
VÁNOČNÍ NABÍDKA 2020

• lékařsky přesný díky patentované  
technologii kombinující  
oscilometrickou a poslechovou  
metodu měření

• vhodný i pro osoby s nepravidelným  
srdečním rytmem

• USB kabel pro přenos dat do PC
• velký podsvícený displej
• záruka 5 let

V akci také VEROVAL® pažní tlakoměr 
s adaptérem, cena 1589 Kč.

Zdravotnický prostředek*

XX

V akci také X

Xxx

VEROVAL® Duo Control
Vel. M nebo L

KREVNÍ TLAK

Revalid® vánoční balení
pack

PÉČE O VLASY

Chybí Vám energie?  
• díky vitaminu B12 pomáhá  

snižovat míru únavy  
a vyčerpání 

• přispívá k energetické  
rovnováze těla díky obsahu  
vápníku a železa  

• aktivuje přirozenou vnitřní energii
• vyvážený komplex vitaminů, minerálů  

a stopových prvků s koenzymem 
Q10 

Doplněk stravy, L.CZ.MKT.CC.08.2019.1696*

Supradyn® CoQ10 energy
60+30 tablet
1 tbl. = 4,43 Kč

VITAMIN

* 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. Ilustrační obrázky.

• REGROWTH SERUM, 
50 ml + STIMULATING 
SHAMPOO, 75 ml

• sérum omezuje 
vypadávání vlasů  
a urychluje jejich růst  
– až 28 000 nových vlasů 
po 3 měsících používání

• šampon stimuluje 
růst vlasů a připravuje 
pokožku na aplikaci séra

Kosmetické přípravky* 699,-
akční cena

399,-
akční cena1929,-

akční cena

– 270 Kč

2199,-

VÁNOČNÍ
NABÍDKA

Akční ceny platí od 23 . 11. do 24. 12. 2020 nebo do vyprodání zásobListopad–prosinec 2020

Přejeme Vám nádherné Vánoce

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

Z d r a v í  o  k r o k  b l í ž

• multivitaminy pro děti s Vodním  
UFEM navíc!

• nové tvary gummies a známé  
Marťanské cucací tablety

Doplněk stravy*

COLAFIT
120+30 kostiček
1 kostička = 4,16 Kč

Marťánci® Multivitamin 
MIX
50+50 ks
1 ks = 3,19 Kč

KOLAGEN

MULTIVITAMIN

• výhodné balení kloubní výživy  
120+60 tablet navíc

• nejsilnější výživa od Proenzi®

Doplněk stravy*

Proenzi® INTENSIVE
120+60 tablet
1 tbl. = 3,33 Kč

KLOUBY

• 9 vitaminů a rakytník  
na podporu imunity

• skvělá chuť díky obsahu  
20 % ovocné šťávy

• bez konzervantů, barviv a sladidel

V akci také RAKYTNÍČEK+ 
multivitaminové želatinky vánoční 
ozdoba červená nebo zlatá, 50 ks, 
každý za cenu 164 Kč.

Doplněk stravy*

RAKYTNÍČEK+  
multivitaminové želatinky 
vánoční ozdoba modrá
50 ks
1 ks = 3,28 Kč

IMUNITA

164,-
akční cena

179,-

– 15 Kč

Působí přímo v místě bolesti  
trojím účinkem:
• uleví od bolesti
• tlumí zánět a zmenšuje otok

Voltaren Emulgel 10 mg/g gel  je lék   
k vnějšímu použití. Obsahuje  
diclofenacum diethylaminum.*

Voltaren Emulgel  
10 mg/g gel
2x 150 g

TOPICKÁ BOLEST

• zcela unikátní  
složení, aktivní  
podpora imunity  
již v dutině ústní  
(cucavé tablety)

• obsahuje originální aktivní  
látku ProteQuine®, inulin a vitamin C**

•  dárkové balení obsahuje navíc Preventan® Quattro 
pro akutní užívání + možnost získat plyšového 
medvídka nebo se zapojit do 
soutěže o velkého mazlíka

**Vitamin C přispívá k udržení normální 
funkce imunitního systému.

Doplněk stravy*

Preventan® Junior
90 tablet
1 tbl. = 4,32 Kč

IMUNITA

389,-
akční cena

461,-

– 72 Kč

624,-
akční cena

699,-

– 75 Kč

• darujte čistý  
krystalický kolagen  
v malých měkkých, lehce polykatelných  
kostkách

• výhodné dárkové balení  
na 5 měsíců užívání

• 30 kostek navíc

Doplněk stravy*

599,-
akční cena

699,-

– 100 Kč

Při nákupu  
2 balení dárková  

vánoční taška NAVÍC 
za 0,01 Kč

znáte  
z TV

459,-
akční cena

536,-

– 77 Kč

319,-
akční cena

389,-

– 70 Kč

Limitovaná  
vánoční edice



VÁNOČNÍ NABÍDKA 2020

• kompletní multivitamin  
s minerály a stopovými  
prvky vytvořen speciálně  
pro potřeby žen pro podporu imunity1 

• nyní ve vánočním balení
1 Vitamin C přispívá k normální funkci imunitního systému.
2 V kategorii multivitaminů. Zdroj: IQVIA consumption data  

- Česká republika, YTD 12/2019
3 Výroba multivitaminů Centrum je v souladu  

s certifikátem „Good Manufacturing Practice“.

V akci také Centrum pro muže,  
60 tablet, cena 427 Kč.

Doplněk stravy*

• 3 aktivní látky pro zdravou prostatu
• saw palmetto přispívá k udržení 

zdravé prostaty
• vánoční balení - 20 tablet navíc

Doplněk stravy*

• pevná fixace  
až 12 hodin

• pomáhá bránit ulpívání  
zbytků jídla pod náhradou

• bez příchuti a bez zinku

V akci také COREGA Max Control, 40 g, cena  
104 Kč, COREGA Original extra silný, 40 g,  
cena 89 Kč, COREGA Comfort, 40 g,  
cena 104 Kč, COREGA Bio Tabs čisticí  
tablety, 30 ks, cena 89 Kč.

Corega fixační krémy a Corega čistící  
tablety jsou zdravotnické prostředky.*

Centrum pro ženy
60 tablet
1 tbl. = 7,12 Kč

Prostenal® CONTROL
70+20 tablet
1 tbl. = 5,21 Kč

COREGA Bez příchuti  
extra silný
40 g

MULTIVITAMIN

PROSTATA

ÚSTNÍ HYGIENA

427,-
akční cena

491,-

– 64 Kč

VITAMIN

• vyvážená kombinace minerálů 
a vitaminů prémiové kvality pro 
zdravé kosti, svaly a zuby

• VÝHODNÉ BALENÍ NA 3 MĚSÍCE!

Doplněk stravy*

Vápník Hořčík ZinekOSTEO

140+40 tablet
1 tbl. = 1,22 Kč

MINERÁL

• hlíva s deklarovaným obsahem 
betaglukanů

• rakytník podporuje imunitu
• 100% přírodní složení bez 

konzervantů

Doplňek stravy*

TEREZIA Hlíva  
s rakytníkovým olejem
120 kapslí
1 cps. = 3,49 Kč

IMUNITA

KREVNÍ OBĚH

• omlazující a vyživujicí krém  
se silným regeneračním účinkem

• obsahuje unikátní formuli  
R.A.F na bázi krevních proteinů

V akci také PLASMAGEL Future,  
5 ml, cena 289 Kč.

Kosmetický přípravek*

PLASMACREME  
Future
30 ml

KOSMETIKA

89,-
akční cena

103,-

– 14 Kč

Beauty drink obsahující kolagen 
z mořských ryb typu I.II.III.

Doplněk stravy se sladidlem*

MARINE KOLAGEN Drink
30 sáčků
1 sáček = 19,63 Kč

PLEŤ, KOSTI, CHRUPAVKY

514,-
akční cena

598,-

– 84 Kč

419,-
akční cena

449,-

– 30 Kč

• rybí olej z norské  
přírody s tradicí  
od roku 1854

• bohatý zdroj Omega-3 mastných kyselin EPA a DHA
• vysoký obsah vitaminu D
• skvělé ovocné příchutě

V akci také MÖLLER´S Omega 3 
citron+jablko, 2x 250 ml, cena 
514 Kč.

Doplněk stravy*

MÖLLER´S Omega 3 citron
2x 250 ml
100 ml = 102,80 Kč

LecithinFORTE 1325 mg
150+30 tobolek
1 tob. = 1,77 Kč

• výhodné balení LecithinFORTE 1325 mg
• velká dávka vysoce kvalitního  

lecithinu přírodního původu
• BALENÍ NA 3 MĚSÍCE!

Doplněk stravy*

Speciální  
vánoční edice  
s Vitaminem C  

navíc

469,-
akční cena

579,-

– 110 Kč

219,-
akční cena

259,-

– 40 Kč

619,-
akční cena

769,-

– 150 Kč

Při nákupu  
2 produktů COREGA 

vánoční vykrajovátka 
NAVÍC za 0,01 Kč

znáte  
z TV

589,-
akční cena

750,-

– 161 Kč

 Nyní k nákupu  
PLASMACREME Future  

NAVÍC PLASMAGEL  
Future za 0,01 Kč

znáte  
z TV

319,-
akční cena

379,-

– 60 Kč
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Přejeme Vám krásné a pohodové Vánoce, 
plné pohádek, klidu, dobrého jídla 

a úsměvů na tváři.

Darujte zdraví od GS 
a my za Vás pošleme vitaminy do domovů pro seniory.

Klouby, vazy, šlachy
Extra silný a extra účinný 

multivitamin

Zuby, kosti, imunita
Podpora imunity  
a snížení únavy

Energie, nervová činnost
Srdce, mozek, zrak  

a imunita

GS Condro® DIAMANT
1 600 mg glukosamin sulfátu v denní 
dávce a DIAMANT FORTESCIN®. 
Aescin pro správné krevní zásobení 
kloubního pouzdra, vazů a šlach. 
Vitamin C pro tvorbu kolagenní sítě 
kloubních chrupavek a menisků. 

Doplněk stravy Doplněk stravy Doplněk stravy 

Doplněk stravy Doplněk stravy 

Doplněk stravy 

GS Extra Strong Multivitamin
Komplexní a 100% vyvážené složení 
vitaminů, minerálů a dalších aktivních 
látek s obsahem unikátního STRONG 
KOMPLEXU – extra dávka vitaminu C, 
lutein, Activin® a echinacea. 

V nabídce také: GS Extra Strong  
Multivitamin 50+, 90+30 tablet,

GS Vápník, Hořčík, Zinek Premium
Zesílené složení minerálů, navíc s vita-
minem D3. Vápník a hořčík pro zdravé 
a pevné zuby, mangan a vit. D3 a K pro 
zdravé a silné kosti. Zinek a vitamin D3 
pro podporu imunity.

GS Vitamin C se šípky 1000
Extra silný vitamin C, obohacený 
o přírodní sílu šípků, a ve speciální 
tabletě TIME-RELEASE, která zajišťuje 
postupné uvolňování. 

GS Koenzym Q10 s biotinem 60 mg
Dávka 60 mg  koenzymu Q10 s 
vysokou vstřebatelností. Biotin pro 
normální energetický metabolismus, 
psychickou a nervovou činnost. 

GS Omega 3 Citrus + D3
3000 mg vysoce čištěného rybího oleje v 
denní dávce. Nově obohaceno o vitamin D3 
pro podporu imunity. Kapsle s citronovou 
příchutí. DHA a EPA v denní dávce 250 mg 
přispívají ke správné činnosti srdce. DHA 
navíc v dávce 250 mg podporuje správnou 
činnost mozku a zdravý zrak. 

NOVINKA

Více informací na dárkových balení přípravků GS.

100+50 
tablet  
NAVÍC

60+60  
tablet  
NAVÍC

45+45  
kapslí  
NAVÍC

100+50 
kapslí  
NAVÍC

100+20 
tablet  
NAVÍC

100+30 
tablet  
NAVÍC

1 tbl. = 4,06 Kč

609 Kč

1 tbl. = 3,16 Kč

379 Kč

1 tbl. = 3,93 Kč

354 Kč

1 tbl. = 1,86 Kč

279 Kč

1 tbl. = 1,53 Kč

199 Kč

1 tbl. = 2,08 Kč

249 Kč

cena 449 Kč.
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Těšíme se na Vaši návštěvu!

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

OTEVÍRACÍ DOBA:
Po-Pá: 7.30 – 16.30

ADRESA:

Náměstí 10

751 01 Tovačov

KONTAKT:

tel.: 605 205 848

e-mail: info@lekarna-uzamku.cz 

web: www.lekarna-uzamku.cz


