Péče o dítě

AKČNÍ NABÍDKA

www.pharmapoint.cz

BŘEZEN–DUBEN 2018
Akční ceny platí od 12. 3. do 8. 4. 2018 nebo do vyprodání zásob

INSPIROVÁNO PŘÍRODOU
- POTVRZENO VĚDOU
PRÉMIOVÁ PÉČE PRO IMUNITU 1)

KOMPLEXNÍ PÉČE PRO SPOKOJENÉ BŘÍŠKO

PRO TĚHOTNÉ A KOJÍCÍ MAMINKY

HiPP BIO Combiotik® 2, 3, 4
600 g
100 g = 44,83 Kč
Sunar premium
2, 3 a 4
299 Kč
600 g
100 g = 49,83 Kč

- 14%

314 Kč

Sunar complex
2, 3, 4 a 5
229 Kč
600 g
100 g = 38,17 Kč

- 18%

269 Kč

Sunar gravimilk
různé druhy
129 Kč
300 g

159 Kč

100 g = 43 Kč

v akci 3 druhy

DÁREK
vlhčené ubrousky
10 ks ke každému
mléku
HiPP Combiotik - nic není blíže mateřskému
mléku. V akci také HiPP BIO Combiotik® 2,
3, 4, 4x600g, cena 996 Kč.

N OVIN

KA
- 16%

Sunárek
Cool ovoce
120 g
100 g = 17,50 Kč

- 16%

21 Kč

25 Kč

Sunárek
do ručičky
90 g

Akce se nevztahuje se na počáteční mléko.
Kojení je pro kojence nejlepší. Výživu
konzultujte s lékařem. Potravina pro zvláštní
výživu.

21 Kč

100 g = 23,33 Kč

25 Kč

– 30 Kč

299,akční cena

269,-

LEROS BABY
bylinné
a ovocné čaje
20 sáčků
různé druhy
- 10%

Sunárek
kaše mléčné
225 g
100 g = 29,78 Kč

- 15%

67 Kč

75 Kč

Sunárek
rozpustný nápoj
200 g
84 Kč
100 g = 42 Kč

99 Kč

- 16%

Sunárek
sušenky
150 g, 175 g
100 g = 27,33 Kč / 23,43 Kč�

100 g = 102,50

41 Kč

49 Kč

– 8 Kč

49,-

www.sunar.cz

1) Vitamíny A, C a D přispívají k normální funkci imunitního systému.
Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. Obsahuje přirozeně se vyskytující cukry.

Kvalitní bylinné a ovocné čaje pro děti
a maminky, více info na www.leros.cz.
V akci všech 15 čajů LEROS BABY.

akční cena

41,-

AKČNÍ NABÍDKA
Nasodrill

RÝMA

100 ml

Isotonický roztok se sírou
předcházející infekcím
nosních dutin. Bez jakýchkoliv
chemických úprav. Nepálí a
neštípe.
Zdravotnický prostředek

Panadol®
pro děti jahoda
24mg/ml

BIOTUSSIL® sirup

KAŠEL

– 60 Kč

249,akční cena

189,HOREČKA

Lék k vnitřnímu užití.

NUROFEN®
pro děti Jahoda

– 31 Kč

145,akční cena

114,HOREČKA

perorální suspenze 100 ml

Homeopatický léčivý
přípravek užívaný tradičně v
homeopatii k léčbě suchého kašle,
dráždivého kašle nebo jiných forem
neproduktivního kašle.
K vnitřnímu užití. *U dětí do
2 let by měla být léčba kašle vždy
konzultována s lékařem.

APO-LAKTÍK®
for Kids

– 20 Kč

169,akční cena

149,ZAŽÍVÁNÍ

30 pastilek
1 ks = 4,57 Kč

znáte
z TV

Panadol pro děti 24 mg/ml jahoda
perorální suspenze je lék na vnitřní
užití. Obsahuje paracetamol.

KAŠEL

• Léčba suchého a
dráždivého kašle
• Pro děti od narození*
a dospělé
• Vhodný i pro těhotné
a kojící ženy
• Bez alkoholu

100 ml

Snižuje horečku a mírnou až
středně silnou bolest.
• vhodný pro děti od 3 měsíců
• neobsahuje alkohol a barviva

Drosetux® Neo
150 ml

100 ml

Tradiční rostlinný
léčivý přípravek
užívaný jako
pomocný lék při
onemocněních dýchacích cest
včetně rýmy a zánětů vedlejších
nosních
dutin. Vhodný pro děti od 4 let.

BŘEZEN–DUBEN 2018

– 21 Kč

125,akční cena

104,-

• Pro děti od 3 měsíců.
• Rychlá a účinná úleva od
horečky a bolesti.
• Obsahuje dávkovací
trubičku pro snadné
a přesné dávkování.
V akci také NUROFEN® pro děti,
100 ml, cena 97 Kč, NUROFEN®
pro děti Jahoda,
200 ml, cena 164 Kč.
Obsahují ibuprofen.
Léky k vnitřnímu užití.

– 17 Kč

114,akční cena

97,-

• Probiotické pastilky
s jahodovou příchutí, doplněné
o vitamín C a XYLITOL.
• Dávkování: stačí 1 pastilka
denně, cucat nebo kousat.
• Vhodné pro děti od 3 let.
Doplněk stravy

– 45 Kč

182,akční cena

137,-

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.

www.pharmapoint.cz

Rakytníček želatinky

IMUNITA

70 ks, Velikonoční edice
1 ks = 3,20 Kč

Svítící
ventilky
2 ks
NAVÍC

Skvělá chuť díky obsahu ovocné
šťávy. Obsahuje 9 vitaminů
včetně rakytníku na podporu
obranyschopnosti organizmu.
Bez příměsí a konzervačních
látek.
Doplněk stravy

Thermoval® baby

BABYIMUN sirup
s hlívou
a rakytníkem
hruška

IMUNITA

Vicks
BabyBalsam

KOSMETIKA

50 g

100 ml

– 21 Kč

245,akční cena

224,HOREČKA

Obsahuje hlívu s
deklarovaným množstvím
betaglukanů – 118,2mg
v 1 lžičce. Obsažený rakytník
podporuje imunitu. Vyrobeno
z ovocného koncentrátu z více
než 1 kg ovoce. Vhodné pro děti
již od 1 roku.
Doplněk stravy

Thermoval® Kids

– 40 Kč

249,akční cena

209,HOREČKA

znáte
z TV
Vicks BabyBalsam. Zvláčňující
a zklidňující balsám pro děti od
6 měsíců.
Kosmetický přípravek

ROSALGIN®
plv.6x0,5gm

– 15 Kč

169,akční cena

154,INTIMNÍ
HYGIENA

6 sáčků

Pro kojence
a batolata,
bezdotykové měření
ve 3 sekundách, při
kterém nebudíte
dítě, optický alarm
při horečce, tichý provoz, bez
zvukového znamení, měří teplotu
lidského těla, předmětu i okolí
(voda ve vaně).
V akci také Thermoval® duo scan
ušní čelní teploměr, cena 739 Kč.
Zdravotnické prostředky

– 330 Kč

1 199,akční cena

869,-

Pro starší děti, veselé
obázkové motivy,
měří teplotu do
10 sekund.
V akci také
Thermoval® Kids flex, cena
159 Kč.
Zdravotnické prostředky

– 40 Kč

199,akční cena

159,-

• Rychlá úleva při
gynekologických
potížích.
• Působí proti bolesti,
svědění, pálení.
• Potlačuje bakterie
a kvasinky.
V akci také ROSALGIN®
plv.10x0,5gm, 10 sáčků,
cena 234 Kč.
Lék s účinnou látkou benzydamin
hydrochlorid. K intimním oplachům
a výplachům.

– 21 Kč

170,akční cena

149,-

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.

Barny’s®
NovoFerrinTM

KRVETVORBA

30 kapslí

Bioaktivní® Folic

TĚHOTENSKÝ
VITAMÍN

GS Mamavit

TĚHOTENSKÝ
VITAMÍN

60 tablet

100 + 10 tablet

1 tbl. = 2,98 Kč

1 tbl. = 3,72 Kč

Pro těhotné či plánující
těhotenství. Přispívá
k normálnímu růstu tkáně plodu
během těhotenství, podporuje
buněčné dělení
a správnou krvetvorbu.

• Por období plánování
těhotenství,
těhotenství a kojení.
• Obsahuje 800 µg kyseliny listové
v přirozené formě s vyváženou
kombinací 22 vitamínů
– 90 Kč
a minerálů.
V akci také GS Mamavit
499,Prefolin+DHA+EPA, 30 tablet
akční cena
+ 30 kapslí, cena 399 Kč.

1 cps. = 5,30 Kč

– 26 Kč
Jediná forma železa, po které
vám není špatně!
Doplněk stravy

185,akční cena

159,-

Doplněk stravy

– 20 Kč

199,akční cena

179,-

Doplňky stravy

409,-

Otevírací doba:
Po-Pá: 7.30 – 17.00

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

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Adresa:
Náměstí 10
751 01 Tovačov
Kontakt:
tel.: 605 205 848
e-mail: info@lekarna-uzamku.cz
web: www.lekarna-uzamku.cz

