AKČNÍ
NABÍDKA
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Z d r a v í

Akční ceny platí od 01. 05. 2019 do 31. 05. 2019 nebo do vyprodání zásob

Nalgesin® S

BOLEST

40 potahovaných tablet

BOLEST

Ibalgin® 400
48 potahovaných tablet

o

k r o k

b l í ž

www.pharmapoint.cz

Quixx® soft
nosní sprej

RÝMA

30 ml

Lék na bolesti hlavy,
zubů, zad, svalů, kloubů, menstruační bolesti, bolesti
spojené s nachlazením.
V akci také Nalgesin® S,
20 potahovaných tablet,
cena 109 Kč.
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje sodnou
sůl naproxenu.*

Allergodil®
oční kapky

– 40 Kč

199,akční cena

159,ALERGIE

6 ml

Účinné analgetikum:
• pomáhá při bolesti hlavy, zubů, zad, svalů, kloubů
a menstruační bolesti
• snižuje horečku
• tlumí zánět
– 15 Kč
Pro dospělé a dospívající od 12 let.
Růžový Ibalgin® je jen jeden.
Volně prodejný lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje ibuprofenum.*

89,akční cena

74,ALERGIE

Livostin®,
oční kapky,
suspenze

• přispívá k prevenci
příznaků alergické
rýmy
• čistí a zvlhčuje
nosní sliznici
• pro každodenní
preventivní péči
o nos
• díky Aloe vera ulevuje podrážděné a bolavé nosní sliznici
• pro dospělé a děti od 6 měsíců
V akci také Quixx® daily nosní sprej,
100 ml, cena 184 Kč.
Isotonický roztok mořské vody ve spreji,
obsahuje vodu z oceánu, čištěnou
vodu a extrakt Aloe vera. Zdravotnický
prostředek k aplikaci do nosu.*

Analergin Neo
5 mg

– 30 Kč

147,akční cena

117,ALERGIE

20 potahovaných tablet

4 ml

• příznaky alergické
konjunktivitidy
• okamžitá úleva
• cílené působení
v místě obtíží

Léčí příznaky alergického
zánětu spojivek jako
zarudnutí, svědění nebo
slzení očí, vč. příznaků zánětu nosní sliznice.
V akci také Allergodil® nosní sprej,
10 ml, cena 149 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.*

Rennie®

V akci také Livostin®, nosní sprej, suspenze,
10 ml, cena 167 Kč.

– 23 Kč

157,akční cena

134,ZAŽÍVÁNÍ

96 žvýkacích tablet

Reklama na léčivý přípravek. Nosní sprej,
suspenze Livostin® k nosnímu podání a
oční kapky, suspenze Livostin® k očnímu
podání obsahují levokabastin-hydrochlorid.
Před použitím si pečlivě přečtěte celou
příbalovou informaci. Držitel registrace:
McNeil Healthcare (Ireland) Ltd., Irsko. Místní
zástupce: Johnson & Johnson, s.r.o., Walterovo
náměstí 329/1, 158 00 Praha 5-Jinonice*

Imodium®,
tvrdé tobolky

– 30 Kč

197,akční cena

167,PRŮJEM

V akci také Rennie®, 48 žvýkacích
tablet, cena 114 Kč.
Rennie je léčivý přípravek k vnitřnímu užití.
L.CZ.MKT.CC.01.2018.1290*

219,akční cena

184,-

129,PROSTATA

znáte
z TV

V akci také Imodium®, tvrdé tobolky, 8 tvrdých
tobolek, cena 89 Kč, Imodium® Rapid 2 mg, tablety
dispergovatelné v ústech, 6 tablet, cena 84 Kč.
Reklama na léčivý přípravek. Tvrdé tobolky
Imodium® a tablety dispergovatelné v
ústech Imodium® Rapid 2 mg obsahují
loperamid-hydrochlorid a jsou k perorálnímu
podání. Před užitím si pečlivě přečtěte celou
příbalovou informaci. Držitel registrace McNeil
Healthcare (Ireland) Ltd. Místní zástupce:
Johnson & Johnson, s.r.o., Walterovo náměstí
329/1, 158 00 Praha 5-Jinonice*

Cemio RED3

159,akční cena

1 cps. = 6,60 Kč

RYCHLÁ A ÚČINNÁ
LÉČBA PRŮJMU
• k léčbě akutního
a chronického průjmu
• neovlivňuje přirozenou
střevní mikroflóru

Kč

Lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou
levocetirizin*

– 30 Kč

90 kapslí

20 tvrdých tobolek

Zapomeňte na pálení žáhy
• ulevuje od pálení žáhy již během 5 minut!
• efektivní a rychlé působení
• žvýkací tablety není třeba zapíjet
• osvěžující příchuť
– 35

• k léčbě příznaků spojených
s alergickými stavy, jako jsou
senná a alergická rýma
a chronická kopřivka
• volně prodejný v 10 a 20
tabletovém balení

– 27 Kč

176,akční cena

149,-

• nová generace péče
o prostatu, potenci
a vitalitu
• tři účinky v jedné
kapsli denně
• slivoň africká k
podpoře zdraví
prostaty, maca k
podpoře sexuálního
zdraví a sibiřský ženšen k podpoře
vitality
V akci také Cemio RED3, 60 kapslí,
cena 454 Kč.
Doplněk stravy*

– 136 Kč

730,akční cena

594,-

AKČNÍ NABÍDKA
Fenistil® gel

ANTIHISTAMINIKA

50 g

HemaGel

HOJENÍ RAN

5g

KVĚTEN 2019

100 g

znáte
z TV

• rychlá a účinná úleva od svědení různého původu
• účinkuje přímo v místě svědení a podráždení
• forma gelu má chladivý účinek

– 55 Kč
V akci také Fenistil® gel, 30 g,
cena 159 Kč.
Fenistil® gel je lék k zevnímu použití.
Obsahuje dimetindeni maleas.*

279,akční cena

224,-

• k ošetření povrchových poranění kůže: odřeniny, řezné
rány, popáleniny a drobná poranění v domácnosti
a při sportu
– 46 Kč
• zabraňuje tvorbě strupů
a zlepšuje vzhled jizvy
190,• použití 1x denně
akční cena
Zdravotnický prostředek*

144,PROSTATA

Prostenal® FORTE
60 tablet

TOPICKÁ BOLEST

Aulin® gel
znáte
z TV

• gel proti bolesti pohybového aparátu
• rychle ulevuje od bolesti
• působí proti zánětu
• zklidňuje namožené svaly a šlachy – 36 Kč
V akci také Aulin® gel, 50 g,
cena 134 Kč.
Lék s účinnou látkou nimesulid.
Ke kožnímu podání.*

BIOPRON® Forte

230,akční cena

194,ZAŽÍVÁNÍ

30+10 tobolek
1 tob. = 5,98 Kč

+
• komplexní a prověřená péče o prostatu a močové cesty
• Saw palmetto a Kopřiva dvoudomá pomáhají udržet správnou funkci močového ústrojí
a zdravou prostatu
• zinek přispívá k udržení normální hladiny testosteronu v krvi
Doplňky stravy*

Barny´s KlokanTM

KLOUBY

60+15 kapslí navíc
1 cps. = 3,85 Kč

Veral®
10 mg/g gel

1+1
TOPICKÁ BOLEST

289,-

Doplněk stravy*

• k odstranění zánětu a zmenšení
otoku po úrazech pohybového
ústrojí, k tlumení bolesti
• při bolesti zad
Registrovaný lék ke kožnímu podání.
Jeden gram gelu obsahuje diclofenacum
natricum 10 mg (1%).*

HERPESIN® krém

– 32 Kč

156,akční cena

124,-

239,-

Doplněk stravy*

Voltaren Emulgel
150 g

100 g

Unikátní a efektivní kombinace 7 složek v jednom
produktu:
• tři kolageny
• vitamín C
– 60 Kč
• glukosamin
• chondroitin
349,• kyselina hyaluronová z
akční cena
bezpečného přírodního zdroje

• pro náhlé situace nejen na cestách
• unikátní probiotický komplex vitálních
mikroorganismů s S. Boulardii, laktobacily
a prebiotiky
– 46 Kč
• 3 složky = trojitá obnova střevní
mikroflóry
285,• pro dospělé a děti již od
akční
cena
ukončeného 6. měsíce

znáte
z TV

TOPICKÁ BOLEST

Gelový
obklad
NAVÍC

Voltaren Emulgel působí přímo v místě bolesti trojím
účinkem:
– 45 Kč
• uleví od bolesti
• tlumí zánět
279,• zmenšuje otok
akční cena
Voltaren Emulgel, gel je lék na vnější
použití. Obsahuje diclofenacum
diethylaminum.*

234,OPARY

5g
– 42 Kč

199,Přípravek Herpesin krém se používá při léčbě oparu rtů a obličeje u dospělých i dětí.
®

Léčivý přípravek k zevnímu použití s účinnou látkou aciklovir*

akční cena

157,-

www.pharmapoint.cz

VITAMÍN

B-Komplex forte
Zentiva
100 potahovaných tablet

TEREZIA
Rakytníkový olej

IMUNITA
TEREZIA
Rakytníkový olej kapky

60 tobolek

30 ml

1 tob.= 6,40 Kč

1 tbl. = 1,44 Kč

• vitamíny B1,B2, B6 a niacin přispívají k normální činnosti
nervové soustavy
• vitamín B2 a niacin přispívají
k udržení normálního stavu
- 27 Kč
pokožky a sliznic
• vitamín B2, B6, niacin a kyselina
171,panthothenová přispívají ke
akční
cena
snížení míry únavy a vyčerpání

144,-

Doplněk stravy*

GinkoPrim® MAX

MOZEK

60 tablet
1 tbl. = 3,95 Kč

• 100% rakytníkový olej bez
dalších příměsí
• rakytník podporuje
obranyschopnost organizmu,
činnost srdce a působí příznivě
na pokožku
• tobolky pro vnitřní použití
• kapky vhodné k vnitřnímu
i vnějšímu použití
Doplňky stravy*

– 95 Kč

V akci také TEREZIA Rakytníkový olej,
30 tobolek, cena 199 Kč.

– 65 Kč

479,-

299,-

akční cena

akční cena

384,-

IMUNITA
Bioaktivní®
Selen+Zinek FORTE

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

Baldriparan®

234,SPÁNEK

30 obalených tablet

60 tablet
1 tbl. = 5,23 Kč

• kvalitní extrakt ginkgo biloby pro podporu paměti,
koncentraci a mozkovou činnost obohacený o DMAE
a magnesium
• magnesium má blahodárný vliv na nervový a svalový
systém, podporuje mentální
– 62 Kč
výkonnost

299,-

V akci také Guarana 800 mg,
90 tablet, cena 219 Kč.

akční cena

237,-

Doplňky stravy*

GS Betakaroten
FORTE s měsíčkem

OPALOVÁNÍ

80+40 kapslí
1 cps. = 1,66 Kč

• přispívá ke kvalitě vlasů,
nehtů a kůže
• podporuje normální činnost
štítné žlázy
• vyrobeno v Dánsku ve
farmaceutické kvalitě
Doplněk stravy*

– 37 Kč

351,akční cena

314,OPALOVÁNÍ

Revital® Super
Beta-karoten s měsíčkem
a sedmikráskou

• rostlinný léčivý přípravek ke
– 21 Kč
zmírnění poruch spánku a k úlevě
od mírného nervového napětí
200,• pro dospělé a děti od 12 let
akční cena
Baldriparan (Valerianae extractum siccum)
je lék k vnitřnímu užití.*

MUSCOAKTIV
1 tbl. = 2,14 Kč

znáte
z TV

1 tbl. = 1,37 Kč

• jedinečná kombinace
beta-karotenu,
měsíčku lékařského,
biotinu a zinku
• měsíček lékařský napomáhá k
regeneraci pokožky po opalování
V akci také GS Betakaroten
s měsíčkem, 90+45 kapslí, cena 159 Kč.
Doplněk stravy*

– 45 Kč

244,akční cena

199,-

V akci také Revital® Super
Beta-karoten s měsíčkem
a sedmikráskou, 40+20 tablet,
cena 84 Kč.
Doplněk stravy*

– 65 Kč

229,akční cena

164,-

VITAMÍN

50 potahovaných tablet

80+40 tablet
Krásné opálení a zdravá
pokožka
• komplex karotenoidů
9,6 mg
• biotin (příznivě ovlivňuje
stav pokožky)
• lutein + zeaxantin
• vitamíny E + C

179,-

• mírní svalové křeče a podporuje činnost kosterního
svalstva
– 32 Kč
• účinná kombinace aktivních látek:
hořčík, draslík a vitamíny
139,• ovlivňuje správnou a pravidelnou
akční cena
činnost svalstva
Doplněk stravy*

Canespor® 1x denně krém nebo Canespor® 1x denně roztok

107,PLÍSNĚ

15 g/15 ml
– 25 Kč
KONEC SVĚDĚNÍ I PÁLENÍ. KONEC PLÍSNĚ.
• určený k léčbě plísně kůže
• komfortní aplikace – jen 1 x denně
Canespor ® 1x denně krém a Canespor ® 1x denně roztok jsou léčivé přípravky vnějšímu použití.
Obsahují léčivou látku bifonazol. L.CZ.MKT.CC.01.2019.1548*

179,akční cena za ks

154,-

Může se osteoporóza stát
také Vaším problémem?
Vyplňte si krátký orientační test a uvidíte.
1.

Utrpěl/a jste někdy i po malém
úrazu zlomeninu?

SPECIÁLNÍ SLOŽENÍ PROTI
ŘÍDNUTÍ KOSTÍ - OSTEOPORÓZE
NYNÍ V AKCI

-33%

ANO NE

2. Užíváte po dlouhou dobu
kortikoidy?

ANO NE

3. Máte štíhlou nebo malou postavu?

ANO NE

4. Vynechala Vám někdy menstruace
na dobu delší než půl roku?

ANO NE

5. Byl/a jste někdy ve svém životě upoután/a
alespoň na několik týdnů na lůžko
(úraz, nemoc)?

ANO NE

6. Strávíte denně na čerstvém
vzduchu méně než 1 hodinu?

ANO NE

7. Děláte nějakou pravidelnou pohybovou
aktivitu méně než 2x týdně?

ANO NE

8. Kouříte pravidelně?

ANO NE

9. Vypijete více než 3 šálky kávy denně?

ANO NE

10. Vypijete denně méně než 0,5 l mléka
nebo sníte méně než 100 g
polotučného sýra?

ANO NE

Jestliže na 3 a více otázek odpovíte ANO, potom jste
vystaven/a možnému riziku nedostatečného příjmu vápníku
a pravděpodobného rozvoje osteoporózy. Navštivte lékárnu
PharmaPoint, kde Vám odborný personál poskytne více
informací.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Caltrate Plus je lék k vnitřnímu užití.

Při nákupu 2 ks získáte LIVSANE navíc
Šumivé tablety
Vitamin C 1000 mg
20 ks

VITAMÍN

Betakaroten PLUS
60 kapslí

Při nákupu
2 ks balzám
Sensitive
NAVÍC

Při nákupu
2 ks náplast
univerzální proužky
NAVÍC

+

VITAMÍN

Vitamin B
Komplex vysoká dávka
60 ks

Při nákupu
2 ks balzám
Sun NAVÍC

+
cena za ks

Doplněk stravy*

VITAMÍN

97,-

+

cena za ks

Doplněk stravy*

97,-

cena za ks

Doplněk stravy*

127,-

AKČNÍ NABÍDKA

KVĚTEN 2019

Nová značka vernostniprogram.pharmapoint.cz
v lékárnách PharmaPoint
LIVSANE je značka, pod kterou se skrývá velmi široká řada vysoce kvalitních produktů, vyráběných pro celoevropský trh.
Přípravky jsou přizpůsobené každodenním potřebám při péči
o zdraví a jsou dostupné ve variantách pro nejrůznější věkové
kategorie.

16

Kupon je platný pouze s PharmaPoint Věrnostní kartou
od 1. 5. 2019 do 31. 5. 2019 nebo do vydání zásob.

Křížovka
Zkuste s námi své štěstí o zajímavé ceny. Vyluštěte křížovku
a správné znění tajenky včetně jména, příjmení a Vaší doručovací adresy nám zašlete na e-mail krizovky@phoenix.cz.
Do předmětu emailu napište „LIVSANE“. Bez uvedení těchto údajů nebudete zařazeni do soutěže.
Vyhrajte jeden z 10 balíčků obsahující produkty LIVSANE
(Bylinné cucavé bonbóny bezový květ se sladidly a vitaminem C, univerzální náplast proužky a šumivé tablety s příchutí černého rybízu a pomeranče).

sleva

10

Výhru získá každé dvacáté
doručené a správně vyluštěné
znění tajenky. Počet výherců
je celkem 10. Značka LIVSANE
svým zákazníkům nabízí vysokou (viz tajenka).

Kč

sleva

11
Autor křížovky: Pavel Šoba

Od

stříbrem. Na puchýře výborně poslouží měkká a hojivá hydrokoloidní náplast.
DIAGNOSTIKA. V této kategorii najdete teploměry vč. infračerveného ušního přístroje s pamětí. Důležitou součástí nabídky jsou
těhotenské a ovulační testy, jejichž výhodou je jednoduché
použití s výsledkem měření do tří minut. Časný těhotenský test je
mimořádně citlivý a odhalí těhotenství již 4 dny před očekávanou
ZDRAVÍ A OCHRANA je nejpočetnější kategorie zahrnující doplňmenstruací.
ky stravy s obsahem vitamínů, minerálů vč. velmi důležitého hořčíku a řady dalších látek. Například oblíbený vitamín C je zastouPŘÍRODNÍ A BYLINNÉ přípravky jsou zastoupené německými
pen polykacími tabletami, šumivými tabletami s nižším či vyšším cucavými bonbóny s příjemnou chutí bylinek, bezu, šalvěje
C, v5.
práškové
nebo
formě jednotlivě
1. obsahem
5. 2019vitamínu
do 31.
2019 formě
nebo
dovevydání
zásob!anebo
Platíeukalyptu
pouzes mentolem.
s PharmaPoint
Věrnostní
kartou.**
Jsou jednotlivě
balené, takže
se hodí
balených bonbónů s hroznovým cukrem, takže si vybere opravdu i pro osvěžení na cestách a neobsahují žádný cukr.
každý. Dostupný je také v kombinaci se železem pro lepší krvetvorLÉKAŘŠKÉ / OTC je kategorií, kde najdete přípravky péče o tělo,
bu a dokonce se zinkem pro účinnější podporu imunitního systému.
jako jsou koňské masti, hřejivá mast nebo osvěžující arnikový gel.
V různých formách jsou zastoupeny i vitamíny skupiny B, multiviPro zvlhčení očí jsou určené oční kapky s hyaluronátem sodným,
tamín nebo laktobacily. Na hubnutí či pro udržování štíhlé linie je
které jsou balené v 15 jednorázových ampulích, takže jejich aplikace
určen dietní výživový koktejl, který obsahuje vyváženou kombije snadná a hygienická.
naci vitamínů, bílkovin a minerálů, například zinku a vápníku. JeOSOBNÍ PÉČE zahrnuje nástroje, jako jsou nůžky a kleštičky na
dinečným přípravkem jsou enzymatické tablety s laktázou, které
nehty, pinzeta nebo rašple na otlaky nohou. Ale také vata, vatové
jsou určené ke zmírnění příznaků nesnášenlivosti laktózy (mléčného
tyčinky a čisticí tampóny.
cukru).
sleva
PÉČE O DÍTĚ je zaměřena na sortiment pro maminky, které jistě
PRVNÍ POMOC se zaměřuje na řešení drobných úrazů. Nabízí uceocení speciální nůžky na nehty, bezpečnostní vatové tyčinky nebo
lenou řadu náplastí a to jak universální, dětské s obrázkem
Kč
prsní vložky.
či voděodolné proužky, tak speciální antibakteriální náplasti se

Soutěžní křížovka probíhá od 1. 5. 2019 do 31. 5. 2019. Výherci budou
informováni e-mailem a výhra bude výhercům zaslána poštou na
jimi uvedenou adresu. (Zasláním tajenky dáváte souhlas společnosti
PHOENIX lékárenský velkoobchod s.r.o. k využití Vaší e-mailové adresy
k odeslání obchodních sdělení. Souhlas můžete kdykoliv odvolat
oznámením na e-mail krizovky@phoenix.cz). Budou vyloučeny soutěžní
e-maily zaslané vícekrát ze stejné e-mailové adresy.

Kč

Fypryst® combo spot-on pro psy
V akci jsou přípravky pro všechny velikosti psů.

sleva

30

Cílem této inzerce není podpora navýšení prodeje, předepisování nebo užívání léku. Inzerce nenahrazuje
poradenství lékařů ani lékárníků. U léčivých přípravků si vždy pečlivě prostudujte příbalový leták, účinky
a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. Doplňky stravy nenahrazují pestrou stravu ani zdravý
životní styl.

%

MINERÁL
BLESK
Magnesium 250 CBATM

PLÍSNĚ
Exoderil®
10 mg/ml kožní roztok

60 tablet

10 ml

1 tbl. = 2,07 Kč

Extra silná dávka hořčíku přispívá
ke snížení únavy a vyčerpání,
optimální psychické a nervové
činnosti, správné funkci svalů.

– 27 Kč

151,-

V akci také další produkty
z řady BLESK LÉKÁRNA.

akční cena

124,-

Doplněk stravy*

DonnaHAIR
PERFECT
regenerační
šampon

VLASY

URGO

hydrokoloidní
náplast na prsty

znáte
z TV

Léčí nehtové a kožní plísně,
včetně vlasaté části hlavy.
• rychle ulevuje od příznaků zánětu,
zejména svědění
• vhodný pro dospělé i děti

8 ks

• ideální k ošetření drobných
poranění na prstech
a kolenech
• umožňují ráně dýchat,
nepřilnou k ráně, urychlují
hojení

– 33 Kč

Volně prodejný lék k vnějšímu použití
s účinnou látkou naftifin hydrochlorid*

170,akční cena

137,-

– 23 Kč

102,-

V akci také URGO hydrokoloidní
náplast na kolena, 6 ks, cena 99 Kč.

akční cena

79,-

Zdravotnický prostředek*

KOSMETIKA
NAMMAN
MUAY thajský krém

ZUBNÍ PÉČE
Zendium®
zubní pasta BIOGUMTM

100 g

75 ml

• originální přírodní thajský krém
• pomáhá od bolesti svalů a kloubů
• poskytuje trojitý efekt - osvěžuje, zahřívá a regeneruje
• vhodný nejen pro aktivní lidi, ale
– 35 Kč
i pro seniory

• zajišťuje kompletní péči
z TV
o vaše zuby i dásně
• díky obsahu přírodních
enzymů a proteinů
přirozeně a účinně
chrání vaše ústa
• obsahuje 0% triclosanu,
– 31 Kč
0% parabenů, 0% pěnicí složky
SLS (sodium lauryl sulphate)
95,• jemně pění a je vhodná pro
akční cena
většinu lidí s citlivými ústy

znáte

200 ml
• účinně regeneruje silně
poškozené a namáhané vlasy
• chrání vlasy před
degenerativním vlivem UV
záření, stylingových prostředků,
poškození teplem
• zanechává vlasy přirozeně lesklé,
poddajné a hebké na dotek
Kosmetika*

NÁPLASTI

– 36 Kč

195,akční cena

159,-

V akci také NAMMAN MUAY thajský
olej, 120 ml, cena 184 Kč.
Kosmetika*

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

219,-

akční cena

184,-

64,-

Zdravotnický prostředek*

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
2
14
13
4
3

9
8

27
32
13
12
8
5

12
8

23
19

8
7
14
13

Vámi vybrané produkty na bezlepek.pharmapoint.cz
si můžete vyzvednout ve více než 165
175 lékárnách PharmaPoint

10
7

10
11
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.

