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Akční ceny platí od 1. 4. 2022 do 30. 4. 2022 nebo do vyprodání zásob

Allergodil,
oční kapky

ALERGIE

ALERGIE

Analergin Neo
20 potahovaných tablet

CLARITINE

ALERGIE

30 tablet

6 ml

• léčí příznaky
alergického zánětu
spojivek jako
zarudnutí, svědění
nebo slzení očí,
vč. příznaků zánětu
nosní sliznice
• od 4 let věku
V akci také Allergodil,
nosní sprej, 10 ml, cena 204 Kč.
Allergodil, nosní sprej, 1x 10 ml, je lék
k nosnímu podání. Allergodil, oční
kapky, je lék k očnímu podání. Obsahují
azelastin-hydrochlorid.*

NUROFEN
Rapid 400 mg

– 41 Kč

245,akční cena

204,BOLEST

30 měkkých tobolek

• k léčbě příznaků alergické rýmy a kopřivky
• působí 24 hodin

– 26 Kč

Analergin Neo je léčivý přípravek k vnitřnímu
užití. Obsahuje účinnou látku levocetirizini
dihydrochloridum. 10 a 20 tabletové balení
Analergin Neo je volně prodejný léčivý
přípravek.*

175,akční cena

149,-

Ibalgin®
Rapidcaps 400 mg

BOLEST

• řeší projevy
interiérových i venkovních alergií
• úleva od svědění nosu, výtoku z nosu, pálení
a slzení očí, kýchání, kopřivky
• účinkuje až 24 hodin
• neovlivňuje běžné denní aktivity
• lze užívat i dlouhodobě
V akci také CLARITINE, 60 tablet,
cena 329 Kč.
Claritine je léčivý přípravek s léčivou látkou
loratadin k vnitřnímu užití.
LMR-CH-20210319-33*

ATARALGIN®

– 40 Kč

269,akční cena

229,BOLEST

50 tablet

30 měkkých tobolek

znáte
z TV

• rychlá a učinná
úleva od horečky a bolesti, včetně bolesti hlavy, zad,
zubů, či při menstruaci
• výhodné rodinné balení
V akci také NUROFEN Rapid 400 mg,
20 měkkých tobolek, cena 109 Kč;
NUROFEN Stopgrip, 24 tablet,
cena 204 Kč.

– 35 Kč

164,akční cena

Léky k vnitřnímu užití. Nurofen Rapid
obsahuje ibuprofen.*

129,-

Iberogast®

ZAŽÍVÁNÍ

50 ml

• snadno rozpustné růžové
měkké tobolky
• při bolesti hlavy, zad, svalů,
kloubů a menstruační bolesti
Ibalgin® Rapidcaps 400 mg měkké tobolky
je lék k vnitřnímu užití. Obsahuje
ibuprofenum.*

BIOPRON® Baby

– 21 Kč

135,akční cena

114,ZAŽÍVÁNÍ

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

Enditril® 100 mg

– 30 Kč

219,akční cena

189,PRŮJEM

10 tvrdých tobolek

10 ml
1 ml = 35,90 Kč

znáte
z TV
Pocit plnosti? Bolest břicha
nebo nadýmání?
• (bylinný) lék Iberogast
harmonizuje Vaše zažívání
a přináší efektivní úlevu
• Iberogast. Expert na Vaše
zažívací potíže!
V akci také
Iberogast®, 20 ml, cena 189 Kč;
Iberogast®, 100 ml, cena 529 Kč.
Iberogast je léčivý přípravek k vnitřnímu
užití. Léčivý přípravek je složený
z tekutých extraktů různých částí bylin.
L.CZ.MKT.CC.09.2020.2046*

– 60 Kč

439,akční cena

379,-

• probiotické kapky
s originálním
kmenem LGG pro děti
od narození
• podpora správného vývoje střevní
mikrobioty
Doplněk stravy.*

Rychlá pomoc při akutním průjmu

– 60 Kč

419,-

• působí již během 30 minut
• 8 hodin trvající účinek
• nezpůsobuje zácpu

akční cena

359,-

– 35 Kč

199,akční cena

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje
racekadotril.*

164,-

www.pharmapoint.cz

COLAFIT

KOLAGEN

Barny´s CelaNext®

60 kostiček

30 kapslí

1 kostička = 5,82 Kč

1 cps. = 12,23 Kč

KLOUBY

Doplněk stravy.*

LACTULOSA
BIOMEDICA sirup

409,akční cena

349,ZAŽÍVÁNÍ

500 ml

Curcuma longa a Boswellia serrata
příznivě ovlivňují normální stav kloubů
a kostí. Vitamin D3 přispívá k udržení
zdravých kostí a svalů.
Doplněk stravy.*

znáte
z TV

Analgetikum ve formě gelu proti bolesti zad, svalů
a kloubů s účinkem až na 24h při aplikaci 2x denně
ráno a večer.

• vysoce koncentrovaný tekutý
extrakt kurkumy
a boswellie
• vitamin D3
• 1 kapsle denně

– 60 Kč

TOPICKÁ BOLEST

150 g

Pro silné a zdravé
klouby!

• čistý krystalický
kolagen ve formě
měkkých, snadno
polykatelných kostiček
• balení na 2 měsíce užívání – stačí
pouze 1 kostička denně
• bez barviv a přídavných látek

Voltaren Forte
20 mg/g gel

V akci také
Voltaren Actigo Extra 25 mg, 20 tablet, cena 104 Kč;
Voltaren 140 mg léčivá náplast, 5 ks, cena 307 Kč.

– 62 Kč

429,akční cena

367,-

Voltaren Forte 20 mg/g gel je lék k vnějšímu –
použití. Obsahuje diclofenacum diethylaminum.
Voltaren Actigo Extra 25 mg obalené tablety
je lék k vnitřnímu užití. Obsahuje diclofenacum
kalicum. Voltaren 140 mg léčivá náplast je lék
k vnějšímu použití. Obsahuje diclofenacum
natricum.*

ZAŽÍVÁNÍ
GAVISCON Duo
Efekt perorální suspenze

ARTERIN®
CHOLESTEROL

300 ml

30 tablet

35 Kč

444,akční cena

409,-

CHOLESTEROL

1 tbl. = 11,63 Kč

• poskytuje rychle
dvojí úlevu od pálení
žáhy a zažívacích
potíží
• vhodné i pro
těhotné a kojící ženy

• účinné projímadlo, které
působí místně v tlustém
střevě a téměř se nevstřebává
• způsobuje změknutí stolice,
nenarušuje fyziologickou
činnost střev
V akci také LACTULOSA
BIOMEDICA sirup, 250 ml,
cena 97 Kč.
Léčivo proti zácpě, sirup k vnitřnímu užití,
léčivá látka lactulósa.*

– 55 Kč

184,akční cena

129,-

ALERGIE
LIVOSTIN®
0,5 mg/ml oční kapky,
suspenze

V akci také GAVISCON Duo Efekt Žvýkací tablety,
24 tablet, cena 124 Kč; GAVISCON Duo Efekt Žvýkací
tablety, 48 tablet, cena 194 Kč;
– 40 Kč
GAVISCON Liquid Peppermint,
300 ml, cena 149 Kč.

219,-

Léky k vnitřnímu užití. O případných
rizikách a nežádoucích účincích se
poraďte s lékařem nebo s lékárníkem.*

akční cena

179,-

ALERGIE
Dasmini 5 mg
potahované tablety

• snižuje cholesterol1
• přispívá k normální tvorbě kolagenu pro normální
funkci krevních cév2
• nové zdokonalené složení
1

Bylo prokázáno, že rostlinné steroly
snižují hladinu cholesterolu v krvi. Vysoký
cholesterol je rizikovým faktorem
při vzniku koronárních srdečních chorob.
2
Vitamin C přispívá k normální tvorbě
kolagenu a ke správné funkci krevních cév.
Doplněk stravy.*

Cetixin 10 mg

– 50 Kč

399,akční cena

349,ALERGIE

100 tablet

30 tablet

4 ml

• příznaky alergické
konjunktivitidy
• téměř okamžitá úleva
• cílené působení v místě
obtíží
V akci také LIVOSTIN® 0,5 mg/ml
nosní sprej, suspenze, 10 ml,
cena 164 Kč.
Reklama na léčivý přípravek. Nosní sprej,
suspenze LIVOSTIN® k podání do nosu
a oční kapky, suspenze LIVOSTIN®
k očnímu podání obsahují levocabastini
hydrochloridum.*

• působí proti alergické rýmě a kopřivce
• jen jedna tableta denně, působí po celý den
• lze užívat s jídlem i bez jídla
• nevyvolává ospalost
• pro dospělé a dospívající od 12 let

– 43 Kč

207,akční cena

164,-

V akci také
Dasmini 5 mg potahované
tablety, 10 tablet, cena 107 Kč.
Obsahuje desloratadin. Lék k vnitřnímu
užití.*

– 32 Kč

179,akční cena

147,-

Ke zmírnění nosních
a očních příznaků
alergické rýmy a také
ke zmírnění příznaků
chronické kopřivky.
V akci také
Cetixin 10 mg, 10 tablet, cena 51 Kč;
Cetixin 10 mg, 30 tablet, cena 79 Kč.
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje
cetirizin-dihydrochlorid 10 mg.*

– 32 Kč

199,akční cena

167,-

* 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.

AKČNÍ NABÍDKA
Centrum Silver

MULTIVITAMIN

100+30 tablet
1 tbl. = 4,95 Kč

MÖLLER´S
Omega 3 Natur olej

DUBEN 2022

VITAMIN

250 ml
100 ml = 121,60 Kč

Kompletní multivitamin se speciálně vyváženým složením
pro podporu imunitního systému¹ osob starších 50 let
+ měsíc užívání navíc.
¹Vitamin C přispívá k normální funkci
imunitního systému.

V akci také Centrum AZ,
100+30 tablet, cena 614 Kč.
Doplněk stravy.*

Magne® B6 Forte

– 11 Kč

655,akční cena

644,MINERÁL

50 potahovaných tablet
1 tbl. = 3,68 Kč

40+20 tablet

• rybí olej z norské přírody,
získáváme ho z jater tresek
z chladných vod u ostrovů Lofoty
• DHA přispívá k udržení normální
činnosti mozku, DHA přispívá
k udržení normálního stavu zraku
• EPA a DHA přispívají k normální
činnosti srdce
• vitaminy A a D přispívají k normální
funkci imunitního systému,
vitamin A přispívá k udržení
normálního stavu zraku, vitamin D
přispívá k udržení normálního stavu
kostí a zubů, vitamin E přispívá k ochraně buněk
před oxidativním stresem
• příznivého účinku se dosáhne
– 45 Kč
při přívodu 250 mg EPA a DHA
denně
349,-

akční cena

V akci také další druhy MÖLLER´S.

304,-

Doplněk stravy.*

MAGNESIUM
B-KOMPLEX RAPID

MINERÁL

V akci také Magne® B6 Balance,
20 sáčků, cena 134 Kč.
Doplněk stravy.*

Silymarin 140

212,akční cena

184,JÁTRA

90 kapslí

1 cps. = 1,88 Kč

Standartizovaný extrakt
z ostropestřece mariánského
– silymarin a esenciální fosfolipidy
v jednom pro vaše játra.
Doplněk stravy.*

Doplněk stravy.*

Essentiale®
300 mg

– 30 Kč

199,akční cena

169,-

Volně prodejný lék k vnitřnímu
užití. Obsahuje phospholipida sojae
praeparata.*

• komplex karotenoidů 9,6 mg
• měsíček a sedmikráska
• biotin (příznivě ovlivňuje stav
pokožky)
• lutein + zeaxantin
• vitaminy E + C
V akci také
Vitar Super Beta-karoten
s měsíčkem a sedmikráskou,
80+40 tablet, cena 184 Kč;
Vitar EKO Betakaroten, 60 kapslí,
cena 144 Kč.
Doplněk stravy.*

Cemio RED3

– 24 Kč

118,akční cena

94,-

PROSTATA

znáte
z TV

– 18 Kč

105,akční cena

87,JÁTRA

• 2x silnější složení pro péči
o prostatu, potenci a vitalitu
• Slivoň africká k podpoře zdraví
prostaty, maca k podpoře
sexuálního zdraví a sibiřský ženšen
k podpoře vitality
Doplněk stravy.*

NatureVia®
Mega brusinky

– 120 Kč

737,akční cena

617,MOČOVÉ CESTY

60 kapslí

100 tvrdých tobolek

Essentiale® je určen pacientům
s poškozením jater v důsledku
toxicko-metabolického poškození
jater a při zánětu jater.

Krásné opálení a zdravá
pokožka

1 cps. = 6,86 Kč

1 tbl. = 4,35 Kč

• vysoce vstřebatelná forma
hořčíku - citrát hořečnatý
• vitaminy B6 a B12 přispívají
ke správné funkci imunitního
systému
• bez barviv a umělých sladidel

1 tbl. = 1,57 Kč

90 kapslí

20 šumivých tablet

• tablety obsahují citrát hořčíku
pro účinné doplnění hořčíku
• hořčík a vitamin B6 přispívají ke snížení míry únavy
a vyčerpání a k normální
– 28 Kč
psychické činnosti

VITAMIN
Vitar
Super Beta-karoten
s měsíčkem a sedmikráskou

1 cps. = 6,62 Kč

– 78 Kč

437,akční cena

359,-

• brusinkový extrakt
Cran-Max
se zlatobýlem, který
podporuje zdraví
a správnou funkci
měchýře a dolních
močových cest
• postupné uvolňování,
pro dlouhodobé
i AKUTní užívání
• prémiová kvalita maximální síla
v 1 kapsli
V akci také NatureVia® UroPerfect
Manóza Rapid, 10 sáčků, cena
224 Kč.
Doplněk stravy.*

– 34 Kč

431,akční cena

397,-

* 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.

TEREZIA
MENOPAUZA

MENOPAUZA

GS Mamavit
Prefolin+DHA

Corega Original
extra silný

30 tbl.+30 cps.

60 kapslí
1 cps. = 4,98 Kč

• přírodní přípravek
s obsahem houby
maitake a 6 bylin,
které příznivě
působí na hormonální
rovnováhu ženy před i během
období menopauzy
• drmek přispívá ke zmírnění
příznaků menopauzy a k celkové
hormonální rovnováze
Doplněk stravy.*

– 70 Kč

369,akční cena

299,-

akční cena

507,-

Doplněk stravy.*

120+60 tobolek

1 cps. = 1,83 Kč

1 tob. = 1,55 Kč

NAVÍC 6 ks
čistících tablet
za 0,01 Kč při
nákupu 1 ks
výrobku
Corega

V akci také Corega Bez příchuti extra silný,
40 g, cena 99 Kč; Corega Max Control, 40 g,
cena 114 Kč; Corega Bio Tabs
– 8 Kč
čistící tablety, 30 ks, cena 94 Kč.

592,-

V akci také GS Mamavit, 90 tablet,
cena 509 Kč.

Omega-3FORTE
rybí olej 1000 mg

ÚSTNÍ HYGIENA

• silná fixace po dobu 12 hodin
• pomáhá bránit pronikání jídla pod náhradu

• pro ženy těhotné, kojící a plánující těhotenství
• kompletní a vyvážená kombinace 23 vitaminů
a minerálů, DHA a EPA bez rybí
– 85 Kč
pachuti

100+50 kapslí
• 3000 mg vysoce čištěného
rybího oleje v denní dávce,
obohaceno o vitamin D3
pro podporu imunity
• 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

40 g

Balení navíc
obsahuje kapky
GS Vitamin D3
pro miminka
od 1 měsíce

SRDCE, MOZEK,
ZRAK

GS Omega 3
CITRUS+D3

SRDCE, MOZEK,
ZRAK

107,-

Corega čistící tablety určené na každodenní
čištění zubních náhrad a Corega fixační
krémy na fixaci zubních náhrad jsou
zdravotnické prostředky.*

akční cena

99,-

IMUNITA
ZÁZVORKY
želatinky s rakytníkem,
zázvorem a vitaminy

10 ks
1 ks = 3,90 Kč

– 45 Kč

V akci také GS Omega 3 CITRUS+D3,
60+30 kapslí, cena 179 Kč.
Doplněk stravy.*

VITAMIN

319,akční cena

274,-

• vysoká dávka
omega-3 prémiové
kvality pro zdravé srdce, mozek a zrak
• s vitaminem E, který chrání
– 50
před oxidativním stresem

Kč

329,-

Příznivého účinku je dosaženo
při denním příjmu 250 mg EPA a DHA.

akční cena

279,-

Doplněk stravy.*

• výborné multivitaminové
želatinky s výraznou chutí zázvoru
• obsahují také rakytník
pro podoru imunity, činnosti
trávicího traktu a srdce
• zázvor pomáhá udržovat pocit
pohodlí při cestování, přispívá
k normálnímu trávení v období
raného těhotenství

– 10 Kč

Doplněk stravy.*

49,akční cena

39,-

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 QR9kódu
6 nebo přepsáním či zkopírováním 12-ti
32eRecept
28
místného kódu přímo z SMS, kterou byl zaslán odkaz na Váš
12 9vyzvednout
8 5
• Vybrat PharmaPoint lékárnu, kde si chcete léky z rezervovaného eReceptu
8 5 23 18
• Doplnit Vaše kontaktní údaje
8 17
• Odeslat rezervaci
14 11
10 6
• Vyčkat na SMS / e-mail o možnosti vyzvednutí rezervace 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 platnéve
eRecepty
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
více
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.

