nabídka
S kartičkou naší Akční
s platností
01.09.2021
lékárny nakoupíte od
do 30.11.2021
nebo do vyprodání
LEVNĚJI
zásob

-70 Kč

Preventan Junior

-60 Kč
Imunoglucan P4H

90 tablet

60 kapslí

Posílení imunity vašich dětí po
celý rok. Preventan Junior v
podobě cucavých tablet s
příjemně jahodovou ovocnou
chutí dětem určitě zachutná.
Obsahuje jedinečnou směs
biologicky aktivních látek
ProteQuine (aminokyseliny,
oligopeptidy, nukleotidy),
inulin a vitamin C.
449,Doplněk stravy.

609,-

379,-

Doplněk stravy.

se zákaznickou kartou

-70 Kč

549,se zákaznickou kartou

-28 Kč
Biovenol krém 200ml

Hepafirmin

+ Bivenol micro 20 tbl. ZDARMA

30 tablet

Skutečná úleva pro těžké či oteklé
nohy. Vhodná kombinace
přírodních éterických olejů a 4
druhů rostlinných extraktů (kaštan,
arnika, měsíček, jalovec) zlepšuje
místní prokrvení a podporuje
regenerační procesy.
Krém má příjemnou vůni a
nezanechává mastný
224,film.
Kosmetický přípravek.

-70 Kč

Doplněk stravy obsahující
přírodní Imunoglukan® (získáván
z přírodního zdroje Pleurotus
ostreatus - hlíva ústřičná) ve
vhodné kombinaci s vitaminem C.
Přispívá k normální funkci
imunitního systému a je určen
dlouhodobému užívání.

154,-

Pro zdravá játra a kontrolu
hmotnosti. Hlavní složky:
- Listy Artyčoku - podporující
normální činnost jater i žlučníku a
podporující detoxikaci organismu.
- Čekankový kořen a extrakt z
cesmíny paraguayské - pomáhající
kontrolovat tělesnou hmotnosti.
- Cholin a extrakt z kurkumy podporující
184,normální činnost jater.
Doplněk stravy.

se zákaznickou kartou

-40 Kč
Protectum Ginkgo Extra
90 kapslí
+ oční kapky 10ml ZDARMA
Poskytuje vyváženou kombinaci
omega 6 nenasycených mastných
kyselin, antioxidantů,
karotenoidů (lutein, zeaxanthin),
ginkgo bilobu a zinek.
Přispívá k udržení normálního
stavu zraku.

569,-

Doplněk stravy.

499,se zákaznickou kartou

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

156,-

se zákaznickou kartou

Hyabak 0.15% oční kapky
10ml
Zvlhčuje a zklidňuje suché a
podrážděné oči. Zlepšuje
symptomy syndromu suchého
oka, chrání struktury oka před
poškozením slunečním zářením
díky složení s aktinochinolem.
Je bez konzervačních látek,
vhodný i na kontaktní čočky, s
dobou použitelnosti 3 měsíce po
prvním otevření.
286,Zdravotnický prostředek.

www.lekarna-uzamku.cz

246,se zákaznickou kartou
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AKCE 5+1 na kojenecká mléka

Premium

5

Comfort
+1
ZDARMA

-30 Kč

-60 Kč
Prostamol Uno

Detritin 2000 IU

90 měkkých tobolek

60 tablet
Obsahuje vitamin D, který
má v těle příznivý vliv na
vstřebávání a využití vápníku
a fosforu z potravy.
Důležitý pro podporu kostí
a zubů, ale také udržení
normální funkce imunitního
systému a k činnosti svalů.

Rostlinný léčivý přípravek
obsahující skupinu látek,
které působí různými
mechanismy na zbytnělou
prostatu a zlepšují močové
obtíže.
Obsahuje extrakt serenoa
repens.
Lék k vnitřnímu užití.

749,-

206,-

689,-

176,-

Doplněk stravy.

se zákaznickou kartou

-166 Kč

se zákaznickou kartou

-50 Kč
Flector EP Gel

Condrosulf 400

100g

180 tvrdých tobolek

Potlačuje bolest svalů
a kloubů, tlumí zánět
a snižuje otok.

Švýcarský produkt k léčbě
artrózy kolene, kyčle a kloubů
prstů ruky.
Podporuje látkovou výměnu
v chrupavce.
Užívá se obvykle 2x ročně
po dobu 3 měsíců.

K léčbě bolestivých poranění
jako jsou podvrtnutí, natažení, zhmoždění.
Dobře se vstřebává.

1216,Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje chondroitin sulfát.

Určeno pro dospělé a mladistvé od 14 let.
Volně prodejný léčivý přípravek k zevnímu použití.
Obsahuje diclofenacum epolaminum.

1050,se zákaznickou kartou

-50 Kč

204,-

154,se zákaznickou kartou

-40 Kč
Apo-Ibuprofen 400mg

Magnex 375mg + B6

100 potahovaných tablet

250 tablet

Uleví od bolesti hlavy, zubů, zad,
při bolestivé menstruaci, při bolesti
svalů a kloubů provázející chřipková
onemocnění, při poranění měkkých
tkání jako je pohmoždění a podvrtnutí.

Hořčík přispívá ke snížení únavy
a vyčerpání, k zachování normální
funkce svalů (včetně svalu srdečního)
a nervů. Pomáhá udržovat normální
stav kostí a zubů. Vitamín B6 je
nezbytný doplněk pro efektivní využití
hořčíku organismem. V 1 tabletě je
obsaženo 375 mg hořčíku.

Snižuje horečku a tlumí projevy
zánětu.
Volně prodejný lék
k vnitřnímu užití.
Obsahuje ibuprofen.

159,-

234,-

109,-

194,-

se zákaznickou kartou

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

Doplněk stravy.

www.lekarna-uzamku.cz

se zákaznickou kartou
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