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Akční ceny platí od 1. 4. 2017 do 30. 4. 2017 nebo do vyprodání zásob

BRUFEN® 400

BOLEST

Panadol Extra

BOLEST

30 + 10 tablet NAVÍC

100 potahovaných tablet

QUIXX® daily,
nosní sprej/aerosol

RÝMA

100 ml

Úleva od bolesti hlavy,
zad, kloubů i zubů. Pomáhá
při podvtrtnutí a natažení svalů.
V akci také BRUFEN® 400,
30 potahovaných tablet,
cena 54 Kč.
Brufen 400, 400 mg, potahované tablety
je léčivý přípravek k vnitřnímu užití
s léčivou látkou ibuprofen.*

Analergin

– 29 Kč

148,akční cena

119,ALERGIE

30 potahovaných tablet

Při mírné až středně silné bolesti hlavy
včetně migrény, bolesti zubů, proti
menstruačním bolestem, bolestem
svalů, kloubů a bolesti
v krku. Nedráždí žaludek.
Lék na vnitřní užití.*

Malé balení
v ceně

NAVÍC

ALERGIE
Flixonase
50 mikrogramů/dávka
nosní sprej, suspenze

• Pro každodenní preventivní
péči o nos
• Proplachuje a zvlhčuje nosní
sliznici, usnadňuje čištění nosu
• Pro děti od 2 let, dospělé,
těhotné a kojící ženy
Isotonický roztok mořské vody ve
spreji, obsahuje vodu
z oceánu a čištěnou vodu.
V akci také QUIXX® soft, nosní
sprej, 30 ml, cena 129 Kč.
Zdravotnické prostředky k aplikaci do
nosu.*

Livostin®,
oční kapky

– 39 Kč

228,akční cena

189,ALERGIE

4 ml

60 dávek
Příznaky alergické
konjunktivitidy
• okamžitá úleva
• cílené působení
v místě obtíží
V akci také Livostin®,
nosní sprej, suspenze,
10 ml, cena 147 Kč.

znáte
z TV

Přípravek proti alergiím, ke zmírnění
nosních a očních příznaků sezónní
a celoroční alergické rýmy, ke
zmírnění příznaků chronické kopřivky
nejasného původu.

– 15 Kč

99,akční cena

Lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou
cetirizin.*

84,-

Lioton® 100 000

KŘĚČOVÉ ŽÍLY

gel 100 g

znáte
z TV

• Nejvyšší koncentrace účinné látky ve formě gelu v tubě
• Pro léčbu křečových žil a jejich příznaků
• Pro léčbu poúrazových poškození
– 44 Kč
svalů, šlach a vazů
• Pro léčbu pohmožděnin, modřin,
313,otoků

akční cena

Lék s účinnou látkou sodná sůl heparinu.
Ke kožnímu podání.*

269,-

Nosní sprej pro
komplexní úlevu od
alergické rýmy:
• Ulevuje od nosních
a očních příznaků
alergie (kýchání,
svědění nosu a očí, slzení očí,
ucpaný nos)
• Účinkuje po 24 hodin
• Již v 1 dávce
Flixonase 50 mikrogramů/dávka nosní sprej,
suspenze je lék k nosnímu užití. Obsahuje
flutikason-propionát.*

GS Condro®
DIAMANT

– 55 Kč

379,akční cena

324,KLOUBY

Reklama na léčivý přípravek.*
Nosní sprej, suspenze Livostin®
k nosnímu podání a oční kapky,
suspenze Livostin® k očnímu podání
obsahují levokabastin-hydrochlorid.
Držitel registrace: McNeil Products Ltd.,
UK. Místní zástupce: Johnson & Johnson,
s.r.o., Walterovo náměstí 329/1, 158 00
Praha 5-Jinonice.

Colafit

– 50 Kč

197,akční cena

147,KOLAGEN

60 kostiček
1 kostička = 5,65 Kč

120 tablet
1 tbl. = 5,45 Kč

znáte
z TV

Nejdůvěryhodnější značka roku 2017!
Mimořádná síla pro Vaše klouby: 2 122 mg originálního
glukosamin sulfátu Clini-Q® s jedinečným DIAMANT
FORTESCINEM ® - aescin pro správné krevní zásobení
kloubního pouzdra, vazů a šlach a
vitamín C pro tvorbu kolagenní sítě – 155 Kč
chrupavek a menisků.
809,V akci také GS Condro® Forte
akční
cena
120 + 60 tablet, cena 739 Kč.

• Čistý krystalický kolagen ve formě
měkkých, snadno polykatelných
kostiček.
• Balení na 2 měsíce užívání – stačí
pouze 1 kostička denně.
• Bez barviv a přídavných látek.

Doplňky stravy

Doplněk stravy

654,-

– 102 Kč

441,akční cena

339,-

AKČNÍ NABÍDKA
TRÁVENÍ

Pangrol® 20 000
20 tablet

DUBEN 2018

BOLEST V KRKU
TANTUM®
NATURA Lemon & Honey

15 gumových pastilek
1 pastilka = 5,60 Kč

– 19 Kč
Obsahuje 3 trávicí enzymy, které pomáhají zlepšit trávení při nedostatečné tvorbě nebo funkci
trávicích enzymů slinivky břišní, dávkování: 1-2 tablety na každé jídlo
V akci také Pangrol® 20 000, 50 tablet, cena 224 Kč.
Obsahuje pancreatinum. Lék k vnitřnímu užití.*

GS Omega 3
CITRUS

SRDCE,
MOZEK, ZRAK

MaxiCor® basic

128,akční cena

109,SRDCE

Doplňky stravy

BIVENOL micro

84,-

ŽÍLY, CÉVY

60 + 10 tablet

70 + 20 tobolek

100 + 50 kapslí

• Na podrážděný krk způsobený teplotními výkyvy.
• Obsahují propolis, vitamín C a Zinek – vhodné v období
stresu a únavy, pro normální
funkci imunitního systému.
• Vhodné pro děti od 3 let, dospělé,
– 15 Kč
těhotné a kojící ženy.
V akci také TANTUM® NATURA
99,Orange & Honey, 15 gumových
akční
cena
pastilek, cena 84 Kč.

1 tob. = 2,60 Kč

1 tbl. = 3,13 Kč

Vysoce kvalitní omega-3 k normální
činnosti srdce.Příznivého účinku se
dosáhne při příjmu 250 mg EPA
a DHA denně. Balení na 3 měsíce.
VAŠE SRDCE, VÁŠ ŽIVOT

• Pro normální činnost
kardiovaskulárního systému.
• Mikronizace částic za účelem
zvýšení vstřebatelnosti
a využitelnosti účinných látek.
• Obsahuje 10 mg resveratolu
z křídlatky japonské.

1 cps. = 1,53 Kč

• 3000 mg vysoce
čistého rybího oleje
s DHA a EPA
v přirozené formě
s vysokou vstřebatelností.
• Alespoň 250 mg DHA denně
přispívá ke zdravému zraku
a mozku.
V akci také GS Omega 3 CITRUS,
60 + 30 kapslí, cena 139 Kč.
Doplňky stravy

SILYMARIN
DUO DaVinci

– 30 Kč

259,akční cena

229,JÁTRA

Doplněk stravy

UROVAL®
Manosa AKUT

– 36 Kč

270,akční cena

234,MOČOVÉ CESTY

Doplněk stravy

10 tablet

50 + 10 kapslí

1 tbl. = 19,90 Kč

1 cps. = 6,23 Kč

PRO ZDRAVÁ JÁTRA1
Silymarin detoxikuje játra, chrání před znečištěním,
podporuje trávení a očistu těla.
– 53 Kč
DUO SÍLA – DVĚ byliny:
1
ostropestřec mariánský, šišák bajkalský
442,Maximální účinnost díky galenické
akční
cena
úpravě.

• Kombinace extraktu kanadských brusinek a D-manosy.
• Vysoká koncentrace obsažených
látek.
• Vhodné také pro těhotné a kojící – 20 Kč
ženy.
219,V akci také UROVAL® Manosa AKUT,
akční cena
20 tablet, cena 319 Kč.

• 20% ZDARMA
• Unikátní složení CranMax® a
BioShield®, postupné uvolňování,
pro dlouhodobé i AKUTní užívání.
• Brusinky ve své nejsilnější podobě.
V akci také Swiss MEGA BRUSINKY®
AKUT, 15 kapslí, cena 184 Kč.

Doplněk stravy

Doplňky stravy

Doplněk stravy

389,-

199,-

Canespor® 1x denně krém
15 g
KONEC SVĚDĚNÍ I PÁLENÍ. KONEC PLÍSNĚ.
• určený k léčbě plísně kůže
• komfortní aplikace – jen 1 x denně
V akci také Canespor® 1x denně roztok, 15 ml, cena 149 Kč.
Canespor 1x denně krém je léčivý přípravek k vnějšímu použití. Obsahuje léčivou látku bifonazol.* L.CZ.MKT.CC.01.2017.0855

245,akční cena

219,-

MOČOVÉ CESTY
Swiss
MEGA BRUSINKY®

1 tob. = 4,32 Kč

60 + 30 tobolek

– 26 Kč

– 31 Kč

405,akční cena

374,PLÍSEŇ

– 25 Kč

174,akční cena

149,-

www.pharmapoint.cz

ODVODNĚNÍ
Kneipp®
3 bylinky na odvodnění

PERSEN® mono

SPÁNEK

30 obalených tablet

Gingio® tablety

PAMĚŤ

100 potahovaných tablet

60 tobolek
1 tbl. = 3,07 Kč
• Vhodný, pokud trpíte
zadržováním vody v těle a v
důsledku toho celulitidou,
nadměrným pocením či otoky
nohou a pocitem těžkých a
unavených chodidel.
• Pomáhá z těla vyloučit
škodlivé látky a odbourává
nežádoucí následky
zavodnění organismu.
V akci také Kneipp® Kozlík, 90 potah.
tbl., cena 229 Kč, Kneipp® Kozlík
Plus, 40 dražé, cena 149 Kč, Kneipp®
Třezalka, 90 dražé, cena 184 Kč.
Doplněk stravy

Jamieson®

– 55 Kč

239,akční cena

184,VITAMÍN

Vitamíny B6 B12
+ kyselina listová

Rostlinný léčivý přípravek
ke zmírnění poruch spánku
a mírného nervového napětí.
Volně prodejný léčivý přípravek
k vnitřnímu užití s účinnou látkou
Valerianae extractum siccum.*

TEREZIA Diaregul

– 30 Kč

199,akční cena

Rostlinný léčivý přípravek pro
podporu mozkových funkcí u starších
pacientů.

– 35 Kč

279,akční cena

169,-

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

244,-

CUKR V KRVI

DIAMizin Gurmar

CUKR V KRVI

50 kapslí

60 kapslí

1 cps. = 3,98 Kč

1 cps. = 4,07 Kč

110 tablet
1 tbl. = 1,35 Kč

Antihomocysteinová
formule. Vitamín B6
a kyselina listová přispívají
k normálnímu metabolismu
homocysteinu. Vitamín B12
přispívá k optimální tvorbě
červených krvinek a k normální
funkci imunitního systému.
Doplněk stravy

GS Merilin
HARMONY

– 20 Kč

169,akční cena

149,KLIMAKTERIUM

60 + 30 tablet
1 tbl. = 4,99 Kč

Doplňky stravy

Doplněk stravy

znáte
z TV
– 53 Kč

297,akční cena

244,-

DIAMizin Gurmar přispívá k udržení
normální hladiny cukru v krvi,
pomáhá udržovat tělesnou váhu
a snižuje chuť na sladké.
Doplněk stravy

Revital® Super beta-karoten
s měsíčkem a
sedmikráskou

225,akční cena

199,DOPLNĚK
STRAVY

1 tbl. = 1,65 Kč

– 77 Kč

526,akční cena

449,-

Krásné opálení a zdravá pokožka
Komplex karotenoidů 9,6 mg (beta-karoten 6 mg,
lutein 3 mg, zeaxantin 0,6 mg).
• Beta-karoten
• Měsíček lékařský (lutein + zeaxantin)
• Sedmikráska obecná
• Biotin (příznivě ovlivňuje stav pokožky)
• Vitaminy E + C
• Pro krásné bronzové opálení s dlouhotrvajícím efektem
V akci také Revital® Super beta-karoten s měsíčkem
a sedmikráskou 80+40 tbl., cena 194 Kč.
Doplňky stravy

Fypryst Cat spot-on pro kočky

Dehinel® Plus flavour

1 x 0,5 ml

2 tablety

Spot-on přípravek
účinný proti blechám
a klíšťatům pro psy
a kočky.
V akci také ostatní
výrobky Fypryst. / Veterina*

– 26 Kč

40 + 20 tablet

znáte
z TV

• Vysoce účinný v období
klimakteria
• Klinicky ověřená
účinnost kombinace
extraktu ploštičníku
hroznatého a třezalky
tečkované.
• Ploštičník na všechny
fyziologické projevy klimakteria
(návaly horka, pocení),třezalka
pro zlepšení nálady.
V akci také GS Merilin,
60 + 30 tablet, cena 449 Kč.

• Přírodní přípravek na regulaci
cukru v krvi.
• Obsahuje vzácnou houbu hnojník
a rostliny chebuli srdčitou, zázvor
a skořici, které pomáhají udržet
normální hladinu cukru v krvi.
• Bez příměsí a konzervačních látek.

– 25 Kč

119,akční cena

94,-

Dehinel odčervovací tablety pro psy.
Účinné proti oblým i plochým červům.
1 tableta na 10 kg. 1 tableta na 35 kg
(varianta XL).
V akci také Dehinel® Plus XL, 2 tablety, cena 149 Kč, Dehinel® 230mg/20mg ,
2 tablety pro kočky, cena 79 Kč. / Veterina*

– 19 Kč

118,akční cena

99,-

VETERINA

– 20 Kč

79,akční cena

59,-

EXCIPIAL®
U LIPOLOTIO

CITLIVÁ KŮŽE

200 ml

Léčivá emulze na suchou
kůži. Léčí svrbivé projevy,
vhodná i na atopický ekzém.
V akci také EXCIPIAL® U
HYDROLOTIO, 200 ml,
cena 99 Kč.
EXCIPIAL U LIPOLOTIO a EXCIPIAL
U HYDROLOTIO jsou léky k zevnímu
použití. Obsahují ureu.*

– 25 Kč

179,akční cena

154,-

ZAŽÍVÁNÍ
BIOPRON®
LAKTOBACILY Baby BiFi+

30 tobolek

VAXICUM®
relaxační krém

RELAXAČNÍ
KRÉM

Bělící zubní pudr
Charcoal

plný bylinek 100 ml

30 g

Uvolňuje a zahřívá postižené svalové partie.
S obsahem přírodních složek - kafr, rozmarýn,
levandule a hřebíček. Ideální pro
– 93 Kč
regenerační, ošetřující
a relaxační masáž. V akci také
272,VAXICUM® relaxační krém plný
akční
cena
bylinek, 50 ml, cena 104 Kč.

• Bezpečné bělení zubů a detoxikace
ústní dutiny.
• 100% přírodní produkt

Kosmetika

Kosmetika

Vibovit® FARMA

179,-

MULTIVITAMÍN
PRO DĚTI

50 želé bonbonů
1 ks = 3,08 Kč

ÚSTNÍ HYGIENA

– 13 Kč

Femibion® 2
s vit. D3

182,akční cena

169,TĚHOTENSKÉ
VITAMÍNY

30 tbl.+30 tob.

1 tob. = 4,97 Kč

1 ks = 8,32 Kč

• Optimální kombinace probiotických kmenů
přizpůsobená dětské střevní mikroflóře.
• Obsahuje 1 miliardu CFU v denní
– 13 Kč
dávce.
• Vhodný pro děti již od narození.
162,V akci také BIOPRON® Probiotické
akční
cena
kapky, 7 ml, cena 289 Kč.

Želé multivitaminy s komplexem
10 vitaminů a minerálních látek
s vynikající ovocnou chutí ve tvaru
zvířátek z farmy.

Pro ženy od 13. týdne
těhotenství až do ukončení kojení.
Obsahuje optimální dávku folátů (kyselinu listovou
a Metafolin®) + DHA.
– 77 Kč
Obohacený o vitamin D3 pro
imunitu, zuby a kosti.
576,V akci také Femibion® 1 s vit. D3,
akční
cena
30 tablet, cena 299 Kč.

Doplňky stravy

Doplněk stravy

149,-

– 25 Kč

179,akční cena

154,-

Doplněk stravy

499,-

Otevírací doba:
Po-Pá: 7.30 – 17.00

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

Adresa:
Náměstí 10
751 01 Tovačov
Kontakt:
tel.: 605 205 848
e-mail: info@lekarna-uzamku.cz
web: www.lekarna-uzamku.cz

Těšíme se na Vaši návštěvu!
Už jste
vyzkoušeli
výrobky naší
privátní značky
PharmaPoint?
* 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.

