
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.

Exoderil® 
kožní roztok
20 ml

Léčí nehtové a kožní plísně, včetně 
vlasové části hlavy. Rychle ulevuje 
od svědění. Vhodný pro dospělé 
i děti.
Léčivý přípravek s účinnou látkou 
naftifi ni hydrochloridum. K zevnímu 
použití.

PLÍSEŇ

Léčí nehtové a kožní plísně, včetně 

akční cena

– 34 Kč

234,-

268,-

Bepanthen® Sensiderm 
krém 20 g

Bepanthen® Sensiderm 
krém 50 g

• Ulevuje od svědění do 30 minut po aplikaci.
• Obnovuje kožní bariéru, hydratuje a regeneruje.
• Vhodný také k péči o pokožku po léčbě kortikoidy.
• Vhodný i pro nejmenší děti a těhotné či kojící ženy.
Zdravotnický prostředek, L.CZ.MKT.CC.12.2017.1254

KOSMETIKA

akční cena

– 47 Kč

279,-

326,-
akční cena

– 20 Kč

134,-

154,-

COREGA® 
fi xační krém
2 x 40 g
2 druhy

• Pevná fi xace zubní náhrady 
po celý den. 

• Neobsahuje zinek. 
V akci také COREGA® Bio 
Antibakteriální tablety, 30 ks, 
cena 89 Kč.
Zdravotnický prostředek

ÚSTNÍ HYGIENA

akční cena

– 59 Kč

159,-

218,-

Glycerínové čípky
Supp.glcerini SANOVA
Classic 2 g  10 ks

• Rychlá úleva od akutní a chronické zácpy.
• Pro celou rodinu (i kojence, 

těhotné/kojící ženy).
• Snadná aplikace, vhodné i při 

fi surách a hemoroidech.
V akci také čípky pro děti 1g, cena 
57 Kč, čípky extra 3g, cena 94 Kč.
Účinná látka: bezvodý glycerín. 
Zdravotnický prostředek

ZÁCPA

akční cena

– 12 Kč

59,-

71,-

Faktu® 
rektální mast
20 g

Neinvazivní varianta léčby 
hemoroidů. 
Rychle zastavuje krvácení, 
pálení a svědění účinný proti 
bolesti. 
Balení vhodné pro obvyklou dobu 
léčby 2-3 týdnů. 
Léčivý přípravek k rektálnímu podání. 

HEMOROIDY

akční cena

– 5 Kč

84,-

89,-

znáte
z TV

Vámi vybrané produkty na bezlepek.pharmapoint.cz 
si můžete vyzvednout ve více než 175 lékárnách PharmaPoint
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Vámi vybrané produkty na bezlepek.pharmapoint.cz 
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RÝMA

akční cena

– 18 Kč

97,-

115,-

MUCONASAL®

PLUS 
10 ml

• Účinně navodí rychlé 
a dlouhotrvající snížení otoku 
sliznice nosu při rýmě 
a nachlazení.

• Navíc obsahuje i éterické oleje z 
máty a eukalyptu, které umocní 
zážitek z volného dýchání.

• Vhodný pro dospělé, dospívající 
a děti od 6 let.

Volně prodejný lék k nosnímu použití. 
Obsahuje tramazolini hydrochloridum.

Voltaren® 
Emulgel 10mg/g
 150 g + 50 g NAVÍC

Voltaren Emulgel působí přímo 
v místě bolesti trojím účinkem:
• uleví od bolesti
• tlumí zánět
• zmenšuje otok
Lék na vnější použití. Obsahuje 
diclofenacum diethylaminum.

TOPICKÁ BOLEST

 150 g + 50 g NAVÍC

Ambrobene 
15 mg / 5 ml sirup  
100 ml

Osvědčený přípravek na vlhký 
kašel účinně rozpouští hlen 
a usnadňuje vykašlávání. Sirup 
vhodný i pro děti včetně kojenců. 
V akci také Ambrobene 30 mg, 
20 tablet, cena  57 Kč.
Léky k vnitřnímu užití s účinnou látkou 
ambroxol hydrochlorid.

KAŠEL

akční cena

– 12 Kč

77,-

89,-

Vicks 
SymptoMed Complete citrón
10 sáčků

Horký nápoj pro účinnou úlevu od 
příznaků chřipky a nachlazení.
V akci také Vicks SymptoMed FORTE 
citrón, 10 sáčků, cena 139 Kč,
Vicks SymptoMed CLASSIC citrón, 
14 sáčků, cena 149 Kč.
Léčivé přípravky k vnitřnímu užití.

CHŘIPKA, 
NACHLAZENÍ

akční cena

– 30 Kč

139,-

169,-

Priessnitz 
Kolageny+Boswellie péče o klouby   
90 + 30 tablet
1 tbl. = 2,20 Kč

• Čtyřměsíční péče o klouby 
s kolageny a boswellií k podpoře 
pružnosti a hybnosti kloubů1.

• S kolageny typu I + II a přírodní 
nativní kolagen II typu. 

1Vitamin C
Doplněk stravy

KLOUBY

akční cena

– 35 Kč

264,-

299,-

BOLEST V KRKU

akční cena

– 20 Kč

109,-

129,-

Septofort 2 mg
24 pastilek

• Léčí příčinu bolesti v krku.
• Ničí široké spektrum bakterií 

i viry.
V akci také Septofort 2 mg, 
36 pastilek, cena  159 Kč.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. 
Septofort 2mg je lék k vnitřnímu užití. 
Obsahuje chlorhexidin.

AKČNÍ
NABÍDKA

BŘEZEN 2018
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ACC® LONG 
600 mg
20 šumivých tablet 

Léčí vlhký kašel. Stačí 1 tableta 1x 
denně. Rozpouští hlen v dýchacích 
cestách a usnadňuje vykašlávání. 
Rychle Vám uleví. 
Volně prodejný lék k vnitřnímu užití 
s účinnou látkou acetylcystein.

KAŠEL

akční cena

– 31 Kč

179,-

210,-

znáte 
z TV

MAGNE B6® 
FORTE tablety 
50 tablet
1 tbl. = 3,28 Kč

Obsahuje citrát hořčíku pro účinné 
doplnění hořčíku. Hořčík a vitamín 
B6 přispívají ke snížení míry únavy 
a vyčerpání a k normální psychické 
činnosti.
Doplněk stravy

ÚNAVA

Malé balení 
v ceně

NAVÍC

znáte 
z TV

znáte 
z TV

VALETOL® 
24 tablet

Lék působící proti bolesti hlavy 
a zubů, menstruační bolesti 
a bolesti v kříži.
Propyphenazonum 300 mg, 
Paracetamolum 150 mg, Coffeinum 
50 mg v 1 tbl. Perorální podání. 

akční cena

– 13 Kč

79,-

92,-

BOLEST

akční cena

– 28 Kč

164,-

192,-

Voltaren Emulgel působí přímo Voltaren Emulgel působí přímo 
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Iberogast®

20 ml

APO
-Lactobacillus 10+ 
30 kapslí
1 cps. = 6,80 Kč

Cemio Kamzík® 
60 kapslí
1 cps. =  5,98 Kč

Proenzi® Intensive 
120 tablet
1 tbl. = 4,66 Kč

• Bylinný léčivý 
přípravek na 
zažívací obtíže.

• Pomáhá při 
nadýmání, pocitu 
plnosti, bolestech 
a křečích žaludku 
a poruchách střevní motility.

• 1 řešení na 5 příznaků zažívacích 
obtíží.

Iberogast je léčivý přípravek k vnitřnímu 
užití. L.CZ.MKT.CC.06.2017.1081

• Komplexní probiotika s prebiotiky 
doplněná o 100 mg brusinkového 
extraktu.

• Obsahuje 10 kmenů a 12 miliard 
bakterií v kapsli.

• Dávkování: stačí 1 kapsle denně.
Doplněk stravy

Cemio Kamzík  je jediný v ČR 
s nativním kolagenem NCI a NCII 
a vitaminem C.
Vitamin C je důležitý pro správnou 
tvorbu kolagenu v kloubních 
chrupavkách. 
Doplněk stravy

To nejlepší pro Váš pohyb 
od Proenzi®

• Nové, unikátní složení.
• Zesílená výživa díky rostlinným 

extraktům: vrbě bílé, kurkuminu 
a boswellii serratě pro zdravé, 
pružné a pohyblivé klouby.

Doplněk stravy

akční cena akční cena

akční cena akční cena

– 28 Kč – 56 Kč

– 40 Kč – 140 Kč

167,- 204,-

359,- 559,-

195,- 260,-

399,- 699,-

ZAŽÍVÁNÍ ZAŽÍVÁNÍ

Centrum® A-Z 
100 tablet
1 tbl. = 4,34 Kč

Kompletní multivitamín s minerály 
a stopovými prvky v mimořádné 
jarní nabídce.
V akci také Centrum® SILVER, 
100 tablet, cena 459 Kč.
Doplněk stravy

akční cena

– 136 Kč

434,-

570,-

MULTIVITAMÍN

KLOUBY KLOUBY

Cemio Kamzík  je jediný v ČR 
To nejlepší pro Váš pohyb 

Lipoxal Effect
120 tablet / 1 tbl. = 4,99 Kč

Přestaňte hubnout, zhubněte!
• Efektivní spalování tuků2,
• Snížení hmotnosti1,
• Redukce hladu1 i chuti2.
1guarana, 2zelený čaj
V akci také Lipoxal Eff ect, 270 tablet, cena 1 099 Kč. Doplněk stravy

akční cena

– 79 Kč

599,-

678,-

HUBNUTÍ

SeptaNazal® 
pro dospělé
10 ml

• Nosní sprej ke snížení otoku nosní 
sliznice při rýmě.

• Uvolňuje nos a hojí nosní sliznici.
• Nástup účinku za 5 - 10 minut.
V akci také SeptaNazal® pro děti, 
roztok, 10 ml, cena 74 Kč.
Léky k nosnímu podání.

akční cena

– 25 Kč

74,-

99,-

RÝMA

Olfen 140 mg 
léčivé náplasti
5 náplastí

Rychle a účinně ulevuje od bolesti 
zad, svalů a kloubů. Přípravek 
mohou používat dospělí a mladiství 
od 14 let.
V akci také Olfen gel, 100 g, 
cena 149 Kč.
Léčivý přípravek pro zevní použití, 
obsahuje léčivou látku diklofenak.

akční cena

– 40 Kč

189,-

229,-

TOPICKÁ BOLEST

znáte
z TV

Septabene® 
3 mg/1 mg, pastilky
16 pastilek
2 příchutě 

BOLEST V KRKU

akční cena

– 25 Kč

124,-

149,-

• Komplexní léčba 
bolesti v krku: 
protizánětlivý, 
analgetický 
a antiseptický 
účinek

• Snižuje lokální známky zánětu: 
bolest, zarudnutí, otok, pocit 
tepla

• Dvě příchutě: eukalyptus nebo 
nově citron a bezový květ

V akci také Septabene® 1,5 mg/ml 
+ 5,0 mg/ml, orální sprej, roztok, 
30 ml, cena 139 Kč.
Léky k vnitřnímu užití.

VIGANTOLVIT® 
D3 2000 I.U.
60 tobolek
1 tob. = 2,65 Kč

VITAMÍN

akční cena

– 15 Kč

159,-

174,-
• Pro zdravé kosti a svaly.
• Pro normální funkci imunitního 

systému.
• S vitaminem D, který podporuje 

vstřebávání vápníku ve Vašem těle.
Doplněk stravy

znáte
z TV

NOVINKA
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znáte
z TV

NOVINKA
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TEREZIA 
Ostropestřec+Reishi
60 kapslí
1 cps. = 3,65 Kč

Železo 20 mg 
COMPLEX 
30 tablet
1 tbl. = 3,63 Kč

Vitaminy 
pro diabetiky
30 tablet

Prostamol® Uno 
90 měkkých tobolek

Ostropestřec pomáhá k detoxikaci 
a regeneraci jater. V kombinaci 
s reishi a černým bezem na 
podporu imunity. Bez příměsí a 
konzervačních látek.
V akci také TEREZIA Reishi BIO, 
60 kapslí, cena 369 Kč, 120 kapslí, 
cena 599 Kč.
Doplněk stravy

Jedinečná kombinace železa 
a komplexu vitaminů a 
minerálů pro tvorbu krve.
Železo, vitamin B 12 
a kyselina listová přispívají k 
normální tvorbě červených krvninek 
a snížení únavy 
a vyčerpání.
V akci také Dialevel®, 60 tablet, 
cena 329 Kč.
Doplňky stravy

S obsahem vitaminů, minerálů 
a antioxidantů,  s chromem pro 
udržení normální hladiny glukózy 
v krvi a zinkem pro správnou funkci 
imunitního systému.
Doplněk stravy

Volně prodejný lék na problémy 
s močením způsobené zbytnělou 
prostatou v 1. a 2. stádiu tohoto 
onemocnění. 
1 tobolka denně
Obsahuje extrakt Serenoa repens. 
Lék k vnitřnímu užití. 

akční cena akční cena

– 52 Kč – 10 Kč

219,- 109,-
2+1
ZDARMA

271,- 119,-

akční cena

– 75 Kč

589,-

664,-

DETOXIKACE KRVETVORBA DIABETICI

PROSTATA

GS Dormian RAPID 
40 kapslí
1 cps. = 4,98 Kč

• Pro rychlé usínání a klidný spánek po celou noc.*
• Účinná kombinace 4 bylinných extraktů* ve vysokých dávkách.
• Uvolnění účinných látek do 4 minut. Šetrná a nenávyková cesta k Vašemu odpočinku.
*500 mg kozlíku lékařského v denní dávce, meduňka, mučenka, chmel.
V akci také GS Dormian RAPID, 20 kapslí, cena 129 Kč.
Doplněk stravy

akční cena

– 30 Kč

199,-

229,-

SPÁNEK

Prostenal® FORTE 
90 tablet
1 tbl. = 6,32 Kč

Komplexní a 
prověřená péče 
o prostatu a močové cesty
• Saw palmetto a Kopřiva dvoudomá pomáhají udržet 

správnou funkci močového ústrojí 
a  zdravou prostatu.

• Zinek přispívá k udržení normální 
hladiny testosteronu v krvi.

V akci také Prostenal® FORTE, 
60 tablet, cena 419 Kč.
Doplněk stravy

akční cena

– 90 Kč

569,-

659,-

PROSTATA BrusLinky AKUT 
10 kapslí
1 cps. = 18,90 Kč

Spojením brusinek 
a bylinek vzniká 
silný pomocník 
na močové cesty. 
Obohaceno o 
truskavec ptačí, 
zlatobýl lékařský, 
medvědici lékařskou a D-manózu. 
Medvědice lékařská podporuje normální funkci 
močového měchýře. Truskavec 
ptačí napomáhá eliminovat 
množství některých bakterií na 
stěnách močových cest.
V akci také BrusLinky , 
60 kapslí, cena 209 Kč.
Doplněk stravy

akční cena

– 45 Kč

189,-

234,-

MOČOVÉ CESTY

TEREZIA 
Hlíva ústřičná s REISHI 
FORTE
60 kapslí
1 cps. = 4,28 Kč

Nejsilnější hlíva od českého výrobce. 
Deklarovaný obsah betaglukanů 
(129,3 mg v 1 kapsli). Rakytník 
a reishi podporují imunitu. Bez 
příměsí a konzervačních látek.
Doplněk stravy

akční cena

– 42 Kč

257,-

299,-

IMUNITA B17 APRICARC 
s meruňkovým olejem 
50 + 10 kapslí
1 cps. = 5,32 Kč

4 účinné složky v 1 kapsli. Obsahuje 
meruňková jádra s vitaminem B17. 
Hlíva ústřičná z českých pěstíren. 
Reishi a rakytník podporují 
obranyschopnost organismu.
V akci také B17 APRICARC s meruňkovým 
olejem, 150+30 kapslí, cena 829 Kč.
Doplněk stravy

akční cena

– 67 Kč

319,-

386,-

IMUNITA Betaglukan 
IMU 200 mg
60 tobolek
1 tob. = 4,98 Kč

• Obsahuje 200 mg přírodního 
betaglukanu a 124 mg inulinu.

• Betaglukan je kvasničného původu 
s garancí čistoty min. 70 %.

• Vhodný k dlouhodobému užívání.
Doplněk stravy

akční cena

– 61 Kč

299,-

360,-

IMUNITA

znáte
z TV



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.

Exoderil® 
kožní roztok
20 ml

Léčí nehtové a kožní plísně, včetně 
vlasové části hlavy. Rychle ulevuje 
od svědění. Vhodný pro dospělé 
i děti.
Léčivý přípravek s účinnou látkou 
naftifi ni hydrochloridum. K zevnímu 
použití.

PLÍSEŇ

Léčí nehtové a kožní plísně, včetně 

akční cena

– 34 Kč

234,-

268,-

Bepanthen® Sensiderm 
krém 20 g

Bepanthen® Sensiderm 
krém 50 g

• Ulevuje od svědění do 30 minut po aplikaci.
• Obnovuje kožní bariéru, hydratuje a regeneruje.
• Vhodný také k péči o pokožku po léčbě kortikoidy.
• Vhodný i pro nejmenší děti a těhotné či kojící ženy.
Zdravotnický prostředek, L.CZ.MKT.CC.12.2017.1254

KOSMETIKA

akční cena

– 47 Kč

279,-

326,-
akční cena

– 20 Kč

134,-

154,-

COREGA® 
fi xační krém
2 x 40 g
2 druhy

• Pevná fi xace zubní náhrady 
po celý den. 

• Neobsahuje zinek. 
V akci také COREGA® Bio 
Antibakteriální tablety, 30 ks, 
cena 89 Kč.
Zdravotnický prostředek

ÚSTNÍ HYGIENA

akční cena

– 59 Kč

159,-

218,-

Glycerínové čípky
Supp.glcerini SANOVA
Classic 2 g  10 ks

• Rychlá úleva od akutní a chronické zácpy.
• Pro celou rodinu (i kojence, 

těhotné/kojící ženy).
• Snadná aplikace, vhodné i při 

fi surách a hemoroidech.
V akci také čípky pro děti 1g, cena 
57 Kč, čípky extra 3g, cena 94 Kč.
Účinná látka: bezvodý glycerín. 
Zdravotnický prostředek

ZÁCPA

akční cena

– 12 Kč

59,-

71,-

Faktu® 
rektální mast
20 g

Neinvazivní varianta léčby 
hemoroidů. 
Rychle zastavuje krvácení, 
pálení a svědění účinný proti 
bolesti. 
Balení vhodné pro obvyklou dobu 
léčby 2-3 týdnů. 
Léčivý přípravek k rektálnímu podání. 

HEMOROIDY

akční cena

– 5 Kč

84,-

89,-

znáte
z TV

Vámi vybrané produkty na bezlepek.pharmapoint.cz 
si můžete vyzvednout ve více než 175 lékárnách PharmaPoint

BOHATÝ BEZLEPKOVÝ 
SORTIMENT

9

8

10

32

3
14

23

4

12

8

8 

10
25

14

Vámi vybrané produkty na bezlepek.pharmapoint.cz 
si můžete vyzvednout ve více než 170 lékárnách PharmaPoint

BOHATÝ BEZLEPKOVÝ 
SORTIMENT

9

7

7

29

3
14

20

4

12

13

8 

11
24

13

Těšíme se na Vaši návštěvu!

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

Otevírací dOba:
Po-Pá:	7.30	–	17.00

adresa:

Náměstí	10

751	01	Tovačov

KOntaKt:

tel.:	605	205	848

e-mail:	info@lekarna-uzamku.cz	

web:	www.lekarna-uzamku.cz


