
mikroorganismů**  
v denní dávce (2 kapsle)

• navíc selen pro podporu 
imunity a prebiotika

**Uvedené množství 
odpovídá okamžiku výroby.

V akci také GS SUPERKY probiotika, 
30+10 kasplí, cena 219 Kč.

Doplněk stravy.*

znáte  
z TV

• kompletní multivitamin  
s minerály a stopovými  
prvky pro osoby nad 50 let pro podporu imunity**

• bez lepku, bez cukru 
• nyní měsíc užívání navíc

V akci také Centrum AZ, 100 tablet, 
cena 559 Kč (Nyní k nákupu balení 
Centrum AZ 30 tablet NAVÍC za 0,01 Kč).

**Vitamin C přispívá k normální funkci 
imunitního systému.

Doplněk stravy.*

V akci také COREGA Max Control duopack, 2x40 g, cena 194 Kč.

QUIXX®, nosní  
sprej  
30 ml

• účinně a bezpečně pomáhá 
uvolnit ucpaný nos  
při nachlazení, chřipce a alergii

• snižuje riziko komplikací (zánět 
středního ucha, zánět dutin)

• nezpůsobuje závislost
• mohou ho používat i těhotné  

a kojící ženy a děti od 6 měsíců 
věku

V akci také QUIXX® soft, nosní sprej, 
30 ml; QUIXX® baby, nosní kapky, 
10 ml, každý za cenu 119 Kč.

Hypertonický roztok mořské vody, obsahuje 
vodu z oceánu a čištěnou vodu. Zdravotnický 
prostředek k aplikaci do nosu.*

RÝMA

MINERÁL

ALERGIEALERGIE ALERGIE

akční cena

– 30 Kč

159,-

189,-

akční cena

– 28 Kč

119,-

147,-

akční cena

– 65 Kč

304,-

369,-
akční cena

– 58 Kč

139,-

197,-

MINERÁLMAGNESIUM  
LACTATE BIOMEDICA  
500 mg  
100 tablet

• přípravek doplňuje hladinu hořčíku v organizmu
• hořčík napomáhá využití kyslíku při svalové zátěži,  

je nezbytný pro stavbu kostí,  
chrupavek a zubů a je významný 
pro normální funkci nervového, 
svalového, srdečního-cévního  
a imunitního systému

Volně prodejné léčivo. Pyridoxin je doplněk 
stravy.*

• přináší téměř okamžitou  
úlevu a cíleně působí  
v místě obtíží

• příznaky alergické  
konjuktivitidy

V akci také Livostin® 0,5 mg/ml, 
nosní sprej, suspenze, 10 ml, 
cena 139 Kč.

Reklama na léčivý přípravek. Nosní sprej, 
suspenze Livostin® k podání do nosu a oční 
kapky, suspenze Livostin® k očnímu podání 
obsahují levokabastin-hydrochlorid.*

Livostin®  
0,5 mg/ml oční kapky, 
suspense  
4 ml

akční cena

– 35 Kč

144,-

179,-
akční cena

– 42 Kč

109,-

151,-

• účinná pomoc 
pro podrážděné  
a unavené oči

• použitelnost 6 měsíců  
po otevření

• bez konzervantů, vhodný  
i pro velmi citlivé oči

V akci také Artelac® TripleAction 
oční kapky, 10 ml, cena 237 Kč.

Zdravotnické prostředky.*

Hyal-Drop®  
multi oční kapky  
10 ml

ZinekFORTE 25 mg  
90 tablet 
1 tbl. = 1,60 Kč

Vysoká dávka zinku pro zdravé vlasy, 
pokožku, nehty a imunitu.

Doplněk stravy.*

MAGNESIUM 
B-KOMPLEX  
IMMUNE  
20 šumivých tablet

• 100% denní dávka hořčíku, zinku, 
vitaminů B1, B6, B12

• plně rozpustná tableta s minerály 
ve formě citrátů

• zinek pro podporu imunity
• slazeno stévií, bez umělých 

sladidel

Doplněk stravy.*

MINERÁL

RÝMA

akční cena

– 47 Kč

179,-

226,-

OČI

w w w . p h a r m a p o i n t . c z

Zyrtec® 10 mg 
potahované tablety  
20 potahovaných tablet

• zmírnění nosních  
a očních příznaků  
sezónní a celoroční  
alergické rýmy

• zmírnění příznaků kopřivky

V akci také Zyrtec® 10 mg/ml perorální kapky,  
roztok, 20 ml, cena 164 Kč.

Zyrtec® 10 mg potahované tablety 
a Zyrtec® 10 mg/ml perorální kapky, 
roztok jsou léčivé přípravky k perorálnímu 
užití. Obsahují účinnou látku cetirizin-
dihydrochlorid.*

Claritine®  
10 mg tablety  
60 tablet

• uleví od příznaků alergie až na 24 hodin
• řeší projevy interiérových i venkovních alergií
• neovlivňuje běžné denní aktivity

V akci také Claritine® 10 mg tablety, 
30 tablet, cena 207 Kč.

Claritine® je léčivý přípravek s léčivou látkou 
loratadin k vnitřnímu užití. L.CZ.MKT.
CC.03.2019.1601*

Otrivin MENTHOL  
1 mg/ml nosní sprej
roztok 10 ml

• nosní sprej, který 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

V akci také Otrivin 1 mg/ml nosní  
sprej, roztok 10 ml, cena 79 Kč;
Otrivin Rhinostop 0,5 mg/ml  
+ 0,6 mg/ml nosní sprej, roztok  
10 ml, cena 144 Kč.

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.*

akční cena

– 27 Kč

89,-

116,-

Nyní k nákupu 
Pyridoxin 20 mg  
30 tablet NAVÍC  

za 0,01 Kč

NOVINKA

akční cena

– 21 Kč

84,-

105,-

FYPRYST® Cat spot-on pro kočky / 1x0,5 ml Dehinel® Plus Flavour / 2 tablety

• přípravek pro nakapání  
na kůži pro kočky

• účinný proti blechám  
a klíšťatům

V akci také  ostatní výrobky 
FYPRYST®.
Veterina.*

• odčervovací tablety pro psy
• účinné proti hlísticím a tasemnicím
• 1 tableta na 10 kg

V akci také  Dehinel® Plus XL, 2 tablety, cena 159 Kč,  
Dehinel® 230mg/20mg pro kočky, 2 tablety, cena 69 Kč.
Veterina.*

VETERINA

akční cena

– 22 Kč

57,-

79,-
akční cena

– 32 Kč

87,-

119,-



Revital® Super  
Beta-karoten s měsíčkem 
a sedmikráskou  
40+20 tablet 
1 tbl. = 1,48 Kč

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 Revital® Super Beta-karoten  
s měsíčkem a sedmikráskou,  
80+40 tablet, cena 174 Kč.

Doplněk stravy.*

OPALOVÁNÍMOČOVÉ CESTY

KOSMETIKA

SWISS NATUREVIA®  
MEGA BRUSINKY®  
60 kapslí 
1 cps. = 6,32 Kč

• brusinkový extrakt Cran-Max  
se zlatobýlem, který podporuje 
zdraví a správnou funkci měchýře  
a dolních močových cest

• postupné uvolňování,  
pro dlouhodobé i AKUTní užívání

• prémiová kvalita - maximální  
síla v 1 kapsli

V akci také SWISS NATUREVIA® 
UroPerfect Manóza Rapid,  
10 sáčků, cena 199 Kč.

Doplněk stravy.*

ŽÍLY

akční cena

– 92 Kč

429,-

521,-

akční cena

– 29 Kč

89,-

118,-
akční cena

– 42 Kč

379,-

421,-

• účinná úleva od příznaků 
unavených nohou

• zmírnění příznaků již do 2 týdnů

Venoruton® Forte 500 mg  je volně prodejný 
lék k vnitřnímu užití. Obsahuje oxerutinum.*

Venoruton®  
Forte 500 mg  
60 tablet

BIOVENOL® krém  
200 ml

• vhodný k péči o pokožku  
unavených nohou se sklonem k natékání

• krém je kombinace olejů levandule, citronové trávy, 
borovice, tea tree, rozmarýnu 
a bylinných extraktů z kaštanu, 
arniky, měsíčku a jalovce

• vhodný k prokrvení nohou

Kosmetický přípravek. Bivenol micro je 
doplněk stravy.*

akční cena

– 55 Kč

144,-

199,-

* 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.

SRDCE

akční cena

– 44 Kč

534,-

578,-

MaxiCor® forte  
70+20 tobolek 
1 tob. = 5,93 Kč

• vsaďte na kvalitu, síla jedné koncentrované kapsle!
• 90% čistých omega-3
• stačí 1 tobolka každý den
• EPA a DHA přispívají k normální 

činnosti srdce
• příznivého účinku se dosáhne  

při přijetí 250 mg DHA denně

Doplněk stravy.*

Hansaplast Med 
Sensitive sterile  
náplast 6x7cm  
5 ks 

PÉČE O KŮŽI

akční cena

– 18 Kč

64,-

82,-

• náplast pro citlivou pokožku  
na ochranu středních  
a větších ran

• vhodné na rány po menším 
chirurgickém zákroku

V akci také ostatní náplasti 
Hansaplast.

Zdravotnický prostředek.*

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

BOHATÝ BEZLEPKOVÝ  
SORTIMENT

9

8

10

32

3
14

23

4

12

8

8 

10
25

14

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

BOHATÝ BEZLEPKOVÝ  
SORTIMENT

7

5

8

27

2
14

18

2

11

17

5 

8
24

11

Balení NAVÍC 
obsahuje Bivenol 
micro 20 tablet

Nyní  
k nákupu balení 
MaxiCor® forte  

30 tobolek NAVÍC 
za 0,01 Kč

OTEVÍRACÍ DOBA: 
Po – Pá:       7.00  –  17.00 hod.

            So:   8.00  –   11.00 hod.

ADRESA:
B. Němcové 282
Slavkov u Brna

KONTAKT:
tel.: 544 241 106

lekarna-namesti@email.cz
www.lekarnaslavkov.cz

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

Těšíme se na Vaši návštěvu!


