nabídka
S kartičkou naší Akční
s platností
01.03.2022
lékárny nakoupíte od
do 31.05.2022
nebo do vyprodání
LEVNĚJI
zásob

-40 Kč

-145 Kč
Flector®

EP Gel

100+60 tablet

100g
Léčí bolest, zánět
a otok kloubů svalů
a šlach po úrazech
pohybového aparátu,
např. podvrtnutí,
natažení nebo
zhmoždění.
V akci také Flector® EP Gel 60 g.
Léčivé přípravky s účinnou látkou
diklofenak epolamin ke kožnímu podání.

GS Condro Diamant

204,-

164,-

Jedinečný přípravek, který
pečuje nejen o kloubní
chrupavky, ale také o okolí
kloubu, tedy kloubní
pouzdra, vazy a šlachy.
Extra silná dávka glukosamin
sulfátu je obohacena o
revoluční komplex aescinu
a vitamínu C, který přispívá k přirozené tvorbě
799,kolagenu.
Doplněk stravy.

se zákaznickou kartou

-40 Kč

654,-

se zákaznickou kartou

-30 Kč
Lioton 100 000 gel

Magnex 375mg + B6

100g

250 tablet

Používá se k léčbě:
- křečových žil a jejich příznaků
- poranění, pohmožděnin, místních
otoků a krevních výronů
- poúrazových poškození svalů, šlach
a vazů
Dále přináší úlevu pro těžké, bolavé,
oteklé nohy

Hořčík přispívá ke snížení únavy
a vyčerpání, k zachování normální
funkce svalů (včetně svalu srdečního)
a nervů. Pomáhá udržovat normální
stav kostí a zubů. Vitamín B6 je
nezbytný doplněk pro efektivní využití
hořčíku organismem. V 1 tabletě je
obsaženo 375 mg hořčíku.

364,Lék k zevnímu užití.
Obsahuje sodnou sůl heparinu.

234,-

324,-

Doplněk stravy.

se zákaznickou kartou

1+1
ZDARMA

-30 Kč
Espumisan 100mg/ml
30ml
Odstraňuje pocit tlaku v břiše, pocit
plnosti a plynatosti.
Kapky způsobují rozpad bublinek
plynu nacházejících se v potravě
a na sliznici zažívacího traktu.
Vhodný i pro kojence.
159,Volně prodejný lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje simetikon.

129,se zákaznickou kartou

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

204,se zákaznickou kartou

Positivum
30 tablet

Extrakt z meduňky lékařské
přispívá k udržení pozitivní
nálady,k relaxaci a spánku.
Extrakt ze šafránu setého
podporuje udržování
správného duševního zdraví.
Extrakt z chmele otáčivého
podporuje normální činnost
nervové soustavy, podporuje dobrý spánek a má uklidňující
účinek při nervovém napětí a podráždění.
1+1 Zdarma
Doplněk stravy.

www.lekarna-uzamku.cz

84,se zákaznickou kartou
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AKCE 5+1 ZDARMA

Premium

5
-70 Kč

+1
ZDARMA

-50 Kč
Imunoglucan P4H

Protectum Ginkgo Extra

60 kapslí

90 kapslí

Doplněk stravy obsahující
přírodní Imunoglukan® (získáván
z přírodního zdroje Pleurotus
ostreatus - hlíva ústřičná) ve
vhodné kombinaci s vitaminem C.
Přispívá k normální funkci
imunitního systému a je určen
dlouhodobému užívání.

Poskytuje vyváženou kombinaci
omega 6 nenasycených mastných
kyselin, antioxidantů,
karotenoidů (lutein, zeaxanthin),
ginkgo bilobu a zinek.
Přispívá k udržení normálního
stavu zraku.
Doplněk stravy.

569,-

609,-

499,-

559,-

Doplněk stravy.

se zákaznickou kartou

se zákaznickou kartou

-18 Kč

-35 Kč

Blend-a-dent
Fixační krém neutral

Silymarin AL 50mg
100 tablet

47g

Léčivý přípravek s obsahem
extraktu z plodů ostropestřce
mariánského pomáhá při
léčbě onemocnění jater.
Podporuje léčbu chronických
zánětlivých jaterních
onemocnění, jaterní cirhózy
a toxického poškození jater.

Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

Fixační krém bez příchuti, který zvyšuje
stabilitu zubní náhrady a posiluje sílu
skusu až o 63%.
Krém zabraňuje pronikání zbytků jídla pod
zubní náhradu a ochraňuje sliznici před
mechanickým poraněním zubní náhradou.
Určený pro úplné a částečné náhrady.

224,-

94,-

189,-

76,-

Ústní kosmetika.

se zákaznickou kartou

-30 Kč

-25 Kč
Sinupret kapky
50 ml

GS Betakaroten
s měsíčkem
90 + 45 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.

Registrovaný léčivý přípravek.

se zákaznickou kartou

Doplněk stravy s jedinečnou
kombinací betakarotenu, měsíčku
lékařského, biotinu a zinku. Pomáhá
ke krásnému hnědému opálení a
zdravé pokožce. Zároveň podporuje
imunitu a zdravý zrak.
Výrobek z přírodních a prověřených
surovin a špičkových technologií.

124,-

204,-

99,-

174,-

se zákaznickou kartou

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

Doplněk stravy.

www.lekarna-uzamku.cz

se zákaznickou kartou
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