
CHŘIPKA

TOPICKÁ BOLEST

RÝMA

BOLEST

RÝMA

BOLESTVALETOL®

24 tablet

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

V akci také VALETOL®, 12 tablet, 
cena 49 Kč.

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

akční cena

– 13 Kč

107,-

120,-

akční cena

– 20 Kč

134,-

154,-

akční cena

– 22 Kč

139,-

161,-

akční cena

– 22 Kč

77,-

99,-

akční cena

– 85 Kč

614,-

699,-

KAŠELACC® LONG
600 mg šumivé tablety, 10 tbl.

KAŠEL

Léčí vlhký kašel.

• má rychlý nástup účinku od 1.dne
• rozpouští hlen a usnadňuje 

vykašlávání
• má navíc antioxidační účinek

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

KAŠEL

akční cena

– 23 Kč

124,-

147,-
akční cena

– 11 Kč

154,-

165,-
akční cena

– 23 Kč

124,-

147,-

akční cena

– 44 Kč

224,-

268,-

QUIXX® extra, 
nosní sprej
30 ml

• uvolňuje ucpaný nos 
při nachlazení a chřipce

• díky eukalyptové silici 
přináší ještě lepší pocit 
průchodného nosu; má 
silný osvěžující účinek

• obsahuje pouze přírodní 
složky

• nevyvolává závislost
• pro dospělé a děti od 6 let

V akci také QUIXX® soft, 
nosní sprej, 30 ml, 
cena 129 Kč.

Hypertonický roztok mořské vody, 
obsahuje vodu z oceánu, čištěnou 
vodu a eukalyptovou silici. Zdravotnický 
prostředek k aplikaci do nosu, k úlevě 
od ucpaného nosu.*

znáte 
z TV

Ibalgin®

Duo Effect
100 g

• kombinace dvou účinných látek k potlačení bolesti
• zmírňuje zánět a urychluje vstřebávání modřin

V akci také Ibalgin® gel, 100 g, 
cena 149 Kč; Ibalgin® krém, 
100 g, cena 149 Kč.

Ibalgin® Duo Effect je lék k vnějšímu 
použití.*

AKČNÍ
NABÍDKA
Akční ceny platí od 01. 02. 2022 do 28. 02. 2022  nebo do vyprodání zásob w w w . p h a r m a p o i n t . c z

ÚNOR 2022

Sinex Vicks Aloe 
a Eukalyptus 
0,5 mg/ml nosní sprej,
roztok 15 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.*

OSCILLOCOCCINUM®

30 dávek

• prevence 
a léčba 
chřipkových 
stavů, jako jsou 
např. horečka, 
zimnice, bolest hlavy, únava a bolesti svalů

• bez věkového omezení 
• může se užívat během těhotenství a kojení

V akci také OSCILLOCOCCINUM®, 
6 dávek, cena 189 Kč. 

Oscillococcinum® je homeopatický léčivý 
přípravek k vnitřnímu užití, užívaný tradičně 
v homeopatii k prevenci a léčbě chřipkových 
stavů. Obsahuje Anas barbariae, hepatis et 
cordis extractum 200 K.*

• ulehčuje vykašlávání 
• uvolňuje zahlenění
• zmírňuje kašel
• bez cukru a alkoholu
• jahodová příchuť

V akci také MUCOSOLVAN® long 
e� ect, 20 tobolek, cena 139 Kč;
MUCOSOLVAN® Junior, 100 ml, 
cena 109 Kč; MUCOSOLVAN® 
roztok k perorálnímu podání 
a inhalaci, 60 ml, cena 87 Kč.

MUCOSOLVAN® pro dospělé je volně 
prodejný lék k vnitřnímu užití. Obsahuje 
ambroxoli hydrochloridum.*

MUCOSOLVAN®

pro dospělé 
100 ml

TUSSIREX® sirup
120 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 154 Kč; TUSSIREX® noční 
sirup, 120 ml, cena 189 Kč;
TUSSIREX® pastilky proti kašli, 
20 pastilek, cena 159 Kč.

Zdravotnický prostředek.*

Apo-Ibuprofen 
400 mg potahované tablety
100 potahovaných tablet

• uleví od bolesti hlavy, zad, 
kloubů i menstruační bolesti

• snižuje horečku a tlumí projevy 
zánětu 

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje 
ibuprofenum.*



ZAŽÍVÁNÍ ZAŽÍVÁNÍ

akční cena

– 60 Kč

249,-

309,-

BIOPRON® 9 
Immunity s vitaminem D3
30 tobolek
1 tob. = 8,30 Kč

Pro každodenní péči o střevní 
mikrobiotu a díky obsahu vitaminu 
D3 pro podporu imunitního 
systému.

Doplněk stravy.*

akční cena

– 26 Kč

189,-

215,-

KAŠELSTODAL®

200 ml

• zklidní suchý kašel
• uleví od vlhkého kašle
• tradiční rostlinný léčivý přípravek
• rodinné balení 200 ml

Stodal® je léčivý přípravek k vnitřnímu 
užití. Použití tohoto tradičního 
rostlinného léčivého přípravku 
je založeno výlučně na zkušenosti 
z dlouhodobého použití.*

Stoptussin
kapky 50 ml

• správná volba proti kašli díky 
2 účinným látkám

• tlumí suchý dráždivý kašel 
a usnadňuje vykašlávání

V akci také Stoptussin, 
sirup 180 ml, cena 149 Kč.

Stoptussin, perorální kapky, roztok; 
Stoptussin, sirup jsou léčivé přípravky 
k vnitřnímu užití.*

KAŠEL

akční cena

– 26 Kč

149,-

175,-
akční cena

– 25 Kč

164,-

189,-

VITAMINTEREZIA 
B-KOMPLEX super forte+
100 potahovaných tablet

• obsahuje 8 vitaminů řady B
• přispívá k normální činnosti nervové soustavy 

(B1, B3, B7, B12) a snížení únavy a vyčerpání 
(B3, B12)

V akci také TEREZIA B-KOMPLEX 
super forte+, 20 potahovaných 
tablet, cena 57 Kč.

Doplněk stravy.*

VITAMIN

akční cena

– 26 Kč

69,-

95,-

VITAMIN D3 
FORTE 1000 IU
90 tablet
1 tbl. = 0,77 Kč

Pro vaše kosti, zuby, 
imunitu

• silná dávka slunečního 
vitaminu D3

• k udržení zdravých kostí a zubů
• ke správnému fungování svalů
• s příchutí maliny

Doplněk stravy.*

akční cena

– 28 Kč

117,-

145,-

• komplexní péče o vaše zažívání
• vhodný pro dospělé, děti i kojence

Hylak forte je léčivý přípravek 
k vnitřnímu užití.*

Hylak forte
perorální roztok, 100 ml

HISBIOTIX
60 kapslí
1 cps. = 7,48 Kč

• probiotikum s 10 miliardami 
živých bakterií

• probiotika Hisbiotix jsou vhodná 
i pro osoby s histaminovou 
intolerancí a s intolerancí 
laktózy

Doplněk stravy.*

ZAŽÍVÁNÍ

akční cena

– 201 Kč

449,-

650,-

ZAŽÍVÁNÍ

VITAMINTEREZIA 
VITAMIN D3 1000 IU
30 tobolek
1 tob. = 1,97 Kč

AKČNÍ NABÍDKA ÚNOR 2022

znáte 
z TV

akční cena

– 29 Kč

159,-

188,-• 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 139 Kč /Lék Espumisan® obsahuje simetikon. K vnitřnímu užití.*

Espumisan® 40 mg
100 měkkých tobolek

akční cena

– 40 Kč

189,-

229,-
akční cena

– 10 Kč

59,-

69,-

V akci také TEREZIA VITAMIN D3 1000 IU, 
90 tobolek, cena 99 Kč.

TEREZIA 
VITAMIN 
D3 400 IU
10 ml
1 ml = 18,90 Kč

• vitamin D pro podporu tvorby kostí a zubů, 
udržuje normální funkci imunitního systému

• kapky vhodné pro děti již od narození
• nedráždí bříško díky složení bez konzervantů

Doplněk stravy.*



ZAŽÍVÁNÍ ZAŽÍVÁNÍ

akční cena

– 60 Kč

249,-

309,-

BIOPRON® 9 
Immunity s vitaminem D3
30 tobolek
1 tob. = 8,30 Kč

Pro každodenní péči o střevní 
mikrobiotu a díky obsahu vitaminu 
D3 pro podporu imunitního 
systému.

Doplněk stravy.*

akční cena

– 26 Kč

189,-

215,-

KAŠELSTODAL®

200 ml

• zklidní suchý kašel
• uleví od vlhkého kašle
• tradiční rostlinný léčivý přípravek
• rodinné balení 200 ml

Stodal® je léčivý přípravek k vnitřnímu 
užití. Použití tohoto tradičního 
rostlinného léčivého přípravku 
je založeno výlučně na zkušenosti 
z dlouhodobého použití.*

Stoptussin
kapky 50 ml

• správná volba proti kašli díky 
2 účinným látkám

• tlumí suchý dráždivý kašel 
a usnadňuje vykašlávání

V akci také Stoptussin, 
sirup 180 ml, cena 149 Kč.

Stoptussin, perorální kapky, roztok; 
Stoptussin, sirup jsou léčivé přípravky 
k vnitřnímu užití.*

KAŠEL

akční cena

– 26 Kč

149,-

175,-
akční cena

– 25 Kč

164,-

189,-

VITAMINTEREZIA 
B-KOMPLEX super forte+
100 potahovaných tablet

• obsahuje 8 vitaminů řady B
• přispívá k normální činnosti nervové soustavy 

(B1, B3, B7, B12) a snížení únavy a vyčerpání 
(B3, B12)

V akci také TEREZIA B-KOMPLEX 
super forte+, 20 potahovaných 
tablet, cena 57 Kč.

Doplněk stravy.*

VITAMIN

akční cena

– 26 Kč

69,-

95,-

VITAMIN D3 
FORTE 1000 IU
90 tablet
1 tbl. = 0,77 Kč

Pro vaše kosti, zuby, 
imunitu

• silná dávka slunečního 
vitaminu D3

• k udržení zdravých kostí a zubů
• ke správnému fungování svalů
• s příchutí maliny

Doplněk stravy.*

akční cena

– 28 Kč

117,-

145,-

• komplexní péče o vaše zažívání
• vhodný pro dospělé, děti i kojence

Hylak forte je léčivý přípravek 
k vnitřnímu užití.*

Hylak forte
perorální roztok, 100 ml

HISBIOTIX
60 kapslí
1 cps. = 7,48 Kč

• probiotikum s 10 miliardami 
živých bakterií

• probiotika Hisbiotix jsou vhodná 
i pro osoby s histaminovou 
intolerancí a s intolerancí 
laktózy

Doplněk stravy.*

ZAŽÍVÁNÍ

akční cena

– 201 Kč

449,-

650,-

ZAŽÍVÁNÍ

VITAMINTEREZIA 
VITAMIN D3 1000 IU
30 tobolek
1 tob. = 1,97 Kč

AKČNÍ NABÍDKA ÚNOR 2022

znáte 
z TV

akční cena

– 29 Kč

159,-

188,-• 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 139 Kč /Lék Espumisan® obsahuje simetikon. K vnitřnímu užití.*

Espumisan® 40 mg
100 měkkých tobolek

akční cena

– 40 Kč

189,-

229,-
akční cena

– 10 Kč

59,-

69,-

V akci také TEREZIA VITAMIN D3 1000 IU, 
90 tobolek, cena 99 Kč.

TEREZIA 
VITAMIN 
D3 400 IU
10 ml
1 ml = 18,90 Kč

• vitamin D pro podporu tvorby kostí a zubů, 
udržuje normální funkci imunitního systému

• kapky vhodné pro děti již od narození
• nedráždí bříško díky složení bez konzervantů

Doplněk stravy.*

akční cena

– 13 Kč

87,-

100,-

RÝMA OČIOČINasivin® 0,5 mg/ml 
nosní kapky
roztok 10 ml

• kapky proti rýmě pro dospělé, 
dospívající a děti od 8 let

• pro ty, kteří jsou zvyklí na svůj 
oblíbený způsob podání 
ve formě kapek

V akci také Nasivin® pro děti 
0,25 mg/ml nosní kapky, 
roztok 10 ml, cena 94 Kč.

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

Ocuvite®

LUTEIN Forte
60+30 kapslí
1 cps. = 4,63 Kč

• pro Váš ostrý 
zrak s unikátní 
formou luteinu 
s postupným 
uvolňováním

• složení 
potvrzené 
vědeckými 
poznatky

V akci také Ocuvite® COMPLETE, 
60+30 kapslí, cena 417 Kč.

Doplněk stravy.*

SystaneTM ULTRA 
BEZ KONZERVAČNÍCH LÁTEK
zvlhčující oční kapky, 10 ml

Zvlhčující oční kapky 
Systane™ ULTRA 
bez konzervačních 
látek poskytují suchým, 
unaveným a podrážděným 
očím rychlou úlevu.

V akci také SystaneTM COMPLETE 
zvlhčující oční kapky, 10 ml, cena 
289 Kč; SystaneTM HYDRATION 
zvlhčující oční kapky, 10 ml, cena 
254 Kč; SystaneTM BALANCE oční 
kapky, 10 ml, cena 239 Kč.

Zdravotnický prostředek.*

NACHLAZENÍ

Expert na zánět průdušek, dutin a nachlazení. 

• léčí zánět průdušek, běžné nachlazení, rozpouští hustý hlen, a tím usnadňuje vykašlávání
• léčivá látka z eukalyptu s protizánětlivým účinkem

V akci také Soledum® 100 mg enterosolventní měkké tobolky, 20 tobolek, cena 149 Kč.

Soledum® 200 mg enterosolventní měkké tobolky a Soledum® 100 mg enterosolventní měkké tobolky jsou registrované léky s účinnou látkou cineolum. K vnitřnímu užití.* 100 mg enterosolventní měkké tobolky jsou registrované léky s účinnou látkou cineolum. K vnitřnímu užití.*

akční cena

– 45 Kč

154,-

199,-

TOPICKÁ BOLEST KLOUBYGS Condro®

DIAMANT
100+50 tablet
1 tbl. = 4,36 Kč

• nyní v limitované edici!
• glukosamin sulfát, aescin 

a vitamin C pro tvorbu kolagenní 
sítě kloubních chrupavek

Doplněk stravy.*

KLOUBYCemio Kamzík®

60 kapslí
1 cps. = 6,48 Kč

•  jedinečné kolageny v přirozené formě: kolagen typu I 
jako hlavní součást vazů, šlach 
a kůže; kolagen typu II, obsažený 
v kloubní chrupavce

• vitamin C je důležitý pro správnou 
tvorbu kolagenu v kloubních 
chrupavkách

Doplněk stravy.*

EMOXEN gel
100 g

• gel s chladivým účinkem k lokální 
léčbě bolesti pohybového aparátu

• působí proti zánětu a otoku

Emoxen gel je léčivý přípravek pro kožní 
užití. Není vázán na lékařský předpis. 
Obsahuje naproxen.*

akční cena

– 15 Kč

149,-

164,-
akční cena

– 20 Kč

157,-

177,-
akční cena

– 25 Kč

134,-

159,-

BOLEST V KRKU CHŘIPKA, 
NACHLAZENÍBOLEST V KRKUNeo-angin®

bez cukru
24 pastilek

•  ulevuje od bolesti 
a škrábání v krku, 
dezinfi kuje ústní dutinu, 
potlačuje zánět

• pro dospělé a děti od 6 let

V akci také Neo-angin® třešeň, 24 pastilek, cena 157 Kč; 
Neo-angin® šalvěj, 24 pastilek, cena 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.

NEO-ANGIN® BEZ CUKRU 1,2 mg/0,6 mg/5,72 mg pastilky, NEO-ANGIN®

TŘEŠEŇ 1,2 mg/0,6 mg/5,9 mg pastilky 
a NEO-ANGIN® ŠALVĚJ 1,2 mg/0,6 mg/5,9 mg
pastilky jsou léky k místnímu užití v ústech 
a krku.Orocalm 1,5 mg/ml orální sprej, roztok 
a Orocalm Forte 3,0 mg/ml orální sprej, 
roztok jsou léčivé přípravky s léčivou látkou 
benzydamin-hydrochlorid k místnímu užití 
v ústech a v krku.*

COLDREX® TABLETY
24 tablet

• odstraňuje příznaky 
chřipky a nachlazení

• díky paracetamolu snižuje 
horečku, odstraňuje bolest 
hlavy, bolest v krku

• s přídavkem léčivých látek 
na uvolnění ucpaného 
nosu a odkašlávání

V akci také COLDREX® MAXGRIP 
lesní ovoce, 10 sáčků, cena 177 Kč; 
COLDREX® MAXGRIP citron, 
10 sáčků, cena 177 Kč.

Lék k vnitřnímu užití.*

Septabene®

3 mg/1 mg
16 pastilek

• trojí účinek: 
protizánětlivý, 
analgetický 
a antiseptický

• snižuje lokální známky zánětu 
v krku: bolest, zarudnutí, otok

• příchuť eukalyptu nebo citronu a bezového květu

V akci také Septabene® citron 
a bezový květ, 16 pastilek, cena 
134 Kč; Septabene® orální sprej, 
30 ml, cena 149 Kč.

Léky k orálnímu užití.*

akční cena

– 55 Kč

259,-

314,-
akční cena

– 82 Kč

417,-

499,-

akční cena

– 71 Kč

389,-

460,-

akční cena

– 25 Kč

174,-

199,-

w w w . p h a r m a p o i n t . c z

akční cena

– 135 Kč

654,-

789,-

znáte 
z TV

znáte 
z TV

3 mg/1 mg

protizánětlivý, 

a antiseptický
• snižuje lokální známky zánětu 

v krku: bolest, zarudnutí, otok

znáte 
z TV

Soledum® 200 mg enterosolventní měkké tobolky
20 tobolek



IMUNITA

BOLESTPARAMAX®

Rapid 500 mg
30 tablet

BOLESTBOLEST

akční cena

– 20 Kč

99,-

119,-

akční cena

– 35 Kč

184,-

219,-

akční cena

– 6 Kč

84,-

90,-

Panadol 
Extra Novum 500 mg/65 mg
24 potahovaných tablet

• uvolnění účinné látky 
do 10 minut¹

• proti mírné až středně 
silné bolesti hlavy, zubů, 
svalů a kloubů

¹Podle SPC Panadol Extra Novum

V akci také 
Panadol Novum 500 mg, 
24 potahovaných tablet, 
cena 39 Kč; Panadol Extra Rapide 500 mg/65 mg, 
12 šumivých tablet, cena 84 Kč.

Panadol Extra Novum 500 mg/65 mg 
potahované tablety, Panadol Novum 500 mg 
potahované tablety (paracetamol) a Panadol 
Extra Rapide 500 mg/65 mg šumivé tablety 
jsou léky k vnitřnímu užití.*

Complifl ora 
Immuno Complex
30 kapslí
1 cps. = 6,13 Kč

• symbiotický komplex s vitaminem D3 1000 IU a zinkem 
pro každodenní podporu imunity

• stačí 1 kapsle denně = 2 miliardy 
CFU v denní dávce

• vhodné pro dospělé a děti od 3 let

V akci také Compli� ora Baby 
kapky, 5 ml, cena 139 Kč.

Doplněk stravy.*

• účinná látka paracetamol
• rychlá úleva od bolesti hlavy, 

zubů, zad, svalů, kloubů 
a menstruační bolesti

• snižuje horečku

V akci také 
PARAMAX® Rapid 1 g, 5 tablet, 
cena 19 Kč; 
PARAMAX® Rapid 1 g, 15 tablet, 
cena 42 Kč.

Volně prodejné léky obsahující 
paracetamol. K vnitřním užití.*

akční cena

– 5 Kč

42,-

47,-

IMUNITA

TOPICKÁ BOLEST

akční cena

– 36 Kč

129,-

165,-

MINERÁLMAGNESIUM 
LACTATE BIOMEDICA 500 mg
100 tablet

•  přípravek doplňuje hladinu hořčíku v organizmu
• hořčík napomáhá využití kyslíku při svalové zátěži, 

je nezbytný pro stavbu kostí, 
chrupavek a zubů a je významný 
pro normální funkci nervového, 
svalového, srdečního-cévního 
a imunitního systému

Volně prodejné léčivo.*

MAGNESIUM 
B-KOMPLEX IMMUNE
20 šumivých tablet
1 tbl. = 4,35 Kč

•  100% denní dávka hořčíku, 
zinku, vitaminů B1, B6, B12

• plně rozpustná tableta 
s minerály ve formě citrátů

• zinek pro podporu imunity
• slazeno stévií, bez umělých 

sladidel

V akci také MAGNESIUM 
B-KOMPLEX RAPID, 20 šumivých 
tablet, cena 84 Kč.

Doplněk stravy.*

MINERÁL

akční cena

– 18 Kč

87,-

105,-
akční cena

– 36 Kč

129,-

165,-

IMUNITA

akční cena

– 42 Kč

249,-

291,-

TEREZIA Hlíva ústřičná s rakytníkovým olejem
60+60 kapslí
1 cps. = 3,33 Kč

    
100+100 kapslí
1 cps. = 3,00 Kč

• nejsilnější hlíva na trhu**
• rakytník podporuje imunitu
• bez konzervačních látek

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

Doplněk stravy.*

• tlumí bolest
• působí protizánětlivě
• zmírňuje otoky při bolestivých stavech svalů a kloubů

Volně prodejný lék na vnější použití.*

VERAL® 10 mg/g gel
100 g

AKČNÍ NABÍDKA ÚNOR 2022

1 cps. = 6,13 Kč

Cemio 
IMUNOHERBAL
60 tablet
1 tbl. = 4,15 Kč

• extrakt z echinacey 
s vitaminem C, zinkem 
a vitaminem D3 na podporu 
imunity

• echinacea podporuje zdraví 
dýchacích cest

Doplněk stravy.*

s vitaminem C, zinkem 

Ibolex® 200 mg
20 potahovaných tablet

• krystalicky čistý dexibuprofen
• nová generace léku proti bolesti

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití 
obsahující dexibuprofenum.*

¹Podle SPC Panadol Extra Novum

akční cena

– 30 Kč

399,-

429,-
akční cena

– 50 Kč

599,-

649,-



* 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.

SPÁNEK Beta GlukanPREMIUM

200 mg
60 tablet
1 tbl. = 4,15 Kč

Vysoká dávka beta glukanu 
z kvasinek (čistota min. 70 %), 
šípku, vitaminu C a černého 
bezu pro podporu imunity 
a dýchacích cest.**

**Šípek, černý bez a vitamin C podporují 
imunitní systém. Šípek a černý bez 
přispívají k respiračnímu zdraví.

Doplněk stravy.*

IMUNITA

BOLEST V KRKUSTREPFEN 
Pomeranč bez cukru 
8,75 mg pastilky
24 pastilek

• rychle a dlouhodobě 
uleví od bolesti 
v krku

• tlumí bolest v krku 
až na 6 hodin

• účinkuje již 
po 2 minutách

• obsahuje fl urbiprofen, 
který působí proti zánětu

V akci také další druhy.

Lék k vnitřnímu užití.*

VITALITA

akční cena

– 50 Kč

249,-

299,-
akční cena

– 102 Kč

629,-

731,-

KREVNÍ OBĚHTEREZIA Reishi BIO
60 kapslí
1 cps. = 6,98 Kč

• reishi podporuje 
obranyschopnost 
organismu 
a oběhovou 
soustavu

• s deklarovaným 
obsahem betaglukanů

• 100% reishi v kvalitě bio 
bez konzervantů

V akci také TEREZIA Reishi BIO, 
120 kapslí, cena 689 Kč.

Doplněk stravy.*

ÚSTNÍ HYGIENA

akční cena

– 52 Kč

177,-

229,-
akční cena

– 90 Kč

419,-

509,-
akční cena

– 22 Kč

107,-

129,-

Barny´s 
HypnoX® forte
20 tablet
1 tbl. = 8,45 Kč

Pro váš zdravý a posilující spánek

• extra silná bylinná směs** tradičně 
užívaná pro lepší komfort usínání

• oblíbený doplněk stravy na spaní

**(kozlík, chmel, mučenka, meduňka)

Doplněk stravy.*

Pharmaton®

GERIAVIT Vitality 50+
100 potahovaných tablet
1 tbl. = 6,29 Kč

• vyvážená kombinace vitaminů, 
minerálů a ženšenového 
výtažku G115®

• výtažek Panax ginseng G115®

přispívá k tělesné a duševní 
pohodě, k odolnosti organismu 
vůči stresu a pomáhá podporovat 
vitalitu organismu

Doplněk stravy.*

akční cena

– 30 Kč

169,-

199,-

Vámi vybrané produkty na bezlepek.pharmapoint.cz
si můžete vyzvednout ve více než 175 lékárnách PharmaPoint

BOHATÝ BEZLEPKOVÝ 
SORTIMENT

9

8

10

32

3
14

23

4

12

8

8 

10
25

14

Vámi vybrané produkty na bezlepek.pharmapoint.cz
si můžete vyzvednout ve více než 155 lékárnách PharmaPoint

BOHATÝ BEZLEPKOVÝ 
SORTIMENT

6

5

8

28

2
13

18

3

9

17

5 

6
24

11
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z TV

GERIAVIT Vitality 50+GERIAVIT Vitality 50+

TePe Original 
mezizubní kartáček, velikost 2
6 ks

• 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 
107 Kč. 

Zdravotnický prostředek.*

MINERÁL PÉČE O VLASYREVALID® šampon 
proti lupům
250 ml

• zklidňuje pokožku 
a zmírňuje svědění

• pro účinný a dlouhodobý efekt
• vyvinuto a vyrobeno ve Švýcarsku

Kosmetický přípravek.*

akční cena

– 11 Kč

64,-

75,-

TOPICKÁ BOLEST

MULTIVITAMINGS Extra Strong 
Multivitamin
60+60 tablet
1 tbl. = 3,49 Kč

• vyvážené složení STRONG 
KOMPLEX – extra dávka 
vitaminu C, lutein, activin, 
echinacea

• extra silný, extra účinný

V akci také GS Extra Strong 
Multivitamin 50+, 90+30 tablet, 
cena 469 Kč.

Doplněk stravy.*

MÖLLER´S 
Omega 3 Citron
2x 250 ml
100 ml = 109,80 Kč

• rybí olej z norské přírody
• DHA přispívá k udržení normální 

činnosti mozku, DHA přispívá 
k udržení normálního stavu zraku, 
EPA a DHA přispívají k normální činnosti srdce

• vitaminy A a D přispívají k normální funkci imunitního 
systému, vitamin A přispívá k udržení normálního stavu 
zraku, vitamin D přispívá k udržení normálního stavu 
kostí a zubů, vitamin E přispívá k ochraně buněk 
před oxidativním stresem

• příznivého účinku se dosáhne 
při přívodu 250 mg EPA a DHA 
denně

V akci také další druhy MÖLLER´S.

Doplněk stravy.*

VITAMIN

akční cena

– 49 Kč

549,-

598,-
akční cena

– 70 Kč

419,-

489,-

Voltaren Forte 
20 mg/g gel
100 g

Voltaren Rapid 
25 mg měkké tobolky
20 tobolek

V akci také Voltaren 140 mg léčivá náplast, 5 ks, cena 307 Kč.

Voltaren Forte 20 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.*

• analgetikum ve formě gelu s účinkem proti bolesti 
až na 24h při aplikaci 2x denně ráno a večer

• tlumí bolest zad, svalů a kloubů

• želatinové tobolky s protizánětlivým účinkem
• pro rychlou úlevu od bolesti zad či poúrazové bolesti 

svalů a kloubů

MULTIVITAMINCentrum pro ženy
60+30 tablet navíc
1 tbl.= 5,66 Kč

• kompletní 
multivitamin 
s minerály 
a stopovými 
prvky vytvořený 
pro potřeby 
moderních žen

• nyní ve speciální nabídce - měsíc 
užívání NAVÍC

V akci také Centrum pro muže, 
60+30 tablet navíc, cena 509 Kč.

Doplněk stravy.*

VITAMIN

akční cena

– 41 Kč

209,-

250,-

Celaskon® long 
effect 500 mg
60 tobolek

• zmírňuje a zkracuje 
příznaky chřipky 
a nachlazení

• s postupným 
uvolňováním 
vitaminu C 
až 12 hodin 
pro jeho lepší vstřebávání

• podpořte svoji imunitu pravidelným užíváním
• zvýšená potřeba užívání např. také v těhotenství, 

při kojení, sportu, namáhavé práci, po úrazech 
nebo u kuřáků

V akci také Celaskon® long e� ect 
500 mg, 30 tobolek, cena 129 Kč.

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje acidum 
ascorbicum.*

akční cena

– 26 Kč

509,-

535,-

Vitaminy a minerály pro krásné vlasy 
a nehty.

Doplněk stravy.*

BIOSIL PLUS
60 tablet
1 tbl. = 1,07 Kč

PÉČE O TĚLO

akční cena

– 50 Kč

279,-

329,-

Bepanthen® Baby / 100 g

Prověřená péče pro miminka a maminky

• pomáhá chránit zadeček před vznikem opruzení 
• přirozeně regeneruje a hydratuje
• péče o prsní bradavky

V akci také Bepanthen® Baby, 30 g, cena 134 Kč.

Kosmetický přípravek. CH-20211126-126*

akční cena

– 11 Kč

124,-

135,-
akční cena

– 26 Kč

309,-

335,-

AKČNÍ NABÍDKA ÚNOR 2022

20 mg/g gel
100 g

• analgetikum ve formě gelu s účinkem proti bolesti 

akční cena

– 45 Kč

264,-

309,-

znáte 
z TV

INDULONA®

Original krém na ruce
85 ml

Krémy na ruce Indulona mají unikátní složení, 
které poskytuje Vaší pokožce všestrannou péči:
• zabraňuje vysušování
• do hloubky vyživuje
• chrání před poškozením vnějšími vlivy
• dodává hebkost
• regeneruje

V akci také INDULONA® Original Hydratační tělový 
krém, 250 ml, cena 104 Kč; INDULONA® Original 
Hydratační tělové mléko, 400 ml, cena 104 Kč.

Regenerační, ochranný a promašťující krém 
na ruce určený pro každodenní péči 
o vysušenou a popraskanou pokožku. 
Pokožce dodává pružnost, pevnost, 
přirozenou vláčnost a obnovuje bariérové 
funkce kůže. Dermatologicky testováno. 
Kosmetický přípravek.*

PÉČE O TĚLO

akční cena

– 6 Kč

54,-

60,-

které poskytuje Vaší pokožce všestrannou péči:

znáte 
z TV



CHŘIPKA

TOPICKÁ BOLEST

RÝMA

BOLEST

RÝMA

BOLESTVALETOL®

24 tablet

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

V akci také VALETOL®, 12 tablet, 
cena 49 Kč.

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

akční cena

– 13 Kč

107,-

120,-

akční cena

– 20 Kč

134,-

154,-

akční cena

– 22 Kč

139,-

161,-

akční cena

– 22 Kč

77,-

99,-

akční cena

– 85 Kč

614,-

699,-

KAŠELACC® LONG
600 mg šumivé tablety, 10 tbl.

KAŠEL

Léčí vlhký kašel.

• má rychlý nástup účinku od 1.dne
• rozpouští hlen a usnadňuje 

vykašlávání
• má navíc antioxidační účinek

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

KAŠEL

akční cena

– 23 Kč

124,-

147,-
akční cena

– 11 Kč

154,-

165,-
akční cena

– 23 Kč

124,-

147,-

akční cena

– 44 Kč

224,-

268,-

QUIXX® extra, 
nosní sprej
30 ml

• uvolňuje ucpaný nos 
při nachlazení a chřipce

• díky eukalyptové silici 
přináší ještě lepší pocit 
průchodného nosu; má 
silný osvěžující účinek

• obsahuje pouze přírodní 
složky

• nevyvolává závislost
• pro dospělé a děti od 6 let

V akci také QUIXX® soft, 
nosní sprej, 30 ml, 
cena 129 Kč.

Hypertonický roztok mořské vody, 
obsahuje vodu z oceánu, čištěnou 
vodu a eukalyptovou silici. Zdravotnický 
prostředek k aplikaci do nosu, k úlevě 
od ucpaného nosu.*

znáte 
z TV

Ibalgin®

Duo Effect
100 g

• kombinace dvou účinných látek k potlačení bolesti
• zmírňuje zánět a urychluje vstřebávání modřin

V akci také Ibalgin® gel, 100 g, 
cena 149 Kč; Ibalgin® krém, 
100 g, cena 149 Kč.

Ibalgin® Duo Effect je lék k vnějšímu 
použití.*

AKČNÍ
NABÍDKA
Akční ceny platí od 01. 02. 2022 do 28. 02. 2022  nebo do vyprodání zásob w w w . p h a r m a p o i n t . c z

ÚNOR 2022

Sinex Vicks Aloe 
a Eukalyptus 
0,5 mg/ml nosní sprej,
roztok 15 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.*

OSCILLOCOCCINUM®

30 dávek

• prevence 
a léčba 
chřipkových 
stavů, jako jsou 
např. horečka, 
zimnice, bolest hlavy, únava a bolesti svalů

• bez věkového omezení 
• může se užívat během těhotenství a kojení

V akci také OSCILLOCOCCINUM®, 
6 dávek, cena 189 Kč. 

Oscillococcinum® je homeopatický léčivý 
přípravek k vnitřnímu užití, užívaný tradičně 
v homeopatii k prevenci a léčbě chřipkových 
stavů. Obsahuje Anas barbariae, hepatis et 
cordis extractum 200 K.*

• ulehčuje vykašlávání 
• uvolňuje zahlenění
• zmírňuje kašel
• bez cukru a alkoholu
• jahodová příchuť

V akci také MUCOSOLVAN® long 
e� ect, 20 tobolek, cena 139 Kč;
MUCOSOLVAN® Junior, 100 ml, 
cena 109 Kč; MUCOSOLVAN® 
roztok k perorálnímu podání 
a inhalaci, 60 ml, cena 87 Kč.

MUCOSOLVAN® pro dospělé je volně 
prodejný lék k vnitřnímu užití. Obsahuje 
ambroxoli hydrochloridum.*

MUCOSOLVAN®

pro dospělé 
100 ml

TUSSIREX® sirup
120 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 154 Kč; TUSSIREX® noční 
sirup, 120 ml, cena 189 Kč;
TUSSIREX® pastilky proti kašli, 
20 pastilek, cena 159 Kč.

Zdravotnický prostředek.*

Apo-Ibuprofen 
400 mg potahované tablety
100 potahovaných tablet

• uleví od bolesti hlavy, zad, 
kloubů i menstruační bolesti

• snižuje horečku a tlumí projevy 
zánětu 

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje 
ibuprofenum.*

* 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.

SPÁNEK Beta GlukanPREMIUM

200 mg
60 tablet
1 tbl. = 4,15 Kč

Vysoká dávka beta glukanu 
z kvasinek (čistota min. 70 %), 
šípku, vitaminu C a černého 
bezu pro podporu imunity 
a dýchacích cest.**

**Šípek, černý bez a vitamin C podporují 
imunitní systém. Šípek a černý bez 
přispívají k respiračnímu zdraví.

Doplněk stravy.*

IMUNITA

BOLEST V KRKUSTREPFEN 
Pomeranč bez cukru 
8,75 mg pastilky
24 pastilek

• rychle a dlouhodobě 
uleví od bolesti 
v krku

• tlumí bolest v krku 
až na 6 hodin

• účinkuje již 
po 2 minutách

• obsahuje fl urbiprofen, 
který působí proti zánětu

V akci také další druhy.

Lék k vnitřnímu užití.*

VITALITA

akční cena

– 50 Kč

249,-

299,-
akční cena

– 102 Kč

629,-

731,-

KREVNÍ OBĚHTEREZIA Reishi BIO
60 kapslí
1 cps. = 6,98 Kč

• reishi podporuje 
obranyschopnost 
organismu 
a oběhovou 
soustavu

• s deklarovaným 
obsahem betaglukanů

• 100% reishi v kvalitě bio 
bez konzervantů

V akci také TEREZIA Reishi BIO, 
120 kapslí, cena 689 Kč.

Doplněk stravy.*

ÚSTNÍ HYGIENA

akční cena

– 52 Kč

177,-

229,-
akční cena

– 90 Kč

419,-

509,-
akční cena

– 22 Kč

107,-

129,-

Barny´s 
HypnoX® forte
20 tablet
1 tbl. = 8,45 Kč

Pro váš zdravý a posilující spánek

• extra silná bylinná směs** tradičně 
užívaná pro lepší komfort usínání

• oblíbený doplněk stravy na spaní

**(kozlík, chmel, mučenka, meduňka)

Doplněk stravy.*

Pharmaton®

GERIAVIT Vitality 50+
100 potahovaných tablet
1 tbl. = 6,29 Kč

• vyvážená kombinace vitaminů, 
minerálů a ženšenového 
výtažku G115®

• výtažek Panax ginseng G115®

přispívá k tělesné a duševní 
pohodě, k odolnosti organismu 
vůči stresu a pomáhá podporovat 
vitalitu organismu

Doplněk stravy.*

akční cena

– 30 Kč

169,-

199,-

Vámi vybrané produkty na bezlepek.pharmapoint.cz
si můžete vyzvednout ve více než 175 lékárnách PharmaPoint

BOHATÝ BEZLEPKOVÝ 
SORTIMENT
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Vámi vybrané produkty na bezlepek.pharmapoint.cz
si můžete vyzvednout ve více než 155 lékárnách PharmaPoint
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GERIAVIT Vitality 50+GERIAVIT Vitality 50+

TePe Original 
mezizubní kartáček, velikost 2
6 ks

• 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 
107 Kč. 

Zdravotnický prostředek.*

Těšíme se na Vaši návštěvu!

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

OTEVÍRACÍ DOBA:
Po-Pá: 7.30 – 16.30

ADRESA:
Náměstí 10

751 01 Tovačov

KONTAKT:
tel.: 605 205 848

e-mail: info@lekarna-uzamku.cz 
web: www.lekarna-uzamku.cz
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Pokud máte eRecept, tak si jej můžete kdykoliv a kdekoliv rezervovat
a Vaši rezervaci pohodlně vyzvednout v lékárnách PharmaPoint.*

* Zarezervovat lze pouze platné eRecepty vydané v České republice obsahující 12-ti místný unikátní identi� 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.

Co je potřeba udělat:
• Zadat číslo Vašeho eReceptu naskenováním QR kódu nebo přepsáním či zkopírováním 12-ti 

místného kódu přímo z SMS, kterou byl zaslán odkaz na Váš eRecept
• Vybrat PharmaPoint lékárnu, kde si chcete léky z rezervovaného eReceptu vyzvednout
• Doplnit Vaše kontaktní údaje
• Odeslat rezervaci
• Vyčkat na SMS / e-mail o možnosti vyzvednutí rezervace
• Případný doplatek uhradíte až při vyzvednutí rezervace ve Vámi vybrané PharmaPoint lékárně

www.pharmapointnapredpis.cz

Rezervace eReceptu


