
AKČNÍ
NABÍDKA

ÚNOR 2019

Akční ceny platí od 01. 02. 2019 do 28. 02. 2019 nebo do vyprodání zásob w w w . p h a r m a p o i n t . c z

RÝMA

akční cena

– 11 Kč

97,-

108,-

Oscillococcinum®

30 dávek 
 

PREVENCEOlynth® HA 0.1% 
nosní sprej, roztok
10 ml

CHŘIPKA, 
NACHLAZENÍ

• rychle uvolňuje ucpaný nos
• zvlhčuje nosní sliznici díky 

obsahu kyseliny hyaluronové ve 
formě sodné soli

• neobsahuje konzervační látky

V akci také Olynth® HA 0.05% 
nosní sprej, roztok, 10 ml, cena 
97 Kč, Olynth® 0.1% nosní 
sprej, roztok, 10 ml, cena 77 Kč, 
Olynth® 0.05% nosní sprej, 
roztok, 10 ml, cena 77 Kč.

Reklama na léčivý přípravek. Nosní sprej, roztok 
obsahuje  xylometazolin-hydrochlorid a je k 
nosnímu podání. Před použitím si pečlivě přečtěte 
celou příbalovou informaci. Držitel registrace: 
McNeil Products Ltd., UK*

KAŠEL KAŠEL

CHŘIPKA, 
NACHLAZENÍ BOLEST V KRKU BOLEST

KAŠEL

• preventivně a od prvních příznaků
• léčba pro celou rodinu i jednotlivce
• bez věkového omezení

V akci také Oscillococcinum®, 
6 dávek, cena 179 Kč.

Homeopatický léčivý přípravek k vnitřnímu 
užití*

Levopront® 
tablety 60 mg
10 tablet
 

• rychlá úleva od suchého kašle
• při tlumení kašle působí přímo v dýchacích cestách 

bez nežádoucího ovlivnění mozku
• lék určený pro dospělé a dospívající od 12 let, vhodný 

i pro alergiky

V akci také Levopront® sirup, 
120 ml, cena 124 Kč - pro dospělé 
a děti od 2 let.

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

APO-IBUPROFEN 
400 mg potahované 
tablety

• 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.*

Stodal® sirup
200 ml

znáte
z TV

• zklidní suchý kašel
• uleví od vlhkého kašle
• tradiční léčivý rostlinný přípravek
• rodinné balení 200 ml

Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. 
Použití tohoto tradičního rostlinného 
léčivého přípravku je založeno výlučně na 
zkušenosti z dlouhodobého použití.*

COLDREX® 
MAXGRIP Lesní ovoce
10 sáčků

Horký nápoj s kombinací 
3 účinných látek, který:
• uleví od příznaků 

chřipky a silného 
nachlazení

• snižuje horečku
• tlumí bolest hlavy a 

bolest v krku
• uvolňuje ucpaný nos

V akci také COLDREX® MAXGRIP 
Citron, 10 sáčků, cena 159 Kč.

Lék k vnitřnímu užití*

akční cena

– 90 Kč

609,-

699,-

akční cena

– 20 Kč

124,-

144,-

akční cena

– 19 Kč

159,-

178,-

akční cena

– 36 Kč

159,-

195,-
akční cena

– 10 Kč

134,-

144,-

akční cena

– 25 Kč

124,-

149,-
akční cena

– 31 Kč

134,-

165,-

znáte
z TV

znáte
z TV

RobitussinTM 
Expectorans 
sirup na 
odkašlávání
100 ml

• STOP 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 RobitussinTM 
Antitussicum sirup na suchý 
dráždivý kašel, 100 ml, 
cena 134 Kč.

RobitussinTM Expectorans na odkašlávání 
(guaifenesinum) a RobitussinTM Antitussicum 
na suchý dráždivý kašel (dextromethorphani 
hydrobromidum monohydricum) jsou léky 
k vnitřnímu užití.*

znáte
z TV

Orofar® pastilky 
1mg/1mg
24 pastilek

• proti bolesti v krku 
- antiseptické a anestetické vlastnosti

• tlumí bolest a léčí infekci
• působí proti virům i proti 

bakteriím a kvasinkám
• pastilky s pomerančovou příchutí

V akci také Orofar® 2mg/ml+1.5mg/ml 
sprej, 30 ml, cena 154 Kč.

Lék k rozpouštění v ústech. Obsahuje 
benzoxonium a lidokain.*

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. 

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití*

• odstraňuje příznaky chřipky a nachlazení, jako jsou • odstraňuje příznaky chřipky a nachlazení, jako jsou 

akční cena

– 36 Kč

114,-

150,-

AKČNÍ
NABÍDKA

ÚNOR 2019

Akční ceny platí od 01. 02. 2019 do 28. 02. 2019 nebo do vyprodání zásob w w w . p h a r m a p o i n t . c z

RÝMA

akční cena

– 11 Kč

97,-

108,-

Oscillococcinum®

30 dávek 
 

PREVENCEOlynth® HA 0.1% 
nosní sprej, roztok
10 ml

CHŘIPKA, 
NACHLAZENÍ

• rychle uvolňuje ucpaný nos
• zvlhčuje nosní sliznici díky 

obsahu kyseliny hyaluronové ve 
formě sodné soli

• neobsahuje konzervační látky

V akci také Olynth® HA 0.05% 
nosní sprej, roztok, 10 ml, cena 
97 Kč, Olynth® 0.1% nosní 
sprej, roztok, 10 ml, cena 77 Kč, 
Olynth® 0.05% nosní sprej, 
roztok, 10 ml, cena 77 Kč.

Reklama na léčivý přípravek. Nosní sprej, roztok 
obsahuje  xylometazolin-hydrochlorid a je k 
nosnímu podání. Před použitím si pečlivě přečtěte 
celou příbalovou informaci. Držitel registrace: 
McNeil Products Ltd., UK*

KAŠEL KAŠEL

CHŘIPKA, 
NACHLAZENÍ BOLEST V KRKU BOLEST

KAŠEL

• preventivně a od prvních příznaků
• léčba pro celou rodinu i jednotlivce
• bez věkového omezení

V akci také Oscillococcinum®, 
6 dávek, cena 179 Kč.

Homeopatický léčivý přípravek k vnitřnímu 
užití*

Levopront® 
tablety 60 mg
10 tablet
 

• rychlá úleva od suchého kašle
• při tlumení kašle působí přímo v dýchacích cestách 

bez nežádoucího ovlivnění mozku
• lék určený pro dospělé a dospívající od 12 let, vhodný 

i pro alergiky

V akci také Levopront® sirup, 
120 ml, cena 124 Kč - pro dospělé 
a děti od 2 let.

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

APO-IBUPROFEN 
400 mg potahované 
tablety

• 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.*

Stodal® sirup
200 ml

znáte
z TV

• zklidní suchý kašel
• uleví od vlhkého kašle
• tradiční léčivý rostlinný přípravek
• rodinné balení 200 ml

Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. 
Použití tohoto tradičního rostlinného 
léčivého přípravku je založeno výlučně na 
zkušenosti z dlouhodobého použití.*

COLDREX® 
MAXGRIP Lesní ovoce
10 sáčků

Horký nápoj s kombinací 
3 účinných látek, který:
• uleví od příznaků 

chřipky a silného 
nachlazení

• snižuje horečku
• tlumí bolest hlavy a 

bolest v krku
• uvolňuje ucpaný nos

V akci také COLDREX® MAXGRIP 
Citron, 10 sáčků, cena 159 Kč.

Lék k vnitřnímu užití*

akční cena

– 90 Kč

609,-

699,-

akční cena

– 20 Kč

124,-

144,-

akční cena

– 19 Kč

159,-

178,-

akční cena

– 36 Kč

159,-

195,-
akční cena

– 10 Kč

134,-

144,-

akční cena

– 25 Kč

124,-

149,-
akční cena

– 31 Kč

134,-

165,-

znáte
z TV

znáte
z TV

RobitussinTM 
Expectorans 
sirup na 
odkašlávání
100 ml

• STOP 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 RobitussinTM 
Antitussicum sirup na suchý 
dráždivý kašel, 100 ml, 
cena 134 Kč.

RobitussinTM Expectorans na odkašlávání 
(guaifenesinum) a RobitussinTM Antitussicum 
na suchý dráždivý kašel (dextromethorphani 
hydrobromidum monohydricum) jsou léky 
k vnitřnímu užití.*

znáte
z TV

Orofar® pastilky 
1mg/1mg
24 pastilek

• proti bolesti v krku 
- antiseptické a anestetické vlastnosti

• tlumí bolest a léčí infekci
• působí proti virům i proti 

bakteriím a kvasinkám
• pastilky s pomerančovou příchutí

V akci také Orofar® 2mg/ml+1.5mg/ml 
sprej, 30 ml, cena 154 Kč.

Lék k rozpouštění v ústech. Obsahuje 
benzoxonium a lidokain.*

PARALEN® GRIP
chřipka a bolest
24 potahovaných tablet

• odstraňuje příznaky chřipky a nachlazení, jako jsou 
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114,-
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* 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.

Zovirax® Duo 
50mg/g+10mg/g krém
2 g

• jediný krém na léčbu oparů 
s dvojím složením - zabraňuje 
množení viru a pomáhá léčit 
zánět

• klinicky prokázaně pomáhá 
zastavit vznik puchýřů

• zkracuje dobu hojení

Lék k vnějšímu užití*

OPARY

Bivenol micro
60+10 tablet
1 tob. = 3,20 Kč

Komplexní péče pro unavené nohy.

V akci také Biovenol® krém na 
nohy, 200 ml, cena 124 Kč.

Bivenol micro je doplněk stravy. 
Biovenol® krém na nohy je kosmetický 
přípravek.*

ŽÍLY A CÉVY Lepicol® pro 
zdravá střeva
180 g
100 g = 127,22 Kč

• komplexní vlákninový přípravek obsahující 
jemné psyllium, které přispívá k udržování 
normálního pohybu střev

• obohaceno o 5 patentově chráněných 
probiotických kultur a prebiotikum inulín

V akci také Lepicol® pro zdravá střeva, 
180 kapslí, cena 294 Kč, Lepicol® 
PLUS trávicí enzymy, 180 g, cena 
284 Kč, Lepicol® PLUS trávicí enzymy, 
180 kapslí, cena 334 Kč.

Doplněk stravy*

ZAŽÍVÁNÍ

HUBNUTÍVitamín 
K2+D3+Q10
60 tobolek
1 tob. = 5,65 Kč

Kombinace vitamínů K2, D3 a 
koenzymu Q10 přispívá k udržení 
normálního stavu kostí a k normální 
srážlivosti krve.

Doplněk stravy*

VITAMÍN Lipoxal Effect
120 tablet
1 tbl. = 5,12 Kč

Přestaňte hubnout, zhubněte!
• efektivní spalování tuků2

• snížení hmotnosti1

• redukce hladu1 i chuti2

1guarana, 2zelený čaj

V akci také Lipoxal Eff ect, 
270 tablet, cena 1119 Kč.

Doplněk stravy*

Femibion® 1 
s vitamínem D3
30 tablet
1 tbl. = 9,97 Kč

• pro ženy plánující 
těhotenství až do konce 
12.týdne těhotenství

• obsahuje optimální dávku 
folátů (kyselinu listovou a 
Metafolin®) + jód

• s vitamínem D3 pro imunitu, zuby a 
kosti

V akci také Femibion® 2 s vitamínem 
D3, 30 tbl.+30 tob., cena 504 Kč.

Doplněk stravy*

TĚHOTENSTVÍ

akční cena

– 29 Kč

224,-

253,-

akční cena

– 40 Kč

249,-

289,-

akční cena

– 37 Kč

229,-

266,-

akční cena

– 46 Kč

339,-

385,-

akční cena

– 45 Kč

299,-

344,-

akční cena

– 101 Kč

614,-

715,-

znáte
z TV

50mg/g+10mg/g krém50mg/g+10mg/g krém

znáte
z TV

znáte
z TV

NOVINKA
Přestaňte hubnout, zhubněte!Přestaňte hubnout, zhubněte!

– 101 Kč

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

9

5

9

28

2
13

20

3

13

8

13 

11
25

13



Vigantolvit® 
D3 2000 I.U.
60 tobolek

Vitamín D:
• pro zdravé kosti a svaly
• pro imunitní systém
• podporuje vstřebávání vápníku 

v těle

Doplněk stravy*

VITAMÍN

KAŠELHedelix® sirup
100 ml

• Expektorans ve formě 
sirupu

• obsahuje hustý extrakt 
z břečťanového listu

• podpůrná léčba při kašli 
provázejícím nachlazení

• již od narození

Použití tohoto tradičního rostlinného 
léčivého přípravku je založeno výlučně 
na zkušenosti z dlouhodobého použití. 
Lék k vnitřnímu užití.*

Celaskon® long effect
60 tobolek
• zmírňuje a zkracuje příznaky chřipky a nachlazení
• vyšší potřeba vitamínu C je i během dospívání, v těhotenství, při kojení, namáhavé práci, sportu, 

infekčních onemocněních, po úrazech, ve stáří, u kuřáků
• postupné uvolňování až 12 hodin

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití. Obsahuje acidum ascorbicum.*

VITAMÍN

IMUNITA

BOLESTBOLEST V KRKU BOLEST

AKČNÍ NABÍDKA ÚNOR 2019

KREVNÍ OBĚH

GeloRevoice 
pastilky do krku 
20 ks
1 ks = 8,20 Kč

Panadol Extra 
Novum 500mg/65mg
30 potahovaných tablet

PRO PEVNÝ A SILNÝ HLAS
• pastilky proti chrapotu, škrábání a pálení v krku
• okamžitý a dlouhodobý účinek
• rychlé a účinné zvlhčení 

a regenerace
• vhodné i pro diabetiky 

a děti od 6 let

Zdravotnický prostředek*

Panadol Extra Novum 
působí při mírné až 
středně silné bolesti 
hlavy včetně migrény, 
bolesti zubů a při 
menstruaci a bolesti 
svalů, kloubů a v krku 
při onemocnění horních 
cest dýchacích. Objevuje 
se v krvi již do 10 minut.

V akci také Panadol Novum 500 mg, 
24 potahovaných tablet, 
cena 37 Kč.

Lék k vnitřnímu užití*

GS Laktobacily 
Forte 21
60+20 tablet
1 cps. = 4,36 Kč

• super síla ve dvou kapslích
• 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 tablet, cena 209 Kč.

Doplněk stravy*

akční cena

– 19 Kč

164,-

183,-

akční cena

– 15 Kč

159,-

174,-

akční cena

– 39 Kč

127,-

166,-

akční cena

– 11 Kč

94,-

105,-

akční cena

– 63 Kč

349,-

412,-

akční cena

– 20 Kč

124,-

144,-

akční cena

– 80 Kč

369,-

449,-

KAŠEL IMUNITAAmbrobene sirup 
15mg/5ml
100 ml

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

• sirup vhodný i pro děti 
včetně kojenců

Lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou 
ambroxol hydrochlorid*

akční cena

– 45 Kč

194,-

239,-

akční cena

– 35 Kč

184,-

219,-

20 ks
1 ks = 8,20 Kč

PRO PEVNÝ A SILNÝ HLASPRO PEVNÝ A SILNÝ HLAS

znáte
z TV

– 20 Kč

Účinné analgetikum:
• pomáhá při bolesti 

hlavy, zubů, zad, 
svalů, kloubů 
a menstruační bolesti

• snižuje horečku
• tlumí zánět
Pro dospělé
a dospívající od 12 let.
Růžový Ibalgin® je jen
jeden.

Ibalgin® 400 je lék k vnitřnímu užití. 
Obsahuje ibuprofenum.*

Ibalgin® 400
100 potahovaných tablet

60 tobolek

Vitamín D:

TEREZIA Reishi 
BIO
60 kapslí
1 cps. = 6,15 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 639 Kč.

Doplněk stravy*

KAŠELAmbrobene sirup 
15mg/5ml

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

• sirup vhodný i pro děti 
včetně kojenců

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

• skvělá chuť díky obsahu 
20% ovocné šťávy

•  obsahuje 9 vitamínů a rakytník na podporu 
obranyschopnosti organizmu

• bez příměsí a konzervačních látek

V akci také RAKYTNÍČEK® 
multivitamínové želatinky s 
rakytníkem Džungle, Hruška, 
Višeň, 70 ks, Mořský svět, 140 ks, 
každý za cenu 194 Kč.

Doplněk stravy*

akční cena

– 16 Kč

84,-

100,-
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Vitamín D:
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VITAMÍN
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100 ml
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• obsahuje hustý extrakt 
z břečťanového listu

• podpůrná léčba při kašli 
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• již od narození

Použití tohoto tradičního rostlinného 
léčivého přípravku je založeno výlučně 
na zkušenosti z dlouhodobého použití. 
Lék k vnitřnímu užití.*

Celaskon® long effect
60 tobolek
• zmírňuje a zkracuje příznaky chřipky a nachlazení
• vyšší potřeba vitamínu C je i během dospívání, v těhotenství, při kojení, namáhavé práci, sportu, 

infekčních onemocněních, po úrazech, ve stáří, u kuřáků
• postupné uvolňování až 12 hodin

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití. Obsahuje acidum ascorbicum.*

VITAMÍN

IMUNITA

BOLESTBOLEST V KRKU BOLEST

AKČNÍ NABÍDKA ÚNOR 2019

KREVNÍ OBĚH

GeloRevoice 
pastilky do krku 
20 ks
1 ks = 8,20 Kč

Panadol Extra 
Novum 500mg/65mg
30 potahovaných tablet

PRO PEVNÝ A SILNÝ HLAS
• pastilky proti chrapotu, škrábání a pálení v krku
• okamžitý a dlouhodobý účinek
• rychlé a účinné zvlhčení 

a regenerace
• vhodné i pro diabetiky 

a děti od 6 let

Zdravotnický prostředek*

Panadol Extra Novum 
působí při mírné až 
středně silné bolesti 
hlavy včetně migrény, 
bolesti zubů a při 
menstruaci a bolesti 
svalů, kloubů a v krku 
při onemocnění horních 
cest dýchacích. Objevuje 
se v krvi již do 10 minut.

V akci také Panadol Novum 500 mg, 
24 potahovaných tablet, 
cena 37 Kč.

Lék k vnitřnímu užití*

GS Laktobacily 
Forte 21
60+20 tablet
1 cps. = 4,36 Kč

• super síla ve dvou kapslích
• 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 tablet, cena 209 Kč.

Doplněk stravy*

akční cena

– 19 Kč

164,-

183,-

akční cena

– 15 Kč

159,-

174,-

akční cena

– 39 Kč

127,-

166,-

akční cena

– 11 Kč

94,-

105,-

akční cena

– 63 Kč

349,-

412,-

akční cena

– 20 Kč

124,-

144,-

akční cena

– 80 Kč

369,-

449,-

KAŠEL IMUNITAAmbrobene sirup 
15mg/5ml
100 ml

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

• sirup vhodný i pro děti 
včetně kojenců

Lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou 
ambroxol hydrochlorid*

akční cena

– 45 Kč

194,-

239,-

akční cena

– 35 Kč

184,-

219,-

20 ks
1 ks = 8,20 Kč

PRO PEVNÝ A SILNÝ HLASPRO PEVNÝ A SILNÝ HLAS

znáte
z TV

– 20 Kč

Účinné analgetikum:
• pomáhá při bolesti 

hlavy, zubů, zad, 
svalů, kloubů 
a menstruační bolesti

• snižuje horečku
• tlumí zánět
Pro dospělé
a dospívající od 12 let.
Růžový Ibalgin® je jen
jeden.

Ibalgin® 400 je lék k vnitřnímu užití. 
Obsahuje ibuprofenum.*

Ibalgin® 400
100 potahovaných tablet

60 tobolek

Vitamín D:

TEREZIA Reishi 
BIO
60 kapslí
1 cps. = 6,15 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 639 Kč.

Doplněk stravy*

KAŠELAmbrobene sirup 
15mg/5ml

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

• sirup vhodný i pro děti 
včetně kojenců

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

• skvělá chuť díky obsahu 
20% ovocné šťávy

•  obsahuje 9 vitamínů a rakytník na podporu 
obranyschopnosti organizmu

• bez příměsí a konzervačních látek

V akci také RAKYTNÍČEK® 
multivitamínové želatinky s 
rakytníkem Džungle, Hruška, 
Višeň, 70 ks, Mořský svět, 140 ks, 
každý za cenu 194 Kč.

Doplněk stravy*

akční cena

– 16 Kč

84,-

100,-

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

VITAMÍNGS Extra Strong 
Multivitamin
60+60 tablet
1 tbl. = 2,91 Kč

• komplexní vyvážené složení 
vitamínů, minerálů a dalších 
aktivních látek

• STRONG KOMPLEX - extra 
dávka vitamínu C, lutein, 
activin, echinacea

• extra silný, extra účinný 
multivitamin ve výhodném 
balení

V akci také GS Extra Strong 
Multivitamin, 30+10 tablet, 
cena 154 Kč.

Doplněk stravy*

Vicks SymptoMed
Complete citrón
10 sáčků

Horký nápoj pro 
účinnou úlevu 
od příznaků chřipky 
a nachlazení.

V akci také Vicks SymptoMed Forte 
citrón, 10 sáčků, cena 139 Kč, 
Vicks SymptoMed Classic citrón, 
14 sáčků, cena 149 Kč.

Léčivé přípravky k vnitřnímu užití*

CHŘIPKA, 
NACHLAZENÍNACHLAZENÍJunior-angin pro děti

24 pastilek

BIOPRON® 9 
Premium
30 tobolek
1 tob. = 6,63 Kč

ZAŽÍVÁNÍPROSTATAMOČOVÉ CESTY Cemio RED3
90 kapslí
1 cps. = 6,88 Kč

• 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 469 Kč.

Doplněk stravy*

• vhodný při a po užívání antibiotik
• kombinace 9 probiotických kmenů 

v maximální koncentraci 20 miliard 
v denní dávce

• pro dospělé a děti od 3 let

Doplněk stravy*

IMUNITAKAŠELMUCONATURAL 
complete sirup
120 ml

• účinné řešení na všechny druhy 
kašle

• zklidňuje kašel
• chrání sliznici
• rozpouští hlen
• obsahuje přírodní extrakty 

z jitrocele, proskurníku, tymiánu 
a rostlinný glycerin

V akci také MUCOSOLVAN® Junior 
sirup, 100 ml, cena 99 Kč.

MUCONATURAL complete sirup je 
zdravotnický prostředek. MUCOSOLVAN® 
Junior je volně prodejný lék k 
vnitřnímu užití obsahující ambroxoli 
hydrochloridum.*

Urinal Akut®

10 tablet
1 tbl. = 23,40 Kč

• se zlatobýlem 
pro podporu funkce močových cest

• obohaceno o extrakt 
z kanadských brusinek

V akci také Urinal Akut®, 20 tablet, 
cena 344 Kč, Urinal Express® pH, 
6 sáčků, cena 149 Kč.

Doplňky stravy*

KOSMETIKA

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

V akci také Bepanthen® Care mast, 30 g, cena 129 Kč. 

Nejprodávanější značka v ČR v lékárnách v kategorii péče o zadeček v období 07/2017 - 07/2018;zdroj IMS, počet prodaných kusů. L.CZ.MKT.CC.09.2018.1480. Kosmetický přípravek*.

Bepanthen® Care mast
100 g

akční cena

– 21 Kč

139,-

160,-

akční cena

– 15 Kč

234,-

249,-

akční cena

– 30 Kč

359,-

389,-

akční cena

– 111 Kč

619,-

730,-

akční cena

– 39 Kč

139,-

178,-

akční cena

– 50 Kč

349,-

399,-

akční cena

– 100 Kč

199,-

299,-

akční cena

– 36 Kč

289,-

325,-

Junior-angin pro děti
24 pastilek

Junior-angin pro děti
24 pastilek

na bolest v krku

na rýmu

na vlhký kašel

na bolest v krku 
a dráždivý kašel na rýmu

na bolest v krku

akční cena

– 22 Kč

147,-

169,-

Nasic® pro děti je léčivý přípravek k nosnímu podání. Neo-bronchol® je léčivý přípravek s účinnou látkou ambroxol. 
K místnímu užití v ústech a v krku. Junior-angin je zdravotnický prostředek.*

akční 
cena 

139 Kč

akční 
cena 

134 Kč

akční 
cena 
89 Kč

24 pastilek24 pastilek

na bolest v krku
na vlhký kašel

akční akční 
cena 

na bolest v krku 
akční 
cena 

169 Kč

znáte
z TV

Complete citrónComplete citrón

Horký nápoj pro 
účinnou úlevu 
od příznaků chřipky 

TEREZIA 
Hlíva ústřičná 
+ lactobacily
60+60 kapslí
1 cps. = 2,99 Kč

• nejsilnější hlíva 
na trhu*

• hlíva z českých 
pěstíren

• šípek a vitamín C 
podporují imunitní systém

• bez příměsí a konzervačních látek

* Nejvyšší obsah deklarovaných 
betaglukanů dle průzkumu z 
lékáren, květen 2018.

Doplněk stravy*

znáte
z TV

znáte
z TV

znáte
z TV

B17 APRICARC 
s meruňkovým olejem
60 kapslí
1 cps. = 5,48 Kč

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

obranyschopnost organizmu

V akci také B17 APRICARC 
s meruňkovým olejem, 
180 kapslí, cena 829 Kč.

Doplněk stravy*

IMUNITA

BOLEST

BOLEST V KRKU

VITAMÍN

IMUNITAPROSTATA VITAMÍN

TEREZIA 
FreeAngin 
sprej na bolest 
v krku
25 ml

• sprej s rakytníkovým olejem 
a extraktem ze 4 bylin (šalvěj, 
měsíček, heřmánek, máta)

• 100% přírodní řešení na škrábání 
a bolest v krku

• vhodné pro děti již od 2 let

Zdravotnický prostředek*

BOLEST V KRKU

TEREZIA 
BETAGLUKAN TRIO 
KOMPLEX 
FORTE
30 kapslí
1 cps. = 4,63 Kč

Prostenal® NIGHT
60 tablet
1 tbl. = 6,57 Kč

GS Vitamin C 1000 
se šípky
100+20 tablet
1 tbl. = 1,74 Kč

• unikátní trojkombinace betaglukanů vysoké čistoty 
ze tří přírodních zdrojů (houby, 
kvasnice a oves)

• obsahuje prospěšné houby 
hlívu a reishi pro podporu 
obranyschopnosti organizmu

Doplněk stravy*

NOVINKA V PÉČI O PROSTATU
• obsahuje Saw palmetto, které 

je doporučováno jako přírodní 
pomoc pro udržení zdraví 
prostaty a normálního proudu 
moči

• obohaceno o kanadské 
brusinky

• pro méně časté noční močení

V akci také Prostenal® CONTROL, 
90 tablet, cena 554 Kč.

Doplňky stravy*

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

• navíc obohacen o 
přírodní sílu šípků

• unikátní tableta TIME-
RELEASE zajišťující postupné 
uvolňování

V akci také GS Vitamin C 500 se 
šípky, 100+20 tablet, cena 144 Kč.

Doplněk stravy*

Vitamin D3 
400 I.U. kapky
10 ml
 

Čistý vitamín D3 Quali®-D 
v olivovém oleji pro děti od 
prvního měsíce s certifi kovaným 
dávkovačem v olivovém oleji, 
který nezatěžuje žaludek.

Doplněk stravy*

akční cena

– 70 Kč

329,-

399,-

akční cena

– 30 Kč

169,-

199,-

akční cena

– 35 Kč

209,-

244,-

akční cena

– 21 Kč

129,-

150,-

akční cena

– 30 Kč

139,-

169,-

akční cena

– 30 Kč

139,-

169,-

KAŠEL Imunit® 
5PreveMax
60+20 tablet
1 tbl. = 3,05 Kč

• podpora imunitního 
systému díky obsahu 
selenu a vitamínu C

• obsahuje důležité nukleotidy 
z chlorely a betaglukany z hlívy 
ústřičné

Doplněk stravy*

IMUNITA

akční cena

– 30 Kč

189,-

219,-
akční cena

– 41 Kč

244,-

285,-

akční cena

– 33 Kč

124,-

157,-

znáte
z TV

akční cena

– 75 Kč

394,-

469,-

znáte
z TV

Nalgesin® S
40 potahovaných tablet

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

V akci také Nalgesin® S,
20 potahovaných tablet,
cena 114 Kč.

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje sodnou sůl
naproxenu.*

ERDOMED® 
225 mg, granule pro 
perorální suspenzi
20 sáčků

• lék na kašel, rýmu 
a zánět dutin

• ředí hlen, působí proti bakteriím
• včasné nasazení může předejít 

užívání antibiotik
• pomerančová příchuť
• pro dospělé a děti od 12 let

Erdomed® 225 mg granule pro perorální 
suspenzi obsahuje erdostein. 
Lék k vnitřnímu užití.*

Isla® Cassis / 30 pastilek
 

Pomáhá při:
• nadměrné námaze hlasivek
• škrábání a pálení v krku
• bolesti způsobené klimatizací
• vhodné pro dospělé a děti od 4 let

V akci také Isla® Mint, Moos nebo Ginger, 30 pastilek, každý za cenu 124 Kč.  / Zdravotnický prostředek*

AKČNÍ NABÍDKA ÚNOR 2019



B17 APRICARC 
s meruňkovým olejem
60 kapslí
1 cps. = 5,48 Kč

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

obranyschopnost organizmu

V akci také B17 APRICARC 
s meruňkovým olejem, 
180 kapslí, cena 829 Kč.

Doplněk stravy*

IMUNITA

BOLEST

BOLEST V KRKU

VITAMÍN

IMUNITAPROSTATA VITAMÍN

TEREZIA 
FreeAngin 
sprej na bolest 
v krku
25 ml

• sprej s rakytníkovým olejem 
a extraktem ze 4 bylin (šalvěj, 
měsíček, heřmánek, máta)

• 100% přírodní řešení na škrábání 
a bolest v krku

• vhodné pro děti již od 2 let

Zdravotnický prostředek*

BOLEST V KRKU

TEREZIA 
BETAGLUKAN TRIO 
KOMPLEX 
FORTE
30 kapslí
1 cps. = 4,63 Kč

Prostenal® NIGHT
60 tablet
1 tbl. = 6,57 Kč

GS Vitamin C 1000 
se šípky
100+20 tablet
1 tbl. = 1,74 Kč

• unikátní trojkombinace betaglukanů vysoké čistoty 
ze tří přírodních zdrojů (houby, 
kvasnice a oves)

• obsahuje prospěšné houby 
hlívu a reishi pro podporu 
obranyschopnosti organizmu

Doplněk stravy*

NOVINKA V PÉČI O PROSTATU
• obsahuje Saw palmetto, které 

je doporučováno jako přírodní 
pomoc pro udržení zdraví 
prostaty a normálního proudu 
moči

• obohaceno o kanadské 
brusinky

• pro méně časté noční močení

V akci také Prostenal® CONTROL, 
90 tablet, cena 554 Kč.

Doplňky stravy*

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

• navíc obohacen o 
přírodní sílu šípků

• unikátní tableta TIME-
RELEASE zajišťující postupné 
uvolňování

V akci také GS Vitamin C 500 se 
šípky, 100+20 tablet, cena 144 Kč.

Doplněk stravy*

Vitamin D3 
400 I.U. kapky
10 ml
 

Čistý vitamín D3 Quali®-D 
v olivovém oleji pro děti od 
prvního měsíce s certifi kovaným 
dávkovačem v olivovém oleji, 
který nezatěžuje žaludek.

Doplněk stravy*

akční cena

– 70 Kč

329,-

399,-

akční cena

– 30 Kč

169,-

199,-

akční cena

– 35 Kč

209,-

244,-

akční cena

– 21 Kč

129,-

150,-

akční cena

– 30 Kč

139,-

169,-

akční cena

– 30 Kč

139,-

169,-

KAŠEL Imunit® 
5PreveMax
60+20 tablet
1 tbl. = 3,05 Kč

• podpora imunitního 
systému díky obsahu 
selenu a vitamínu C

• obsahuje důležité nukleotidy 
z chlorely a betaglukany z hlívy 
ústřičné

Doplněk stravy*

IMUNITA

akční cena

– 30 Kč

189,-

219,-
akční cena

– 41 Kč

244,-

285,-

akční cena

– 33 Kč

124,-

157,-

znáte
z TV

akční cena

– 75 Kč

394,-

469,-

znáte
z TV

Nalgesin® S
40 potahovaných tablet

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

V akci také Nalgesin® S,
20 potahovaných tablet,
cena 114 Kč.

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje sodnou sůl
naproxenu.*

ERDOMED® 
225 mg, granule pro 
perorální suspenzi
20 sáčků

• lék na kašel, rýmu 
a zánět dutin

• ředí hlen, působí proti bakteriím
• včasné nasazení může předejít 

užívání antibiotik
• pomerančová příchuť
• pro dospělé a děti od 12 let

Erdomed® 225 mg granule pro perorální 
suspenzi obsahuje erdostein. 
Lék k vnitřnímu užití.*

Isla® Cassis / 30 pastilek
 

Pomáhá při:
• nadměrné námaze hlasivek
• škrábání a pálení v krku
• bolesti způsobené klimatizací
• vhodné pro dospělé a děti od 4 let

V akci také Isla® Mint, Moos nebo Ginger, 30 pastilek, každý za cenu 124 Kč.  / Zdravotnický prostředek*
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* 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.

Zovirax® Duo 
50mg/g+10mg/g krém
2 g

• jediný krém na léčbu oparů 
s dvojím složením - zabraňuje 
množení viru a pomáhá léčit 
zánět

• klinicky prokázaně pomáhá 
zastavit vznik puchýřů

• zkracuje dobu hojení

Lék k vnějšímu užití*

OPARY

Bivenol micro
60+10 tablet
1 tob. = 3,20 Kč

Komplexní péče pro unavené nohy.

V akci také Biovenol® krém na 
nohy, 200 ml, cena 124 Kč.

Bivenol micro je doplněk stravy. 
Biovenol® krém na nohy je kosmetický 
přípravek.*

ŽÍLY A CÉVY Lepicol® pro 
zdravá střeva
180 g
100 g = 127,22 Kč

• komplexní vlákninový přípravek obsahující 
jemné psyllium, které přispívá k udržování 
normálního pohybu střev

• obohaceno o 5 patentově chráněných 
probiotických kultur a prebiotikum inulín

V akci také Lepicol® pro zdravá střeva, 
180 kapslí, cena 294 Kč, Lepicol® 
PLUS trávicí enzymy, 180 g, cena 
284 Kč, Lepicol® PLUS trávicí enzymy, 
180 kapslí, cena 334 Kč.

Doplněk stravy*

ZAŽÍVÁNÍ

HUBNUTÍVitamín 
K2+D3+Q10
60 tobolek
1 tob. = 5,65 Kč

Kombinace vitamínů K2, D3 a 
koenzymu Q10 přispívá k udržení 
normálního stavu kostí a k normální 
srážlivosti krve.

Doplněk stravy*

VITAMÍN Lipoxal Effect
120 tablet
1 tbl. = 5,12 Kč

Přestaňte hubnout, zhubněte!
• efektivní spalování tuků2

• snížení hmotnosti1

• redukce hladu1 i chuti2

1guarana, 2zelený čaj

V akci také Lipoxal Eff ect, 
270 tablet, cena 1119 Kč.

Doplněk stravy*

Femibion® 1 
s vitamínem D3
30 tablet
1 tbl. = 9,97 Kč

• pro ženy plánující 
těhotenství až do konce 
12.týdne těhotenství

• obsahuje optimální dávku 
folátů (kyselinu listovou a 
Metafolin®) + jód

• s vitamínem D3 pro imunitu, zuby a 
kosti

V akci také Femibion® 2 s vitamínem 
D3, 30 tbl.+30 tob., cena 504 Kč.

Doplněk stravy*

TĚHOTENSTVÍ

akční cena

– 29 Kč

224,-

253,-

akční cena

– 40 Kč

249,-

289,-

akční cena

– 37 Kč

229,-

266,-

akční cena

– 46 Kč

339,-

385,-

akční cena

– 45 Kč

299,-

344,-

akční cena

– 101 Kč

614,-

715,-

znáte
z TV

50mg/g+10mg/g krém50mg/g+10mg/g krém

znáte
z TV

znáte
z TV

NOVINKA
Přestaňte hubnout, zhubněte!Přestaňte hubnout, zhubněte!

– 101 Kč

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

9

5

9

28

2
13

20

3

13

8

13 

11
25

13

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

EVROPSKÁ KVALITA ZA PŘÍZNIVOU CENU
PRODUKTY PRO CELOU RODINU

Nová značka v lékárnách PharmaPoint



AKČNÍ
NABÍDKA

ÚNOR 2019

Akční ceny platí od 01. 02. 2019 do 28. 02. 2019 nebo do vyprodání zásob w w w . p h a r m a p o i n t . c z

RÝMA

akční cena

– 11 Kč

97,-

108,-

Oscillococcinum®

30 dávek 
 

PREVENCEOlynth® HA 0.1% 
nosní sprej, roztok
10 ml

CHŘIPKA, 
NACHLAZENÍ

• rychle uvolňuje ucpaný nos
• zvlhčuje nosní sliznici díky 

obsahu kyseliny hyaluronové ve 
formě sodné soli

• neobsahuje konzervační látky

V akci také Olynth® HA 0.05% 
nosní sprej, roztok, 10 ml, cena 
97 Kč, Olynth® 0.1% nosní 
sprej, roztok, 10 ml, cena 77 Kč, 
Olynth® 0.05% nosní sprej, 
roztok, 10 ml, cena 77 Kč.

Reklama na léčivý přípravek. Nosní sprej, roztok 
obsahuje  xylometazolin-hydrochlorid a je k 
nosnímu podání. Před použitím si pečlivě přečtěte 
celou příbalovou informaci. Držitel registrace: 
McNeil Products Ltd., UK*

KAŠEL KAŠEL

CHŘIPKA, 
NACHLAZENÍ BOLEST V KRKU BOLEST

KAŠEL

• preventivně a od prvních příznaků
• léčba pro celou rodinu i jednotlivce
• bez věkového omezení

V akci také Oscillococcinum®, 
6 dávek, cena 179 Kč.

Homeopatický léčivý přípravek k vnitřnímu 
užití*

Levopront® 
tablety 60 mg
10 tablet
 

• rychlá úleva od suchého kašle
• při tlumení kašle působí přímo v dýchacích cestách 

bez nežádoucího ovlivnění mozku
• lék určený pro dospělé a dospívající od 12 let, vhodný 

i pro alergiky

V akci také Levopront® sirup, 
120 ml, cena 124 Kč - pro dospělé 
a děti od 2 let.

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

APO-IBUPROFEN 
400 mg potahované 
tablety

• 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.*

Stodal® sirup
200 ml

znáte
z TV

• zklidní suchý kašel
• uleví od vlhkého kašle
• tradiční léčivý rostlinný přípravek
• rodinné balení 200 ml

Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. 
Použití tohoto tradičního rostlinného 
léčivého přípravku je založeno výlučně na 
zkušenosti z dlouhodobého použití.*

COLDREX® 
MAXGRIP Lesní ovoce
10 sáčků

Horký nápoj s kombinací 
3 účinných látek, který:
• uleví od příznaků 

chřipky a silného 
nachlazení

• snižuje horečku
• tlumí bolest hlavy a 

bolest v krku
• uvolňuje ucpaný nos

V akci také COLDREX® MAXGRIP 
Citron, 10 sáčků, cena 159 Kč.

Lék k vnitřnímu užití*

akční cena

– 90 Kč

609,-

699,-

akční cena

– 20 Kč

124,-

144,-

akční cena

– 19 Kč

159,-

178,-

akční cena

– 36 Kč

159,-

195,-
akční cena

– 10 Kč

134,-

144,-

akční cena

– 25 Kč

124,-

149,-
akční cena

– 31 Kč

134,-

165,-

znáte
z TV

znáte
z TV

RobitussinTM 
Expectorans 
sirup na 
odkašlávání
100 ml

• STOP 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 RobitussinTM 
Antitussicum sirup na suchý 
dráždivý kašel, 100 ml, 
cena 134 Kč.

RobitussinTM Expectorans na odkašlávání 
(guaifenesinum) a RobitussinTM Antitussicum 
na suchý dráždivý kašel (dextromethorphani 
hydrobromidum monohydricum) jsou léky 
k vnitřnímu užití.*

znáte
z TV

Orofar® pastilky 
1mg/1mg
24 pastilek

• proti bolesti v krku 
- antiseptické a anestetické vlastnosti

• tlumí bolest a léčí infekci
• působí proti virům i proti 

bakteriím a kvasinkám
• pastilky s pomerančovou příchutí

V akci také Orofar® 2mg/ml+1.5mg/ml 
sprej, 30 ml, cena 154 Kč.

Lék k rozpouštění v ústech. Obsahuje 
benzoxonium a lidokain.*

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. 

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití*

• odstraňuje příznaky chřipky a nachlazení, jako jsou • odstraňuje příznaky chřipky a nachlazení, jako jsou 

akční cena

– 36 Kč

114,-

150,-

* 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.

Zovirax® Duo 
50mg/g+10mg/g krém
2 g

• jediný krém na léčbu oparů 
s dvojím složením - zabraňuje 
množení viru a pomáhá léčit 
zánět

• klinicky prokázaně pomáhá 
zastavit vznik puchýřů

• zkracuje dobu hojení

Lék k vnějšímu užití*

OPARY

Bivenol micro
60+10 tablet
1 tob. = 3,20 Kč

Komplexní péče pro unavené nohy.

V akci také Biovenol® krém na 
nohy, 200 ml, cena 124 Kč.

Bivenol micro je doplněk stravy. 
Biovenol® krém na nohy je kosmetický 
přípravek.*

ŽÍLY A CÉVY Lepicol® pro 
zdravá střeva
180 g
100 g = 127,22 Kč

• komplexní vlákninový přípravek obsahující 
jemné psyllium, které přispívá k udržování 
normálního pohybu střev

• obohaceno o 5 patentově chráněných 
probiotických kultur a prebiotikum inulín

V akci také Lepicol® pro zdravá střeva, 
180 kapslí, cena 294 Kč, Lepicol® 
PLUS trávicí enzymy, 180 g, cena 
284 Kč, Lepicol® PLUS trávicí enzymy, 
180 kapslí, cena 334 Kč.

Doplněk stravy*

ZAŽÍVÁNÍ

HUBNUTÍVitamín 
K2+D3+Q10
60 tobolek
1 tob. = 5,65 Kč

Kombinace vitamínů K2, D3 a 
koenzymu Q10 přispívá k udržení 
normálního stavu kostí a k normální 
srážlivosti krve.

Doplněk stravy*

VITAMÍN Lipoxal Effect
120 tablet
1 tbl. = 5,12 Kč

Přestaňte hubnout, zhubněte!
• efektivní spalování tuků2

• snížení hmotnosti1

• redukce hladu1 i chuti2

1guarana, 2zelený čaj

V akci také Lipoxal Eff ect, 
270 tablet, cena 1119 Kč.

Doplněk stravy*

Femibion® 1 
s vitamínem D3
30 tablet
1 tbl. = 9,97 Kč

• pro ženy plánující 
těhotenství až do konce 
12.týdne těhotenství

• obsahuje optimální dávku 
folátů (kyselinu listovou a 
Metafolin®) + jód

• s vitamínem D3 pro imunitu, zuby a 
kosti

V akci také Femibion® 2 s vitamínem 
D3, 30 tbl.+30 tob., cena 504 Kč.

Doplněk stravy*

TĚHOTENSTVÍ

akční cena

– 29 Kč

224,-

253,-

akční cena

– 40 Kč

249,-

289,-

akční cena

– 37 Kč

229,-

266,-

akční cena

– 46 Kč

339,-

385,-

akční cena

– 45 Kč

299,-

344,-

akční cena

– 101 Kč

614,-

715,-

znáte
z TV

50mg/g+10mg/g krém50mg/g+10mg/g krém

znáte
z TV

znáte
z TV

NOVINKA
Přestaňte hubnout, zhubněte!Přestaňte hubnout, zhubněte!

– 101 Kč

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

9

5

9

28

2
13

20

3

13

8

13 

11
25

13

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


