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Akční ceny platí od 1. 12. 2018 do 31. 12. 2018 nebo do vyprodání zásob
KLOUBY

Cemio Kamzík®
60+30 kapslí
1 cps. = 3,97 Kč

Barny´s
KlokanTM

KLOUBY

60+60 kapslí
1 cps. = 2,70 Kč

Tonometr
VEROVAL®
Duo Control

SÍŤOVÝ
ADAPTÉR
NAVÍC

1+1
NAVÍC
znáte
z TV

znáte
z TV
• švýcarský originál na klouby
• vitamín C přispívá k normální
tvorbě kolagenu pro normální
funkci kostí

– 42 Kč

399,akční cena

357,-

Doplněk stravy*

Cemio RED3
90 kapslí
1 cps. = 6,71 Kč

PROSTATA

znáte
z TV

Unikátní a efektivní kombinace 7 složek v jednom
produktu:
• tři kolageny
• vitamín C
– 25 Kč
• glukosamin
• chondroitin
349,• kyselina hyaluronová z bezpečného
přírodního zdroje
akční cena
Doplněk stravy*

DIAbox
Vitamíny
pro diabetiky

KREVNÍ TLAK

324,SPECIÁLNÍ
VÝŽIVA

• nástupce oblíbeného
tonometru Tensoval®
Duo Control
• tlakoměr s technologií
Duo Sensor dokáže velmi
přesně změřit krevní tlak
a tepovou frekvenci
• tlakoměr spolehlivě měří
hodnoty i u pacientů s
nepravidelným srdečním rytmem
Akční cena platí pro Tonometr
VEROVAL® Duo Control Medium
a Large.
Zdravotnický prostředek*

Pharmaton®
Geriavit

– 266 Kč

2300,akční cena

2034,VITAMÍN

100 měkkých tobolek

90 tablet

NÁŘADÍ
S NÁSTAVCI
uvnitř balení
NAVÍC
• nová generace péče
o prostatu, potenci a
vitalitu - klinicky ověřené
složky v prvotřídní
švýcarské kvalitě
• tři účinky v jedné kapsli
denně
• slivoň africká pro zdraví mužské
prostaty, extrakt ze sibiřského
ženšenu pro vitalitu, kořen maca
pro sexuální zdraví
Doplněk stravy*

COREGA®
Original extra
silný

– 95 Kč

699,akční cena

604,ÚSTNÍ HYGIENA

• zlepšuje fyzickou a psychickou
kondici
• zmírňuje únavu a vyčerpání
• posiluje odolnost organismu

Doplněk stravy*

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití*

Eucerin®
Hyaluron-Filler

237,-

KOSMETIKA

Noční obnovující
& vyplňující sérum

40 g + Bio Tabs 30 tablet

V akci také Pharmaton® Geriavit,
30 měkkých tobolek, cena 297 Kč.

VAXICUM®
relaxační krém

– 155 Kč

1104,akční cena

949,RELAXAČNÍ KRÉM

plný bylinek, 100 ml

30 ml

SLEVA min.
16% na ostatní
výrobky Eucerin®
Hyaluron-Filler

DÓZA
na zubní
náhradu
NAVÍC
znáte
TV

SPECIÁLNÍ VÁNOČNÍ
z
EDICE
Fixační krém + čistící tablety pro
kompletní péči + praktická dóza
pro Vaši zubní náhradu.

V akci také COREGA® Max Control,
40 g + Bio Tabs 30 tablet, cena 199 Kč.
Zdravotnické prostředky*

Společné balení produktů ušitých na míru!
Vitamíny pro diabetiky s obsahem vitamínů, minerálů
a antioxidantů. Balení navíc
– 12 Kč
obsahuje Ureagammu, mast
s obsahem 10% Urey, k péči
249,o suchou a hrubou pokožku
akční cena
nohou. Do vyprodání zásob!

– 30 Kč

199,akční cena

169,-

Nyní při koupi
100 ml balení
VAXICUM® získáte
50 ml NAVÍC

• obnovuje kožní buňky & vyplňuje vrásky
• inovace s duálním účinkem:
• Bílá komora: Složení s účinným AHA
komplexem poskytuje pleti během
spánku jemnou exfoliaci.
– 170 Kč
• Stříbrná komora: Obsahuje
kyselinu hyaluronovou ve dvou
969,formách - vysokomolekulární
a nízkomolekulární.
akční cena

• uvolňuje a zahřívá
postižené svalové partie
• s obsahem přírodních složek - kafr,
rozmarýn, levandule a hřebíček
• ideální pro regenerační, ošetřující
a relaxační masáž

Kosmetika*

Kosmetika*

799,-

– 13 Kč

272,akční cena

259,-

AKČNÍ NABÍDKA
PARALEN® GRIP
horký nápoj
pomeranč
a zázvor

CHŘIPKA,
NACHLAZENÍ

MUCONASAL®
PLUS

RÝMA

PROSINEC 2018

Otrivin®
Menthol 1mg/ml

RÝMA

10 ml

10 ml

znáte
z TV

500 mg/10 mg
12 sáčků

Akce se
vztahuje na všechny
příchutě
• odstraňuje příznaky chřipky a nachlazení, jako jsou
horečka, ucpaný nos, bolest hlavy,
– 20 Kč
bolest v krku
• nezpůsobuje ospalost
159,• bez umělých barviv
Paralen® Grip horký nápoj pomeranč a zázvor
500 mg/10 mg je volně prodejný lék k vnitřnímu
užití.*

COLDREX®
MAXGRIP
CITRON

akční cena

139,CHŘIPKA,
NACHLAZENÍ

10 sáčků

Horký nápoj s kombinací
3 účinných látek, který
uleví od příznaků chřipky
a silného nachlazení.
• snižuje horečku
• tlumí bolesti hlavy a bolesti
v krku
• uvolňuje ucpaný nos
V akci také COLDREX® MAXGRIP
LESNÍ OVOCE, 10 sáčků,
cena 154 Kč.
Lék k vnitřnímu užití*

Celaskon®

• rychle, účinně
a dlouhodobě
uvolní nos při
rýmě a nachlazení
• navíc osvěží vůní máty
– 16 Kč
a eukalyptu, které umocní
115,zážitek z volného dýchání
• vhodný pro dospělé a děti od 6 let
akční cena
Volně prodejný lék k nosnímu použití.
Obsahuje tramazolini hydrochloridum.*

• díky kombinaci 2 účinných látek
zastaví dráždivý kašel a zároveň
napomáhá odkašlávání
• k užití u dětí od 6 měsíců

107,-

• nosní sprej s aloe a eukalyptem
pro účinnou úlevu od rýmy a
ucpaného nosu
• přípravek mohou používat dospělí
a děti od 6 let

V akci také Stoptussin® sirup,
180 ml, cena 124 Kč.

Lék k aplikaci do nosu s účinnou látkou
oxymetazolin hydrochlorid 0,5 mg/ml*

Léčivý přípravek k vnitřnímu užití*

– 26 Kč

– 16 Kč

178,-

150,-

100,-

akční cena

akční cena

akční cena

154,-

znáte
z TV

124,-

30 šumivých tablet

24 potahovaných tablet

VITAMÍN

– 30 Kč

169,akční cena

139,-

Léčivý přípravek k vnitřnímu užití s léčivou
látkou ibuprofen lysinát.*

léčí vlhký kašel
stačí 1 tableta 1x denně
lze užívat od prvních příznaků kašle
rozpouští hustý hlen v dýchacích cestách a usnadňuje jeho vykašlávání

znáte
z TV

Ibalgin® 400

84,BOLEST

100 potahovaných tablet

– 20 Kč

V akci také BRUFEN® RAPID 400 mg,
12 potahovaných tablet, cena 54 Kč.

600 mg šumivé tablety, 20 tbl.

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou acetylcystein.*

BOLEST

Vánoční svátky i oslava Nového roku bez bolesti.
Vyzkoušejte nový Brufen® Rapid - Brufen® s nejrychlejším
nástupem účinku.

ACC® LONG
•
•
•
•

125,akční cena

15 ml

500 mg červený pomeranč

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje acidum
ascorbicum.*

Otrivin® Menthol 1 mg/ml nosní sprej
s dávkovačem, roztok obsahuje
xylometazolin. Lék k podání do nosu.*

– 18 Kč

RÝMA
Připravte se na období chřipek a nachlazení.
Stoptussin®
Sinex Vicks Aloe
kapky
a Eukalyptus

50 ml

– 24 Kč

V akci také Otrivin® 1PM 1mg/ml,
10 ml, cena 94 Kč.

KAŠEL

BRUFEN® RAPID
400 mg

• posiluje odolnost organismu
při infekčních onemocněních
jako je chřipka a nachlazení
• zmírňuje a zkracuje příznaky
chřipky a nachlazení

99,-

• sprej s chladivou silou
mentolu a eukalyptu
• uvolní ucpaný nos do
2 minut až na 12 hodin
• bez konzervantů

114,-

Účinné analgetikum:
• pomáhá při bolesti
hlavy, zubů, zad,
svalů, kloubů
a menstruační bolesti
• snižuje horečku
• tlumí zánět
Pro dospělé
a dospívající od 12 let.
Růžový Ibalgin® je jen
jeden.

akční cena

94,-

– 20 Kč

144,akční cena

Ibalgin® 400 je lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje ibuprofenum.*

124,KAŠEL

znáte
z TV

– 33 Kč

210,akční cena

177,-

www.pharmapoint.cz

CHŘIPKA,

NACHLAZENÍ
TANTOGRIP®
citrón
NOVINKA

Sinulan®
Duo Forte

10 sáčků

30 tablet

NACHLAZENÍ

Oscillococcinum®

PREVENCE

30 dávek

1 tbl. = 6,30 Kč

znáte
z TV
• ulevuje od příznaků chřipky a nachlazení (horečka, bolest
hlavy, ucpaný nos, bolest svalů a kloubů)
• zmírňuje příznaky akutního zánětu horních cest dýchacích
• pro dospělé a děti od 12 let
V akci také TANTOGRIP® pomeranč,
10 sáčků, cena 139 Kč.
Tantogrip citrón a pomeranč obsahují
paracetamol a phenylephrin hydrochlorid.
Lék k vnitřnímu užití.*
®

– 16 Kč

155,akční cena

139,KAŠEL

Prospan® sirup
100 ml

• obsahuje komplex
RespiraPro a výtažky
z černého bezu,
divizny velkokvěté
a verbeny
• podporuje funkci
horních i dolních
dýchacích cest a
imunitního systému
• vhodný pro dospělé a děti od 6 let
V akci také Stopex na suchý kašel
10mg/5ml, 125 ml, cena 99 Kč.

– 30 Kč

219,-

Sinulan® Duo Forte je doplněk stravy,
Stopex na suchý kašel 10mg/5ml
perorální roztok je lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje dextromethorphan.*

akční cena

189,-

• preventivně a od prvních příznaků
• léčba pro celou rodinu
• bez věkového omezení

– 115 Kč

709,akční cena

594,-

Homeopatický léčivý přípravek k vnitřnímu
užití.*

NACHLAZENÍ

Junior-angin pro děti
24 pastilek
na bolest v krku
a dráždivý kašel

akční
cena
169 Kč

na rýmu

akční
cena
87 Kč

na bolest v krku
na bolest v krku

na vlhký kašel

akční
cena
134 Kč

• při kašli a zánětlivých
onemocněních dýchacích cest
• vhodný od narození
• třešňová příchuť
V akci také Prospan® sirup, 200 ml,
cena 199 Kč.
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Účinná
látka hederae helicis folii extractum
siccum.*

akční
cena
134 Kč

– 36 Kč

163,-

– 8 Kč

155,-

akční cena

127,-

BIOTUSSIL® sirup

KAŠEL

100 ml

akční cena

Nasic ® pro děti je léčivý přípravek k nosnímu podání. Neo-bronchol® je léčivý přípravek s účinnou látkou ambroxol.
K místnímu užití v ústech a v krku. Junior-angin je zdravotnický prostředek.*

Sunar®
premium 2, 3, 4

DĚTSKÁ VÝŽIVA

100 g = 33,17 Kč

100 g = 48,17 Kč

znáte
z TV
• tradiční rostlinný
léčivý přípravek
užívaný jako
pomocný lék
při onemocnění
dýchacích cest včetně
rýmy a zánětů vedlejších nosních
dutin
• vhodný pro děti od 4 let
Lék k vnitřnímu užití*

Rennie®

– 26 Kč

135,akční cena

109,-

• s mléčným tukem
• prémiová péče o imunitu
• vitamín A přispívá k normální
funkci imunitního systému
Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy.*

DĚTSKÁ VÝŽIVA
Sunar®
complex 2, 3, 4, 5

600 g

600 g

Balení 60
tablet Vitamínu C
NAVÍC

147,-

znáte
z TV

– 25 Kč

314,akční cena

289,-

/ 48 žvýkacích tablet

Zapomeňte na pálení žáhy.
• ulevuje od pálení žáhy již během 5 minut
• efektivní a rychlé působení
• žvýkací tablety není třeba zapíjet
• osvěžující příchuť
V akci také Rennie®, 96 žvýkacích tablet, cena 189 Kč. / Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. L.CZ.MKT.CC.01.2018.1290*

• s mléčným
tukem
• komplexní péče pro spokojené
bříško
• vápník a vitamín D je potřebný
pro normální růst a vývoj kostí
dítěte
Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy.*

– 50 Kč

249,akční cena

199,ZAŽÍVÁNÍ

– 17 Kč

136,akční cena

119,-

CHŘIPKA,

THERAFLU FORTE NACHLAZENÍ
12,2 mg, prášek pro
perorální roztok
10 sáčků
Účinná úleva od příznaků chřipky
a nachlazení, jako jsou mírně nebo
středně silná bolest, horečka,
ucpaný nos. Navíc pomáhá při
vlhkém, produktivním kašli.
V akci také THERAFLU 6,1 mg, prášek
pro perorální roztok, 16 tvrdých
tobolek, cena 119 Kč.
THERAFLU FORTE 1000 mg/200 mg/12,2 mg
prášek pro perorální roztok v sáčku je lék
k vnitřnímu použití.*

Biovenol®
krém na nohy

– 32 Kč

199,akční cena

167,PÉČE O NOHY

Supradyn®
CoQ10 Energy
60+30 tablet
1 tbl. = 4,19 Kč

Balení
obsahuje 10 tablet
Bivenol micro NAVÍC,
– 43 Kč
limitovaná edice

• 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

Biovenol® je kosmetický přípravek,
BIVENOL micro je doplněk stravy.*

akční cena

227,-

V akci také
Nicorette® léčivá žvýkací
guma, Nicorette® transdermální
náplast a Nicorette®
lisované pastilky

ZBAVTE SE ZÁVISLOSTI NA
KOUŘENÍ.
Účinkuje rychle a potlačí touhu
po cigaretě již po 60 sekundách.

V akci také Bepanthen® Sensiderm
krém, 50 g, cena 289 Kč.
Zdravotnický prostředek, L.CZ.MKT.
CC.12.2017.1254*

V akci také Nicorette® Spray 1mg/
dávka, orální sprej, roztok,
2x13,2 ml, cena 759 Kč.

– 18 Kč

395,akční cena

377,-

Bepanthen®
Sensiderm krém
20 g

Komplexní péče pro unavené nohy.

1x13,2ml

Doplněk stravy. L.CZ.MKT.
CC.08.2018.1471*

2x200 ml

270,-

1mg/dávka, orální sprej, roztok

Balení
obsahuje
30 tablet
NAVÍC

Energie pro
každý den
• obsahuje vyvážený
komplex vitamínů, minerálů
a stopových prvků
+ koenzym Q10
• pomáhá snižovat míru únavy
a vyčerpání díky vitamínům B2,
B6, B12, C a hořčíku
• pro aktivní životní styl

ODVYKÁNÍ
KOUŘENÍ

Nicorette® Spray

ENERGIE

KOSMETIKA

– 52 Kč

Reklama na léčivý přípravek. Orální sprej, roztok Nicorette®
Spray 1mg/ dávka obsahuje nikotin a je k podání do úst.
Držitel registrace: McNeil AB, SE. Místní zástupce: Johnson
& Johnson, s.r.o., Walterovo náměstí 329/1, 158 00 Praha
5-Jinonice*

481,akční cena

429,-

KOSMETIKA
Lactovit
LACTOUREA Tělové
mléko regenerační

250 ml
• regenerační tělové mléko s 10%
Lactourey
• péče pro dokonalou pokožku
s obsahem vitamínů, minerálů a proteinů
• díky mikrokapslím účinkuje
přesně tam, kde to pokožka
nejvíce potřebuje
– 13

– 17 Kč

154,akční cena

137,-

V akci také Lactovit LACTOUREA
Tělové mléko regenerační, 400 ml,
cena 134 Kč.

Kč

110,akční cena

Kosmetika*

97,-

Otevírací doba:
Po-Pá: 7.30 – 17.00

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

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

Těšíme se na Vaši návštěvu!

* 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.

