AKČNÍ
NABÍDKA

PROSINEC 2021

Akční ceny platí od 1. 12. 2021 do 31. 12. 2021 nebo do vyprodání zásob

Sinex Vicks Aloe
a Eukalyptus

RÝMA

RÝMA
Olynth® HA
1 mg/ml, nosní sprej, roztok

0,5 mg/ml nosní sprej,
roztok 15 ml

10 ml

• nosní sprej k úlevě
od příznaků
ucpaného nosu
• uvolní ucpaný nos během
několika minut, účinek
trvá až 12 hodin
• obsahuje extrakt z aloe
vera a eukalyptol (cineol)

Rýma jako nechtěný dárek?
Zvolte Olynth® HA.

Léčivý přípravek k nosnímu
podání, obsahuje léčivou látku
oxymetazolin-hydrochlorid.*

Ibalgin® 400 mg

www.pharmapoint.cz

MUCONASAL®
PLUS

RÝMA

10 ml

• rychle uvolňuje ucpaný nos
• zvlhčuje nosní sliznici

– 12 Kč

109,akční cena

97,BOLEST

100 potahovaných tablet

V akci také další léčivé přípravky
Olynth®.
Reklama na léčivý přípravek. Nosní sprej,
roztok obsahuje xylometazolin-hydrochlorid
a je určen k podání do nosu.*

ATARALGIN®

– 22 Kč

121,akční cena

• rychle, účinně a dlouhodobě
uvolní nos při rýmě a nachlazení
• osvěží vůní máty a eukalyptu
• pro dospělé a děti od 6 let

99,-

Volně prodejný lék k nosnímu použití.
Obsahuje tramazolini hydrochloridum.*

BOLEST

Ibalgin® Duo
Effect

50 tablet

– 18 Kč

122,akční cena

104,TOPICKÁ BOLEST

100 g

• pomáhá při bolesti
hlavy, zubů, zad, svalů
a kloubů, menstruační
bolesti
• snižuje horečku a tlumí zánět

– 30 Kč

177,akční cena

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

Stoptussin®
kapky

147,KAŠEL

50 ml

• kombinace 3 látek: paracetamol,
guaifenesin, kofein
• snižuje horečku a příznaky
při akutních infekčních stavech
• tlumí bolest hlavy, krční páteře
a zad
Lék k vnitřnímu užití.*

TANTUM VERDE®
Lemon

– 25 Kč

199,akční cena

174,BOLEST V KRKU

20 pastilek

znáte
z TV

V akci také Stoptussin® sirup,
180 ml, cena 147 Kč.

• lék na bolest a zánět v krku a dutině ústní
• pastilky bez cukru ve čtyřech příchutích - Eucalyptus,
Lemon, Mint a Orange and Honey

Stoptussin, perorální kapky, roztok;
Stoptussin sirup jsou léčivé přípravky
k vnitřnímu užití.*

– 28 Kč

175,akční cena

147,-

V akci také
TANTUM VERDE® roztok, 120 ml;
TANTUM VERDE® Spray 0,15%,
30 ml; každý za cenu 149 Kč.
Léky s účinnou látkou benzydamin
hydrochlorid. K místnímu užití v ústech
a v krku.*

– 44 Kč

V akci také
Ibalgin® gel, 100 g, cena 149 Kč;
Ibalgin® krém, 100 g, cena 149 Kč.
Ibalgin® Duo Effect je lék k vnějšímu použití.*

COLDREX®
Horký nápoj
CITRON

268,akční cena za 100 g

224,-

CHŘIPKA,
NACHLAZENÍ

10 sáčků

znáte
z TV

• správná volba proti kašli
díky 2 účinným látkám
• tlumí suchý dráždivý kašel
a usnadňuje vykašlávání

• kombinace dvou účinných látek k potlačení bolesti
• zmírňuje zánět a urychluje
vstřebávání modřin

– 23 Kč

172,akční cena

149,-

• odstraňuje příznaky
chřipky a nachlazení
• díky paracetamolu
snižuje horečku,
odstraňuje bolest
hlavy a bolest v krku
• s přídavkem léčivé
látky na uvolnění ucpaného nosu
a s vitaminem C
V akci také další druhy COLDREX®.
Lék k vnitřnímu užití.*

– 15 Kč

179,akční cena

164,-

www.pharmapoint.cz

PRIESSNITZ
PÉČE O KLOUBY

KLOUBY

EMOXEN gel

TOPICKÁ BOLEST

Dárkové balení 2x 100 g

Olfen Neo Forte
20 mg/g gel, 2x 100 g

znáte
z TV

90+30 tablet

1 tbl. = 2,31 Kč

TOPICKÁ BOLEST

Vánoční
edice

znáte
z TV
Nyní k nákupu
2 balení dárková
taška za 0,01 Kč
• čtyřměsíční péče o vaše klouby1
• obsahuje kolagen typu I+II
a nativní kolagen typu II + boswellii
Vitamin C

1

Doplněk stravy.*

MAGNEX 375 mg+B6

– 46 Kč

323,akční cena

Emoxen gel je léčivý přípravek pro kožní užití.
Není vázán na lékařský předpis. Obsahuje
naproxen.*

MINERÁL

Celaskon® 250 mg

277,-

180+70 tablet

Doplněk stravy.*

– 21 Kč

230,akční cena

209,-

OČI
SystaneTM ULTRA
BEZ KONZERVAČNÍCH
LÁTEK

zvlhčující oční kapky, 10 ml

299,VITAMIN

akční cena

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití
obsahující acidum ascorbicum.*

z TV

• přispívá k udržení
kvalitního
zraku a vyživuje
unavené oči
Balení
(vitamin A)
obsahuje
• obsahuje
extra velké zvlhčující
oční gel
množství
luteinu 25 mg
V akci také OCUTEIN® SENSITIVE
roztok na kontaktní čočky,
360 ml, cena 219 Kč.

Zdravotnický prostředek.*

Doplněk stravy.*

239,-

DIAMizin® Gurmar / 150 kapslí
1 cps. = 3,23 Kč

• přispívá k udržení normální hladiny cukru v krvi¹
• snižuje chuť na sladkosti, čímž přispívá k redukci váhy¹
Gymnema sylvestre

V akci také DIAMizin® Gurmar, 50 kapslí, cena 224 Kč.

104,-

OČI
OCUTEIN®
BRILLANT Lutein 25 mg
DaVinci znáte
1 tob. = 6,08 Kč

znáte
z TV

Darujte k Vánocům Olfen Neo
Forte a ulevte svým nejbližším
od bolesti zad a kloubů.
Olfen Neo Forte, gel je léčivý přípravek
k zevnímu použití s účinnou látkou
diclofenacum diethylaminum.*

OSCILLOCOCCINUM®

– 153 Kč

562,akční cena

409,CHŘIPKA

30 dávek

V akci také SystaneTM COMPLETE, 10 ml,
cena 279 Kč; SystaneTM BALANCE,
– 75 Kč
10 ml, cena 239 Kč; SystaneTM
HYDRATION, 10 ml, cena 254 Kč;
314,TM
Systane ULTRA, 10 ml, cena
229 Kč.
akční cena

Doplněk stravy.*

399,akční cena

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

90+30 tobolek

Zvlhčující oční kapky
Systane™ ULTRA
bez konzervačních
látek poskytují
suchým, unaveným
a podrážděným
očím rychlou úlevu.

1

– 100 Kč

100 tablet

1 tbl. = 0,84 Kč

• silný hořčík
v prémiovém balení
• denní dávka hořčíku
v jedné tabletě
• bez lepku, cukru a laktózy
• hořčík přispívá:
› ke snížení míry únavy
a vyčerpání
› ke správné funkci nervů a svalů
› k udržení normálního stavu
kostí a zubů

• gel s chladivým účinkem k lokální
léčbě bolesti pohybového aparátu
• působí proti zánětu a otoku

• 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 184 Kč.
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.*

– 92 Kč

699,akční cena

607,-

IMUNITA
TEREZIA Hlíva
s rakytníkovým olejem

60+60 kapslí

1 cps. = 3,41 Kč

Vánoční
edice navíc
s Vitaminem D3
30 tobolek
– 124 Kč

853,akční cena

729,-

• kombinace hlívy s deklarovaným obsahem betaglukanů
a rakytníku na podporu imunity
– 30 Kč
• 100% z přírodních zdrojů
• bez konzervantů
439,• navíc Vitamin D3 na podporu
imunity a zdraví kostí a zubů
akční cena
Doplněk stravy.*

409,SPECIÁLNÍ
VÝŽIVA

– 81 Kč

565,akční cena

484,-

AKČNÍ NABÍDKA
CHŘIPKA,

NACHLAZENÍ
Paralen® Grip
horký nápoj citrón

12 sáčků

Lék k vnitřnímu užití.*

– 32 Kč

186,akční cena

154,-

Otrivin MENTHOL
1 mg/ml nosní sprej

RÝMA

V akci také TANTOGRIP® citrón,
10 sáčků, cena 104 Kč.
TANTOGRIP ® citrón a TANTOGRIP ®
pomeranč obsahují paracetamol
a phenylephrin hydrochlorid.
Léky k vnitřnímu užití.*

Nasivin® Sensitive

– 12 Kč

116,akční cena

104,-

• zkracuje trvání rýmy
v průměru o 2 dny
a působí protivirově
• účinek se může projevit
do 25 sekund po podání
a přetrvává až 12 hodin
• neobsahuje konzervační látky
• sprej proti rýmě pro děti
od 6 let, dospívající a dospělé
Nasivin® Sensitive 0,5 mg/ml nosní sprej,
roztok je lék k nosnímu podání s léčivou
látkou oxymetazolin-hydrochlorid.*

STREPFEN Sprej BOLEST V KRKU
Med a Citron 8,75 mg
orální sprej

Neo-angin®
bez cukru

roztok 15 ml

Komplexní řešení
bolesti v krku!
• ulevuje od mírné bolesti
a škrábání v krku, dezinfikuje
ústní dutinu, potlačuje zánět
• pro dospělé a děti od 6 let

znáte
z TV

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

Léky k vnitřnímu užití. Obsahují flurbiprofen.*

• ulehčuje vykašlávání
• uvolňuje zahlenění
• zmírňuje kašel
• bez cukru
• vhodný pro děti od narození

– 65 Kč

169,akční cena

104,RÝMA

189,-

V akci také MUCOSOLVAN® long
effect, 20 tobolek, cena 139 Kč;
MUCOSOLVAN® Junior, 100 ml,
cena 109 Kč; MUCOSOLVAN®
pro dospělé, 100 ml, cena 124 Kč.

– 14 Kč

101,-

MUCOSOLVAN® (roztok k perorálnímu
podání a k inhalaci) je volně prodejný
lék k vnitřnímu užití a inhalaci. Obsahuje
ambroxoli hydrochloridum.*

akční cena

87,-

Nalgesin® S
275 mg

BOLEST

40 potahovaných tablet

znáte
z TV
• lék proti bolesti
hlavy, zubů, zad,
svalů, kloubů, menstruační
bolesti, bolesti spojené s nachlazením
• mírní bolest, horečku a zánět
• rychlý nástup analgetického účinku

– 12 Kč

109,akční cena

97,-

BOLEST V KRKU

V akci také Nalgesin® S 275 mg,
20 potahovaných tablet,
cena 114 Kč.
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje sodnou sůl
naproxenu.*

OROFAR®

– 35 Kč

199,akční cena

164,BOLEST V KRKU

24 pastilek

24 pastilek

V akci také Neo-angin® třešeň a šalvěj, 24 pastilek, každý
za cenu 157 Kč; Orocalm Forte 3 mg/ml orální sprej, 15 ml,
cena 164 Kč; Orocalm 1,5 mg/ml orální sprej, 30 ml, cena
149 Kč.

V akci také STREPFEN 16 pastilek, cena 154 Kč; STREPFEN
24 pastilek, cena 189 Kč; STREPFEN
– 40 Kč
Pomeranč bez cukru 8,75 mg
pastilky, 24 pastilek, cena 189 Kč;
229,STREPFEN Sprej 8,75 mg orální sprej,
akční
cena
roztok 15 ml, cena 189 Kč.

KAŠEL
MUCOSOLVAN®
roztok k perorálnímu
podání a inhalaci

60 ml

znáte
z TV

• nosní sprej, který pomáhá rychle
uvolnit ucpaný nos do 2 minut
a při zánětu dutin
• aplikace ráno a večer zajistí úlevu
od ucpaného nosu až na 24 hodin
• neobsahuje konzervanty

Otrivin Menthol 1 mg/ml nosní sprej,
roztok, Otrivin 1 mg/ml nosní sprej
a Otrivin Rhinostop 0,5 mg/ml
+ 0,6 mg/ml nosní sprej, roztok obsahují
xylometazolin. Léky k podání do nosu.*

10 sáčků

0,5 mg/ml nosní sprej,
roztok 10 ml

roztok 10 ml

V akci také Otrivin 1 mg/ml nosní
sprej, roztok 10 ml, cena 94 Kč;
Otrivin Rhinostop 0,5 mg/ml
+ 0,6 mg/ml nosní sprej, roztok
10 ml, cena 144 Kč.

CHŘIPKA,
NACHLAZENÍ

• 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

• odstraňuje příznaky
chřipky a nachlazení:
horečka, ucpaný nos,
bolest hlavy, bolest v krku
• nezpůsobuje ospalost
• bez umělých barviv
V akci také
Paralen® Grip horký nápoj
pomeranč a zázvor, 12 sáčků;
Paralen® Grip horký nápoj
echinacea a šípky, 12 sáčků;
Paralen® Grip horký nápoj Neo,
12 sáčků, každý za cenu 154 Kč.

TANTOGRIP®
pomeranč

PROSINEC 2021

Neo-angin® bez cukru 1,2 mg/0,6 mg/5,72 mg pastilky, Neo-angin®
třešeň 1,2 mg/0,6 mg/5,72 mg pastilky
a Neo-angin® šalvěj 1,2 mg/0,6 mg/5,72 mg – 20 Kč
pastilky jsou léky k místnímu užití v ústech
a krku. Orocalm 1,5 mg/ml orální sprej,
177,roztok a Orocalm Forte 3,0 mg/ml orální
akční cena
sprej, roztok jsou léčivé přípravky s léčivou
látkou benzydamin-hydrochlorid
k místnímu užití v ústech a v krku.*

Ibalgin® Rapidcaps 400 mg

157,-

• úleva od bolesti v krku
• působí proti virům, bakteriím i kvasinkám
• léčí infekci
V akci také
OROFAR® sprej 30 ml, cena 169 Kč.
OROFAR pastilky jsou volně prodejný léčivý
přípravek k rozpuštění v ústech. OROFAR
sprej je volně prodejný léčivý přípravek
k místnímu užití v ústech a krku.*

– 33 Kč

182,akční cena

149,BOLEST

30 měkkých tobolek
• snadno rozpustné růžové měkké tobolky
• při bolesti hlavy, zad, svalů, kloubů a menstruační bolesti
V akci také Ibalgin® Rapidcaps 400 mg, 20 měkkých tobolek, cena 94 Kč.
Ibalgin® Rapidcaps 400 mg měkké tobolky je lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofenum.*

– 22 Kč

129,akční cena

107,-

Sudocrem®
MULTI-EXPERT

PÉČE O TĚLO

Revitalon FORTE

PÉČE O VLASY

30 kapslí

1 cps. = 4,80 Kč

125 g

ÚSTNÍ HYGIENA
SWISSDENT
EXTREME intenzivní
bělicí pasta

50 ml

Ochranný krém
pro podporu léčby
a prevence:
• plenkové dermatitidy
• odřenin a podrážděné
pokožky
• dermatitidy
při inkontinenci
u dospělých
• pro ochranu pokožky
v okolí poranění

– 22 Kč

166,-

Sudocrem MULTI-EXPERT
je zdravotnický prostředek. Certifikát
vydala notifikovaná osoba č. 0482.*

LINEX® FORTE

akční cena

144,ZAŽÍVÁNÍ

28 tobolek

1 tob. = 8,00 Kč

• kapsle pro podporu
růstu vlasů
• s obsahem vitaminů,
minerálů a přírodních extraktů
• extra silná dávka v každé kapsli
• 1 kapsle denně

– 67 Kč

211,akční cena

144,-

Doplněk stravy.*

ASCOFFIN®
Energy
10 sáčků/8 g

1 sáček = 11,90 Kč

Obsahuje
PROBIOTIKA
a PREBIOTIKA

• zubní pasta SWISSDENT EXTREME
je určena k bělení nadměrně
zabarvených zubů
• výjimečné složení přírodních
enzymů a peroxidu vápenatého
účinně odstraňuje výrazné
pigmentace způsobené kouřením, – 75 Kč
pitím kávy, čaje a červeného vína
349,• obsahuje koenzym Q10 a vitamin E
akční cena
pro revitalizaci a péči o dásně

274,-

Kosmetický přípravek.*

ODVYKÁNÍ

VITALITA

Nyní
k nákupu navíc
ASCOFFIN® Plus
10 sáčků/4 g
za 0,01 Kč

KOUŘENÍ
Nicorette®
Icemint Gum 4 mg,
léčivá žvýkací
guma

105 ks
Udělejte něco úžasného!

• nejen při
a po antibiotické
léčbě, při změně stravy
• vhodný pro děti od 3 let,
dospívající a dospělé

– 41 Kč

Doplněk stravy. Obsahuje
bakterie Lactobacillus acidophilus
a Bifidobacterium animalis subsp.lactis.
Není určen k náhradě pestré stravy.*

265,akční cena

224,-

• Nicorette® Icemint Gum 4 mg
s příchutí svěží máty Vám pomůže při odvykání kouření
• zmírňuje chuť na cigaretu
a abstinenční příznaky

– 31 Kč
• energie do kapsy
pro každou příležitost
• rozpustný nápoj v prášku

V akci také další léčivé přípravky
Nicorette®.

150,akční cena

119,-

Doplněk stravy se sladidlem.*

– 95 Kč

854,akční cena

Reklama na léčivý přípravek. Léčivá
žvýkací guma obsahuje nikotin
a je k podání do úst.*

759,-

OTEVÍRACÍ DOBA:
Po-Pá: 7.30 – 16.30
ADRESA:
Náměstí 10
751 01 Tovačov

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

KONTAKT:
tel.: 605 205 848
e-mail: info@lekarna-uzamku.cz
web: www.lekarna-uzamku.cz

Těšíme se na Vaši návštěvu!

BOHATÝ
BEZLEPKOVÝ
Rezervace
eReceptu
SORTIMENT

Pokud máte eRecept, tak si jej můžete kdykoliv a kdekoliv rezervovat
a Vaši rezervaci pohodlně vyzvednout v lékárnách PharmaPoint.*

Co je potřeba udělat:

3

2

14 13

4 3
• Zadat číslo Vašeho eReceptu naskenováním QR 9kódu
6 nebo přepsáním či zkopírováním 12-ti
28
místného kódu přímo z SMS, kterou byl zaslán odkaz na Váš32eRecept
• Vybrat PharmaPoint lékárnu, kde si chcete léky z rezervovaného eReceptu
12 9vyzvednout
8 5
8 5 23 18
• Doplnit Vaše kontaktní údaje
8 17
• Odeslat rezervaci
14 11
• Vyčkat na SMS / e-mail o možnosti vyzvednutí rezervace
10 6
10 8
25 24
• Případný doplatek uhradíte až při vyzvednutí rezervace ve Vámi vybrané PharmaPoint
lékárně

Vámi vybrané produkty na bezlepek.pharmapoint.cz

www.pharmapointnapredpis.cz
* Zarezervovat lze pouze platné ve
eReceptyvíce
vydané v České
republice
obsahujícílékárnách
12-ti místný unikátní identifiPharmaPoint
kátor (kód), jejichž zbývající platnost není kratší než 3 pracovní dny. Rezervaci lze učinit na www.pharmapointnapredpis.cz, kde najdete také více informací a rezervační podmínky.
si můžete vyzvednout
než
175
155
* 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.

