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Akční ceny platí od 1. 6. 2019 do 30. 6. 2019 nebo do vyprodání zásob

LOPERON®

PRŮJEM

Espumisan® 40 mg

TRÁVENÍ

100 měkkých tobolek

2 mg tvrdé tobolky, 20 cps.

Nolpaza® 20 mg, ZAŽÍVÁNÍ
enterosolventní tablety
14 tablet

znáte
z TV

• léčivý přípravek proti průjmu
• k symptomatické léčbě akutního
a chronického průjmu
• pro děti od 6 let a dospělé

– 28 Kč

145,akční cena

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití s
účinnou látkou loperamid hydrochlorid*

117,-

BRUFEN® 400,
400 mg

BOLEST

100 potahovaných tablet

• pro úlevu od nadýmání
• lze užívat v těhotenství
• pro dospělé, dospívající a děti od 6 let (Espumisan®
kapky jsou vhodné i pro kojence)

– 35 Kč

– 35 Kč

V akci také Espumisan® kapky
100 mg/ml, 30 ml, cena 124 Kč.

179,akční cena

• dlouhodobá úleva od pálení žáhy
• stačí jen 1 tableta denně

129,akční cena

Lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou
pantoprazolum*

94,-

BOLEST
Dexoket® 25 mg
potahované tablety

Voltaren® Forte
2.32% gel

KLOUBY

10 potahovaných tablet

150 g

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje
simetikon.*

144,-

znáte
z TV
Rychlá a účinná
pomoc, když vás
zasáhne bolest:
• svalů a kloubů
• zubů
• hlavy
• při menstruaci

Úleva od bolesti hlavy včetně
migrény, zubů, horečky
a bolesti doprovázející
nachlazení.
V akci také BRUFEN® RAPID
400 mg, 12 potahovaných
tablet, cena 49 Kč.
Brufen® 400, 400 mg s léčivou látkou
ibuprofen a Brufen® Rapid 400 mg
s léčivou látkou ibuprofen lysinát jsou léčivé
přípravky ve formě potahovaných tablet
k vnitřnímu užití.*

OCUTEIN®
SENSITIVE PLUS
oční kapky

– 42 Kč

151,akční cena

109,OČI

V akci také Dexoket® 25 mg granule
pro perorální roztok, 10 sáčků,
cena 79 Kč.
Volně prodejné léky Dexoket® 25 mg
potahované tablety a Dexoket® 25 mg granule
pro perorální roztok obsahují dexketoprofen
trometamol. K vnitřnímu užití.*

Analergin

– 15 Kč

89,akční cena

Zdravotnické prostředky*

439,akční cena

Lék na vnější použití. Obsahuje
diclofenacum diethylaminum.*

ALERGIE

ALERGIE
FLIXONASE
50 mikrogramů/dávka
nosní sprej,
suspenze

30 potahovaných tablet

374,-

60 dávek

znáte
z TV

V akci také OCUTEIN® ALLERGO oční
kapky, 15 ml, cena 109 Kč.

– 65 Kč

V akci také Voltaren® 140 mg léčivá
náplast, 5 ks, cena 279 Kč.

74,-

15 ml

• Sensitive Plus poskytuje
okamžitou úlevu pro
podrážděné a unavené oči
• Allergo pomáhá při
alergickém svědění
a pálení v očích
• obě varianty je možné
aplikovat na kontaktní čočky

• analgetikum ve formě gelu
s účinkem na 24 hodin při použití 2x denně
• tlumí bolest zad, svalů a kloubů
• snadno otevíratelný uzávěr

znáte
z TV

– 30 Kč

169,akční cena

139,-

• přípravek proti alergiím
• ke zmírnění nosních a očních
příznaků sezónní a celoroční
alergické rýmy
• ke zmírnění příznaků chronické
kopřivky nejasného původu
Lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou
cetirizin*

– 25 Kč

119,akční cena

94,-

• nosní sprej na léčbu alergické rýmy
• ulevuje od kýchání, svědění nosu,
ucpaného nosu, svědění a slzení
očí
• komplexní úleva od alergické rýmy
po 24 hodin již v 1 dávce
Flixonase 50 mikrogramů/dávka nosní
sprej, suspenze je lék k nosnímu užití.
Obsahuje flutikason-propionát.*

– 70 Kč

379,akční cena

309,-

AKČNÍ NABÍDKA
LACTULOSA
BIOMEDICA
sirup

TRÁVENÍ

LINEX® FORTE

ZAŽÍVÁNÍ

28 tobolek
1 tob. = 7,11 Kč

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

BLESK Klouby
FORTEprotect

VITAMÍN
MAGNESIUM
LACTATE BIOMEDICA
500 mg

100 tablet

500 ml

• léčivý přípravek používaný
jako laxativum
• účinné projímadlo, které
působí místně v tlustém střevě
a téměř se nevstřebává
• způsobuje změknutí stolice,
nenarušuje fyziologickou
činnost střev

ČERVEN 2019

– 31 Kč

145,akční cena

114,KLOUBY

• při a po antibiotické léčbě, při cestování,
při změně stravy
• obsahuje probiotika, minimálně
2 miliardy přátelských bakterií
v každé tobolce
– 51 Kč
• bez nutnosti uchovávat v lednici

250,-

Doplněk stravy. Obsahuje bakterie
Lactobacillus acidophilus a Bifidobacterium
animalis subsp.lactis. Není určen k náhradě
pestré stravy.*

Etrixenal 250 mg

akční cena

199,KLOUBY, SVALY,
ŠLACHY

20 tablet

• léčivý přípravek doplňuje hladinu hořčíku v organizmu
• hořčík napomáhá využití kyslíku při svalové zátěži
• je nezbytný pro stavbu kostí,
– 21 Kč
chrupavek a zubů a je významný
pro normální funkci nervového,
115,svalového, srdečního-cévního a
akční cena
imunitního systému

94,-

Volně prodejné léčivo*

BIVENOL micro

ŽÍLY A CÉVY

60+10 tablet
1 tbl. = 2,70 Kč

60 tobolek
1 tob. = 4,98 Kč

znáte
z TV

Účinný mix kolagenů s boswelií pro
lepší hybnost a pružnost kloubů
a vitamín C pro tvorbu kolagenu
a lepší funkci chrupavek.
V akci také další produkty
z řady BLESK LÉKÁRNA.
Doplněk stravy*

B12 Balance
500 mcg

Expert na akutní bolest pohybového aparátu.

– 63 Kč

362,akční cena

299,VITAMÍN

30 tablet

• podpora energie, vitality
a krvetvorby
• se speciálním gastro rezistentním
potahem pro optimální absorpci
Doplněk stravy*

V akci také Etrixenal 100 mg/g gel,
100 g, cena 134 Kč.

99,akční cena

74,-

119,-

Etrixenal 250 mg tablety obsahuje
naproxen. Lék pro vnitřní použití.
Etrixenal 100 mg/g gel obsahuje
naproxen. Lék pro vnější použití.*

akční cena

67,-

VITAMÍN

VIGANTOLVIT®
OSTEO
30 tablet

– 25 Kč

– 52 Kč

• s vitamínem D3, K2 a vápníkem
• 3v1 pro zdravé kosti a svaly
• pro všechny aktivní lidi, sportovce
i starší osoby
Doplněk stravy*

Přípravek je obohacen
o extrakt kaštanu koňského (20%),
aescin a resveratrol z křídlatky
japonské (98% resveratrolu),
který přispívá k normální činnosti
kardiovaskulárního systému.
Doplněk stravy*

Gingio® tablety

Doplněk stravy*

Akce platí
na všechny
šumivé tablety
LIVSANE

245,akční cena

189,PAMĚŤ

40 mg potahované tablety, 90 tbl.

NOVINKA

– 40 Kč

199,akční cena

159,-

• rostlinný léčivý přípravek pro podporu mozkových
funkcí u starších pacientů
• k léčbě příznaků lehkých poruch
mozkových funkcí při mírné
– 52 Kč
demenci, jako jsou poruchy
paměti a snížená schopnost
279,soustředění

akční cena

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití s
účinnou látkou suchý jinanový extrakt*

Šumivé tablety Multivitamin
20 ks

– 56 Kč

227,VITAMÍN

+

2+1 NAVÍC
cena za ks

87,-

www.pharmapoint.cz

VITAMÍN

Marťánci®
Futura 3-6

REPELENT

Bepanthen® Plus

HOJENÍ RAN

30 g

150 ml

30 tablet
1 tbl. = 5,47 Kč

• cestovní repelentní spray proti
komárům a klíšťatům
• zvýšený obsah účinných látek
• aplikace na pokožku i oděv
• doba účinnosti 4-6 hodin
• vhodné pro děti od 2 let, 100%
dávkování ve svislé i vodorovné poloze

• vitamíny a minerály pro
zdravý růst a vývoj dětí
• přizpůsobeno nárokům
dětského vývoje ve věku
3-6 let
V akci také Marťánci® Futura 6-9,
20 ks, cena 234 Kč, Marťánci®
Futura sirup 1-3, 125 ml, cena
164 Kč.

Repelent
PREDATOR FORTE

– 35 Kč

199,akční cena

164,-

Doplňky stravy*

GS Betakaroten
FORTE s měsíčkem

OPALOVÁNÍ

V akci také Repelent PREDATOR FORTE, 90 ml,
cena 89 Kč, Repelent PREDATOR JUNIOR,
150 ml, cena 179 Kč, Repelent PREDATOR
MAXX plus, 80 ml, cena 214 Kč, Repelent
–
PREDATOR Outdoor Impregnace,
200 ml, cena 224 Kč, Predator gel
po bodnutí hmyzem, 25 ml, cena 27 Kč.
Repelent s obsahem účinné látky:
DEET 25 % (250 g/kg)*

Ladival®
pro děti OF50

20 Kč

159,akční cena

139,OPALOVACÍ
KOSMETIKA

200 ml

80+40 kapslí
1 cps. = 1,66 Kč

• na odřeniny, škrábance, trhlinky a praskliny kůže
• brání vzniku a šíření infekce v ráně
• díky dexpanthenolu ránu hojí

– 26 Kč

V akci také Bepanthen® Plus, 100 g,
cena 319 Kč.
Léčivý přípravek k vnějšímu použití.
L.CZ.MKT.CC.04.2019.1623*

Eucerin® Emulze
na opalování
na obličej
Pigment
Control SPF 50+

165,akční cena

139,OPALOVACÍ
KOSMETIKA

50 ml

• 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*

INDULONA
Original
tělové mléko

– 45 Kč

244,akční cena

199,KOSMETIKA

• ochrana před sluncem pro
citlivou pokožku dětí a batolat
• trojnásobná ochrana UVA UVB
IRA
• voděodolné
Kosmetický přípravek*

Rybilka® NEO

– 85 Kč

474,-

SLEVA Až 15%
NA OpALOVACÍ
KOSmETIKu
EuCERIN®

akční cena

389,KOSMETIKA

– 51 Kč

475,akční cena

424,-

Kosmetické přípravky*

Elmex® Gelée

100 ml

25 g

Dětská mast k péči o pokožku
se sklonem k opruzeninám
• komplexní složení pěti pečujících
látek
• zklidňuje podrážděnou pokožku
• bez konzervantů a parfemace

Vysokofluoridový
dentální gel:
• pro prevenci a léčbu
počínajícího zubního
kazu
• pro ochranu citlivých zubů

ÚSTNÍ HYGIENA

400 ml

• vyživující tělové mléko vhodné
pro všechny typy pokožky
• vyživuje, hydratuje a pomáhá
uklidnit

V akci také INDULONA Original
krém na ruce, 85 ml, cena 47 Kč,
INDULONA Original tělový krém
vyživující, 250 ml, cena 129 Kč.
Kosmetický přípravek*

Betakaroten PLUS
60 kapslí
při nákupu
2 ks balzám
Sensitive
NAVÍC
Doplněk stravy*

– 16 Kč

170,akční cena

154,-

Kosmetika. Obsahuje rybí olej, mandlový
olej, oxid zinečnatý a D-panthenol,
vitamín E.*

VITAMÍN

+

– 29 Kč

133,akční cena

104,-

Náplast voděodolná proužky
20 ks

cena za ks

97,-

Elmex gelée®, dentální gel je léčivý
přípravek, obsahuje směs fluoridů –
aminflurida mixta a fluorid sodný.*

při nákupu
2 ks náplast univerzální
proužky NAVÍC*
* Platí k vybraným druhům
LIVSANE náplastí.

Zdravotnické prostředky*

+

– 50 Kč

239,akční cena

189,NÁPLASTI

cena za ks

47,-

Nicorette® Spray

ODVYKÁNÍ
KOUŘENÍ

s příchutí lesního ovoce 1mg/dávka,
orální sprej, roztok
13,2 ml

znáte
z TV

UROVAL®
D-manosa

MOČOVÉ CESTY

15 sáčků

NOVINKA

LIFTEA Bylinky
na odvodnění
forte
30 tobolek
1 tob. = 3,63 Kč

ZBAVTE SE ZÁVISLOSTI
NA KOUŘENÍ.
• rychlá úleva od chuti na cigaretu
a nutkání kouřit

V akci také ostatní přípravky
Nicorette®.
Reklama na léčivý přípravek. Orální sprej,
roztok obsahuje nikotin a je k podání do
úst. Před použitím si pečlivě přečtěte celou
příbalovou informaci. Držitel registrace:
McNeil AB, SE*

PLASMAGEL
Future

– 66 Kč

495,akční cena

429,KOSMETIKA

• řešení z přírody pro
akutní i dlouhodobou
péči
• vhodné pro těhotné
a kojící ženy a děti
od 3 let

Jedinečná kombinace bylin
přispívá k odvodnění a pročištění
organismu, pomáhá eliminovat
otoky končetin.

– 55 Kč

249,-

V akci také UROVAL® Manosa AKUT,
10 tablet, cena 194 Kč.

akční cena

194,-

Doplňky stravy*

SANYTOL
dezinfekční gel

DEZINFEKCE

5 ml

– 31 Kč

340,akční cena

309,-

• dezinfekční gel čistí ruce
a neutralizuje zápach
• eliminuje 99,9% bakterií, virů
a plísní bez vody a mýdla
• nezanechává na rukou lepivý
pocit

149,akční cena

109,-

Doplněk stravy. Nenahrazuje pestrou
a vyváženou stravu.*

VETERINA

Plus Flavour
2 tablety

V akci
také výrobky
FYpRYST® pro
psy a kočky.

NOVINKA
• ochranný a regenerační
gel na poškozenou,
podrážděnou a
porušenou pokožku
znáte
• obsahuje unikátní
z TV
formuli R.A.F. na
urychlení regenerace
• praktické balení bez přístupu
vzduchu do kabelky i na cestování
• vhodné pro děti i dospělé

– 40 Kč

Dehinel®

75 ml

Kosmetika*

MOČOVÉ CESTY

• odčervovací tablety pro psy
• účinné proti oblým i plochým červům
• 1 tableta na 10 kg

– 11 Kč

V akci také SANYTOL dezinfekční
gel, 250 ml, cena 94 Kč.
Dezinfekční gel*

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

– 15 Kč

V akci také Dehinel® plus, 2 tablety,
cena 144 Kč, Dehinel® 230mg/20mg
pro kočky, 2 tablety, cena 77 Kč.

75,akční cena

64,-

79,akční cena

64,-

Veterina*

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 160
175 lékárnách PharmaPoint

10
7

10
9
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.

