nabídka
S kartičkou naší Akční
s platností
01.06.2021
lékárny nakoupíte od
do 31.08.2021
nebo do vyprodání
LEVNĚJI
zásob

-40 Kč

-40 Kč

Fenistil gel

Linola Sun Lotion SPF50

30g

100ml

Rychlá a účinná úleva od
svědění různého původu:
bodnutí hmyzem, kopřivky,
k ošetření povrchových
popálenin nebo pokožky
spálené sluncem. Účinkuje
přímo v místě svědění
a podráždění.
Forma gelu má chladivý účinek. Vhodný
204,u dětí (od 6 měsíců věku) i dospělých.
Lék k zevnímu použití. Obsahuje dimetindeni maleas.

Poskytuje pokožce okamžitou sluneční
ochranu díky obsahu vyvážených a
vysoce účinných UV filtrů, chrání před
UVA i UVB zářením.
Vhodný k ochraně zejména suché,
citlivé a k ekzémům náchylné pokožky.
Vhodný pro pokožku maminek,
malých dětí i dospělých.
Klinicky testováno.
299,-

164,-

Kosmetický přípravek.

se zákaznickou kartou

-30 Kč

-30 Kč
Medpharma Panthenol 10%
Tělové mléko 200ml + 30ml ZDARMA

204,-

124,-

Doplněk stravy.

se zákaznickou kartou

-20 Kč
Endiaron 250mg

GS Betakaroten
Forte s měsíčkem
Doplněk stravy s obsahem extra silné
dávky beta-karotenu (15 mg). Navíc
je obohacen o extrakt z měsíčku
lékařského, který pomáhá zklidnit
pokožku po opalování. Pomáhá
získat a udržet krásnou barvu
pokožky zejména při intenzivnějším
opalování.

154,-

-30 Kč

se zákaznickou kartou

80 + 40 kapslí

Tělové mléko s vysokým obsahem
panthenolu, aloe vera, přírodních olejů
a vitaminů pro maximální zklidnění,
intenzivní hydrataci a podporu
regenerace pokožky podrážděné
slunečním zářením, koupáním,
suchem, větrem či mrazem.
Dobře se roztírá a rychle se vstřebává.
Nezanechává mastný film.
Kosmetický přípravek.

259,-

174,se zákaznickou kartou

Linex Forte

20 tablet

28 kapslí

Přípravek léčí průjem s infekčním
původem, často provázený zvýšenou
tělesnou teplotou. Dále se používá při
střevních dysmikrobiích a průjmech
vzniklých po léčbě antibiotiky a
chemoterapeutiky se širokým
spektrem účinku.
Tablety jsou určeny pro dospělé,
dospívající a děti s tělesnou hmotností
vyšší než 40 kg.
199,-

Obnovuje a udržuje rovnováhu
střevní mikroflóry. Vhodný při
a po antibiotické léčbě, při
cestování a při změně stravy.
Obsahuje lyofilizované bakterie
rodu Lactobacillus a
Bifidobacterium, což jsou
prospěšné bakterie vyskytující se
v lidském střevě. Bez nutnosti
uchovávat v lednici.
198,-

Registrovaný léčivý přípravek.

169,se zákaznickou kartou

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

Doplněk stravy.

www.lekarna-uzamku.cz

178,se zákaznickou kartou
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SPECIÁLNÍ AKCE
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-36 Kč

-45 Kč
Lioton 100 000 gel

Lactulosa Biomedica

100g

Sirup 500ml
Účinné projímadlo s prebiotickým
účinkem, které působí místně v tlustém
střevě a nevstřebává se. Nenarušuje
fyziologickou činnost střev.
Užívá při chronické zácpě způsobené
především porušením vyprazdňovacího
reflexu vlivem špatných návyků či při
potřebě měkké stolice.

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
Lék k zevnímu užití.
Obsahuje sodnou sůl heparinu.

364,-

184,-

319,-

148,-

Registrovaný léčivý přípravek.

se zákaznickou kartou

-18 Kč

se zákaznickou kartou

-15 Kč
Blend-a-dent
Fixační krém neutral

Repelent Predator FORTE
Sprej 150 ml

47g

Vysoce efektivní aerosolový suchý a jemně
parfémovaný repelent proti komárům,
klíšťatům, muchničkám k aplikaci na
pokožku i oděv.
Díky vyššímu obsahu účinné látky je
vhodný k delšímu pobytu v přírodě,
případně při zvýšené fyzické aktivitě.
Doba účinnosti 4–6 hodin.

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.

Ústní kosmetika.

-30 Kč

94,-

159,-

76,-

144,-

Repelent.

se zákaznickou kartou

NOVINKA

se zákaznickou kartou

-20 Kč

URGO Filmogel
Dentilia gel na dětské
dásně 10ml

Magnesium Swiss
NatureVia „1" 420mg

Prořezávání prvních zoubků bez
bolesti. Gel zklidňuje a změkčuje
dásně během prořezávání prvních
zoubků u malých dětí.
Gel má přírodní složení, snadnou
aplikaci a díky praktickému aplikátoru
umožňuje jemnou masáž dásní.
Vhodný od 3 měsíců.
184,-

Magnesium (Hořčík) v malé, snadno
polykatelné tabletě přispívá
ke snížení únavy a vyčerpání,
k zachování normální funkce svalů
(včetně svalu srdečního) a nervů.
Obsahuje denní dávku hořčíku v
snadno polknutelné tabletě.

Dentální hygiena.

154,se zákaznickou kartou

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

90 tablet

184,Doplněk stravy.

www.lekarna-uzamku.cz

164,se zákaznickou kartou
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