AKČNÍ
NABÍDKA
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Akční ceny platí od 01. 10. 2019 do 31. 10. 2019 nebo do vyprodání zásob

Otrivin® MENTHOL
1 mg/ml

RÝMA

QUIXX® nosní sprej

RÝMA

30 ml

www.pharmapoint.cz

Oscillococcinum®

PREVENCE

30 dávek

10 ml

znáte
z TV
• 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 94 Kč, Otrivin®
Rhinostop, 10 ml, cena 139 Kč.
Otrivin® Menthol 1 mg/ml nosní
sprej s dávkovačem, roztok obsahuje
xylometazolin. Lék k podání do nosu.*

Stoptussin® kapky

– 21 Kč

125,akční cena

104,KAŠEL

50 ml

• efektivně uvolní nos při
rýmě, alergické rýmě,
nachlazení
• nezpůsobuje závislost
• vhodný také pro těhotné
a kojící ženy a děti od
6 měsíců věku
• hypertonický roztok
mořské vody, obsahuje
vodu z oceánu a čištěnou
vodu

V akci také QUIXX® acute nosní
sprej, 100 ml, cena 194 Kč.
Zdravotnický prostředek k aplikaci
do nosu*

ACC® LONG

znáte
z TV

– 22 Kč

146,akční cena

124,KAŠEL

600 mg šumivé tablety, 20 tbl.

• 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*

– 92 Kč

699,akční cena

607,CHŘIPKA,

NACHLAZENÍ
PARALEN® GRIP
horký nápoj pomeranč
a zázvor

12 sáčků

znáte
z TV
• 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*

•
•
•
•

– 26 Kč

155,akční cena

129,-

BOLEST
Dexoket® 25 mg
potahované tablety

léčí vlhký kašel
stačí 1 tableta 1x denně
lze užívat od prvních příznaků kašle
rozpouští hustý hlen v dýchacích cestách a usnadňuje
jeho vykašlávání

V akci také
ACC® 20 mg/ml sirup, 100 ml,
cena 84 Kč,
ACC® 20 mg/ml sirup, 200 ml,
cena 134 Kč.
Volně prodejný lék k vnitřnímu užití
s účinnou látkou acetylcystein*

Espumisan® 40 mg

– 33 Kč

217,akční cena

184,TRÁVENÍ

100 měkkých tobolek

Akce se
vztahuje
na všechny
příchutě
• odstraňuje příznaky
chřipky a nachlazení, jako
jsou: horečka, ucpaný nos,
bolest hlavy, bolest v krku
• nezpůsobuje ospalost
• bez umělých barviv

V akci také PARALEN® GRIP horký
nápoj NEO, 12 sáčků, cena 139 Kč.
Volně prodejné léky k vnitřnímu užití*

Celaskon® 250 mg

– 31 Kč

170,akční cena

139,VITAMÍN

100 tablet

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

znáte
z TV

– 12 Kč

89,akční cena

77,-

• pro úlevu od nadýmání
• lze užívat v těhotenství
• vhodný pro dospělé a děti od 6 let
• kapky také pro kojence a děti do
6 let

V akci také Espumisan® kapky
100 mg/ml, 30 ml, cena 129 Kč.
Lék k vnitřnímu užití obsahující simetikon*

– 30 Kč

179,akční cena

149,-

• vitamín C podporuje přirozenou obranyschopnost
organismu v zimním období
• vyšší potřeba vitamínu C je i během dospívání,
v těhotenství, při kojení,
namáhavé práci, sportu, infekčních – 21 Kč
onemocněních, po úrazech, ve
120,stáří, u kuřáků

akční cena

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití
obsahující acidum ascorbicum*

99,-

AKČNÍ NABÍDKA
KAŠEL

Sinecod®
0,15% sirup

Septofort 2 mg

BOLEST V KRKU

24 pastilek

200 ml

ŘÍJEN 2019

BOLEST V KRKU
Strepfen®
Sprej 8,75 mg, orální sprej

15 ml
• sprej na úlevu od
bolesti, zánětu a otoku
v krku
• účinkuje už po 5
minutách až na 6 hodin
• při potížích s polykáním
• rychlá aplikace

• léčí příčinu
bolesti v krku
• ničí široké
spektrum
bakterií i viry
• vhodná prevence a léčba aft
• proti infekcím v dutině ústní

• 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

– 26 Kč

V akci také Sinecod® 50 mg,
10 tablet, cena 144 Kč.

155,akční cena

129,-

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

V akci také Stopex na suchý kašel
10mg/5ml, 125 ml, cena 99 Kč.

– 30 Kč

Septofort 2 mg je lék k vnitřnímu
užití. Obsahuje chlorhexidin. Stopex
na suchý kašel 10mg/5ml perorální
roztok je lék k vnitřnímu užití. Obsahuje
dextromethorphan.*

129,akční cena

99,IMUNITA

TEREZIA Hlíva s rakytníkovým olejem
60+60 kapslí

V akci také Strepfen®,
16 pastilek, cena 139 Kč,
Strepfen®, 24 pastilek,
cena 169 Kč, Strepfen® Pomeranč
bez cukru 8,75 mg pastilky,
24 pastilek, cena 169 Kč.
Léky k vnitřnímu užití.
Obsahují flurbiprofen.*

Nalgesin® S

– 45 Kč

219,akční cena

174,BOLEST

40 potahovaných tablet

1 cps. = 2,87 Kč

• nejsilnější hlíva na trhu**
• hlíva z českých pěstíren
• rakytník podporuje funkci
imunitního systému
• bez příměsí a konzervačních látek

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

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

– 35 Kč

V akci také TEREZIA Hlíva
s rakytníkovým olejem,
100+100 kapslí, cena 529 Kč.

379,akční cena

344,-

Doplněk stravy*

Olynth® HA 0.1%
nosní sprej, roztok
10 ml

RÝMA

14 sáčků

znáte
z TV

V akci také Olynth® HA 0.05% nosní sprej, roztok, 10 ml,
cena 97 Kč, Olynth® 1 mg/ml nosní sprej, roztok, 10 ml,
cena 77 Kč, Olynth® 0,5 mg/ml nosní sprej, roztok, 10 ml,
cena 77 Kč.

VoltaTherm
hřejivá náplast

199,akční cena

164,TOPICKÁ BOLEST

5 ks

– 20 Kč

117,akční cena

97,-

• horký nápoj pro
rychlou úlevu od
příznaků chřipky
a nachlazení
• kombinace 3 účinných
látek odstraňuje
bolesti hlavy, svalů a kloubů, bolesti
v krku, uvolňuje ucpaný nos
–
a snižuje horečku
V akci také COLDREX® tablety,
24 tablet, cena 127 Kč.
Lék k vnitřnímu užití*

LIVSANE Šumivé tablety Multivitamin
20 ks

Akce platí na
všechny šumivé
tablety LIVSANE
Doplněk stravy*

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje sodnou
sůl naproxenu.*

– 35 Kč

znáte
z TV

• rychle uvolňuje ucpaný nos
• zvlhčuje nosní sliznici díky obsahu
kyseliny hyaluronové ve formě
sodné soli
• neobsahuje konzervační látky

Reklama na léčivý přípravek. Nosní
sprej, roztok obsahuje xylometazolinhydrochlorid a je k nosnímu podání.
Před použitím si pečlivě přečtěte celou
příbalovou informaci. Držitel registrace:
McNeil Healthcare (Ireland) Limited.*

CHŘIPKA,
NACHLAZENÍ

COLDREX® horký
nápoj citron

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

znáte
z TV
Hřejivá náplast VoltaTherm: Možnost úlevy od bolesti krku
a zad bez obsahu léčiv.

38 Kč

195,akční cena

157,-

V akci také Voltaren 140 mg léčivá
náplast, 5 ks, cena 287 Kč.
Zdravotnický prostředek. Voltaren
140 mg léčivá náplast je lék na vnější
použití. Obsahuje diclofenacum natricum.*

Při koupi 2 ks
šumivých tablet LIVSANE
bonbóny hroznový cukr
s vitamínem C pro děti
NAVÍC za 0,01 Kč

– 35 Kč

279,akční cena

244,VITAMÍN

2+1

www.pharmapoint.cz

Imodium®,
tvrdé tobolky

PRŮJEM

20 tvrdých tobolek

ZAŽÍVÁNÍ
BIOPRON®
Laktobacily BabyBifi+

ZAŽÍVÁNÍ

APO-OME 20
14 tobolek

30 tobolek
1 tob. = 4,97 Kč

RYCHLÁ A ÚČINNÁ
LÉČBA PRŮJMU
• k léčbě akutního a
chronického průjmu
• neovlivňuje přirozenou
střevní mikroflóru
V akci také Imodium®, tvrdé tobolky, 8 tvrdých
tobolek, cena 94 Kč, Imodium® RAPID 2 mg, tablety
dispergovatelné v ústech, 6 tablet, cena 89 Kč.
Reklama na léčivý přípravek. Tvrdé
tobolky obsahují loperamid-hydrochlorid
a jsou k perorálnímu podání. Před užitím
si pečlivě přečtěte celou příbalovou
informaci. Držitel registrace: McNeil
Healthcare (Ireland) Limited.*

– 22 Kč

176,akční cena

154,-

• optimální kombinace probiotických kmenů přizpůsobená
dětské střevní mikroflóře
– 30 Kč
• pro děti již od narození
V akci také BIOPRON® Baby+ ,
10 ml, cena 339 Kč.
Doplňky stravy*

179,akční cena

149,-

GS Vitamin C 1000
se šípky

100 tablet

100+20 tablet

60 kapslí

1 tbl. = 5,23 Kč

1 cps. = 5,48 Kč

• obsahuje 500 mg laktátu hořčíku
pro lepší vstřebávání
• čistý organický hořčík bez příměsí
• vhodný pro těhotné a kojící
Lék s účinnou látkou magnesii lactas
dihydricus k vnitřnímu užití*

– 22 Kč

129,akční cena

107,-

KLOUBY
ALAVISTM
MAXIMA Triple Blend
Extra silný

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

LecithinFORTE
1325 mg

– 35 Kč

244,akční cena

209,KREVNÍ OBĚH

– 38 Kč

157,akční cena

119,-

Lék k vnitřnímu užití*

VITAMÍN
Magnesii lactici
0,5 tbl. Medicamenta

• vitamín C přispívá
ke snížení únavy
a vyčerpání
• navíc obohacen
o šípky
• unikátní tableta
TIME-RELEASE zajištující postupné
uvolňování

VITAMÍN

• při častém pálení žáhy
a žaludečních obtížích
• uleví až na 24 hodin
• pouze 1 tobolka denně

IMUNITA
B17 APRICARC
s meruňkovým olejem

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

– 70 Kč

V akci také B17 APRICARC
s meruňkovým olejem,
180 kapslí, cena 819 Kč.
Doplněk stravy*

Supradyn®
CoQ10 Energy

120 tobolek

70+20 tablet

• dvojitě filtrovaný lecithin ve vysoké dávce
• je důležitým přirozeným zdrojem
– 50 Kč
cholinu, inositolu a kyseliny
linolové, která pomáhá udržovat
289,správnou hladinu cholesterolu
v krvi
akční cena

Cítíte se unaveni?
• díky vitamínu B12 Supradyn®
pomáhá snižovat míru únavy
a vyčerpání
• pro energii v náročném období

Doplněk stravy*

Doplněk stravy L.CZ.MKT.CC.08.2019.1695*

399,akční cena

329,ENERGIE

700 g

znáte
z TV

• otázka, existuje-li lepší produkt
na klouby, je zbytečná
• prémiový produkt pro klouby nejen
pro sportovce
• užívání na 5 měsíců!
Doplněk stravy*

– 106 Kč

1290,akční cena

1184,-

LIVSANE Tablety na akutní pálení žáhy

239,-

akční cena

429,ZAŽÍVÁNÍ

24 ks
• pro léčbu příznaků pálení žáhy, kyselé regurgitace (reflux) a žaludečních poruchách
způsobených žaludečními kyselinami
• žvýkací tablety s příjemnou peprmintovou příchutí
• neobsahuje lepek a laktózu, vhodné pro vegetariány a vegany
Zdravotnický prostředek*

akční cena

79,-

AKČNÍ NABÍDKA
COLAFIT

KOLAGEN

ŘÍJEN 2019

KLOUBY

GS Condro® DIAMANT

60 kostiček

120 tablet

1 kostička = 5,73 Kč

1 tbl. = 5,53 Kč

znáte
z TV
• čistý krystalický kolagen ve formě
měkkých, snadno polykatelných
kostiček
• balení na 2 měsíce užívání – stačí
pouze 1 kostička denně
• bez barviv a přídavných látek
Doplněk stravy*

Neo-angin®
bez cukru

445,akční cena

344,BOLEST V KRKU

24 pastilek

Léčivé přípravky k místnímu užití v ústech
a krku*

Nasivin® 0,05%
nosní sprej,
roztok

– 23 Kč

177,akční cena

154,RÝMA

V akci také Nasivin® 0,05% nosní
kapky, roztok, 10 ml, cena 77 Kč.
Lék k nosnímu podání s léčivou látkou
oxymetazolin-hydrochlorid*

Doplněk stravy*

BOLEST
Ibalgin® Rapidcaps,
měkké tobolky 400 mg

Olfen, gel

809,akční cena

664,TOPICKÁ BOLEST

100 g

Účinné analgetikum ve
formě měkkých tobolek
s tekutou účinnou
látkou:
• ulevuje od bolesti
hlavy, migrény, bolesti
zubů, zad, svalů a menstruační bolesti
• snižuje horečku
• tlumí zánět

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

Pro dospělé a dospívající od 12 let
(od 40 kg tělesné hmotnosti).

V akci také Olfen 140 mg léčivé
náplasti, 5 ks, cena 209 Kč.

znáte
z TV

– 16 Kč

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití
obsahující ibuprofenum*

PHYSIOMER®
Hypertonic

100,akční cena

84,RÝMA

135 ml

10 ml

• rychlá úleva od ucpaného
nosu - nástup účinku do
několika sekund
• pro dospělé a děti od 8 let

• 1 600 mg glukosamin sulfátu v denní dávce a DIAMANT FORTESCIN®
• vitamín C pro tvorbu kolagenní sítě kloubních chrupavek a menisků

20 tobolek

KOMPLEXNÍ
ŘEŠENÍ BOLESTI
V KRKU
• Neo-angin® na
mírnou bolest
v krku
• novinka Orocalm sprej na akutní silnou bolest v krku
s otokem
V akci také Neo-angin® třešeň,
24 pastilek, cena 154 Kč,
Neo-angin® šalvěj, 24 pastilek ,
cena 154 Kč, Orocalm 1,5 mg/ml
orální sprej, 30 ml, cena 149 Kč.

– 145 Kč

– 101 Kč

– 14 Kč

98,akční cena

84,-

– 30 Kč

Léčivý přípravek pro zevní použití,
obsahuje léčivou látku diklofenak.*

SANORIN®
Virustop
nosní sprej

• 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

15 ml

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 194 Kč.

• uleví od příznaků rýmy a nachlazení
• zkracuje délku onemocnění
• zabraňuje množení virů

Zdravotnický prostředek*

– 25 Kč

219,akční cena

194,-

V akci také SANORAL® Virustop
ústní sprej, 20 ml, cena 119 Kč.
Zdravotnický prostředek*

189,akční cena

159,NACHLAZENÍ

– 16 Kč

135,akční cena

119,CHŘIPKA,
NACHLAZENÍ

Vicks SymptoMed Complete citrón
10 sáčků

– 35 Kč
• horký nápoj uleví od příznaků chřipky a nachlazení
• tři účinné složky pro léčbu bolesti hlavy, svalů, bolesti v krku, horečky,
průduškového kašle a pro uvolnění ucpaného nosu
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití*

znáte
z TV

189,akční cena

154,-

www.pharmapoint.cz

Sanorin®
1‰ nosní sprej,
roztok

RÝMA

10 ml

• uvolní ucpaný nos a nosní dutiny
• snižuje otok nosní sliznice
V akci také Sanorin® 0,5‰ nosní
sprej, roztok, 10 ml, cena 87 Kč.

10 sáčků

– 8 Kč

95,akční cena

87,-

Preventan® Clasic

IMUNITA

90 tablet

Doplněk stravy*

Urinal® Akut

– 50 Kč

364,akční cena

314,MOČOVÉ CESTY

20 tablet
1 tbl. = 17,20 Kč

Akutní péče
o močové cesty
• jedinečná
kombinace
extraktů z
kanadských
brusinek,
zlatobýlu a vitamínu D
• zlatobýl obecný pomáhá udržovat zdravý močový
měchýř a dolní močové cesty
• vitamín D přispívá ke správné
– 45 Kč
funkci imunitního systému
V akci také Urinal® Nefro, 20 tablet,
cena 199 Kč.
Doplňky stravy*

V akci také THERAFLU 6,1 mg,
16 tvrdých tobolek, cena 119 Kč.
Theraflu Forte 1 000 mg/200 mg/12,2 mg
prášek pro perorální roztok v sáčku je lék
k vnitřnímu použití.*

199,akční cena

169,-

• měkké pastilky
ke zmírnění
příznaků
nachlazení
(bolest v krku,
zánět hltanu a
zánět v krku),
suchosti v
ústech a krku
a chrapotu
• s patentovanou látkou Ectoin®
• snižují riziko vzniku bakteriální
a virové infekce
• s příchutí lesního ovoce
Zdravotnický prostředek*

– 20 Kč

129,akční cena

109,KAŠEL

389,akční cena

344,-

• Expektorans ve formě sirupu
• podpůrná léčba při kašli
provázejícím nachlazení
• obsahuje hustý extrakt z
břečťanového listu
• již od narození

– 39 Kč

166,-

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

akční cena

127,-

MOČOVÉ CESTY
NATUREVIA®
MEGA BRUSINKY®

GS Laktobacily
Forte 21

50+10 kapslí

60+20 kapslí

1 cps. = 6,40 Kč

1 cps. = 4,46 Kč

– 29 Kč

V akci také NATUREVIA® MEGA
BRUSINKY® Akut, 15 kapslí,
cena 194 Kč.
Doplněk stravy*

IMUNITA

znáte
z TV

• unikátní komplex
9 odolných kmenů
bakterií
• 21 mld. životaschopných
mikroorganismů**
v denní dávce (2 kapsle)
• selen pro podporu
imunity

• BONUS 20% kapslí
v balení NAVÍC
• unikátní složení CranMax®
a BioShield®
• postupné uvolňování
• pro dlouhodobé i AKUTní
užívání
• brusinky ve své nejsilnější
podobě

413,akční cena

384,-

**Uvedené množství
odpovídá okamžiku výroby.

V akci také GS Laktobacily Forte 21,
30+10 kapslí, cena 204 Kč.
Doplněk stravy*

– 55 Kč

412,akční cena

357,VITAMÍN

NOVINKA

• vitamíny B12, B2 a B6 přispívají ke snížení únavy a vyčerpání
• vitamíny B12, B1, B2 a B6 přispívají k normálnímu metabolismu a normálnímu fungování nervového systému
• vitamíny B12 a B6 přispívají k normální funkci imunitního systému
• s lahodnou příchutí černého bezu
Doplněk stravy*

NACHLAZENÍ

20 pastilek

Hedelix® sirup

LIVSANE tekutý B12 životní síla
10 ampulí á 10 ml

– 30 Kč

HUMER Faryngitida

100 ml

1 tbl. = 3,49 Kč

V akci také Preventan® Clasic,
30 tablet, cena 144 Kč.

znáte
z TV

Efektivní úleva od příznaků
chřipky a nachlazení, jako
jsou mírně nebo
K Theraflu
středně silná
bolest, horečka,
Forte desinfekční
ucpaný nos. Navíc gel Lilien NAVÍC
pomáhá při vlhkém,
za 0,01 Kč
produktivním kašli.

Lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou
Naphazolini nitras k nosnímu podání*

• medvědí síla
pro podporu
vaší imunity
• originální
patentovaná
látka
ProteQuine®
a vitamín C, který
přispívá k normální funkci
imunitního systému
• na trhu více jak 20 let

CHŘIPKA,

THERAFLU FORTE NACHLAZENÍ
12,2 mg, prášek pro
perorální roztok

akční cena

199,-

Revital® PREMIUM
Vápník Hořčík
Zinek

KOSTI A ZUBY

IMUNITA

Herba-CRAPID

VITAMÍN

Salus Floradix®
Železo+

30 tablet
1 tbl. = 3,30 Kč

250 ml

100+50 tablet
1 tbl. = 1,03 Kč

• vápník, hořčík a zinek
pro podporu pevnosti
a správného vývoje kostí,
zubů a nehtů
• vitamíny D3 a K1 napomáhají
lepšímu vstřebávání a využitelnosti
vápníku
Doplněk stravy*

PARANIT radikální
proti vším
a hnidám

– 59 Kč

213,akční cena

154,VŠI

Optimální kombinace echinacey,
černého bezu, pelargónie a
kurkumy, které přispívají ke
zdraví dýchacích cest a vysoká
dávka vitamínu C a zinku pro akutní
podporu imunity.

akční cena

99,-

Doplňky stravy*

KOSMETIKA

BIOVENOL® krém
200 ml

znáte
z TV

• odstraňte 100% vší jedinou
15 minutovou aplikací!
• klinicky prokázaný účinek
• balení obsahuje radikální sprej
proti vším a hnidám, šampon po
ošetření a hřeben

Zdravotnický prostředek*

139,-

V akci také ZinekFORTE 25 mg,
90 tablet, cena 129 Kč.

pack

V akci také PARANIT Preventivní
sprej Biocid proti vším, 100 ml,
cena 264 Kč, PARANIT Radikální
šampon + hřeben, 100 ml, cena
274 Kč.

– 40 Kč

– 85 Kč

459,akční cena

374,-

Balení
obsahuje Bivenol
micro 20 tablet
NAVÍC

• obsahuje železo ve velmi
dobře vstřebatelné formě
• vstřebávání železa navíc
podporuje vitamín C a
výtažky z ovocných šťáv
• vitamíny B a výtažky z
bylin posilují organismus
• vhodný pro děti od 3 let,
těhotné a kojící ženy

– 75 Kč

329,akční cena

254,-

Doplněk stravy, nenahrazuje
pestrou a vyváženou stravu.*

Bepanthen®
Sensiderm krém

KOSMETIKA

20 g

•
•
•
•

– 30 Kč

Komplexní péče pro unavené nohy.
Kosmetický přípravek. Bivenol micro je
doplněk stravy.*

189,akční cena

159,-

ulevuje od svědění do 30 minut po aplikaci
obnovuje kožní bariéru, hydratuje a regeneruje
vhodný také k péči o pokožku po léčbě kortikoidy
vhodný i pro nejmenší děti
– 17 Kč
a těhotné či kojící ženy

156,-

V akci také Bepanthen® Sensiderm
krém, 50 g, cena 284 Kč.

akční cena

139,-

Zdravotnický prostředek, L.CZ.MKT.
CC.12.2017.1254*

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!

BOHATÝ BEZLEPKOVÝ
SORTIMENT

3
2
14
13
4
3

9
8

27
32
13
12
8
5

13
8

23
19

8
7
14
13

Vámi vybrané produkty na bezlepek.pharmapoint.cz
si můžete vyzvednout ve více než 165
175 lékárnách PharmaPoint

10

10
25

*Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták, účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. Změna vyhrazena. Za tiskové chyby neručíme. Cílem tohoto informačního letáku není podpora
zvýšeného užívání léků. Doplňky stravy nenahrazují pestrou stravu ani zdravý životní styl. Běžné prodejní ceny se mohou v jednotlivých lékárnách lišit. Běžnou cenou se rozumí Průměrná aktuální cena příslušného
přípravku v lékárnách dle zveřejněných údajů Ministerstva zdravotnictví ČR, www.mzcr.cz, zaokrouhlená na celé Kč, případně cena vyplývající z informací a sdělení výrobce/dovozce. Za takováto sdělení neneseme
zodpovědnost.

