
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.

PÉČE O NOHYUreagamma mast 
pro péči o nohy
 45 ml

• Mast k péči o suchou a hrubou 
pokožku nohou. 

• Obsahuje 10% Urey - hydratační 
látka, která podporuje schopnost 
kůže pohlcovat a zadržovat vlhkost.

• Bez parfémů a konzervačních látek.

Kosmetika*

akční cena

– 30 Kč

114,-

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.

HemoStop Gel 
Max Da Vinci 
Academia
75 ml

Stop hemoroidům!
Již při prvotních 
problémech 
- štípání a pálení 
konečníku. Vhodný 
i pro těhotné a kojící ženy.

Zdravotnický prostředek*

HEMOROIDY

Cena už
od 89 Kčod 

• Tenká tryska pro přesnější aplikaci*
• Pomáhá bránit pronikání jídla pod náhradu

SLEVA až  20% 
na přípravky značky Corega

Corega
CHCSK/CHPLD/0008/18

1+1 ZDARMA
Hyaluron-Filler oční krém*

*ke koupi jakéhokoliv produktu eucerin® z řad proti vráskám Hyaluron-Filler, Hyaluron-Filler + Volume-liFT, Volume-Filler, 
Hyaluron-Filler + elaSTiCiTy, Q10 a eVen BriGHTer získáte ZDarma Hyaluron-Filler oční krém proti vráskám.  

akce platí od 1. 5. do 31. 5. 2018 nebo do vyčerpání zásob.

ZDARMA
ční krém*

KOSMETIKABepanthen® Plus 
30 g

• Na drobná poranění pro celou 
rodinu: na odřeniny, škrábance, 
trhlinky a praskliny kůže. Podporuje 
hojení řezných ran.

• Brání vzniku a šíření infekce v ráně.
• Díky dexpanthenolu hydratuje a 

ránu hojí.
V akci také Bepanthen® Plus, 100 g,  
cena 299 Kč.

Léčivý přípravek k vnějšímu použití. *
L.CZ.MKT.CC.03.2017.0974

akční cena

– 26 Kč

129,-

155,-

akční cena

– 23 Kč

124,-

147,-

Znáte 
z TV

Vámi vybrané produkty na bezlepek.pharmapoint.cz 
si můžete vyzvednout ve více než 175 lékárnách PharmaPoint
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Vámi vybrané produkty na bezlepek.pharmapoint.cz 
si můžete vyzvednout ve více než 170 lékárnách PharmaPoint
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ALERGIE

akční cena

– 27 Kč

119,-

146,-

Analergin Neo 
5mg
20 potahovaných tablet

K léčbě příznaků spojených 
s alergickými stavy, jako jsou: 
senná a alergická rýma a chronická 
kopřivka.

Volně prodejný v 10 a 20tabletovém 
balení. Lék k vnitřnímu užití s úč. látkou 
levocetirizin.*

BOLEST

akční cena

– 31 Kč

114,-

145,-

Ibalgin® 400
100 potahovaných tablet100 potahovaných tablet

• Bolest hlavy,  zubů, 
zad, svalů a kloubů, 
menstruační bolest.

• Horečka při chřipkových 
onemocněních.

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

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje 
ibuprofenum.* 

BOLEST

– 40 Kč

akční cena

159,-

199,-

PRŮJEM

– 29 Kč

akční cena

147,-

176,-

Imodium®, 
tvrdé 
tobolky  
20 tvrdých tobolek

RYCHLÁ A ÚČINNÁ LÉČBA PRŮJMU. Úleva často již 
po 1. dávce. K léčbě akutního a chronického průjmu. 
Neovlivňuje přirozenou střevní mikrofl óru.
V akci také ostatní produkty Imodium®

Reklama na léčivý přípravek. Tvrdé tobolky Imodium® a tablety 
dispergovatelné v ústech Imodium® Rapid 2mg obsahují 
loperamid-hydrochlorid a jsou k 
perorálnímu podání. * Před užitím 
si pečlivě přečtěte celou příbalovou 
informaci. Držitel registrace McNeil 
Products Ltd., UK. Místní zástupce: 
Johnson & Johnson, s.r.o., Walterovo 
náměstí 329/1, 158 00 Praha 5-Jinonice

RYCHLÁ A ÚČINNÁ LÉČBA PRŮJMU. Úleva často již RYCHLÁ A ÚČINNÁ LÉČBA PRŮJMU. Úleva často již 

TRÁVENÍHylak® forte
100 ml

Hylak forte obnovuje přirozené 
prostředí ve střevě, čímž přispívá 
k rychlé úpravě narušené 
mikrobiální rovnováhy. 

Lék k vnitřnímu užití.* 

Znáte 
z TV

Fenistil 1mg/g 
gel
50 g

Rychlá a účinná úleva od svědení různého původu. 
Účinkuje přímo v místě svědení 
a podráždení. Forma gelu má 
chladivý účinek.
V akci také Fenistil 1mg/g gel, 
30 g, cena 154 Kč.

Lék k zevnímu použití. Obsahuje 
dimetindeni maleas.*

akční cena

– 45 Kč

214,-

259,-

ANTIHISTAMINIKA

akční cena

– 35 Kč

159,-

194,-

ALERGIEAllergodil® 
oční kapky
6 ml

Léčí příznaky alergického 
zánětu spojivek jako 
zarudnutí, svědění nebo 
slzení očí, vč. příznaků 
zánětu nosní sliznice.
V akci také Allergodil®, 10 ml, 
cena 144 Kč.

Allergodil oční kapky, oční kapky, 
roztok a Allergodil 1 mg/ml, nosní sprej, 
roztok jsou léčivé přípravky k očnímu 
a nosnímu podání s léčivou látkou 
azelastin hydrochlorid.*

Nalgesin® S
40 potahovaných tablet

• Lék na bolesti 
hlavy, zubů, zad, svalů, kloubů,
menstruační bolesti, bolesti 
spojené s nachlazením.

V akci také Nalgesin® S, 
20 potahovaných tablet, 
cena 99 Kč.

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje sodnou sůl 
naproxenu.*

akční cena

– 28 Kč

129,-

157,-

KLOUBY

akční cena

– 60 Kč

289,-

349,-

Barny‘s Klokan  
60 + 30 kapslí
1 tbl. = 3,21 Kč

Klouby - šlachy - vazy
Unikátní a efektivní kombinace 
7 složek v jednom přípravku: tři 
kolageny, vitamin C, glukosamin, 
chondroitin a kyselina hyaluronová 
z bezpečného přírodního zdroje.

Doplněk stravy*

60 + 30 kapslí
1 tbl. = 3,21 Kč

Klouby - šlachy - vazy

velká 
soutěž

KLOUBY

akční cena

– 80 Kč

369,-

449,-

Voltaren® 
Forte 2,32%
gel 150 g

• Analgetikum 
ve formě gelu 
s účinkem na 12 hodin.

• Ulevuje od bolesti zad, 
svalů a kloubů.

• Stačí aplikovat pouze 2x denně.
• Snadno otevíratelný uzávěr.

Lék na vnější použití. Obsahuje 
diclofenacum diethylaminum.*

Znáte 
z TV

Voltaren®

Forte 2,32%

kartáček 
Sensodyne 

NAVÍC
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ČERVEX SWISS 
30 tobolek
1 tob. = 19,97 Kč

Pro život bez vetřelců, kteří by na 
lidech mohli parazitovat¹.
¹obsahuje extrakt z papáji, jež 
podporuje zánik střevních vetřelců.

Doplněk stravy*

akční cena

– 104 Kč

599,-

703,-

DETOXIKACE

AKČNÍ NABÍDKA

Forfemina Slim / 60 kapslí
1 cps. = 3,48 Kč

• Pomáhá odstraňovat přebytečnou vodu z těla.
• Pomáhá udržovat normální tělesnou hmotnost.
• Přispívá k detoxikaci organismu.
• Brání vzniku otoků dolních končetin a rozvoji celulitidy.                                                                    
• Nehormonální přípravek.

Doplněk stravy*

akční cena

– 62 Kč

209,-

271,-

HUBNUTÍ

Znáte 
z TV

akční cena

– 25 Kč

94,-

119,-

NEVOLNOSTAntimetil®  
30 tablet
1 tbl. = 3,13 Kč

Klidný žaludek nejen na cestách
• cestovní nevolnost                                                                              
• těhotenská nevolnost                                                                       
• pro dospělé a děti již od 3 let                                                     
Standardizovaný extrakt zázvoru,
pro klidný žaludek.

Doplněk stravy*

Lactulosa 
BIOMEDICA
50% roztok 
laktulózy 
500 ml

Účinné projímadlo, které
působí místně v tlustém 
střevě a téměř se nevstřebává. 
Způsobuje změknutí stolice, 
nenarušuje fyziologickou 
činnost střev.
V akci také Lactulosa BIOMEDICA 
sirup 250 ml, cena 94 Kč.

Léčivo proti zácpě, sirup k vnitřnímu užití, 
léčivá látka lactulósa.*

akční cena

– 35 Kč

124,-

159,-

TRÁVENÍ TRÁVENÍTRÁVENÍIberogast®

20 ml
Espumisan® 
40 mg, měkké tobolky
50 tobolek

Síla bylin proti 
zažívacím potížím
• Ulevuje od 1 i více 

zažívacích potíží 
najednou

• Pomáhá při nevolnosti, 
při nadýmání, pocitu plnosti, 
bolestech a křečích

• Unikátní léčivý přípravek z 9 bylin
V akci také Iberogast®, 50 ml, 
cena 289 Kč.

Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.*
L.CZ.MKT.CC.01.2018.1285

Č. 1 v ČR v léčbě příznaků 
zažívacích obtíží způsobených plyny, 
pro dospělé a děti od 6 let, 
lze užívat v těhotenství.
V akci také Espumisan® 40 mg, 
měkké tobolky, 100 tobolek, 
cena 149 Kč.

Lék Espumisan® obsahuje simetikon.
K vnitřnímu užití.*

akční cena

– 20 Kč

79,-

99,-
akční cena

– 50 Kč

149,-

199,-

ÚNAVABioaktivní® 
Q10 GOLD 100mg
30 kapslí
1 cps. = 19,27 Kč

Přispívá ke snížení únavy a 
vyčerpání.  Identická forma 
koenzymu Q10, kterou tvoří 
lidské tělo.  Vynikající biologická 
dostupnost a doložený účinek.

Doplněk stravy*

akční cena

– 100 Kč

579,-

679,-

ÚNAVAMAXI HOŘČÍK
60 tablet
1 tbl. = 2,90 Kč

• Vysoký obsah hořčíku (magnézia) 
v jedné tabletě.

• Hořčík přispívá ke snížení míry 
únavy a k normální činnosti svalů.

Doplněk stravy*

akční cena

– 15 Kč

154,-

169,-

MULTIVITAMÍNMarťánci Gummy 
Echinacea 20mg
50 tablet
1 tbl. = 3,08 Kč

• Vitamíny s echinaceou pro podporu imunity.
• Vitamín C a zinek pomáhají posilovat imunitu 

organismu.
• Vitamíny pro podporu správného 

fyziologického růstu.
V akci také Marťánci Gummy Černý bez 20mg, 
50 tablet, cena 154 Kč.

Doplňky stravy*

akční cena

– 21 Kč

174,-

195,-

50 tobolek50 tobolek

Č. 1 v ČR v léčbě příznaků 
zažívacích obtíží způsobených plyny, 
pro dospělé a děti od 6 let, 

Znáte 
z TV
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OPALOVÁNÍDaylongTM 
extreme 
SPF 50+
50 ml

• Vysoká, dlouhotrvající 
ochrana před UVA 
a UVB zářením.

• Extrémně odolné vůči 
sladké i slané vodě.

• Ošetřuje kůži vitamínem 
E a Aloe vera.

• Bez parfemu a odolný vůči potu.
V akci také DaylongTM kids SPF 30, 
200 ml, cena 489 Kč, DaylongTM 
ultra SPF 25, 200 ml, cena 514 Kč.

Kosmetika*

Hydrokoloidní náplast na ošetření puchýřů, urychluje hojení, zesílená vrstva hydrokolidu 
uprostřed náplasti. Náplasti se nelepí na ránu a jsou bezbolestně snímatelné. 
V akci také všechny hydrokoloidní náplasti URGO.

Zdravotnické prostředky*

akční cena

– 22 Kč

109,-

131,-

NÁPLASTI

akční cena

– 51 Kč

299,-

350,-

IMUNITABioaktivní® 
Selen+Zinek FORTE
60 tablet
1 tbl. = 4,98 Kč

Extra dávka čistého selenu pro 
řádně fungující imunitní systém. 
Podporuje normální acidobazickou 
rovnováhu v těle.

Doplněk stravy*

– 51 Kč

1 tbl. = 4,98 Kč

Extra dávka čistého selenu pro 

akční cena

– 95 Kč

364,-

459,-

IMUNITATEREZIA 
Rakytníkový olej 100% 
60 tobolek
1 tob. = 6,07 Kč

100% olej bez 
příměsí z rakytníku 
na podporu imunity, 
srdce a pokožky. 
Tobolky na vnitřní 
a kapky na vnější použití.
V akci také TEREZIA Rakytníkový 
olej 100%, 30 tobolek, cena 194 Kč, 
TEREZIA Rakytníkový olej 100% 
kapky BIO, 10 ml, cena 89 Kč, 
TEREZIA Rakytníkový olej 100% 
kapky BIO, 30 ml, cena 229 Kč.

Doplňky stravy*

akční cena

– 65 Kč

244,-

309,-

KLOUBYTEREZIA 
Klouby fi t
60 kapslí
1 cps. = 4,07 Kč

Obsahuje přírodní komplex minerálů 
Aquamin - přírodní zdroj vápníku 
a hořčíku. Obohaceno o boswelli, 
šípek, rakytník a shii-take. Boswellia 
podporuje pohybový aparát, kosti a 
klouby a posiluje jejich činnost.

Doplněk stravy*

OPALOVÁNÍGS Betakaroten 
FORTE s měsíčkem 
80 + 40 kapslí
1 cps. = 1,62 Kč

• Silná dávka beta-karotenu 
pro krásné opálení. 

• Jedinečná kombinace 
beta-karotenu, 
měsíčku lékařského, 
biotinu a zinku.

• Měsíček lékařský 
blahodárně působí 
na pokožku a napomáhá k jejímu 
zklidnění po opalování.

V akci také GS Betakaroten s 
měsíčkem, 90 + 45 kapslí, 
cena 154 Kč.

Doplňky stravy*

• Silná dávka beta-karotenu 

na pokožku a napomáhá k jejímu 

REPELENT

SRDCE, MOZEKOmega 3 FORTE
120 + 60 tobolek
1 tob. = 1,36 Kč

• Vysoká dávka omega¬3 prémiové kvality pro zdravé 
srdce, mozek a zrak.

• EPA a DHA přispívají k normální funkci srdce.
• DHA pak také k normální funkci 

mozku a zraku.
• Navíc 50 % ZDARMA!
V akci také Vápník-Hořčík-Zinek 
Osteo, 100 + 30 tablet, 184 Kč.

Doplňky stravy*

120 + 60 tobolek

akční cena

– 36 Kč

209,-

245,-

ŽÍLY A CÉVYBIVENOL® micro  
60 + 10 tablet
1 tob. = 2,99 Kč

• Pro normální činnost 
kardiovaskulárního systému.

• Mikronizace částic za účelem 
zvýšení vstřebatelnosti a 
využitelnosti účinných látek

• Obsahuje 10mg resveratrolu 
z křídlatky japonské.

Doplněk stravy*

akční cena

– 25 Kč

129,-

154,-

NERVOVÁ 
SOUSTAVAB-Komplex forte 

Zentiva
100 potahovaných tablet
1 tbl. = 1,29 Kč

• Vitaminy B1, B2, 
B6 a niacin 
přispívají k normální 
činnosti nervové soustavy.

• Vitamin B2 a niacin přispívají k udržení normálního 
stavu pokožky a sliznic.

• Vitamin B2, B6, niacin a kyselina panthothenová 
přispívají ke snížení míry únavy 
a vyčerpání.

V akci také B-Komplex Zentiva, 
100 potahovaných tablet, 
cena 74 Kč.

Doplněk stravy* 

URGO HOJENÍ PUCHÝŘŮ Na paty
hydrokoloidní náplast 5 ks

akční cena

– 55 Kč

244,-

299,-

tester 
BIVENOL 

krém 
NAVÍC

akční cena

– 75 Kč

264,-

339,-
akční cena

– 45 Kč

194,-

239,- 1+1

Diffusil repelent 
Plus 
100 ml

Vysoce účinný 
přípravek s 
repelentními 
účinky na pokožku 
i oděv a obuv. 
Spolehlivě chrání 
proti komárům i 
tygřím až 6 hodin, 
ovádům až 5 hodin 
a klíšťatům až 4 
hodiny. Speciálně 
vytvořen pro pohyb 
v přírodě s velkým 
výskytem komárů. 
Účinná látka: 
Icaridin 16%.

Kosmetický přípravek* ZDARMA



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.

PÉČE O NOHYUreagamma mast 
pro péči o nohy
 45 ml

• Mast k péči o suchou a hrubou 
pokožku nohou. 

• Obsahuje 10% Urey - hydratační 
látka, která podporuje schopnost 
kůže pohlcovat a zadržovat vlhkost.

• Bez parfémů a konzervačních látek.

Kosmetika*

akční cena

– 30 Kč

114,-

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.

HemoStop Gel 
Max Da Vinci 
Academia
75 ml

Stop hemoroidům!
Již při prvotních 
problémech 
- štípání a pálení 
konečníku. Vhodný 
i pro těhotné a kojící ženy.

Zdravotnický prostředek*

HEMOROIDY

Cena už
od 89 Kčod 

• Tenká tryska pro přesnější aplikaci*
• Pomáhá bránit pronikání jídla pod náhradu

SLEVA až  20% 
na přípravky značky Corega

Corega
CHCSK/CHPLD/0008/18

1+1 ZDARMA
Hyaluron-Filler oční krém*

*ke koupi jakéhokoliv produktu eucerin® z řad proti vráskám Hyaluron-Filler, Hyaluron-Filler + Volume-liFT, Volume-Filler, 
Hyaluron-Filler + elaSTiCiTy, Q10 a eVen BriGHTer získáte ZDarma Hyaluron-Filler oční krém proti vráskám.  

akce platí od 1. 5. do 31. 5. 2018 nebo do vyčerpání zásob.

ZDARMA
ční krém*

KOSMETIKABepanthen® Plus 
30 g

• Na drobná poranění pro celou 
rodinu: na odřeniny, škrábance, 
trhlinky a praskliny kůže. Podporuje 
hojení řezných ran.

• Brání vzniku a šíření infekce v ráně.
• Díky dexpanthenolu hydratuje a 

ránu hojí.
V akci také Bepanthen® Plus, 100 g,  
cena 299 Kč.

Léčivý přípravek k vnějšímu použití. *
L.CZ.MKT.CC.03.2017.0974

akční cena

– 26 Kč

129,-

155,-

akční cena

– 23 Kč

124,-

147,-

Znáte 
z TV

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 170 lékárnách PharmaPoint

BOHATÝ BEZLEPKOVÝ 
SORTIMENT

9

7

7

29

3
14

20

4

13

13

8 

11
24

13

Otevírací dOba: 
Po – Pá:       7.30  –  17.30 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!


