
AKČNÍ
NABÍDKA

LEDEN 2018

Akční ceny platí od 01. 01. 2018 do 31. 01. 2018 nebo do vyprodání zásob w w w . p h a r m a p o i n t . c z

BOLEST

akční cena

– 35 Kč

109,-

144,-

Olynth® 0.1% 
nosní sprej, roztok
10 ml

RÝMA

akční cena

– 10 Kč

77,-

87,-

APO-IBUPROFEN 
400 mg
100 potahovaných tablet

RÝMA

• Uleví od bolesti hlavy, zad, 
kloubů i menstruační bolesti.

• Snižuje horečku a tlumí projevy 
zánětu.

• Balení po 100 i 30 tabletách.
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje 
ibuprofenum.

RobitussinTM 
Antitussicum na suchý 
dráždivý kašel
100 ml

• STOP suchému kašli
• Efektivní úleva od suchého 

dráždivého kašle
• Pro děti od 6 let a dospělé
V akci také RobitussinTM 
Expectorans na odkašlávání, 
100 ml, cena 129 Kč.
Robitussin Antitussicum na suchý dráždivý 
kašel (dextromethorphani hydrobromidum 
monohydricum) a Robitussin Expectorans 
na vlhký kašel (guaifenessinum) jsou léky 
k vnitřnímu užití.

KAŠEL 

akční cena

– 15 Kč

129,-

144,-

Sinecod® sirup
200 ml

KAŠEL 

akční cena

– 25 Kč

124,-

149,-

ACC® Long 
600 mg 
10 šumivých tablet 

Léčí vlhký kašel. Stačí 1 tableta 
1x denně. Rozpouští hlen v 
dýchacích cestách a usnadňuje 
vykašlávání. Rychle Vám uleví.
Volně prodejný léčivý přípravek 
k vnitřnímu užití s účinnou látkou 
acetylcystein.

KAŠEL 

akční cena

– 20 Kč

119,-

139,-

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 124 Kč.
Lék k vnitřnímu užití.

CHŘIPKA, 
NACHLAZENÍ

akční cena

– 25 Kč

124,-

149,-

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.

VITAMIN

akční cena

– 30 Kč

139,-

169,-

Stoptussin® 
kapky  
50 ml

Díky kombinaci 2 účinných látek 
zastaví dráždivý kašel a zároveň 
napomáhá odkašlávání. K užití 
u dětí od 6 měsíců. 
V akci také Stoptussin® sirup, 180 ml, 
cena 124 Kč.
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. 

KAŠEL 

akční cena

– 25 Kč

124,-

149,-

RYCHLÁ ÚLEVA OD RÝMY
• uvolnění ucpaného nosu
• uvolnění vedlejších nosních 

dutin
• nástup účinku již od 5 minut 
V akci také ostatní spreje z řady 
Olynth®.
Reklama na léčivý přípravek. Nosní 
sprej, roztok obsahuje xylometazolin-
hydrochlorid a je k nosnímu podání. 
Držitel registrace: McNeil Products Ltd., UK

 sirup

– 25 Kč

30 šumivých tablet

• Posiluje odolnost organismu při • Posiluje odolnost organismu při 

MUCONASAL® 
PLUS
10 ml

Účinně navodí rychlé 
a dlouhotrvající snížení 
otoku sliznice nosu při rýmě 
a nachlazení. Navíc obsahuje 
i éterické oleje z máty a eukalyptu, 
které umocní zážitek z volného 
dýchání. Vhodný pro dospělé, 
dospívající a děti od 6 let.
Volně prodejný lék k nosnímu použití. 
Obsahuje tramazolini hydrochloridum.

akční cena

– 18 Kč

97,-

115,-

znáte
z TV

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® 50mg, 10 tablet, 
cena 137 Kč.
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje butamirát.



AKČNÍ NABÍDKA LEDEN 2018

Oscillococcinum® 
6 dávek

Stodal® 
200 ml

• Léčba pro celou rodinu i jednotlivce
• Bez věkového omezení
Homeopatický léčivý přípravek 
k vnitřnímu užití. 

Rostlinný účinný přípravek na vlhký 
a suchý kašel, neobsahuje umělá 
sladidla.  
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.
Použití tohoto tradičního rostlinného 
léčivého přípravku je založeno výlučně 
na zkušenosti z dlouhodobého použití.

akční cena

akční cena

– 31 Kč

– 26 Kč

174,-

149,-

205,-

175,-

PREVENTIVNĚ A OD 
PRVNÍCH PŘÍZNAKŮ

KAŠEL 

TANTUM VERDE® LEMON 3mg 
20 pastilek
4 příchutě

Rychle ulevuje od bolesti v krku.Působí proti zánětu.
Pastilky ve čtyřech příchutích pro děti od 6 let a dospělé.
V akci také TANTUM VERDE® roztok, 120 ml, cena 134 Kč, 
TANTUM VERDE® Spray FORTE (0,30%), 15 ml, cena 154 Kč.
Lék s účinnou látkou benzydamin hydrochlorid. K místnímu užití v ústech a v krku.

akční cena

– 15 Kč

134,-

149,-

BOLEST V KRKU

BOLEST

DEXOKET® 25 tablety
10 potahovaných tablet

Rychlá a účinná pomoc, když vás zasáhne bolest 
pohybového aparátu, zubů a menstruační bolesti.
V akci také DEXOKET® 25mg granule, 10 sáčků, cena 84 Kč.
Léky Dexoket® 25 tablety a Dexoket® 25 mg granule pro perorální 
roztok obsahují dexketoprofen trometamol. K vnitřnímu užití.

akční cena

– 12 Kč

77,-

89,-

BOLEST

RÝMA

CHŘIPKA, 
NACHLAZENÍ

RymaSTOP® 
Dr. Weiss-
bylinný 
nosní spray
30 ml

•  Originální nosní spray s 10 
bylinnými extrakty, kyselinou 
hyaluronovou a výtažky z boswellie

•  Okamžitě uleví od ucpaného nosu, 
čistí a regeneruje nosní sliznici

•  Je vhodný pro těhotné a kojící ženy
Zdravotnický prostředek

akční cena

– 15 Kč

114,-

129,-

RÝMA

COLDREX® 
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, snižuje horečku a usnadňuje 
odkašlávání.  
Lék k vnitřnímu užití.

akční cena

– 18 Kč

124,-

142,-

4 příchutě

Sinex Vicks Aloe 
a Eukalyptus
15 ml

Nosní sprej Sinex 
Vicks s aloe a 
eukalyptem pro účinnou úlevu od 
rýmy a ucpaného nosu. Přípravek 
mohou používat dospělí a děti 
od 6 let.
Lék k aplikaci do nosu s účinnou látkou 
oxymetazolin hydrochlorid 0,5mg/ml.

akční cena

– 15 Kč

84,-

99,-

Nalgesin S
40 potahovaných tablet

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

• Výhodné balení 30 tablet
V akci také Nalgesin S, 
20 potahovaných tablet, 
cena 109 Kč.
Lék k vnitřnímu užití.

akční cena

– 40 Kč

159,-

199,-



114,-

124,-

159,-

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

GS Laktobacily FORTE 21
60 + 20 kapslí
1 cps. = 4,18 Kč

Chlorella 200mg
750 tablet
1 tbl. = 0,39 Kč

Unikátní komplex 9 odolných kmenů bakterií.
21 miliard životaschopných mikroorganismů* v denní 
dávce (2 kapsle).
Navíc selen pro podporu imunity.
*Uvedené množství CFU odpovídá okamžiku výroby.
V akci také GS Laktobacily FORTE 21, 
30 + 10 kapslí, cena 194 Kč.
Doplněk stravy

Chlorella Pyrenoidosa 
je sladkovodní řasa 
s vysokým obsahem 
bílkovin a vitamínu A. 
Je vhodná při detoxikaci 
organismu, podpoře imunitního 
systému a ke snížení míry únavy a 
vyčerpání.
V akci také Chlorella v prášku, 
150 g, cena 289 Kč.
Doplněk stravy

DETOXIKACEIMUNITA

Spektrum® Imunita
90 tablet
1 tbl. = 3,88 Kč

Komplexní multivitamin s minerály, s vitaminem C a zinkem pro přirozenou 
obranyschopnost těla.
V akci také Spektrum® Energie, 90 tablet, cena 349 Kč, 
Spektrum® Vitalita 50+, 90 tablet, cena 379 Kč.
Doplňky stravy

akční cena

– 40 Kč

349,-

389,-

MULTIVITAMIN

TEREZIA 
Hlíva ústřičná + lactobacily  
60 + 60 kapslí
1 ks = 2,83 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, 
prosinec 2017. 
Doplněk stravy

akční cena

– 34 Kč

339,-

373,-

IMUNITA RAKYTNÍČEK® 
multivitamínové želatinky 
s rakytníkem 
70 ks
1 ks = 2,77 Kč

Skvělá chuť díky 
obsahu ovocné šťávy. 
Obsahuje 9 vitaminů 
včetně rakytníku 
na podporu obranyschopnosti 
organismu. 
Bez příměsí a konzervačních látek. 
V akci také Džungle 70 ks a Mořský 
svět 140 ks.
Doplněk stravy

akční cena

– 44 Kč

194,-

238,-

akční cena

– 62 Kč

334,-

396,-
akční cena

– 70 Kč

289,-

359,-

IMUNITA HLÍVÁČEK® sirup 
s hlívou 
a rakytníkem 
hruška, 100 ml

Sirup vyrobený až z 1 kg 
ovoce. Obsahuje hlívu s 
deklarovaným množstvím 
betaglukanů – 118,2mg 
v 1 lžičce. Obsažený rakytník 
podporuje imunitu. Vhodné pro 
děti již od 1 roku.
V akci také HLÍVÁČEK® sirup 
s hlívou a rakytníkem, višeň, 
100 ml, cena 209 Kč.
Doplněk stravy

akční cena

– 40 Kč

209,-

249,-

IMUNITA

Calcichew® 
D3 500 mg/200 IU 
60 žvýkacích tablet

VITAMÍNMEGADÉČKO 
2000 IU 
60 tobolek
1 tob. = 2,65 Kč

VITAMÍNGS Vitamin C 
1000 se šípky 
100 + 20 tablet
1 tbl. = 1,66 Kč

VITAMÍN

akční cena

– 36 Kč

199,-

235,-
akční cena

– 20 Kč

159,-

179,-
akční cena

– 15 Kč

154,-

169,-

Vitamin C podporuje imunitu.
Výrazně přispívá ke snížení únavy a 
vyčerpání.
Unikátní tableta TIME-RELEASE, 
zajištující postupné uvolňování.
Navíc obohacen o šípky.
V akci také GS Vitamin C 500 se 
šípky, 100 + 20 tablet, cena 127 Kč.
Doplněk stravy

Vysoká koncentrace vitaminu D v 
jedné malé tobolce. Vitamin D, který 
je též nazýván „slunečný vitamin“, 
podporuje normální funkci imunitního 
systému a zdraví kostí a zubů. 
V akci také Zinek FORTE 25mg, 
100 tablet, cena 149 Kč.
Doplněk stravy

Určený k prevenci a léčbě nedostatku 
vápníku a vitamínu D. Vápník a 
vitamín D slouží jako doplněk při léčbě 
osteoporózy.
Léčivý přípravek 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.

LiQuido Radical
125 ml 

Maximální účinnost při výskytu vší 
a hnid. Snadná a rychlá aplikace. 
Zdravotnický prostředek

VŠI

akční cena

– 39 Kč

304,-

343,-

Femibion® 2 
s vit. D3
30 tablet 
+ 30 tobolek 

• Pro ženy od 13. 
týdne těhotenství 
až do ukončení kojení.

• Obsahuje optimální dávku folátů 
(kyselinu listovou a Metafolin®) 
+ DHA.

• Obohacený o vitamin D3 pro 
imunitu, zuby a kosti.

V akci také Femibion® 1 s vit. D3, 
30 tablet, cena 299 Kč.
Doplněk stravy

TĚHOTENSTVÍ

akční cena

– 77 Kč

499,-

576,-

Beliema® Effect 
10 tablet 
1 tbl. = 22,90 Kč

Péče o intimní zdraví. Vaginální 
tablety s laktobacily a kyselinou 
mléčnou pro obnovu a udržení 
fyziologického pH. Vhodné při 
kvasinkové i bakteriální infekci. 
Také vhodné při a po antibiotické 
léčbě.
Zdravotnický prostředek
V akci také Beliema® Expert Intim 
Krém, 50 ml, cena 219 Kč.
Kosmetický přípravek

INTIMNÍ HYGIENA

akční cena

– 40 Kč

229,-

269,-

Bepanthen® 
Care Mast
100 g

• Pomáhá chránit dětský zadeček před vznikem opruzení
• Pro každodenní péči
• Pečuje i o kojením namáhané prsní bradavky a suchou pokožku
V akci také Bepanthen® Care Mast, 
30 g, cena 124 Kč.
Bepanthen Care Mast je kosmetický 
přípravek. 
*Nejprodávanější značka v ČR v lékárnách v 
kategorii péče o zadeček v období 04/2014 
– 04/2017; zdroj IMS, počet prodaných kusů.
L.CZ.MKT.CC.06.2017.1073

KOSMETIKA

akční cena

– 73 Kč

279,-

352,-

Zovirax® Duo 
50 mg/g 
+ 10 mg/g 
krém
2 g

Jediný krém na léčbu oparů 
s dvojím složením:
• zabraňuje množení viru
• pomáhá léčit zánět
Klinicky prokázaně pomáhá zastavit 
vznik puchýřků
Zkracuje dobu hojení
Lék k vnějšímu užití.

OPARY

akční cena

– 38 Kč

237,-

275,-

Faktu® 
rektální mast
20 g

Neinvazivní varianta léčby 
hemoroidů 
Rychle zastavuje krvácení, pálení 
a svědění účinný proti bolesti  
Léčivý přípravek k rektálnímu podání. 

HEMOROIDY

akční cena

– 5 Kč

84,-

89,-

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

BOHATÝ BEZLEPKOVÝ 
SORTIMENT

9
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10

32
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14

23
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8
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14

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

BOHATÝ BEZLEPKOVÝ 
SORTIMENT

9

7

7
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21

4

12

12
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25

14

Hřeben 
a čepice 
NAVÍC

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Nabízíme:
•	 terminál	pro	platbu	kartou
•	 nižší	ceny
•	 odborné	poradenství
•	 slevový	program

Otevírací dOba:
Po-Pá: 7.30 – 17.00

adresa:

Náměstí 10

751 01 Tovačov

KOntaKt:

tel.: 605 205 848

e-mail: info@lekarna-uzamku.cz 

web: www.lekarna-uzamku.cz


