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RÝMA

TOPICKÁ BOLESTVoltaren Forte  
2.32% gel
150 g

RÝMA

BOLEST V KRKU

Sinex Vicks Aloe  
a Eukalyptus
15 ml

TANTUM VERDE® 

roztok
120 ml

• nosní sprej pro léčbu 
ucpaného nosu při rýmě  
a nachlazení

• uvolní ucpaný nos během 
několika minut a až na  
12 hodin

• extrakt Aloe vera osvěžuje, 
zvláčňuje a pečuje o sliznici nosní 
dutiny

Lék k nosnímu podání. Obsahuje léčivou 
látku oxymetazolin hydrochlorid.*

• lék na bolest a zánět v krku  
s antimikrobiálním účinkem

• ulevuje i po chirurgických  
a stomatologických zákrocích  
v dutině ústní a krku

• vhodný při aftech, zánětech  
dásní i mandlí a léčbě antibiotiky

• pro děti od 4 let a dospělé

V akci také  TANTUM VERDE® roztok, 240 ml, cena 204 Kč, 
TANTUM VERDE® Spray 0,15%, 30 ml, cena 134 Kč,  
TANTUM VERDE® Spray Forte 0,30%, 15 ml,  
cena 149 Kč, TANTUM VERDE®  
Eucalyptus, Lemon, Mint nebo 
Orange and honey, 20 pastilek,  
cena 134 Kč.

Léky s účinnou látkou benzydamin 
hydrochlorid. K místnímu užití v ústech 
a v krku.*

• analgetikum ve formě gelu s účinkem na 24 hodin při 
použití 2x denně

• tlumí bolest zad, svalů a kloubů
• snadno otevíratelný uzávěr

V akci také  Voltaren 140 mg léčivá náplast, 5 ks, cena 
277 Kč, VoltaTherm hřejivá náplast, 5 ks, cena 234 Kč.

Voltaren Forte 2.32% gel je lék na 
vnější použití. Obsahuje diclofenacum 
diethylaminum. Voltaren 140 mg léčivá 
náplast obsahuje diclofenacum natricum. 
VoltaTherm hřejivá náplast je zdravotnický 
prostředek.*

RÝMA

BOLEST

Olynth® Plus  
1mg/ml+50mg/ml  
nosní sprej, roztok
10 ml

ACYLPYRIN®  
500 mg tablety
10 tablet

•  4v1
• uvolňuje ucpaný nos
• podporuje hojení  

poraněné nosní sliznice
• chrání nosní sliznici
• bez obsahu  

konzervačních látek

V akci také  ostatní přípravky 
Olynth®.

Reklama na léčivý přípravek. Nosní sprej, 
roztok obsahuje xylometazolin-hydrochlorid 
a dexpanthenol a je k nosnímu podání.*

• lék při chřipce a nachlazení
• snižuje horečku
• k úlevě od bolesti hlavy, kloubů  

a svalů provázející chřipková 
onemocnění

ACYLPYRIN®, tablety – registrovaný léčivý 
přípravek k vnitřnímu užití. Perorální 
podání. Jedna tableta obsahuje acidum 
acetylsalicylicum 500 mg.*

akční cena

– 30 Kč

89,-

119,-

akční cena

– 25 Kč

134,-

159,-

akční cena

– 30 Kč

99,-

129,-

akční cena

– 6 Kč

29,-

35,-

akční cena

– 26 Kč

99,-

125,-

KAŠELACC® LONG
600 mg šumivé tablety, 10 tbl.

KAŠELMUCOSOLVAN® 

pro dospělé
100 ml

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

V akci také  MUCOSOLVAN® Long 
Effect, 20 tobolek, cena 119 Kč, 
MUCOSOLVAN® Junior, 100 ml, 
cena 97 Kč.

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

• léčí vlhký kašel
• stačí 1 tableta 1x denně
• lze užívat od prvních  

příznaků kašle
• rozpouští hustý hlen v dýchacích 

cestách a usnadňuje jeho 
vykašlávání

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití  
s účinnou látkou acetylcystein*

KAŠELLevopront® kapky
15 ml

• rychlá úleva od suchého  
a dráždivého kašle

• při tlumení kašle působí 
přímo v dýchacích cestách bez 
nežádoucího ovlivnění mozku

• kapky a sirup pro děti  
od 2 let a dospělé,  
tablety od 12 let

V akci také  Levopront® sirup,  
120 ml, cena 124 Kč, Levopront® 
tablety 60 mg, 10 tablet, cena 
124 Kč.

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

akční cena

– 28 Kč

107,-

135,-
akční cena

– 21 Kč

104,-

125,-
akční cena

– 27 Kč

117,-

144,-

akční cena

– 65 Kč

374,-

439,-

znáte  
z TV

Otrivin® MENTHOL  
1 mg/ml
10 ml

• sprej s chladivou  
silou mentolu  
a eukalyptu

• uvolní ucpatý nos  
do 2 minut a až  
na 12 hodin

• bez konzervantů

V akci také Otrivin® 1PM 1 mg/ml,  
10 ml, cena 89 Kč, Otrivin® 
Rhinostop, 10 ml, cena 134 Kč.

Otrivin® Menthol 1 mg/ml nosní 
sprej s dávkovačem, roztok obsahuje 
xylometazolin. Lék k podání do nosu.*

znáte  
z TV

znáte  
z TV

znáte  
z TV



* 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.

akční cena

– 40 Kč

349,-

389,-
akční cena

– 26 Kč

149,-

175,-
akční cena

– 36 Kč

134,-

170,-

VITAMIN IMUNITAIMUNITAPreventan® Akut  
s příchutí
30 tablet
1 tbl. = 4,97 Kč

• pro akutní  
posílení imunity

• český originál
• obsahuje patentovanou látku ProteQuine® a vitamin C, 

který přispívá k normální funkci imunity
• Preventan® Quattro je navíc doplněn  

o laktoferin a silice
• s medvědí silou do období 

plískanic

V akci také  Preventan® Quattro,  
24 tablet, cena 179 Kč.

Doplněk stravy*

TEREZIA  
Hlíva ústřičná + lactobacily
60+60 kapslí
1 cps. = 2,91 Kč

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

látek

** Nejvyšší obsah deklarovaných 
betaglukanů. Dle průzkumu  
z lékáren, květen 2019.

Doplněk stravy*

akční cena

– 20 Kč

124,-

144,-

Komplexní řešení při 
nachlazení vašich dětí

na bolest v krku
na bolest v krku

na bolest v krku  
a dráždivý kašel

na vlhký usazený kašel

NOVĚ
pro děti 
od 6 let

nosní sprej, roztok
na rýmu Nasic pro děti

20 pastilek
Neo-broncholna vlhký kašel

Junior-angin pastilky, junior-angin lízátka a junior-angin sirup jsou zdravotnické prostředky. NASIC pro děti je léčivý přípravek k nosnímu podání. Čtěte pečlivě příbalový leták. NEO-BRONCHOL je lék s účinnou látkou ambroxol 
hydrochlorid. K místnímu užití v ústech a v krku. Čtěte pečlivě příbalový leták. SOLEDUM® 100 mg enterosolventní měkké tobolky jsou registrované léky s účinnou látkou cineolum. K vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalový 
leták. Orocalm 1,5 mg/ml orální sprej, roztok je lék s účinnou látkou benzydamin hydrochlorid. K místnímu užití v ústech a v krku. Čtěte pečlivě příbalový leták.

na akutní bolest v krku

CHŘIPKA,  
NACHLAZENÍNACHLAZENÍ COLDREX® tablety

24 tablet

• nejvíce účinných  
látek v 1 tabletě  
na úlevu od  
příznaků chřipky  
a nachlazení

• kombinace  
5 účinných látek  
tlumí bolest hlavy, bolest v krku, 
uvolňuje ucpaný  
nos a snižuje horečku

• s přídavkem léčivé látky  
na odkašlávání

Lék k vnitřnímu užití*

akční cena

– 31 Kč

119,-

150,-
akční cena

– 31 Kč

124,-

155,-
akční cena

– 15 Kč

129,-

144,-

KAŠEL CHŘIPKA,  
NACHLAZENÍKAŠEL

LEDEN 2020AKČNÍ NABÍDKA
Robitussin®  
Expectorans  
na odkašlávání
100 ml

• PROTI vlhkému kašli
• léčí vlhký kašel  

a napomáhá odkašlávání
• uvolňuje hlen a ulevuje  

dýchacím cestám
• pro děti již od 2 let  

a dospělé

V akci také  Robitussin®  
Antitussicum na suchý  
dráždivý kašel, 100 ml,  
cena 129 Kč.

Robitussin® Expectorans na odkašlávání 
(guaifenesin) a Robitussin® Antitussicum 
na suchý dráždivý kašel (dextrometorfan) 
jsou léky k vnitřnímu užití.*

Sinecod®  
0,15% sirup
200 ml

• proti suchému,  
dráždivému  
kašli

• vhodný  
pro dospělé  
a děti od 3 let

• sirup s vanilkovou příchutí
• účinná látka se začíná  

vstřebávat již od 5 minut

V akci také Sinecod® 50 mg,  
10 tablet, cena 139 Kč.

Sinecod® 0,15% sirup je lék k vnitřnímu 
užití. Obsahuje butamirát.*

PARALEN® GRIP 
chřipka a bolest
24 potahovaných tablet

• odstraňuje příznaky chřipky a nachlazení, jako jsou 
horečka, ucpaný nos, bolest hlavy, bolest v krku

• díky kofeinu působí také proti  
únavě a ospalosti

V akci také PARALEN® GRIP chřipka 
a kašel, 24 potahovaných tablet, 
cena 119 Kč. 

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití*

Celaskon® 500 mg 
červený pomeranč
30 šumivých tablet

• posiluje odolnost  
organismu při infekčních  
onemocněních jako chřipka  
a nachlazení

• zmírňuje a zkracuje příznaky 
chřipky a nachlazení

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje acidum 
ascorbicum.*

akční 
cena  

159 Kč

akční 
cena  

104 Kč

akční 
cena  

149 Kč

akční 
cena  

139 Kč

akční 
cena  

179 Kč
akční 
cena  

144 Kč

akční 
cena  

139 Kč



* 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.

akční cena

– 40 Kč

349,-

389,-
akční cena

– 26 Kč

149,-

175,-
akční cena

– 36 Kč

134,-

170,-

VITAMIN IMUNITAIMUNITAPreventan® Akut  
s příchutí
30 tablet
1 tbl. = 4,97 Kč

• pro akutní  
posílení imunity

• český originál
• obsahuje patentovanou látku ProteQuine® a vitamin C, 

který přispívá k normální funkci imunity
• Preventan® Quattro je navíc doplněn  

o laktoferin a silice
• s medvědí silou do období 

plískanic

V akci také  Preventan® Quattro,  
24 tablet, cena 179 Kč.

Doplněk stravy*

TEREZIA  
Hlíva ústřičná + lactobacily
60+60 kapslí
1 cps. = 2,91 Kč

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

látek

** Nejvyšší obsah deklarovaných 
betaglukanů. Dle průzkumu  
z lékáren, květen 2019.

Doplněk stravy*

akční cena

– 20 Kč

124,-

144,-

Komplexní řešení při 
nachlazení vašich dětí

na bolest v krku
na bolest v krku

na bolest v krku  
a dráždivý kašel

na vlhký usazený kašel

NOVĚ
pro děti 
od 6 let

nosní sprej, roztok
na rýmu Nasic pro děti

20 pastilek
Neo-broncholna vlhký kašel

Junior-angin pastilky, junior-angin lízátka a junior-angin sirup jsou zdravotnické prostředky. NASIC pro děti je léčivý přípravek k nosnímu podání. Čtěte pečlivě příbalový leták. NEO-BRONCHOL je lék s účinnou látkou ambroxol 
hydrochlorid. K místnímu užití v ústech a v krku. Čtěte pečlivě příbalový leták. SOLEDUM® 100 mg enterosolventní měkké tobolky jsou registrované léky s účinnou látkou cineolum. K vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalový 
leták. Orocalm 1,5 mg/ml orální sprej, roztok je lék s účinnou látkou benzydamin hydrochlorid. K místnímu užití v ústech a v krku. Čtěte pečlivě příbalový leták.

na akutní bolest v krku

CHŘIPKA,  
NACHLAZENÍNACHLAZENÍ COLDREX® tablety

24 tablet

• nejvíce účinných  
látek v 1 tabletě  
na úlevu od  
příznaků chřipky  
a nachlazení

• kombinace  
5 účinných látek  
tlumí bolest hlavy, bolest v krku, 
uvolňuje ucpaný  
nos a snižuje horečku

• s přídavkem léčivé látky  
na odkašlávání

Lék k vnitřnímu užití*

akční cena

– 31 Kč

119,-

150,-
akční cena

– 31 Kč

124,-

155,-
akční cena

– 15 Kč

129,-

144,-

KAŠEL CHŘIPKA,  
NACHLAZENÍKAŠEL

LEDEN 2020AKČNÍ NABÍDKA
Robitussin®  
Expectorans  
na odkašlávání
100 ml

• PROTI vlhkému kašli
• léčí vlhký kašel  

a napomáhá odkašlávání
• uvolňuje hlen a ulevuje  

dýchacím cestám
• pro děti již od 2 let  

a dospělé

V akci také  Robitussin®  
Antitussicum na suchý  
dráždivý kašel, 100 ml,  
cena 129 Kč.

Robitussin® Expectorans na odkašlávání 
(guaifenesin) a Robitussin® Antitussicum 
na suchý dráždivý kašel (dextrometorfan) 
jsou léky k vnitřnímu užití.*

Sinecod®  
0,15% sirup
200 ml

• proti suchému,  
dráždivému  
kašli

• vhodný  
pro dospělé  
a děti od 3 let

• sirup s vanilkovou příchutí
• účinná látka se začíná  

vstřebávat již od 5 minut

V akci také Sinecod® 50 mg,  
10 tablet, cena 139 Kč.

Sinecod® 0,15% sirup je lék k vnitřnímu 
užití. Obsahuje butamirát.*

PARALEN® GRIP 
chřipka a bolest
24 potahovaných tablet

• odstraňuje příznaky chřipky a nachlazení, jako jsou 
horečka, ucpaný nos, bolest hlavy, bolest v krku

• díky kofeinu působí také proti  
únavě a ospalosti

V akci také PARALEN® GRIP chřipka 
a kašel, 24 potahovaných tablet, 
cena 119 Kč. 

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití*

Celaskon® 500 mg 
červený pomeranč
30 šumivých tablet

• posiluje odolnost  
organismu při infekčních  
onemocněních jako chřipka  
a nachlazení

• zmírňuje a zkracuje příznaky 
chřipky a nachlazení

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje acidum 
ascorbicum.*

akční 
cena  

159 Kč

akční 
cena  

104 Kč

akční 
cena  

149 Kč

akční 
cena  

139 Kč

akční 
cena  

179 Kč
akční 
cena  

144 Kč

akční 
cena  

139 Kč

* 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.

akční cena

– 42 Kč

137,-

179,-
akční cena

– 15 Kč

74,-

89,-
akční cena

– 35 Kč

154,-

189,-

TOPICKÁ BOLEST BOLEST V KRKUBOLESTOlfen, gel
100 g

• rychle a účinně ulevuje od bolesti zad, svalů a kloubů
• přípravek mohou používat dospělí a mladiství od 14 let

V akci také  Olfen 140 mg léčivé  
náplasti, 5 ks, cena 199 Kč, Olfen 
140 mg léčivé náplasti, 10 ks, 
cena 299 Kč.

Olfen gel 100 g a Olfen náplasti 140 mg 
jsou léčivé přípravky k zevnímu použití 
s účinnou látkou diklofenak.*

akční cena

– 40 Kč

149,-

189,-
akční cena

– 40 Kč

159,-

199,-
akční cena

– 60 Kč

339,-

399,-

VITAMIN VITAMINVITAMINVIGANTOLVIT®  
OSTEO
30 tablet
1 tbl. = 5,30 Kč

• vitamin D3, K2 a vápník
• 3v1 pro zdravé kosti a svaly
• pro všechny aktivní lidi, sportovce 

i starší osoby

Doplněk stravy*

TEREZIA VITAMIN  
D3 kapky
10 ml

• pro podporu tvorby kostí a zubů
• vitamin D3 reguluje metabolismus 

vápníku
• vhodné již od narození

Doplněk stravy*

GS Extra Strong  
Multivitamin
60+60 tablet
1 tbl. = 2,83 Kč

• komplexní  
vyvážené složení  
vitaminů, minerálů  
a dalších aktivních  
látek

• STRONG KOMPLEX  
– extra dávka vit. C,  
lutein, activin, echinacea

V akci také  GS Extra Strong 
Multivitamin, 30+10 tablet,  
cena 144 Kč.

Doplněk stravy*

akční cena

– 41 Kč

154,-

195,-
akční cena

– 66 Kč

199,-

265,-
akční cena

– 60 Kč

239,-

299,-

ZAŽÍVÁNÍ JÁTRAZAŽÍVÁNÍLINEX® FORTE
28 tobolek
1 cps. = 7,11 Kč

• při a po antibiotické léčbě, při změně stravy
• obsahuje probiotika a prebiotika (laktobacily  

a bifidobakterie)
• vhodný pro děti od 3 let, 

dospívající a dospělé

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

Silymarin 140
90 kapslí
1 cps. = 1,71 Kč

Standartizovaný extrakt 
z ostropestřece mariánského – 
silymarin i esenciální fosfolipidy.

Doplněk stravy*

BIOPRON® 9  
Premium
30+10 tobolek
1 tob. = 5,98 Kč

Ideální podpora Vaší celkové pohody a rovnováhy střevní 
mikrobioty při a po léčbě antibiotiky.

*IMS sell-out data 08/2019: Biopron je nejprodávanější 
značkou probiotik v ČR v počtu 
prodaných kusů i v hodnotě.

V akci také  BIOPRON® Baby+,  
10 ml, cena 329 Kč.

Doplňky stravy*

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

znáte  
z TV

Dexoket® 25 mg  
potahované tablety
10 tablet

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

V akci také Dexoket® 25 mg granule 
pro perorální roztok,  
10 sáčků, cena 79 Kč.

Volně prodejné léky Dexoket® obsahují 
dexketoprofen trometamol.  
K vnitřnímu užití.*

Strepsils®  
Med a Citron
24 pastilek

• proti bolesti  
v krku

• snížení bolesti v krku po pěti minutách
• účinkuje proti virům, bakteriím a kvasinkám  

po 1 minutě**

** na základě studie In-vitro

V akci také  Strepsils® Pomeranč s vitaminem C, 24 pastilek, 
cena 137 Kč, Strepsils® Mentol  
a eukalyptus, 24 pastilek, cena  
137 Kč,  Strepsils® Citron bez cukru, 
24 pastilek, cena 149 Kč, Strepsils® 
Jahoda bez cukru, 24 pastilek,  
cena 149 Kč.

Léky k vnitřnímu užití*

* 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.

akční cena

– 25 Kč

144,-

169,-
akční cena

– 20 Kč

79,-

99,-
akční cena

– 21 Kč

79,-

100,-

KAŠEL KAŠELKAŠELBromhexin  
Berlin-Chemie 12 mg/ml 
kapky
30 ml

• léčí vlhký kašel
• uvolňuje zahlenění a 

usnadňuje vykašlávání
• neobsahuje cukr  

ani alkohol
• pro děti od 2 let, 

dospívající a dospělé
• v lahvičce s pojistným 

šroubovacím uzávěrem

V akci také  Bromhexin Berlin-
Chemie 8 mg, 25 obalených 
tablet, cena 54 Kč.

Volně prodejné léky Bromhexin 
Berlin-Chemie obsahují bromhexini 
hydrochloridum. K vnitřnímu užití.*

Ambrobene sirup  
15 mg/5 ml
100 ml

• osvědčený přípravek 
na vlhký kašel účinně 
rozpouští hlen a 
usnadňuje vykašlávání

• sirup vhodný i pro děti 

Ambrobene sirup 15mg/5ml je lék  
k vnitřnímu užití s účinnou látkou 
ambroxol hydrochlorid.*

akční cena

– 50 Kč

189,-

239,-
akční cena

– 35 Kč

164,-

199,-

IMUNITA IMUNITARAKYTNÍČEK® multivitaminové želatinky  
s rakytníkem
70 ks
1 ks = 2,70 Kč

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

V akci také  RAKYTNÍČEK® multivitaminové želatinky s rakytníkem hruška, 70 ks,  
RAKYTNÍČEK® multivitaminové želatinky s rakytníkem višeň, 70 ks,  
RAKYTNÍČEK® multivitaminové želatinky s rakytníkem džungle, 70 ks,  
RAKYTNÍČEK® multivitaminové želatinky s rakytníkem mořský svět, 140 ks, každý za cenu 189 Kč.

Doplněk stravy*

Marťánci®  
PROimun sirup
150 ml

Směs bylinných extraktů  
s výtažky z černého bezu  
a šípků a s vitaminem C  
pro podporu funkce  
imunitního systému.

V akci také  Marťánci® PROimun,  
30 tablet, cena 164 Kč, Marťánci® 
PROimun Akut drink, 5 sáčků, 
cena 164 Kč.

Doplňky stravy*

akční cena

– 32 Kč

187,-

219,-
akční cena

– 23 Kč

97,-

120,-

RÝMA RÝMARÝMANasivin®  
SENSITIVE 0,05%  
nosní sprej,  
roztok
10 ml

LEDEN 2020AKČNÍ NABÍDKA

akční cena

– 25 Kč

89,-

114,-

• skoncujte s rýmičkou  
o dva dny dříve!

• zkracuje trvání rýmy  
v průměru o 2 dny

• zabere mimořádně  
rychle - už do 25 sekund

• sprej proti rýmě pro děti  
od 6 let a dospělé

V akci také  Nasivin® 0,05% nosní 
sprej, roztok, 10 ml, cena 79 Kč.

Lék k nosnímu podání s léčivou látkou 
oxymetazolin-hydrochlorid*

znáte  
z TV

MUCONASAL®  
PLUS
10 ml

• rychle, účinně  
a dlouhodobě  
uvolní nos při  
rýmě a nachlazení

• navíc osvěží vůní máty  
a eukalyptu, které umocní  
zážitek z volného dýchání

• vhodný pro dospělé a děti  
od 6 let

Volně prodejný lék k nosnímu použití.  
Obsahuje tramazolini hydrochloridum.*

PHYSIOMER®  
Hypertonic
135 ml

• přírodní nosní sprej  
s obsahem 100%  
mořské vody

• uvolní ucpaný nos při  
rýmě a nachlazení

• urychluje úlevu od  
symptomů rýmy

• čistí a zvlhčuje nosní  
sliznici, přirozeně  
regeneruje

• bezpečný pro  
každodenní  
použití

  

V akci také PHYSIOMER® Baby,  
115 ml, PHYSIOMER® Baby 
hypertonic, 60 ml, PHYSIOMER® 
Gentle Jet&Spray, 135 ml, 
PHYSIOMER® Kids, 115 ml,  
každý za cenu 187 Kč.
  

Zdravotnický prostředek*

znáte  
z TV

PROSPAN® sirup
100 ml

• usnadňuje vykašlávání
• vhodný již od narození

Lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou 
Hederae helicis folii extractum siccum  
k perorálnímu podání*



* 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.

akční cena

– 25 Kč

144,-

169,-
akční cena

– 20 Kč

79,-

99,-
akční cena

– 21 Kč

79,-

100,-

KAŠEL KAŠELKAŠELBromhexin  
Berlin-Chemie 12 mg/ml 
kapky
30 ml

• léčí vlhký kašel
• uvolňuje zahlenění a 

usnadňuje vykašlávání
• neobsahuje cukr  

ani alkohol
• pro děti od 2 let, 

dospívající a dospělé
• v lahvičce s pojistným 

šroubovacím uzávěrem

V akci také  Bromhexin Berlin-
Chemie 8 mg, 25 obalených 
tablet, cena 54 Kč.

Volně prodejné léky Bromhexin 
Berlin-Chemie obsahují bromhexini 
hydrochloridum. K vnitřnímu užití.*

Ambrobene sirup  
15 mg/5 ml
100 ml

• osvědčený přípravek 
na vlhký kašel účinně 
rozpouští hlen a 
usnadňuje vykašlávání

• sirup vhodný i pro děti 

Ambrobene sirup 15mg/5ml je lék  
k vnitřnímu užití s účinnou látkou 
ambroxol hydrochlorid.*

akční cena

– 50 Kč

189,-

239,-
akční cena

– 35 Kč

164,-

199,-

IMUNITA IMUNITARAKYTNÍČEK® multivitaminové želatinky  
s rakytníkem
70 ks
1 ks = 2,70 Kč

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

V akci také  RAKYTNÍČEK® multivitaminové želatinky s rakytníkem hruška, 70 ks,  
RAKYTNÍČEK® multivitaminové želatinky s rakytníkem višeň, 70 ks,  
RAKYTNÍČEK® multivitaminové želatinky s rakytníkem džungle, 70 ks,  
RAKYTNÍČEK® multivitaminové želatinky s rakytníkem mořský svět, 140 ks, každý za cenu 189 Kč.

Doplněk stravy*

Marťánci®  
PROimun sirup
150 ml

Směs bylinných extraktů  
s výtažky z černého bezu  
a šípků a s vitaminem C  
pro podporu funkce  
imunitního systému.

V akci také  Marťánci® PROimun,  
30 tablet, cena 164 Kč, Marťánci® 
PROimun Akut drink, 5 sáčků, 
cena 164 Kč.

Doplňky stravy*

akční cena

– 32 Kč

187,-

219,-
akční cena

– 23 Kč

97,-

120,-

RÝMA RÝMARÝMANasivin®  
SENSITIVE 0,05%  
nosní sprej,  
roztok
10 ml

LEDEN 2020AKČNÍ NABÍDKA

akční cena

– 25 Kč

89,-

114,-

• skoncujte s rýmičkou  
o dva dny dříve!

• zkracuje trvání rýmy  
v průměru o 2 dny

• zabere mimořádně  
rychle - už do 25 sekund

• sprej proti rýmě pro děti  
od 6 let a dospělé

V akci také  Nasivin® 0,05% nosní 
sprej, roztok, 10 ml, cena 79 Kč.

Lék k nosnímu podání s léčivou látkou 
oxymetazolin-hydrochlorid*

znáte  
z TV

MUCONASAL®  
PLUS
10 ml

• rychle, účinně  
a dlouhodobě  
uvolní nos při  
rýmě a nachlazení

• navíc osvěží vůní máty  
a eukalyptu, které umocní  
zážitek z volného dýchání

• vhodný pro dospělé a děti  
od 6 let

Volně prodejný lék k nosnímu použití.  
Obsahuje tramazolini hydrochloridum.*

PHYSIOMER®  
Hypertonic
135 ml

• přírodní nosní sprej  
s obsahem 100%  
mořské vody

• uvolní ucpaný nos při  
rýmě a nachlazení

• urychluje úlevu od  
symptomů rýmy

• čistí a zvlhčuje nosní  
sliznici, přirozeně  
regeneruje

• bezpečný pro  
každodenní  
použití

  

V akci také PHYSIOMER® Baby,  
115 ml, PHYSIOMER® Baby 
hypertonic, 60 ml, PHYSIOMER® 
Gentle Jet&Spray, 135 ml, 
PHYSIOMER® Kids, 115 ml,  
každý za cenu 187 Kč.
  

Zdravotnický prostředek*

znáte  
z TV

PROSPAN® sirup
100 ml

• usnadňuje vykašlávání
• vhodný již od narození

Lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou 
Hederae helicis folii extractum siccum  
k perorálnímu podání*



* 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.

ÚSTNÍ HYGIENA Nicorette® Spray 
1mg/dávka, orální sprej, roztok
13,2 ml
ZBAVTE SE ZÁVISLOSTI NA 
KOUŘENÍ.
• účinkuje rychle a potlačí  

touhu po cigaretě již  
po 30 sekundách**

• rychlá úleva od chuti  
na cigaretu a nutkání kouřit

**při užití dvou dávek

V akci také  ostatní přípravky 
Nicorette ®.

Reklama na léčivý přípravek. Orální sprej, 
roztok obsahuje nikotin a je k podání 
do úst.*

ODVYKÁNÍ  
KOUŘENÍ

MENOPAUZAMenoPrima Bella®

120 tablet
1 tbl. = 3,91 Kč

• kombinace čtyř extraktů pro  
menopauzální komfort

• obsahuje šalvěj lékařská, andělika 
čínská, řeřicha peruánská - Maca 
a speciálně upravený chmel 
otáčivý - odrůda Vital

Doplněk stravy*

KREVNÍ OBĚH

akční cena

– 32 Kč

97,-

129,-
akční cena

– 66 Kč

429,-

495,-
akční cena

– 95 Kč

354,-

449,-

HEMOROIDYProcto-Glyvenol®  
50 mg/g+20 mg/g rektální krém
30 g

Lék pro místní léčbu vnějších  
a vnitřních hemoroidů.

Procto-Glyvenol® 50 mg/g+20 mg/g 
rektální krém obsahuje tribenosidum  
a lidocaini hydrochloridum 
monohydricum. Registrovaný lék. 
Rektální podání.*

Bepanthen® Baby
100 g

Nový název,  
složení zůstává.
• pomáhá chránit  

dětský zadeček před vznikem opruzení
• pro každodenní péči
• pečuje i o kojením namáhané prsní bradavky

Nejprodávanější značka v ČR v lékárnách v kategorii péče 
o zadeček v období 01/2017 - 04/2019; zdroj IMS, počet 
prodaných kusů.

V akci také  Bepanthen® Baby, 30 g, 
cena 134 Kč.

Kosmetický přípravek, L.CZ.MKT.
CC.07.2019.1681*

KOSMETIKA

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

8

5

9

29

2
14

20

2

12

15

8 

10
26

13

akční cena

– 56 Kč

469,-

525,-
akční cena

– 36 Kč

137,-

173,-
akční cena

– 45 Kč

274,-

319,-

TePe® mezizubní  
kartáček žlutý,  
velikost 4 
6 ks

Mezizubní kartáčky švédské značky 
TePe® mají plastem izolovaný drátek 
pro maximální ochranu citlivých 
krčků a dásní. Jsou flexibilní, přesto 
vysoce odolné proti zlomení. 

V akci také TePe® mezizubní 
kartáčky velikosti 0, 1, 2, 3  
a 5, 6 ks, každý za cenu 97 Kč.

Zdravotnický prostředek*

TEREZIA Reishi BIO
60 kapslí
1 cps. = 5,90 Kč

• 100% houbový  
přípravek bez příměsí

• obsahuje všechny aktivní látky celé Reishi,  
které působí ve vzájemné harmonii

• Reishi podporuje obranyschopnost  
organizmu a příznivě působí na 
oběhový systém

  

V akci také  TEREZIA Reishi BIO,  
120 kapslí, cena 624 Kč.

Doplněk stravy*

znáte  
z TV

Balení obsahuje  
denní krém na obličej 

a jemné vrásky s 
antarcticinem 75 ml 

NAVÍC

* 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.

akční cena

– 35 Kč

124,-

159,-
akční cena

– 80 Kč

319,-

399,-
akční cena

– 40 Kč

204,-

244,-

VITAMIN IMUNITA IMUNITAB17 APRICARC  
s meruňkovým olejem
60 kapslí
1 cps. = 5,32 Kč

• 4 účinné složky v 1 kapsli
• obsahuje meruňková jádra s vitaminem B17
• hlíva ústřičná z českých pěstíren
• reishi a rakytník podporují  

obranyschopnost organizmu

V akci také  B17 APRICARC  
s meruňkovým olejem,  
180 kapslí, cena 799 Kč.

Doplněk stravy*

ZinekFORTE 25 mg
90 tablet

Zvýšená dávka  
kvalitního zinku pro zdravé vlasy, 
pokožku, nehty a imunitu.

V akci také  Zinek 15 mg, 90 tablet, 
cena 109 Kč.

Doplňky stravy*

GS Vitamin C  
1000 se šípky
100+20 tablet
1 tbl. = 1,70 Kč

• vitamin C podporuje  
imunitu a  přispívá  
ke snížení míry  
únavy a vyčerpání

• navíc obohacen  
o přírodní sílu šípků

• unikátní tableta TIME-RELEASE 
zajištující postupné uvolňování

V akci také  GS Vitamin C 500 se 
šípky, 100+20 tablet, cena 139 Kč.

Doplněk stravy*

akční cena

– 31 Kč

159,-

190,-
akční cena

– 19 Kč

94,-

113,-
akční cena

– 32 Kč

127,-

159,-

BOLEST V KRKU ÚNAVA A STRESBOLEST V KRKUMUCODUAL  
pastilky
18 pastilek

• ulevují od suchého kašle a bolesti v krku
• zklidňují podráždění v krku
• obsahují islandský lišejník  

a kamenec

V akci také  MUCODUAL sirup,  
100 ml, cena 134 Kč.

Zdravotnický prostředek*

MAGNE B6®  
FORTE tablety
50 potahovaných tablet
1 tbl. = 3,18 Kč

• MAGNE B6® FORTE tablety obsahují citrát hořčíku pro 
účinné doplnění hořčíku

• hořčík a vitamin B6 přispívají ke snížení míry  
únavy a vyčerpání a k normální  
psychické činnosti

V akci také  MAGNE B6® Control 
Stress, 30 potahovaných tablet, 
cena 159 Kč.

Doplněk stravy*

akční cena

– 13 Kč

77,-

90,-
akční cena

– 35 Kč

164,-

199,-
akční cena

– 18 Kč

127,-

145,-

NACHLAZENÍ CHŘIPKA,  
NACHLAZENÍ

CHŘIPKA,  
NACHLAZENÍ BITUSILKY  

bylinné pastilky s medem
15+2 pastilek
1 pastilka = 4,53 Kč

• směs 5 bylinných  
extraktů a med

• bylinná směs obsahuje extrakty 
z tradičních bylin: prvosenky 
jarní, tymiánu obecného, 
lékořice lysé a jitrocelu 
kopinatého, které přispívají pro 
správnou funkci dýchacího systému a beze černého jako 
antioxidant

• extrakty jitrocele kopinatého a lékořice lysé také podporují 
imunitní systém

• podpůrnou funkci pro správnou činnost dýchacího 
systému mají také použité  
přírodní éterické oleje (eukalyptová 
a anýzová silice) a menthol, který 
dodává pastilkám příjemnou 
osvěžující chuť

Doplněk stravy*

LEDEN 2020AKČNÍ NABÍDKA
BIOTUSSIL®

100 ml

• tradiční rostlinný léčivý přípravek 
při nachlazení, rýmě a zánětu 
nosních dutin

• vhodný pro děti od 4 let

Lék k vnitřnímu užití*

Balení 60 tablet  
Vitamínu C NAVÍC  

za 0,01 Kč

THERAFLU FORTE  
12,2 mg, prášek  
pro perorální roztok
10 sáčků

• efektivní úleva od 
příznaků chřipky  
a nachlazení, jako jsou 
mírně nebo středně 
silná bolest, horečka, 
ucpaný nos

• navíc pomáhá při 
vlhkém, produktivním 
kašli

V akci také  THERAFLU 6,1 mg,  
16 tvrdých tobolek, cena 114 Kč.

Theraflu Forte 1 000 mg/200 mg/12,2 mg 
prášek pro perorální roztok v sáčku je lék 
k vnitřnímu použití.*

znáte  
z TV

Septabene®  
3 mg/1mg, pastilky
16 pastilek

• trojí účinek: protizánětlivý, analgetický a antiseptický
• snižuje lokální známky zánětu: bolest, zarudnutí, otok
• příchuť eukalyptu nebo citronu  

a bezového květu
  

V akci také Septabene® 1,5 mg/ml 
+ 5,0 mg/ml, orální sprej, roztok, 
30 ml, cena 144 Kč.

Léky k vnitřnímu užití*
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RÝMA

TOPICKÁ BOLESTVoltaren Forte  
2.32% gel
150 g

RÝMA

BOLEST V KRKU

Sinex Vicks Aloe  
a Eukalyptus
15 ml

TANTUM VERDE® 

roztok
120 ml

• nosní sprej pro léčbu 
ucpaného nosu při rýmě  
a nachlazení

• uvolní ucpaný nos během 
několika minut a až na  
12 hodin

• extrakt Aloe vera osvěžuje, 
zvláčňuje a pečuje o sliznici nosní 
dutiny

Lék k nosnímu podání. Obsahuje léčivou 
látku oxymetazolin hydrochlorid.*

• lék na bolest a zánět v krku  
s antimikrobiálním účinkem

• ulevuje i po chirurgických  
a stomatologických zákrocích  
v dutině ústní a krku

• vhodný při aftech, zánětech  
dásní i mandlí a léčbě antibiotiky

• pro děti od 4 let a dospělé

V akci také  TANTUM VERDE® roztok, 240 ml, cena 204 Kč, 
TANTUM VERDE® Spray 0,15%, 30 ml, cena 134 Kč,  
TANTUM VERDE® Spray Forte 0,30%, 15 ml,  
cena 149 Kč, TANTUM VERDE®  
Eucalyptus, Lemon, Mint nebo 
Orange and honey, 20 pastilek,  
cena 134 Kč.

Léky s účinnou látkou benzydamin 
hydrochlorid. K místnímu užití v ústech 
a v krku.*

• analgetikum ve formě gelu s účinkem na 24 hodin při 
použití 2x denně

• tlumí bolest zad, svalů a kloubů
• snadno otevíratelný uzávěr

V akci také  Voltaren 140 mg léčivá náplast, 5 ks, cena 
277 Kč, VoltaTherm hřejivá náplast, 5 ks, cena 234 Kč.

Voltaren Forte 2.32% gel je lék na 
vnější použití. Obsahuje diclofenacum 
diethylaminum. Voltaren 140 mg léčivá 
náplast obsahuje diclofenacum natricum. 
VoltaTherm hřejivá náplast je zdravotnický 
prostředek.*

RÝMA

BOLEST

Olynth® Plus  
1mg/ml+50mg/ml  
nosní sprej, roztok
10 ml

ACYLPYRIN®  
500 mg tablety
10 tablet

•  4v1
• uvolňuje ucpaný nos
• podporuje hojení  

poraněné nosní sliznice
• chrání nosní sliznici
• bez obsahu  

konzervačních látek

V akci také  ostatní přípravky 
Olynth®.

Reklama na léčivý přípravek. Nosní sprej, 
roztok obsahuje xylometazolin-hydrochlorid 
a dexpanthenol a je k nosnímu podání.*

• lék při chřipce a nachlazení
• snižuje horečku
• k úlevě od bolesti hlavy, kloubů  

a svalů provázející chřipková 
onemocnění

ACYLPYRIN®, tablety – registrovaný léčivý 
přípravek k vnitřnímu užití. Perorální 
podání. Jedna tableta obsahuje acidum 
acetylsalicylicum 500 mg.*

akční cena

– 30 Kč

89,-

119,-

akční cena

– 25 Kč

134,-

159,-

akční cena

– 30 Kč

99,-

129,-

akční cena

– 6 Kč

29,-

35,-

akční cena

– 26 Kč

99,-

125,-

KAŠELACC® LONG
600 mg šumivé tablety, 10 tbl.

KAŠELMUCOSOLVAN® 

pro dospělé
100 ml

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

V akci také  MUCOSOLVAN® Long 
Effect, 20 tobolek, cena 119 Kč, 
MUCOSOLVAN® Junior, 100 ml, 
cena 97 Kč.

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

• léčí vlhký kašel
• stačí 1 tableta 1x denně
• lze užívat od prvních  

příznaků kašle
• rozpouští hustý hlen v dýchacích 

cestách a usnadňuje jeho 
vykašlávání

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití  
s účinnou látkou acetylcystein*

KAŠELLevopront® kapky
15 ml

• rychlá úleva od suchého  
a dráždivého kašle

• při tlumení kašle působí 
přímo v dýchacích cestách bez 
nežádoucího ovlivnění mozku

• kapky a sirup pro děti  
od 2 let a dospělé,  
tablety od 12 let

V akci také  Levopront® sirup,  
120 ml, cena 124 Kč, Levopront® 
tablety 60 mg, 10 tablet, cena 
124 Kč.

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

akční cena

– 28 Kč

107,-

135,-
akční cena

– 21 Kč

104,-

125,-
akční cena

– 27 Kč

117,-

144,-

akční cena

– 65 Kč

374,-

439,-

znáte  
z TV

Otrivin® MENTHOL  
1 mg/ml
10 ml

• sprej s chladivou  
silou mentolu  
a eukalyptu

• uvolní ucpatý nos  
do 2 minut a až  
na 12 hodin

• bez konzervantů

V akci také Otrivin® 1PM 1 mg/ml,  
10 ml, cena 89 Kč, Otrivin® 
Rhinostop, 10 ml, cena 134 Kč.

Otrivin® Menthol 1 mg/ml nosní 
sprej s dávkovačem, roztok obsahuje 
xylometazolin. Lék k podání do nosu.*

znáte  
z TV

znáte  
z TV

znáte  
z TV

* 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.

ÚSTNÍ HYGIENA Nicorette® Spray 
1mg/dávka, orální sprej, roztok
13,2 ml
ZBAVTE SE ZÁVISLOSTI NA 
KOUŘENÍ.
• účinkuje rychle a potlačí  

touhu po cigaretě již  
po 30 sekundách**

• rychlá úleva od chuti  
na cigaretu a nutkání kouřit

**při užití dvou dávek

V akci také  ostatní přípravky 
Nicorette ®.

Reklama na léčivý přípravek. Orální sprej, 
roztok obsahuje nikotin a je k podání 
do úst.*

ODVYKÁNÍ  
KOUŘENÍ

MENOPAUZAMenoPrima Bella®

120 tablet
1 tbl. = 3,91 Kč

• kombinace čtyř extraktů pro  
menopauzální komfort

• obsahuje šalvěj lékařská, andělika 
čínská, řeřicha peruánská - Maca 
a speciálně upravený chmel 
otáčivý - odrůda Vital

Doplněk stravy*

KREVNÍ OBĚH

akční cena

– 32 Kč

97,-

129,-
akční cena

– 66 Kč

429,-

495,-
akční cena

– 95 Kč

354,-

449,-

HEMOROIDYProcto-Glyvenol®  
50 mg/g+20 mg/g rektální krém
30 g

Lék pro místní léčbu vnějších  
a vnitřních hemoroidů.

Procto-Glyvenol® 50 mg/g+20 mg/g 
rektální krém obsahuje tribenosidum  
a lidocaini hydrochloridum 
monohydricum. Registrovaný lék. 
Rektální podání.*

Bepanthen® Baby
100 g

Nový název,  
složení zůstává.
• pomáhá chránit  

dětský zadeček před vznikem opruzení
• pro každodenní péči
• pečuje i o kojením namáhané prsní bradavky

Nejprodávanější značka v ČR v lékárnách v kategorii péče 
o zadeček v období 01/2017 - 04/2019; zdroj IMS, počet 
prodaných kusů.

V akci také  Bepanthen® Baby, 30 g, 
cena 134 Kč.

Kosmetický přípravek, L.CZ.MKT.
CC.07.2019.1681*

KOSMETIKA

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

8

5

9

29

2
14

20

2

12

15

8 

10
26

13

akční cena

– 56 Kč

469,-

525,-
akční cena

– 36 Kč

137,-

173,-
akční cena

– 45 Kč

274,-

319,-

TePe® mezizubní  
kartáček žlutý,  
velikost 4 
6 ks

Mezizubní kartáčky švédské značky 
TePe® mají plastem izolovaný drátek 
pro maximální ochranu citlivých 
krčků a dásní. Jsou flexibilní, přesto 
vysoce odolné proti zlomení. 

V akci také TePe® mezizubní 
kartáčky velikosti 0, 1, 2, 3  
a 5, 6 ks, každý za cenu 97 Kč.

Zdravotnický prostředek*

TEREZIA Reishi BIO
60 kapslí
1 cps. = 5,90 Kč

• 100% houbový  
přípravek bez příměsí

• obsahuje všechny aktivní látky celé Reishi,  
které působí ve vzájemné harmonii

• Reishi podporuje obranyschopnost  
organizmu a příznivě působí na 
oběhový systém

  

V akci také  TEREZIA Reishi BIO,  
120 kapslí, cena 624 Kč.

Doplněk stravy*

znáte  
z TV

Balení obsahuje  
denní krém na obličej 

a jemné vrásky s 
antarcticinem 75 ml 

NAVÍC

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!


