nabídka
S kartičkou naší Akční
s platností
01.03.2021
lékárny nakoupíte od
do 31.05.2021
nebo do vyprodání
LEVNĚJI
zásob
1+1
ZDARMA

-140 Kč
Sinupret kapky

Revalid Hair Complex

50 ml

180 kapslí

Rostlinný léčivý přípravek, který
rozpouští hlen, uvolňuje nos a nosní
dutiny, uleví od tlaku a bolesti hlavy při
nachlazení, podporuje léčbu antibiotik.
Vhodný k léčbě rýmy i u malých dětí od
2 let, které ještě neumí smrkat.

Švýcarský doplněk stravy
nabitý vitaminy, minerály a
aminokyselinami. Obsahuje
výživné extrakty z prosa a
pšeničných klíčků + biotin a
zinek, které jsou důležité pro
výživu vlasů. Zinek navíc
přispívá k normálnímu stavu
nehtů.

ZDARMA k nákupu dostanete:
Další balení Sinupret kapky 50 ml
nebo Sinupret Akut 20 tbl.

989,-

134,Registrovaný léčivý přípravek.

Doplněk stravy.

se zákaznickou kartou

-35 Kč

-50 Kč
Silymarin AL 50mg
100 tablet

-55 Kč

Espumisan kapky
100mg/ml
Odstraňuje pocit tlaku v břiše,
pocit plnosti a plynatosti.
Kapky způsobují rozpad bublinek
plynu nacházejících se v potravě
a na sliznici zažívacího traktu.
Vhodný pro kojence.
239,Volně prodejný lék k vnitřnímu
užití. Obsahuje simetikon.

189,se zákaznickou kartou

-30 Kč

Thealoz Duo

se zákaznickou kartou

50ml

Používá se jako podpůrná
léčba chronických zánětlivých
jaterních onemocnění,
jaterní cirhózy (závažné
jaterní onemocnění
charakterizované zmnožením
vaziva a uzlovitou přestavbou
jaterní tkáně) a toxického
poškození jater.
224,Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

849,-

189,se zákaznickou kartou

Detritin 2000 IU

Oční kapky 10ml

60 tablet

Zvlhčují a regenerují povrch oka při léčbě
syndromu suchého oka.
Zmírňuje příznaky způsobené vnějšími
faktory jako je vítr, kouř, znečištěné
ovzduší, prach, slunečné nebo mrazivé
počasí, klimatizace nebo dlouhodobá
práce s počítačem.
Bez konzervačních látek.
3-měsíční doba použitelnosti po prvním
otevření přípravku.

Obsahuje vitamin D, který
má v těle příznivý vliv na
vstřebávání a využití vápníku
a fosforu z potravy.
Důležitý pro podporu kostí
a zubů, ale také udržení
normální funkce imunitního
systému a k činnosti svalů.
206,-

294,Přípravek určený k použítí do oka nebo na kontaktní čočky.
Obsahuje disacharid trehalózu.

239,se zákaznickou kartou

Rezervujte si svůj eRecept pohodlně
a bezpečně on-line v naší lékárně na:
www.pharmapointnapredpis.cz

Doplněk stravy.

176,se zákaznickou kartou
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NOVINKY
Respirátory FFP2

FFP2 vyrobeno v ČR

KN95/FFP2

Respirátory FFP3

Dětské roušky

Filtrace 99%

3-vrstvé

-50 Kč

-35 Kč
Baldiparan

Apo-Ibuprofen 400mg

30 tablet

100 potahovaných tablet
Uleví od bolesti hlavy, zubů, zad,
při bolestivé menstruaci, při bolesti
svalů a kloubů provázející chřipková
onemocnění, při poranění měkkých
tkání jako je pohmoždění a podvrtnutí.

Tradiční rostlinný léčivý
přípravek určený ke zmírnění
poruch spánku a k úlevě od
mírného nervového napětí.
Obsahuje vysokou dávku
suchého extraktu z kořene
kozlíku lékařského.

Snižuje horečku a tlumí projevy
zánětu.

234,Registrovaný léčivý přípravek.

Volně prodejný lék
k vnitřnímu užití.
Obsahuje ibuprofen.

199,se zákaznickou kartou

-227 Kč

159,-

109,se zákaznickou kartou

-65 Kč
Condrosulf 400

Flector EP Gel

180 tvrdých tobolek

100g
Potlačuje bolest svalů
a kloubů, tlumí zánět
a snižuje otok.

Švýcarský produkt k léčbě
artrózy kolene, kyčle a kloubů
prstů ruky.
Podporuje látkovou výměnu
v chrupavce.
Užívá se obvykle 2x ročně
po dobu 3 měsíců.

K léčbě bolestivých poranění
jako jsou podvrtnutí, natažení, zhmoždění
Dobře se vstřebává.
Určeno pro dospělé a mladistvé od 14 let.
Volně prodejný léčivý přípravek k zevnímu použití.
Obsahuje diclofenacum epolaminum.

1216,Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje chondroitin sulfát.

989,se zákaznickou kartou

-35 Kč

-15 Kč
Hylak forte

se zákaznickou kartou

Lacalut Aktiv zubní pasta
(33% zdarma)

100ml
Obnovuje rovnováhu střevní
mikroflóry a tím přináši úlevu
od trávicích problémů jako
jsou průjem, zácpa, křeče či
nadýmání, které obvykle
vznikají v důsledku střevních
infekcí, při užívání antibiotik,
nebo často i při cestách do
exotických zemí.

Medicinálně vyvinutá zubní pasta k ochraně
před parodontózou.
Účinnou látkou je aluminium laktát, který
vykazuje výrazné adstringentní (stahujicí)
účinky.
Lacalut aktiv posiluje dásně a zastavuje
krvácení dásní. Navíc má díky složkám
alantoin a bisabolol protizánětlivý účinek.

204,-

Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

204,-

139,-

169,se zákaznickou kartou

A spousta dalších produktů...
Mít zákaznickou kartu se vyplatí!

104,Ústní hygiena.

89,se zákaznickou kartou
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