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Akční ceny platí od 1. 10. 2021 do 31. 10. 2021 nebo do vyprodání zásob

Olynth® HA
1 mg/ml,
nosní sprej,
roztok

RÝMA

Sinex Vicks Aloe
a Eukalyptus

RÝMA

0,5 mg/ml nosní sprej,
roztok 15 ml

CHŘIPKA,

NACHLAZENÍ
COLDREX®
Horký nápoj citron

10 sáčků

10 ml

• rychle uvolňuje ucpaný
nos a zvlhčuje nosní
sliznici
• účinkuje po dobu
10 hodin
V akci také další léčivé
přípravky Olynth®.
Reklama na léčivý přípravek. Nosní sprej,
roztok Olynth® HA 1 mg/ml obsahuje
xylometazolin-hydrochlorid a je určen
k podání do nosu.*

Stoptussin®
kapky

– 22 Kč

121,akční cena

99,KAŠEL

50 ml

• nosní sprej k úlevě od
příznaků ucpaného nosu
• uvolní ucpaný nos během
několika minut, účinek
trvá až 12 hodin
• obsahuje extrakt z aloe
vera a eukalyptol (cineol)
Léčivý přípravek k nosnímu
podání, obsahuje léčivou látku
oxymetazolin-hydrochlorid.*

– 12 Kč

109,akční cena

97,-

KAŠEL
Sinecod 50 mg
tablety s prodlouženým
uvolňováním

10 ks

• správná volba proti kašli
díky 2 účinným látkám
• tlumí suchý dráždivý kašel
a usnadňuje vykašlávání
V akci také Stoptussin® sirup,
180 ml, cena 147 Kč.
Stoptussin, perorální kapky, roztok;
Stoptussin sirup jsou léčivé přípravky
k vnitřnímu užití.*

Strepsils
Med a Citron

175,akční cena

147,BOLEST V KRKU

24 pastilek

V akci také Sinecod 5 mg/ml
perorální kapky, roztok 20 ml,
cena 144 Kč; Sinecod 1,5 mg/ml,
sirup 200 ml, cena 164 Kč.
Sinecod je lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje butamirati citras.*

Nalgesin® S
275 mg

– 14 Kč

198,akční cena

184,BOLEST

**na základě studie In-vitro

akční cena

164,-

Lék k vnitřnímu užití.*

KAŠEL

ACC® LONG
600 mg šumivé tablety, 20 tbl.

• léčí vlhký kašel
• lze užívat od prvních příznaků kašle
• má rychlý nástup účinku
• rozpouští hlen a usnadňuje
vykašlávání
• má navíc antioxidační účinek

– 35 Kč

229,akční cena

194,-

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

BRUFEN® 400 mg

BOLEST

40 potahovaných tablet

znáte
z TV

znáte
z TV
znáte
z TV

V akci také Strepsils Pomeranč s Vitaminem C, 24 pastilek,
cena 164 Kč; Strepsils Mentol a Eukalyptus, 24 pastilek,
cena 164 Kč; Strepsils Citron bez
cukru, 24 pastilek, cena 164 Kč;
– 35 Kč
Strepsils Jahoda bez cukru,
24 pastilek, cena 164 Kč; Strepsils
199,Med a Citron, 36 pastilek, cena
akční cena
199 Kč.
Léky k vnitřnímu užití.*

179,-

V akci také další přípravky
COLDREX®.

100 potahovaných tablet

Zastavte bolest v krku
hned na začátku!
• rychlá úleva od bolesti
v krku
• ničí bakterie, kvasinky
i viry už po 1 minutě**
• pro děti od 6 let a dospělé

– 15 Kč

znáte
z TV

• tablety s prodlouženým uvolňováním proti suchému
dráždivému kašli různého původu
• vhodný od 12 let a pro dospělé

– 28 Kč

• odstraňuje příznaky
chřipky a nachlazení
• díky paracetamolu
snižuje horečku,
odstraňuje bolest
hlavy a bolest v krku
• s přídavkem léčivé
látky na uvolnění
ucpaného nosu
a s vitaminem C

164,-

• lék proti bolesti
hlavy, zubů, zad,
svalů, kloubů,
menstruační bolesti, bolesti spojené s nachlazením
• mírní bolest, horečku a zánět
• rychlý nástup analgetického účinku
V akci také Nalgesin® S 275 mg,
20 potahovaných tablet,
cena 114 Kč.
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje sodnou sůl
naproxenu.*

– 35 Kč

199,akční cena

164,-

• úleva od bolesti
hlavy, migrény, zubů, šíje, zad, kloubů
a při chřipkových onemocněních
• snižuje horečku
V akci také BRUFEN® 400 mg,
30 potahovaných tablet,
cena 64 Kč.
BRUFEN® 400 mg potahované tablety
je léčivý přípravek k vnitřnímu užití
s léčivou látkou ibuprofen.*

– 25 Kč

169,akční cena

144,-

AKČNÍ NABÍDKA
Otrivin MENTHOL
1 mg/ml nosní sprej

RÝMA

QUIXX®,
nosní sprej

RÝMA

30 ml

• nosní sprej, který pomáhá rychle
uvolnit ucpaný nos do 2 minut a při
zánětu dutin
• aplikace ráno a večer zajistí úlevu
od ucpaného nosu až na 24 hodin
• neobsahuje konzervanty

• účinně a bezpečně pomáhá uvolnit
ucpaný nos při nachlazení, chřipce
a alergii
• obnovou funkcí nosu snižuje
riziko komplikací (zánět středního
ucha, zánět dutin)
• nevyvolává závislost, bezpečný
při dlouhodobém používání
• obsahuje pouze přírodní složky
• mohou ho používat i těhotné a kojící ženy a děti
od 6 měsíců věku

12 Kč

116,-

Otrivin Menthol 1 mg/ml nosní sprej,
roztok, Otrivin 1 mg/ml nosní sprej
a Otrivin Rhinostop 0,5 mg/ml
+ 0,6 mg/ml nosní sprej, roztok obsahují
xylometazolin. Léky k podání do nosu.*

akční cena

104,BOLEST

Ibalgin® 400 mg
48 potahovaných tablet

V akci také QUIXX® soft, nosní sprej, 30 ml, cena 129 Kč;
QUIXX® extra, nosní sprej, 30 ml,
cena 139 Kč; QUIXX® baby, nosní – 18 Kč
kapky, 10 ml, cena 129 Kč.
Hypertonický roztok mořské vody,
obsahuje vodu z oceánu a čištěnou
vodu. Zdravotnický prostředek k aplikaci
do nosu, k úlevě od ucpaného nosu.*

VALETOL®

ACYLPYRIN®

CHŘIPKA,
NACHLAZENÍ

10 tablet

roztok 10 ml

V akci také Otrivin 1 mg/ml nosní sprej,
roztok 10 ml, cena 94 Kč; Otrivin
Rhinostop 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml
nosní sprej, roztok 10 ml,
–
cena 144 Kč.

ŘÍJEN 2021

147,-

akční cena

129,BOLEST

24 tablet

znáte
z TV
• lék při chřipce a nachlazení
• snižuje horečku a uleví od bolesti hlavy, kloubů a svalů
provázející chřipková onemocnění
V akci také ACYLPYRIN® 500 mg šumivé
tablety, 15 tablet, cena 69 Kč;
ACYLPYRIN® + C, 12 šumivých
–7
tablet, cena 77 Kč.
ACYLPYRIN® 500 mg tablety. Volně
prodejný lék k vnitřnímu užití. Jedna
tableta obsahuje 500 mg kyseliny
acetylsalicylové.*

Neo-angin®
bez cukru

Kč

40,-

akční cena

33,-

BOLEST V KRKU

24 pastilek
Komplexní řešení
bolesti v krku!
• ulevuje od mírné bolesti
a škrábání v krku, dezinfikuje
ústní dutinu, potlačuje zánět
• pro dospělé a děti od 6 let
V akci také Neo-angin® třešeň a šalvěj, 24 pastilek, každý
za cenu 157 Kč; Orocalm Forte 3 mg/ml orální sprej, 15 ml,
cena 164 Kč; Orocalm 1,5 mg/ml orální sprej,
30 ml, cena 149 Kč.

• pomáhá při bolesti hlavy, zubů,
zad, svalů a kloubů, menstruační
bolesti
• snižuje horečku a tlumí zánět

– 12 Kč

96,-

Lék na léčbu bolesti hlavy, zubů,
zad v křížové oblasti
a při menstruaci.

– 15 Kč

99,-

akční cena

84,-

akční cena

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje
ibuprofenum.*

VALETOL® 300 mg/150 mg/50 mg
tablety. Volně prodejný lék k vnitřnímu
užití. Pouze pro krátkodobé použití.*

LACTULOSA
BIOMEDICA
sirup

ZAŽÍVÁNÍ

BIOPRON® 9
Premium

ZAŽÍVÁNÍ

– 41 Kč

Léčivo proti zácpě, sirup k vnitřnímu
užití, léčivá látka lactulósa.*

185,akční cena

144,-

V akci také BIOPRON® Laktobacily
BabyBifi+, 30 tobolek, cena 169 Kč.
Doplňky stravy.*

Espumisan® 40 mg
100 měkkých tobolek

Lepicol®
pro zdravá střeva

ZAŽÍVÁNÍ

1 cps. = 1,63 Kč

1 tob. = 8,30 Kč

• 70 % imunitních
buněk se nachází ve střevech,
a proto je vhodné o střeva pečovat
• Biopron® 9 Premium doplňuje
střevní mikrobiotu probiotiky
a prebiotiky

157,-

180 kapslí

30 tobolek

500 ml

• léčivý přípravek používaný
jako laxativum
• účinné, ale zároveň šetrné
projímadlo, které působí místně
v tlustém střevě a nevstřebává se
• způsobuje změknutí stolice,
nenarušuje fyziologickou činnost
střev

84,-

Neo-angin® bez cukru 1,2 mg/0,6 mg/5,72 mg pastilky, Neo-angin®
třešeň 1,2 mg/0,6 mg/5,72 mg pastilky
a Neo-angin® šalvěj 1,2 mg/0,6 mg/5,72 mg – 20 Kč
pastilky jsou léky k místnímu užití v ústech
177,a krku. Orocalm 1,5 mg/ml orální sprej,
roztok a Orocalm Forte 3,0 mg/ml orální
akční cena
sprej, roztok jsou léčivé přípravky s léčivou
látkou benzydamin-hydrochlorid k místnímu
užití v ústech a v krku.*

• komplexní vlákninový přípravek
obsahující jemné psyllium, které
přispívá k udržování normálního
pohybu střev
• obohaceno o 5 specifických
kmenů živých kultur a inulín, jež
slouží jako výživa pro živé kultury

– 80 Kč

329,akční cena

249,-

V akci také Lepicol® pro zdravá
střeva, 180 g, cena 229 Kč;
Lepicol® PLUS trávicí enzymy,
180 g, cena 279 Kč;
Lepicol® PLUS trávicí enzymy,
180 kapslí, cena 339 Kč.
Doplněk stravy.*

– 45 Kč

339,akční cena

294,ZAŽÍVÁNÍ

znáte
z TV

• pro úlevu od nadýmání
• lze užívat dlouhodobě
• Espumisan® kapky 100 mg/ml je vhodný i pro kojence a děti do 6 let
V akci také Espumisan® 100 mg/ml, perorální kapky, emulze, 30 ml, cena 134 Kč /Lék Espumisan® obsahuje simetikon. K vnitřnímu užití.*

– 30 Kč

179,akční cena

149,-

www.pharmapoint.cz

Olfen Neo Forte

TOPICKÁ BOLEST

20 mg/g gel, 100 g

KLOUBY
ALAVISTM
MAXIMA Triple Blend
Extra silný

COLAFIT

KOLAGEN

60 kostiček

1 kostička = 5,82 Kč

700 g

100 g = 170,57 Kč

znáte
z TV
Olfen Neo Forte při intenzivní,
náhle vzniklé bolesti zad, svalů a kloubů.
V akci také Olfen gel, 100 g,
cena 159 Kč.
Olfen Neo Forte obsahuje diclofenacum
diethylaminum. Olfen obsahuje diclofenacum
natricum. Léčivé přípravky k zevnímu použití.
Nepoužívejte souběžně.*

Megafyt
Průdušková
čajová směs

– 43 Kč

282,akční cena

239,ČAJ

• otázka, existuje-li lepší produkt
na klouby, je zbytečná
• prémiový produkt pro klouby
nejen pro sportovce
• užívání na 5 měsíců!
Doplněk stravy.*

– 171 Kč

1365,akční cena

1194,-

TEREZIA Hlíva
s rakytníkovým olejem
60+60 kapslí
1 cps. = 3,24 Kč

20 sáčků

• čistý krystalický kolagen ve formě
měkkých, snadno polykatelných
kostiček
• balení na 2 měsíce užívání – stačí
pouze 1 kostička denně
• bez barviv a přídavných látek
Doplněk stravy.*

– 60 Kč

409,akční cena

349,-

IMUNITA
TEREZIA
Hlíva s rakytníkovým
olejem

100+100 kapslí
1 cps. = 2,95 Kč

• tradiční rostlinný léčivý
přípravek používaný
při akutních onemocněních
horních cest dýchacích
doprovázených kašlem
• usnadňuje odkašlávání,
rozpouští a uvolňuje hleny
V akci také další registrované čajové
směsi Megafyt Pharma.
Léčivý čaj. Perorální, orální, inhalační
podání. Použití tohoto tradičního
rostlinného léčivého přípravku je založeno
výlučně na zkušenosti z dlouhodobého
použití.*

GS Vitamin C
1000 se šípky

– 6 Kč

– 30 Kč

50,-

419,-

akční cena

akční cena

•
•
•
•

nejsilnější hlíva na trhu**
hlíva z českých pěstíren
rakytník podporuje funkci imunitního systému
bez příměsí a konzervačních látek

**Nejvyšší obsah deklarovaných betaglukanů. Dle průzkumu z lékáren, červen 2021.

44,-

389,-

VITAMIN

Celaskon® 500 mg
červený pomeranč

100+20 tablet

Doplněk stravy.*

VITAMIN

30 šumivých tablet

1 tbl. = 1,99 Kč

MAGNESIUM
B-KOMPLEX
IMMUNE

– 40 Kč

629,akční cena

589,MINERÁL

20 šumivých tablet
1 tbl. = 4,35 Kč

• obohacen o přírodní
sílu šípků
• navíc unikátní tableta
TIME-RELEASE zajišťující
postupné uvolňování
• vitamin C podporuje
imunitu a přispívá ke snížení
míry únavy a vyčerpání
V akci také GS Vitamin C 500
se šípky, 100+20 tablet, cena 164 Kč.
Doplněk stravy.*

– 40 Kč

279,akční cena

239,-

• zmírňuje a zkracuje
příznaky chřipky
a nachlazení
• podpořte svoji imunitu
pravidelným užíváním
• zvýšená potřeba užívání např.
také při sportu, namáhavé práci,
kojení, v těhotenství, po úrazech
nebo u kuřáků
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje acidum
ascorbicum.*

Bepanthen® Baby / 100+30 g

– 28 Kč

172,akční cena

144,-

• 100% denní dávka hořčíku,
zinku, vitaminů B1, B6, B12
- plně rozpustná tableta
(nezanechává usazeniny)
• vysoce vstřebatelné
(forma citrátu)
• zinek pro podporu imunity
• slazeno stévií, bez umělých
sladidel
Doplněk stravy.*

– 18 Kč

105,akční cena

87,-

PÉČE O TĚLO

Trojitá péče o miminka i maminky
• pomáhá chránit zadeček před vznikem opruzení
• přirozeně regeneruje a hydratuje
• péče o prsní bradavky

– 35 Kč
**

**Nejdůvěryhodnější značka roku 2020 v kategorii dětské krémy proti opruzeninám. (www.duveryhodneznacky.cz)

Kosmetický přípravek. L.CZ.MKT.CC.02.2021.2169*

339,akční cena

304,-

AKČNÍ NABÍDKA
TUSSIREX® sirup

KAŠEL

120 ml

KAŠEL

PROSPAN®
7 mg/ml sirup

ŘÍJEN 2021

Hedelix® sirup

KAŠEL

100 ml

100 ml

• sirup na všechny
druhy kašle spojené
s nachlazením
• zmírňuje suchý dráždivý
i průduškový kašel
• rychlá úleva
V akci také TUSSIREX® Junior sirup,
120 ml, cena 149 Kč; TUSSIREX®
noční sirup, 120 ml, cena 189 Kč;
TUSSIREX® pastilky proti kašli,
20 pastilek, cena 159 Kč.
Zdravotnický prostředek.*

Nasivin® Sensitive

– 16 Kč

165,akční cena

149,RÝMA

0,5 mg/ml nosní sprej,
roztok 10 ml

Voltaren Emulgel
10 mg/g gel

PROSPAN® 7 mg/ml sirup je léčivý
přípravek k perorálnímu užití.
Obsahuje účinnou látku Hederae
helicis folii extractum siccum.*

144,-

BIOTUSSIL®

RÝMA,
NACHLAZENÍ

akční cena

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje hustý
extrakt z břečťanového listu.
Použití tohoto tradičního rostlinného
léčivého přípravku je založeno výlučně
na zkušenosti z dlouhodobého použití.*

VIRUPROTECT
sprej

– 42 Kč

169,akční cena

127,NACHLAZENÍ

7 ml

– 35 Kč

– 12 Kč

109,akční cena

97,-

TOPICKÁ BOLEST

150 g

Tradiční rostlinný léčivý přípravek
při rýmě a zánětu nosních dutin.

169,akční cena

134,-

Lék k vnitřnímu užití. Vitamín C
je doplněk stravy se sladidlem.*

TANTUM VERDE®
Lemon

BOLEST V KRKU

20 pastilek

• při akutním
riziku infekce
a při prvních
známkách
nachlazení
• chrání proti virům způsobujícím
běžné nachlazení
V akci také VIRUPROTECT sprej,
20 ml, cena 369 Kč.
Zdravotnické prostředky.*

– 70 Kč

249,akční cena

179,-

ÚSTNÍ HYGIENA
TePe Original
mezizubní kartáček,
velikost 2

6 ks

Voltaren Emulgel působí
přímo v místě bolesti
trojím účinkem:
• uleví od bolesti
• tlumí zánět
• zmenšuje otok

znáte
z TV

V akci také Voltaren Rapid 25 mg měkké tobolky,
20 tobolek, cena 119 Kč; Voltaren 140 mg léčivá
náplast, 5 ks, cena 304 Kč.
Voltaren Emulgel 10 mg/g gel je lék
k vnějšímu použití. Obsahuje diclofenacum
diethylaminum. Voltaren Rapid 25 mg
měkké tobolky je lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje diclofenacum kalicum. Voltaren
140 mg léčivá náplast je lék k vnějšímu
použití. Obsahuje diclofenacum natricum.*

169,-

• Expektorans ve formě
sirupu
• podpůrná léčba při kašli
provázejícím nachlazení
• již od narození

Nyní k nákupu
Vitamín C 60 tablet
NAVÍC za 0,01 Kč

znáte

Nasivin® Sensitive 0,5 mg/ml nosní sprej,
roztok je lék k nosnímu podání s léčivou
látkou oxymetazolin-hydrochlorid.*

– 25 Kč

100 ml

• zkracuje trvání rýmy
z TV
v průměru o 2 dny
a působí protivirově
• účinek se může projevit
do 25 sekund po podání
a přetrvává až 12 hodin
• neobsahuje konzervační látky
• sprej proti rýmě pro děti
od 6 let, dospívající a dospělé
V akci také Nasivin® Sensitive
pro děti 0,25 mg/ml nosní sprej,
roztok, 10 ml, cena 99 Kč.

• rostlinný léčivý přípravek
• uvolňuje hleny v dýchacích
cestách
• usnadňuje vykašlávání
a ulevuje od kašle
• přípravek je možné užívat
od narození

– 25 Kč

279,akční cena

254,-

• lék na bolest a zánět v krku a dutině ústní
• pastilky bez cukru ve čtyřech příchutích - Eucalyptus,
Lemon, Mint a Orange and Honey
V akci také TANTUM VERDE® roztok, 120 ml;
TANTUM VERDE® Spray 0,15%, 30 ml;
TANTUM VERDE® Spray Forte
– 23 Kč
0,30%, 15 ml, každý za cenu
149 Kč.
172,Léky s účinnou látkou benzydamin
hydrochlorid. K místnímu užití v ústech
a v krku.*

HemaGel® PROCTO čípky

akční cena

149,-

• ekologické mezizubní
kartáčky sníží uhlíkovou
stopu o 80 % díky materiálu
z obnovitelných zdrojů, novým
postupům ve výrobě a také
díky využití solární energie
• a to vše bez jakýchkoliv
změn kvality, funkčnosti
nebo designu produktu
V akci také TePe Original
mezizubní kartáčky velikosti 0, 1,
3, 4 a 5, 6 ks, každý za cenu 99 Kč.
Zdravotnický prostředek.*

– 30 Kč

129,akční cena

99,-

HEMOROIDY

10 ks
•
•
•
•

čípky podporují hojení akutních i chronických ran sliznice konečníku
zmírňují krvácení, pálení, svědění a odstraňují bolest u hemoroidů, fisur a také po Barronově ligatuře
zavádí se pouze 1 čípek denně
nevytéká z konečníku

Zdravotnický prostředek.*

– 46 Kč

260,akční cena

214,-

AKČNÍ NABÍDKA
OČI

Ocuvite® LUTEIN
forte

Hyal-Drop®
multi oční kapky

OČI

10 ml

60+30 kapslí

• pro Váš ostrý zrak s unikátní
formou luteinu s postupným
uvolňováním
• složení potvrzené vědeckými
poznatky

– 82 Kč

499,akční cena

417,-

Doplněk stravy.*

GS Extra Strong
Vitamin D3 2000 IU

VITAMIN

V akci také Artelac® TripleAction
oční kapky, 10 ml, cena 247 Kč.
Zdravotnické prostředky.*

Vitamin D3
2000 IU

TEREZIA Černý
česnek

IMUNITA

60 kapslí
1 cps. = 5,82 Kč

1 cps. = 4,63 Kč

• účinná pomoc
pro podrážděné
a unavené oči
• použitelnost 6 měsíců
po otevření
• bez konzervantů, vhodný
i pro velmi citlivé oči

ŘÍJEN 2021

– 39 Kč

226,akční cena

187,VITAMIN

• česnek pomáhá regulovat hladinu
cholesterolu a lipidů v krvi
• podporuje imunitu
• bez zápachu a palčivé chuti
• nedráždí sliznice zažívacího ústrojí
Doplněk stravy.*

Vitamin C
1000 mg

– 80 Kč

429,akční cena

349,VITAMIN

90 kapslí

60 tobolek

20 šumivých tablet

1 cps. = 2,16 Kč

1 tob. = 2,48 Kč

1 tbl. = 3,85 Kč

• extra silný vitamin D3
pro podporu imunity
a zdravé kosti a zuby
• 2000 IU vitaminu D3
v jediné kapsli
• navíc s olivovým
olejem pro vysokou
vstřebatelnost

• k udržení zdravých kostí a zubů
• podpora imunitního systému
• správné vstřebávání vápníku
a fosforu
• pro dospělé a děti od 3 let

• vitamin C přispívá k normální funkci imunitního systému
• vhodné k užívání v období fyzické námahy, stresu
a v období rekonvalescence
• komfortní užívání ve vodě
– 10 Kč
rozpustných tablet

– 28 Kč

V akci také GS Vitamin D3 400 IU
kapky, 10,8 ml, cena 189 Kč.
Doplněk stravy.*

Preventan® Clasic

222,akční cena

194,IMUNITA

90 tablet
1 tbl. = 5,04 Kč

Nyní k nákupu
Preventan® Clasic
30 tablet NAVÍC
za 0,01 Kč

• k dlouhodobému užívání pro podporu imunity!
• unikátní složení - patentovaná látka ProteQuine®
a vitamin C k normální funkci
– 45 Kč
imunity
V akci také Preventan® Clasic
s příchutí, 90 tablet, cena 454 Kč.
Doplněk stravy.*

499,akční cena

454,-

V akci také Vitamin D3 baby 400 IU
kapky, 10 ml, cena 129 Kč.
Doplněk stravy.*

GS SUPERKY
probiotika

– 40 Kč

189,akční cena

149,IMUNITA

V akci také Vitamin C 250 mg,
120 tablet, cena 94 Kč.
Doplněk stravy.*

APO-Lactobacillus

87,akční cena

77,-

ZAŽÍVÁNÍ

30 kapslí
1 cps. = 6,80 Kč

60+20 kapslí
1 cps. = 4,93 Kč

• unikátní komplex
9 odolných kmenů
bakterií
• 21 miliard
životaschopných
mikroorganismů**
v denní dávce (2 kapsle)
• navíc selen pro podporu
imunity a prebiotika
**Uvedené množství
odpovídá okamžiku výroby.

V akci také GS SUPERKY probiotika,
30+10 kapslí, cena 229 Kč.
Doplněk stravy.*

SUPER IMUN

– 65 Kč

459,akční cena

394,-

• 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.*

– 65 Kč

269,akční cena

204,IMUNITA

60 tablet
1 tbl. = 6,40 Kč

• přípravek obsahuje betaglukany, vitamin D, C a vitaminy skupiny B
• vhodné pro pacienty s problémy imunitního systému a lidi v dlouhodobém stavu únavy a vyčerpání
Doplněk stravy.*

– 86 Kč

470,akční cena

384,-

PROLACTON® Plus

ZAŽÍVÁNÍ

60 tobolek
1 tob. = 4,57 Kč

TEREZIA Čaga
+ Reishi a Rakytník

ZAŽÍVÁNÍ

Vitar PROBIOTIKA
EKO

60 kapslí

30 kapslí

1 cps. = 6,82 Kč

1 cps. = 3,13 Kč

znáte
z TV

• měsíční kúra pro
dlouhodobý efekt
• imunitní systém
• 5 kmenů laktobacilů a bifidobakterií
+ komplex trávicích enzymů a vitamin C
• 5 miliard živých bakterií s garancí
množství po celou dobu
– 56 Kč
použitelnosti
• pohodlné dávkování 1–2 tobolky
330,denně
akční cena
• probiotika od 3 let

• pro podporu střevní
mikroflóry
• 1,5 miliardy termostabilních bakterií + vláknina
(prebiotika) + vitamin C
– 46 Kč
• vegan, neobsahuje laktózu

Doplněk stravy.*

Doplněk stravy.*

274,-

Nizoral® 20 mg/g
šampon

PÉČE O VLASY

140,-

V akci také další přípravky z řady
Vitar EKO.

akční cena

94,-

Bioaktivní® Q10
GOLD 100 mg

V akci také Nizoral® care
tonicum, 100 ml, cena 209 Kč.

– 70 Kč

Nizoral® 20 mg/g šampon je volně
prodejný léčivý přípravek k vnějšímu
použití s obsahem účinné látky
ketokonazol. Nizoral® care tonicum
je kosmetický přípravek.*

399,akční cena

329,-

Doplněk stravy.*

499,akční cena

409,-

Doplněk stravy.*

1 cps. = 5,65 Kč

• 4 účinné složky v 1 kapsli
• obsahuje meruňková jádra
s vitaminem B17
• hlíva ústřičná z českých pěstíren
• reishi a rakytník podporují
obranyschopnost organizmu

– 74 Kč
• patentovaná receptura koenzymu
Q10 s vynikající vstřebatelností
• vyrobeno v Dánsku

– 90 Kč

60 kapslí

1 cps. = 20,13 Kč

• bojuje proti příčině lupů
• zmírňuje svědění
a zarudnutí pokožky hlavy
• prevence a léčba kožních
infekcí způsobených
kvasinkami nebo plísněmi

• vzácná houba
ze Sibiře, obohacená
o reishi a rakytník
pro podporu
obranyschopnosti
a vitamin E pro ochranu buněk
před oxidativním stresem
• obsahuje deklarované
množství významného enzymu
superoxiddismutázy, betaglukanů
a vitaminu E

IMUNITA
B17 APRICARC
s meruňkovým olejem

VITALITA

30 kapslí

100 ml

IMUNITA

678,akční cena

604,-

– 70 Kč

V akci také B17 APRICARC
s meruňkovým olejem, 180 kapslí,
cena 849 Kč.
Doplněk stravy.*

409,akční cena

339,-

OTEVÍRACÍ DOBA:
Po-Pá: 7.30 – 16.30
ADRESA:
Náměstí 10
751 01 Tovačov

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

KONTAKT:
tel.: 605 205 848
e-mail: info@lekarna-uzamku.cz
web: www.lekarna-uzamku.cz

Těšíme se na Vaši návštěvu!

BOHATÝ
BEZLEPKOVÝ Co je potřeba udělat:
Rezervace
eReceptu
SORTIMENT
Pokud máte eRecept, tak si jej můžete kdykoliv a kdekoliv rezervovat
a Vaši rezervaci pohodlně vyzvednout v lékárnách PharmaPoint.*

3

2

14 13

4 3
• Zadat číslo Vašeho eReceptu naskenováním QR 9kódu
6 nebo přepsáním či zkopírováním 12-ti
28
místného kódu přímo z SMS, kterou byl zaslán odkaz na Váš32eRecept
12 9vyzvednout
8 5
• Vybrat PharmaPoint lékárnu, kde si chcete léky z rezervovaného eReceptu
8 6 23 18
• Doplnit Vaše kontaktní údaje
8 17
• Odeslat rezervaci
14 11
10 6
• Vyčkat na SMS / e-mail o možnosti vyzvednutí rezervace 10 8
25 24
• Případný doplatek uhradíte až při vyzvednutí rezervace ve Vámi vybrané PharmaPoint
lékárně

Vámi vybrané produkty na bezlepek.pharmapoint.cz

www.pharmapointnapredpis.cz
* Zarezervovat lze pouze platnéve
eReceptyvíce
vydané v České
republice
obsahujícílékárnách
12-ti místný unikátní identifiPharmaPoint
kátor (kód), jejichž zbývající platnost není kratší než 3 pracovní dny. Rezervaci lze učinit na www.pharmapointnapredpis.cz, kde najdete také více informací a rezervační podmínky.
si můžete vyzvednout
než
175
155
* 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. Ilustrační obrázky.

