nabídka
S kartičkou naší Akční
s platností
01.12.2021
lékárny nakoupíte od
do 28.02.2022
nebo do vyprodání
LEVNĚJI
zásob

-166 Kč

Condrosulf® 400mg

-120 Kč
Revalid Hair Complex

180 tvrdých tobolek

180 kapslí

Lék účinný v léčbě artrózy
kolene, kyčle a kloubů prstů
ruky.
Obvykle se užívá 2x ročně po
dobou 2-3 měsíců.

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.

*Dárkový přebal
navíc zdarma do
vyčerpání zásob
lékáren.
Léčivý přípravek s účinnou látkou
chondroitin sulfát k vnitřnímu užití.
Pozorně čtěte příbalovou informaci.

-50 Kč

1216,-

989,-

1050,se zákaznickou kartou

-40 Kč

se zákaznickou kartou

Lavekan 80mg

Linex Forte

28 kapslí

28 kapslí
Obnovuje a udržuje rovnováhu
střevní mikroflóry. Vhodný při
a po antibiotické léčbě, při
cestování a při změně stravy.
Obsahuje lyofilizované bakterie
rodu Lactobacillus a
Bifidobacterium, což jsou
prospěšné bakterie vyskytující se
v lidském střevě. Bez nutnosti
uchovávat v lednici.
244,Doplněk stravy.

869,-

Doplněk stravy.

194,se zákaznickou kartou

VÁNOČNÍ KAZETY
DENNÍ & NOČNÍ KRÉM
+ slevový kupón uvnitř
1499,3x EFFECT pro vyhlazení
jemných linií a vrásek.
Pro viditelnou redukci
i hlubokých vrásek.

Rostlinný léčivý přípravek určený
k léčbě přechodných úzkostných
nálad (vnitřní napětí a neklid,
potíže s koncentrací, poruchy
spánku, svalové napětí a jiné).
Obsahuje levanduli lékařskou.
Nenávykový, stačí užít 1 tobolku
denně.
Určeno pro dospělé a dospívající od 18 let věku.
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

1499,ELASTICITY
Zlepšení pružnosti pleti a
vyplnění vrásek.

299,-

259,se zákaznickou kartou

Tipy na
dárek

1499,Q10 ACTIVE
Péče proti vráskám pro
citlivou pleť.

Udělejte na Vánoce radost sobě i svým blízkým!

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

www.lekarna-uzamku.cz
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-70 Kč

-20 Kč
Tozax Super Imun

Celaskon 250mg

60 tablet

30 tablet

Doplněk stravy s beta glukany,
vitaminy D, C, B6 a B12.
Účinné látky v přípravku Super
Imun přispívají nejen ke
správnému fungování
imunitního systému, ale také
k ochraně buněk před
oxidačním stresem a celkovým
přetížením.

Celaskon tablety užívají
dospělí a děti k prevenci
nebo k léčbě onemocnění
spojených s nedostatkem
vitamínu C, např. při
rekonvalescenci nebo u
infekčních onemocnění, jako
je chřipka a nachlazení.

394,-

Doplněk stravy.

59,-

324,-

Registrovaný léčivý přípravek.

se zákaznickou kartou

39,se zákaznickou kartou

-35 Kč

-50 Kč
MultilMUN sirup

Stérimar Cu

330g

Nos náchylný k infekci
50ml

Obsahuje unikátní komplex pro tělo
prospěšných látek jako jsou betaglukany z hlívy ústřičné, nukleotidy
izolované z kolostra a vitamin C.
Přispívá k normální funkci
imunitního systému a ke snížení
míry únavy a vyčerpání.
Neobsahuje konzervační látky, je
vhodný pro děti od 1 roku.

Stérimar Cu je přírodní nosní
sprej, který je obohacený o
měď. Ta má antibakteriální a
antivirové účinky.
Nosní sprej pomáhá při rýmě
a nachlazení, uvolňuje dýchací
cesty a odstraňuje otok nosní
sliznice.

389,Doplněk stravy ve formě
sirupu s lahodnou příchutí.

229,-

339,-

Zdravotnický prostředek.

se zákaznickou kartou

-50 Kč

194,se zákaznickou kartou

-70 Kč
Linola Lotion

Neuromedic

200ml

60 tobolek

Tělové mléko pro péči o suchou a
k ekzémům náchylnou pokožku.
Jedná se o emulzi, která se rychle
vstřebává a normalizuje obsah
lipidů a vody v pokožce.
Snižuje svědění a zachovává
pokožku dlouhodobě vláčnou.
Je vhodná i pro citlivou pokožku
malých dětí.

Mravenčí vám nervy?
Regenerujte nervový systém
při mravenčení a brnění
končetin, horší citlivosti nervů
nebo trnoucích a neklidných
končetinách vitaminy
skupiny B s kyselinou alfalipoovou, lecitinem a rostl.
polyfenoly.

339,-

Kosmetický přípravek.

479,-

289,-

Doplněk stravy.

se zákaznickou kartou

-166 Kč

409,se zákaznickou kartou

-150 Kč
Rakytníček
želatinky originál
70ks
Multivitamínové želatinky se
skvělou chutí díky obsahu 20 %
ovocné šťávy.
Obsahují 9 vitaminů a rakytník
pro podporu imunity.
Neobsahují konzervační látky,
sladidla, ani přidaná barviva.

Doplněk stravy.

Urgo Elektroterapie proti bolesti
+ náhradní gelové podložky ZDARMA
Elektroterapeutická dobíjecí
náplast k opakovanému
použití ke zmírnění bolesti
svalů a kloubů. Náplast
působí díky technologii
TENS (transkutání elektrická
nervová stimulace).
K dispozici je 5 programů.

239,-

1419,-

199,-

1269,-

se zákaznickou kartou

Mít naši zákaznickou kartu se vyplatí!

Zdravotnický prostředek.

se zákaznickou kartou
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