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Akční ceny platí od 01. 11. 2018 do 30. 11. 2018 nebo do vyprodání zásob
RÝMA
Olynth® HA 0.1%
nosní sprej, roztok

QUIXX®,
nosní sprej

10 ml

30 ml

znáte
z TV

RÝMA

o

k r o k

b l í ž

www.pharmapoint.cz

Oscillococcinum®

PREVENCE

30 dávek

• rychle uvolňuje ucpaný nos
• zvlhčuje nosní sliznici díky
obsahu kyseliny hyaluronové
ve formě sodné soli
• neobsahuje konzervační látky
V akci také Olynth® HA 0.05% nosní
sprej, roztok, 10 ml, cena od 94 Kč,
Olynth® 0.1% nosní sprej, roztok,
10 ml, cena od 74 Kč, Olynth®
0.05% nosní sprej, roztok, 10 ml,
cena od 74 Kč.
Reklama na léčivý přípravek. Nosní sprej, roztok
Olynth® HA 0,05 %, Olynth® HA 0,1 %, Olynth®
0,05 %, Olynth® 0,1 % obsahuje xylometazolinhydrochlorid a je určen k nosnímu podání. Před
použitím 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*.

PARALEN® GRIP
chřipka a bolest

– 14 Kč

108,akční cena

od

94,-

CHŘIPKA,
NACHLAZENÍ

24 potahovaných tablet

• efektivně uvolní nos
při rýmě a nachlazení
• zprůchodní nos, sníží
otok sliznice, zředí hlen
• nezpůsobuje závislost,
vhodný pro těhotné a
kojící ženy a děti od 6 měsíců
věku
V akci také QUIXX® acute, 100 ml,
cena od 184 Kč.
Zdravotnický prostředek k aplikaci do nosu*

RobitussinTM
Expectorans
sirup na
odkašlávání

– 29 Kč

146,akční cena

od

117,-

KAŠEL

• STOP vlhkému kašli
• léčí vlhký kašel a napomáhá
odkašlávání
• uvolňuje hlen a ulevuje
dýchacím cestám
• pro děti již od 2 let a dospělé

– 30 Kč

V akci také PARALEN® GRIP chřipka
a kašel, 24 potahovaných tablet,
cena 119 Kč.
Volně prodejný lék k vnitřnímu užití*

ACYLPYRIN®

149,akční cena

119,BOLEST

10 tablet

V akci také RobitussinTM
Antitussicum sirup na suchý
dráždivý kašel, 100 ml,
cena 124 Kč.
RobitussinTM Expectorans na odkašlávání
(guaifenesinum) a RobitussinTM Antitussicum
na suchý dráždivý kašel (dextromethorphani
hydrobromidum monohydricum) jsou léky
k vnitřnímu užití.*

Apo-Ibuprofen
400 mg

Homeopatický léčivý přípravek k vnitřnímu
užití.*

– 140 Kč

709,akční cena

569,-

BOLEST V KRKU
Septabene®
3 mg/1 mg, pastilky

16 pastilek

100 ml

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

• preventivně a od prvních příznaků
• léčba pro celou rodinu
• bez věkového omezení

– 19 Kč

143,akční cena

124,BOLEST

100 potahovaných tablet

• komplexní léčba
bolesti v krku:
protizánětlivý,
analgetický
a antiseptický
účinek
• snižuje
lokální
známky
zánětu:
bolest,
zarudnutí, otok, pocit tepla
• dvě příchutě: eukalyptus nebo
citron a bezový květ
V akci také Septabene® 1,5 mg/ml
+ 5,0 mg/ml, orální sprej, roztok,
30 ml, cena 134 Kč.
Lék k vnitřnímu užití*

Voltaren® Forte
2.32% gel

– 30 Kč

149,akční cena

119,TOPICKÁ BOLEST

100 g

znáte
z TV

• tradiční přípravek - lék snižuje
horečku a bolest při chřipce
a nachlazení
ACYLPYRIN®, tablety - registrovaný léčivý
přípravek k vnitřnímu užití. Perorální
podání. Jedna tableta obsahuje acidum
acetylsalicylicum 500 mg.*

– 7 Kč

36,akční cena

29,-

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

– 40 Kč

147,akční cena

107,-

• analgetikum ve formě gelu
s účinkem na 12 hodin
• tlumí bolest zad, svalů a kloubů
• stačí aplikovat 2x denně
• snadno otevíratelný uzávěr
Lék na vnější použití. Obsahuje diclofenacum
diethylaminum.*

– 65 Kč

329,akční cena

264,-

AKČNÍ NABÍDKA
MUCONASAL®
PLUS

RÝMA

10 ml

StérimarTM Cu
Nos náchylný
k infekci

RÝMA

listopad 2018

SeptaNazal®
pro dospělé

RÝMA

10 ml

50 ml

• rychle, účinně
a dlouhodobě
uvolní nos při
rýmě a nachlazení
• navíc osvěží vůní máty
– 18 Kč
a eukalyptu, které umocní
zážitek z volného dýchání
115,• vhodný pro dospělé a děti od 6 let
akční cena
Volně prodejný lék k nosnímu použití.
Obsahuje tramazolini hydrochloridum.*

Levopront®
tablety 60 mg
10 tablet

97,KAŠEL

znáte
z TV

Levopront ® kapky, sirup a tablety obsahují
levodropropizin. Lék k vnitřnímu užití.*

COLDREX®
horký nápoj
citron
s medem

V akci také StérimarTM Na ucpaný nos,
50 ml, cena 194 Kč.
Zdravotnický prostředek, CE 0459*

– 23 Kč

217,akční cena

194,-

KAŠEL
ERDOMED®
225 mg, granule pro
perorální suspenzi

• nosní sprej ke snížení
otoku nosní sliznice
při rýmě
• uvolňuje nos a hojí nosní sliznici
• nástup účinku za 5–10 minut
V akci také SeptaNazal® pro děti,
10 ml, cena 69 Kč.
Lék k nosnímu podání*

Stodal® sirup

– 30 Kč

99,akční cena

69,KAŠEL

200 ml

20 sáčků

• rychlá úleva od
suchého kašle
• při tlumení kašle
působí přímo
v dýchacích cestách
bez nežádoucího
ovlivnění mozku
• lék vhodný i pro
alergiky, určeno
dospělým a dospívajícím od 12 let
• Levopront® sirup pro dospělé
a děti již od 2 let
V akci také Levopront® kapky,
15 ml, cena 99 Kč, Levopront®
sirup, 20 ml, cena 119 Kč.

• přírodní mořská voda s příměsí
mědi na infekční bakteriální
rýmu
• vhodný pro nos náchylný
k infekci - měď působí
protibakteriálně, snižuje riziko
komplikací rýmy a bakteriální
infekce
• vhodný pro všechny věkové
kategorie, těhotné i kojící ženy

– 25 Kč

144,akční cena

119,CHŘIPKA,
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.*

– 35 Kč

219,akční cena

184,-

• léčivý rostlinný přípravek
• účinný na suchý i vlhký kašel
• neobsahuje umělá sladidla
• rodinné balení 200 ml
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Použití
tohoto tradičního rostlinného léčivého
přípravku je založeno výlučně na zkušenosti
z dlouhodobého použití.*

Septofort 2 mg

– 41 Kč

188,akční cena

147,BOLEST V KRKU

24 pastilek

10 sáčků
• horký nápoj pro rychlou
úlevu od příznaků chřipky
a nachlazení
• kombinace 3 účinných
látek odstraňuje bolest
hlavy, svalů a kloubů,
bolesti v krku
• uvolňuje ucpaný nos a snižuje
horečku
V akci také COLDREX® horký nápoj
citron, 10 sáčků, cena 147 Kč.
Lék k vnitřnímu užití*

– 32 Kč

179,akční cena

147,-

•
•
•
•

léčí příčinu bolesti v krku
ničí široké spektrum bakterií i viry
proti infekcím v dutině ústní
mátová příchuť

V akci také Sinulan® Express Forte sprej, 15 ml, cena 124 Kč.
Sinulan® Express Forte je zdravotnický prostředek. Septofort 2mg je lék k vnitřnímu užití. Obsahuje chlorhexidin.*

MAGNE B6® FORTE tablety

– 25 Kč

129,akční cena

104,ÚNAVA

50 tablet

1 tbl. = 3,14 Kč

Magne B6® Forte tablety obsahují citrát hořčíku pro účinné doplnění hořčíku. Hořčík
a vitamín B6 přispívají ke snížení míry únavy a vyčerpání a k normální psychické činnosti.
Doplněk stravy*

– 33 Kč

190,akční cena

157,-

www.pharmapoint.cz

Neo-angin® bez cukru

NACHLAZENÍ

24 pastilek

Dexoket® 25
tablety

BOLEST

10 potahovaných tablet

znáte
z TV

Nachlazení dospělí - komplexní řešení!
• Neo-angin® bez cukru proti bolesti v krku ve třech příchutích
• Nasic® nosní sprej proti akutní rýmě s hojivým panthenolem navíc
• Neo-bronchol® proti vlhkému kašli v praktické formě pastilek

akční
cena
127 Kč

akční
cena
84 Kč

– 28 Kč

155,-

V akci také Neo-angin® třešeň, 24 pastilek, cena 127 Kč, Neo-angin® šalvěj, 24 pastilek, cena 127 Kč.

akční cena

127,-

Neo-angin® bez cukru je lék k místnímu užití v ústech a v krku. Nasic® je lék k nosnímu podání. Neo-bronchol® je lék
s účinnou látkou ambroxol k místnímu užití v ústech a v krku.*

Isla® Cassis

BOLEST V KRKU

30 pastilek

MUCOSOLVAN®
pro dospělé

KAŠEL

100 ml

Rychlá a účinná
pomoc, když vás
zasáhne bolest:**
• pohybového aparátu
• zubů
• menstruační
** ke krátkodobé léčbě bolesti mírné
až střední intenzity
V akci také Dexoket® 25 mg
granule pro perorální roztok,
10 sáčků, cena 77 Kč.
Léky k vnitřnímu užití. Obsahují
dexketoprofen trometamol.*

Nasivin® 0,05%
nosní sprej,
roztok

- 15 Kč

89,akční cena

74,RÝMA

10 ml

Pomáhá při:
• nadměrné námaze hlasivek
• škrábání a pálení v krku
• bolesti způsobené klimatizací
• vhodné pro dospělé a děti od 4 let
V akci také Isla® Mint, 30 pastilek,
cena 117 Kč, Isla® Moos, 30 pastilek,
cena 117 Kč, Isla® Ginger,
30 pastilek, cena 117 Kč.
Zdravotnický prostředek*

RAKYTNÍČEK®
multivitamínové
želatinky
s rakytníkem

– 40 Kč

157,akční cena

117,IMUNITA

1 ks = 2,67 Kč

• skvělá chuť díky obsahu
20% ovocné šťávy
• obsahuje 9 vitamínů včetně rakytníku na podporu
obranyschopnosti organizmu
• bez příměsí a konzervačních látek

Doplněk stravy*

– 27 Kč

131,-

V akci také MUCOSOLVAN® long
effect, 20 tobolek, cena 114 Kč.

akční cena

104,-

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje ambroxili hydrochloridum.*

TRÁVENÍ

Iberogast®
20 ml

70 ks

V akci také RAKYTNÍČEK®
multivitamínové želatinky s
rakytníkem Džungle, Hruška,
Višeň, 70 ks, Mořský svět, 140 ks,
každý za cenu 187 Kč.

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

– 51 Kč

238,akční cena

187,-

Unikátní síla 9 bylin
proti zažívacím
potížím.
• ulevuje od 1 i více
zažívacích potíží
najednou
• pomáhá při
nevolnosti,
při nadýmání,
pocitu plnosti,
bolestech a křečích
• nyní rodinné balení
50 ml za atraktivní cenu!

– 31 Kč

195,akční cena

Voltaren® 140mg Léčivá náplast

Lék na vnější použití. Obsahuje diclofenacum diethylaminum.*

TEREZIA
BrusLinky
AKUT

91,akční cena

77,-

MOČOVÉ CESTY

1 cps. = 18,70 Kč

Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. L.CZ.MKT.
CC.07.2018.1441*

• tenká, samostatně balená léčivá náplast pro úlevu od akutní bolesti,
zánětu a otoku přímo v místě aplikace
• působí 24 hodin při použití 2x denně

Lék k nosnímu podání s léčivou látkou
oxymetazolin-hydrochlorid.*

– 14 Kč

10 kapslí

V akci také Iberogast®, 50 ml,
cena 304 Kč.

5 ks

• rychlá úleva od ucpaného nosu  nástup účinku do několika sekund
• pro dospělé a děti od 8 let

164,-

• spojením brusinek
a bylinek vzniká silný
pomocník na močové cesty
• obohaceno o truskavec ptačí, zlatobýl lékařský,
medvědici lékařskou a D-manózu
• medvědice lékařská podporuje normální funkci
močového měchýře
• truskavec ptačí napomáhá
eliminovat množství některých
– 52 Kč
bakterií na stěnách močových cest
V akci také TEREZIA BrusLinky,
60 kapslí, cena 207 Kč.
Doplněk stravy*

239,akční cena

187,TOPICKÁ BOLEST

znáte
z TV

– 72 Kč

349,akční cena

277,-

www.pharmapoint.cz

IMUNITA

Hlíva
JACK HLÍVÁK
pro děti

SINUPO FORTE®

IMUNITA

20 tobolek
1 tob. = 7,45 Kč

Marťánci®
PROimun

IMUNITA

30 tablet
1 tbl. = 5,47 Kč

60 tablet
1 tbl. = 5,40 Kč

Foukací
fixy na textil
NAVÍC
• s obsahem
beta-1,3/1,6 D-glukanu
z hlívy ústřičné,
rakytníku, nukleotidů
a selenu, který posiluje
obranyschopnost
• skvělá jahodová chuť

- 58 Kč

Doplněk stravy*

382,akční cena

324,IMUNITA

Volné cesty, volný dech
• s prvosenkou jarní pro podporu zdraví horních cest
dýchacích
• pro zklidňující účinek na hltan,
- 23 Kč
krk a hlasivky
• pro podporu vykašlávání
172,• s vitamínem C pro podporu
akční
cena
snížení míry únavy a vyčerpání
Doplněk stravy*

149,-

• směs bylinných extraktů
pro podporu imunity
před a během rizikových
období
• s výtažky z černého bezu
a šípků a s vitamínem C
pro podporu funkce
imunitního systému
• obohaceno o betaglukany
z přírodních zdrojů
• vhodné pro děti od 3 let
V akci také Marťánci® PROimun
sirup, 150 ml, cena 164 Kč.
Doplňky stravy*

IMUNITA
Bioaktivní®
Selen+Zinek FORTE

Orofar® pastilky
1mg/1mg

60 tobolek

60 tablet

24 pastilek

1 tob. = 4,73 Kč

1 tbl. = 5,23 Kč

Betaglukan
IMU 200 mg

• obsahuje 200 mg přírodního betaglukanu,
150 mg inulinu a 5 µg vitamínu D
• vitamín D přispívá k normální
– 92 Kč
funkci imunitního systému
• betaglukan je kvasničného původu
376,s garancí čistoty min. 80%
akční
cena
• vhodný k dlouhodobému užívání

Ideální antioxidační komplex,
organický selen s vitamíny a
minerály, pro správnou funkci
imunitního systému a štítné
žlázy. Vyrobeno v Dánsku ve
farmaceutické kvalitě.

Doplněk stravy*

Doplněk stravy*

284,-

BIOTUSSIL® sirup

– 37 Kč

351,akční cena

314,KAŠEL

100 ml

- 35 Kč

199,akční cena

164,BOLEST V KRKU

• proti bolesti v krku
- antiseptické a anestetické vlastnosti
• tlumí bolest a léčí infekci
• působí proti virům i proti bakteriím a kvasinkám
• pastilky s pomerančovou příchutí – 36 Kč
V akci také Orofar® 2mg/ml+1.5mg/ml
sprej, 30 ml, cena 147 Kč.
Lék k rozpouštění v ústech. Obsahuje
benzoxonium a lidokain.*

165,akční cena

129,-

NACHLAZENÍ
HerbalMed®
HotDrink Dr.Weiss
nachlazení
a rýma

180 g
100 g = 70,56 Kč

Tradiční rostlinný léčivý přípravek užívaný
jako pomocný lék při onemocnění
dýchacích cest včetně rýmy a zánětů
vedlejších nosních dutin.
Vhodný pro děti od 4 let.
Lék k vnitřnímu užití*

Centrum® pro ženy, vánoční balení

– 27 Kč

134,akční cena

107,-

• přírodní, silný a účinný
• unikátní kombinace 20 bylinných
extraktů
• lze kombinovat s ostatními léky
včetně antibiotik
• vhodný pro těhotné a kojící ženy
• bez umělých barviv, aromat,
sladidel a dalších chemických látek
V akci také HerbalMed® HotDrink
Dr.Weiss kašel a průdušky, 180 g,
cena 127 Kč.
Doplňky stravy*

– 22 Kč

149,akční cena

127,MULTIVITAMÍN

60 tablet
1 tbl. = 6,82 Kč

• kompletní multivitamín s minerály a stopovými prvky v limitované vánoční edici
• vytvořen speciálně pro potřeby moderních žen
V akci také Centrum® pro muže, vánoční balení, 60 tablet, cena 409 Kč.
Doplněk stravy*

– 58 Kč

467,akční cena

409,-

www.pharmapoint.cz

SPECIÁLNÍ VÝŽIVA
DIAbox
Vitamíny pro diabetiky

90 tablet

TEREZIA
Hlíva ústřičná
+ lactobacily

IMUNITA

NEOSPAN forte

SPÁNEK

45 tobolek
1 tob. = 4,16 Kč

60+60 kapslí
1 cps. = 2,87 Kč

Společné balení produktů ušitých na míru!
Vitamíny pro diabetiky s obsahem vitamínů, minerálů
a antioxidantů. Balení navíc
– 22 Kč
obsahuje Ureagammu, mast
s obsahem 10% Urey, k péči
249,o suchou a hrubou pokožku
akční
cena
nohou. Do vyprodání zásob!

227,-

Doplněk stravy*

LuteinPlus 20 mg

OČI

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

– 45 Kč

* Nejvyšší obsah deklarovaných
betaglukanů dle průzkumu z
lékáren, květen 2018.

389,akční cena

344,-

Doplněk stravy*

Bivenol micro

ŽÍLY A CÉVY

60+10 tablet zdarma

70+50 tobolek

1 tob. = 2,77 Kč

• extra silná dávka kozlíku lékařského + pomerančovník
hořký pomáhá s usínáním, zlepšuje
kvalitu spánku a omezuje
– 34 Kč
předčasné probouzení
• nenávykové složení obsahuje
221,vědecky ověřené složky
akční
cena
s prokázanou účinností
Doplněk stravy*

MEGAFYT
PHARMA
Výběr čajů
pro děti

187,ČAJ

30 ks

• vyvážené složení pro výživu očí s vitamínem A a zinkem
• obohaceno o zeaxanthin, lutein
– 95 Kč
a vitamín E
V akci také Vápník Hořčík ZinekOSTEO,
100+30 tablet, cena 194 Kč.
Doplňky stravy*

499,akční cena

404,MAST

NISITA®
nosní mast
10 g

Komplexní péče pro unavené nohy.
V akci také Biovenol® krém na nohy,
200 ml, cena 114 Kč.
Bivenol micro je doplněk stravy.
Biovenol® krém na nohy je kosmetický
přípravek.*

– 51 Kč

245,akční cena

194,-

KOSMETIKA
Eucerin®
HYALURONFILLER+ELASTICITY
denní krém

• dárkové sady
6 druhů čajů
• různé příchutě
V akci také MEGAFYT PHARMA
Čaje pro chvíle pohody, 30 ks,
cena 77 Kč.
Potravina*

UNIXDERMA®
čistící pěna

– 28 Kč

105,akční cena

77,-

HYGIENA

400 ml

50 ml

• denní krém zlepšující
pružnost pleti
• vyplňuje hluboké vrásky
• zvlhčuje nosní sliznici a uvolňuje
zaschlé strupy
• zlepšuje dýchání nosem
• vhodná pro kojence, děti i dospělé

– 32 Kč

Zdravotnický prostředek*

129,akční cena

97,-

Bepanthen® Care mast
100+30g
• pomáhá chránit dětský zadeček před vznikem opruzení
• pro každodenní péči
• pečuje i o kojením namáhané prsní bradavky
Kosmetický přípravek, L.CZ.MKT.CC.04.2018.1402*

V akci také Eucerin® HYALURONFILLER+ELASTICITY noční krém,
50 ml, cena 599 Kč, Eucerin®
HYALURON-FILLER+ELASTICITY
olejové sérum, 30 ml, cena 694 Kč.
Kosmetika*

– 146 Kč

745,akční cena

599,-

• rychlé a šetrné čištění silně
znečistěných partií pokožky
při (stolicové) inkontinenci
• příjemná, lehká pěna, snadno
se roztírá
• předchází vzniku proleženin
• neutralizuje pachy a příjemně
svěže voní
• spolehlivě chrání pokožku před
škodlivými vlivy
Kosmetika*

– 14 Kč

101,akční cena

87,-

KOSMETIKA

Balení
obsahuje
30 g masti
NAVÍC

* Nejprodávanější značka v ČR v lékárnách v kategorii péče o zadeček v období 03/2017-03/2018, zdroj IMS, počet prodaných kusů.

– 20 Kč

319,akční cena

299,-

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

Otevírací doba:
Po – Pá:
So:

7.30 – 17.30 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
4
3

9
8

28
32
13
12
8
5

13
8

20
23

8
14
13

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

10
8

10
11
23
25

*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.

