AKČNÍ
NABÍDKA

PROSINEC 2019

Akční ceny platí od 01. 12. 2019 do 31. 12. 2019 nebo do vyprodání zásob

Stoptussin® kapky

KAŠEL

50 ml

Otrivin® MENTHOL
1 mg/ml

RÝMA

www.pharmapoint.cz

Olynth® HA 0.1%
nosní sprej, roztok
10 ml

10 ml

znáte
z TV

znáte
z TV

• díky kombinaci 2 účinných
látek tiší dráždivý kašel
a zároveň napomáhá
odkašlávání
• k užití u dětí od 6 měsíců
V akci také Stoptussin® sirup,
180 ml, cena 124 Kč.
Stoptussin® je léčivý přípravek
k vnitřnímu užití.*

Vicks SymptoMed
Complete citrón

• sprej s chladivou
silou mentolu a eukalyptu
• uvolní ucpatý nos
do 2 minut
a až na 12 hodin
• bez konzervantů

– 26 Kč

155,akční cena

129,CHŘIPKA,
NACHLAZENÍ

10 sáčků

RÝMA

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.*

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

– 21 Kč

125,akční cena

104,CHŘIPKA,

NACHLAZENÍ
PARALEN® GRIP
horký nápoj pomeranč
a zázvor

V akci také ostatní přípravky Olynth®.
Reklama na léčivý přípravek. Nosní
sprej, roztok obsahuje xylometazolinhydrochlorid a je k nosnímu podání.
Před použitím si pečlivě přečtěte celou
příbalovou informaci.*

Oscillococcinum®

– 20 Kč

117,akční cena

97,CHŘIPKA

30 dávek

12 sáčků

Akce se
vztahuje
na všechny
příchutě

znáte
z TV
• 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
– 35 Kč
nosu
V akci také Vicks SymptoMed Forte
citrón, 10 sáčků, cena 154 Kč.
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití*

TANTUM VERDE®

189,akční cena

154,BOLEST V KRKU

znáte
z TV

• 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® 500 mg
červený pomeranč

znáte
z TV
• prevence a léčba chřipkových stavů, jako jsou např.
horečka, zimnice, bolest hlavy, únava a bolesti svalů
• bez věkového omezení
• může se užívat během těhotenství a kojení
V akci také Oscillococcinum®, 6 dávek, cena 179 Kč.

– 31 Kč

170,akční cena

139,VITAMIN

Oscillococcinum® je homeopatický léčivý
přípravek k vnitřnímu užití, užívaný
tradičně v homeopatii k prevenci
a léčbě chřipkových stavů. Obsahuje Anas
barbariae, hepatis et cordis extractum
200 K.*

Hylak® forte

– 92 Kč

699,akční cena

607,TRÁVENÍ

perorální roztok, 100 ml

30 šumivých tablet

• pastilky proti bolesti v krku ve čtyřech příchutích
• léčí zánět v krku a dutině ústní
• pro děti od 6 let a dospělé
V akci také TANTUM VERDE® roztok,
120 ml, cena 139 Kč, TANTUM
VERDE® Spray Forte 0,30%, 15 ml,
cena 154 Kč.
Léky s účinnou látkou benzydamin
hydrochlorid. K místnímu užití v ústech
a v krku.*

– 20 Kč

159,akční cena

139,-

• posiluje odolnost
organismu při infekčních
onemocněních jako chřipka
a nachlazení
• zmírňuje a zkracuje příznaky
chřipky a nachlazení
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje acidum
ascorbicum.*

– 31 Kč

170,akční cena

139,-

Obnovuje přirozené prostředí ve
střevě, čímž přispívá k rychlé úpravě
narušené mikrobiální rovnováhy.
Hylak® forte je léčivý přípravek
k vnitřnímu užití.*

– 36 Kč

200,akční cena

164,-

AKČNÍ NABÍDKA
MULTIVITAMIN
Centrum® pro
muže, vánoční balení

znáte
z TV

60 tablet
1 tbl. = 7,28 Kč

• kompletní multivitamin
s minerály a stopovými
prvky pro muže
v limitované vánoční edici
• vytvořený speciálně pro
podporu imunity, energie
a zdravých svalů**
** Vitamin C přispívá k normální
funkci imunitního systému. Vitaminy B1, B2, B6, B12 přispívají
k normálnímu energetickému metabolismu.
Vápník přispívá k normální činnosti svalů.
– 43 Kč

480,-

V akci také Centrum® pro ženy,
vánoční balení, 60 tablet, cena
437 Kč.

akční cena

437,-

Doplněk stravy*

ÚSTNÍ HYGIENA

COREGA Original
extra silný 40g+Bio tablety 30 ks

Pharmaton®
GERIAVIT

VITAMIN

100 tobolek

• vyvážená kombinace
vitaminů, minerálů
a ženšenového
výtažku G115®
• výtažek Panax ginseng
G115® přispívá k tělesné
a duševní pohodě,
k odolnosti organismu
vůči stresu a pomáhá
podporovat vitalitu
organismu
V akci také Pharmaton® GERIAVIT,
30 tobolek, cena 234 Kč.
Doplněk stravy*

Ibalgin® KRÉM

PROSINEC 2019

MAGNESIUM
B-KOMPLEX

VITAMIN

100+20 tablet

– 100 Kč

689,akční cena

589,TOPICKÁ BOLEST

100 g

• komplexní a vyvážené složení
hořčíku a B-Komplexu
(B1, B6 a B12)
• hořčík přispívá ke snížení míry
únavy a vyčerpání

– 30 Kč

269,akční cena

239,-

Doplněk stravy*

Barny´s KlokanTM

KLOUBY

60+60 kapslí
1 cps. = 2,49 Kč

znáte
z TV

• potlačuje bolest svalů a kloubů, tlumí zánět a snižuje
otok
• k léčbě bolestivých poranění, jako jsou podvrtnutí,
natažení, zhmoždění
• dobře se vstřebává
• bez parfemace
• pro dospělé a mladistvé od 12 let

speciální
vánoční
edice
Fixační krém a čistící tablety
pro kompletní péči o vaši zubní náhradu.
V akci také COREGA Max Control 40g+Bio tablety 30 ks,
cena 199 Kč.

akční cena

169,-

Corega fixační krémy a čistící tablety jsou
zdravotnické prostředky.*

Nasivin® 0,05%
nosní sprej, roztok

RÝMA

10 ml

V akci také Ibalgin® GEL, 100 g,
cena 139 Kč.
Ibalgin® GEL a Ibalgin® KRÉM jsou
volně prodejné léky k vnějšímu použití
obsahující ibuprofenum.*

Strepsils®
Med a Citron

– 30 Kč

169,akční cena

139,BOLEST V KRKU

24 pastilek

• rychlá úleva od ucpaného
nosu - nástup účinku
do několika sekund
• pro dospělé a děti od 8 let
V akci také Nasivin® 0,05% nosní
kapky, roztok, 10 ml, cena 77 Kč.
Lék k nosnímu podání s léčivou látkou
oxymetazolin-hydrochlorid*

** na základě studie In-vitro

– 14 Kč

98,akční cena

84,-

V akci také Strepsils® Pomeranč s vitaminem C, 24 pastilek,
cena 144 Kč, Strepsils® Mentol
a eukalyptus, 24 pastilek, cena
144 Kč, Strepsils® Citron bez cukru, – 35 Kč
24 pastilek, cena 154 Kč, Strepsils®
179,Jahoda bez cukru, 24 pastilek,
akční cena
cena 154 Kč.
Léky k vnitřnímu užití*

Unikátní a efektivní
kombinace 7 složek
v jednom produktu:
• tři kolageny
• vitamin C
• glukosamin
• chondroitin
• kyselina hyaluronová z
bezpečného přírodního zdroje

limitovaná
edice 1+1
NAVÍC

Doplněk stravy*

COLDREX® horký
nápoj citron

– 50 Kč

349,akční cena

299,CHŘIPKA,
NACHLAZENÍ

10 sáčků

• proti bolesti
v krku
• snížení bolesti
v krku po pěti
minutách
• účinkuje proti
virům, bakteriím a kvasinkám po 1 minutě**

znáte
z TV

znáte
z TV

144,-

• 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®
horký nápoj citron s medem,
10 sáčků, cena 157 Kč, COLDREX®
horký nápoj citron, 14 sáčků, cena
174 Kč.
Lék k vnitřnímu užití*

– 16 Kč

173,akční cena

157,-

*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.

www.pharmapoint.cz

Septofort 2 mg

BOLEST V KRKU

24 pastilek

Neo-angin®
bez cukru

BOLEST V KRKU

– 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

Léčivé přípravky k místnímu užití v ústech
a krku*

CHŘIPKA,

TANTOGRIP® citrón

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

Sanorin®
1‰ nosní sprej,
roztok

– 30 Kč

199,akční cena

169,RÝMA

V akci také Sanorin® 0,5‰ nosní sprej,
roztok, 10 ml, cena 87 Kč.
Lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou
Naphazolini nitras k nosnímu podání*

177,akční cena

154,CHŘIPKA,
NACHLAZENÍ

95,akční cena

87,-

• tradiční rostlinný léčivý přípravek
při nachlazení, rýmě a zánětu
nosních dutin
• vhodný pro děti od 4 let
Lék k vnitřnímu užití*

Urinal Akut®

– 21 Kč

155,akční cena

134,MOČOVÉ CESTY

1 tbl. = 22,90 Kč

V akci také TANTOGRIP®
pomeranč, 10 sáčků, cena 139 Kč.
Tantogrip® citrón a Tantogrip® pomeranč
obsahují paracetamol a phenylephrin
hydrochlorid. Lék k vnitřnímu užití.*

PHYSIOMER®
Hypertonic

znáte
z TV
– 20 Kč

159,akční cena

139,RÝMA

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.
Zdravotnický prostředek*

• patentované složení
v kombinaci se zlatobýlem obecným pro
podporu zdraví močových cest
– 20
• akutní péče
V akci také Urinal Express® pH,
6 sáčků, cena 149 Kč.
Doplňky stravy*

MUCONASAL®
PLUS

Kč

249,akční cena

229,RÝMA

10 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

– 8 Kč

znáte
z TV

10 tablet

135 ml

10 ml

• uvolní ucpaný nos a nosní dutiny
• snižuje otok nosní sliznice

– 23 Kč

10 sáčků

• ulevuje od
příznaků chřipky
a nachlazení
(horečka, bolest
hlavy, ucpaný
nos, bolest svalů
a kloubů)
• zmírňuje příznaky
akutního zánětu
horních cest
dýchacích
• rozpustný i ve studené vodě
• pro dospělé a děti od 12 let

znáte
z TV

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

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.

99,-

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

V akci také THERAFLU 6,1 mg,
16 tvrdých tobolek, cena 119 Kč.

Balení 60 tablet
Vitamínu C NAVÍC
za 0,01 Kč

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

NACHLAZENÍ

100 ml

24 pastilek

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

BIOTUSSIL®

– 25 Kč

219,akční cena

194,-

• 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.*

– 21 Kč

120,akční cena

99,-

*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.

DIAMizin Gurmar

CUKR V KRVI

50 kapslí
1 cps. = 4,08 Kč

• přispívá k udržení
normální hladiny cukru v krvi¹
• pomáhá udržovat tělesnou váhu¹
• snižuje chuť na sladké¹

Bioaktivní®
Q10 GOLD 100 mg
30 kapslí

600 g

1 cps. = 20,13 Kč

100 g = 33,17 Kč

239,-

V akci také DIAMizin Gurmar,
150 kapslí, cena 434 Kč.

akční cena

204,-

Doplněk stravy*

DĚTSKÁ VÝŽIVA

znáte
z TV
– 35 Kč

¹Gymnema sylvestre

Sunar® complex
2, 3, 4, 5

ÚNAVA

ODVYKÁNÍ

KOUŘENÍ
Nicorette®
Icemint Gum 4 mg, léčivá
žvýkací guma

– 74 Kč

678,-

Přírodní energie pro zimní období
pro všechny věkové skupiny.

akční cena

604,-

Doplněk stravy*

Revitalon FORTE

• komplexní péče
pro spokojené bříško
• vápník a vitamin D jsou potřebné
pro normální růst a vývoj kostí
dítěte

– 50 Kč

249,akční cena

199,-

Potravina pro zvláštní výživu. Kojení je pro
kojence nejlepší způsob výživy.*

INDULONA
Original tělové
mléko

VLASY

30 kapslí
1 cps. = 4,90 Kč

105 žvýkaček

KOSMETIKA

400 ml

ZBAVTE SE ZÁVISLOSTI
NA KOUŘENÍ.
• zmírňuje chuť na cigaretu
• umožňuje plynule reagovat
na potřebu doplnění nikotinu v těle
• dovoluje postupné snižování dodávané dávky nikotinu
• neobsahuje cukr

– 95 Kč

V akci také ostatní přípravky
Nicorette®.

854,-

Reklama na léčivý přípravek. Léčivá žvýkací
guma obsahuje nikotin-rezinát a je k
podání do úst. Před použitím si pečlivě
přečtěte celou příbalovou informaci.*

akční cena

759,-

Pro zdravé a silné vlasy
s vyváženým množstvím
rostlinných extraktů,
vitaminů, minerálních látek
a důležitých aminokyselin,
které vyživují vlasy od kořínků
a napomáhají k udržení přirozeného
stavu vlasů.

• vyživující tělové mléko vhodné
pro všechny typy pokožky
• vyživuje, hydratuje a pomáhá
uklidnit

– 64 Kč

Doplněk stravy*

211,akční cena

147,-

– 53 Kč

V akci také INDULONA Original
krém na ruce, 85 ml, cena 43 Kč,
INDULONA Original tělový krém
vyživující, 250 ml, cena 117 Kč.

170,akční cena

117,-

Kosmetický přípravek*

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
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3
2
14
4
3

9
8

29
32
13
12
8
5

8

20
23

15
8
14
12

Vámi vybrané produkty na bezlepek.pharmapoint.cz
si můžete vyzvednout ve více než 170
175 lékárnách PharmaPoint
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