
DERMAGEL  
Hygiena gel  
s vůní levandule  
240 ml

Bezoplachový hygienický gel  
s obsahem panthenolu  
a levandulového extraktu vhodný  
k očistě a ochraně rukou.

V akci také DERMAGEL Antimikrob 
gel, 240 ml, cena 169 Kč.

Kosmetický přípravek.*

PÉČE O RUCE

DĚTSKÁ VÝŽIVA NEOSPAN forte  
45 tobolek 
1 tob. = 4,76 Kč

• pomáhá s usínáním, omezuje 
předčasné probouzení (extra silná 
dávka kozlíku lékařského)

• obsahuje šest rostlinných extraktů, 
vitaminy sk. B a hořčík

Doplněk stravy.*

SPÁNEK

KOSMETIKAEucerin®  
DermatoCLEAN 
Micelární voda 3v1  
200 ml

• odstraňuje nečistoty a pleťový i oční 
make-up, aniž by pleť vysušoval

• s kyselinou hyaluronovou a dalšími 
hydratačními složkami přírodního původu

• rychlé a pohodlné čištění vhodné 
pro všechny typy pleti

V akci také ostatní přípravky 
Eucerin® DermatoCLEAN.

Kosmetický přípravek.*

KOSMETIKA

JÁTRA

akční cena

– 50 Kč

199,-

249,-

* 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.

• vylepšené složení s mléčným tukem, 
bez palmového oleje

• komplexní péče pro spokojené bříško
• vápník** a vitamin D** pro normální 

růst a vývoj kostí dítěte

V akci také Sunar® Premium 2, 3, 4,  
600 g, cena 289 Kč.
**Podle požadavků legislativy všechna 

pokračovací kojenecká mléka obsahují 
vápník a vitamin D.

Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. 
Akce se nevztahuje na počáteční a speciální 
kojenecká mléka. Potravina pro zvláštní 
výživu.*

Sunar® Complex  
2, 3, 4, 5  
600 g 
100 g = 33,17 Kč

akční cena

– 41 Kč

214,-

255,-
akční cena

– 83 Kč

319,-

402,-

znáte  
z TV

znáte  
z TV

Essentiale® 300 mg
100 tvrdých tobolek

• obsahuje esenciální  
fosfolipidy se třemi  
mechanizmy podpory  
funkce jater:

  › urychluje obnovu  
 jaterních buněk

  › zlepšuje jejich funkci
  › podporuje jejich regeneraci
• vyroben z geneticky 

neupravovaných sójových bobů
• přípravek mohou užívat dospělí  

a dospívající 12 let  
(o hmotnosti cca. 43 kg)

Volně prodejný lék k vnitřnímu 
užití. Obsahuje phospholipida sojae 
praeparata.*

akční cena

– 72 Kč

184,-

256,-
akční cena

– 76 Kč

229,-

305,-

BIOVENOL® krém  
200 ml

• vhodný k péči o pokožku  
unavených nohou se sklonem 
k natékání

• krém je kombinace olejů 
levandule, citronové trávy, 
borovice, tea tree, rozmarýnu 
a bylinných extraktů z kaštanu, 
arniky, měsíčku a jalovce

• vhodný k prokrvení nohou

Kosmetický přípravek. Bivenol micro  
je doplněk stravy.*

Balení NAVÍC 
obsahuje Bivenol 
micro 20 tablet

akční cena

– 55 Kč

144,-

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

7
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8
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2
14

18

2

11

17

5 

8
24

11

ALERGIEHOJENÍ RAN

BOLEST TOPICKÁ BOLEST

TRÁVENÍ

akční cena

– 32 Kč

147,-

179,-

Espumisan®  
40 mg  
100 měkkých tobolek

• pro úlevu od nadýmání
• lze užívat dlouhodobě

Lék Espumisan® obsahuje simetikon.  
K vnitřnímu užití.*

MULTIVITAMIN

ATARALGIN®  
50 tablet

• kombinace 3 látek: paracetamol,  
guaifenesin, kofein 

• snižuje horečku a příznaky  
při akutních infekčních stavech

• tlumí bolest hlavy, krční páteře  
a zad

Lék k vnitřnímu užití.*

BOLEST

HOJENÍ RAN

VERAL®  
10 mg/g gel  
100 g

• k místní léčbě poúrazového onemocnění zad  
a pohybového aparátu

• tlumí bolest, působí protizánětlivě  
a zmírňuje otoky kloubů, svalů  
a šlach

VERAL® 10 mg/g gel. Jeden gram gelu  
obsahuje diclofenacum natricum 10 mg (1%).  
Volně prodejný lék k vnějšímu použití.*

AKČNÍ
NABÍDKA

ČERVEN 2021

Akční ceny platí od 01. 06. 2021 do 30. 06. 2021 nebo do vyprodání zásob w w w . p h a r m a p o i n t . c z

Bepanthen® Plus  
30 g

Dezinfikuje plus hojí rány

• na všechna povrchová poranění s rizikem infekce
• dexpanthenol ránu hojí
• antiseptická složka ránu zároveň dezinfikuje

V akci také Bepanthen® Plus, 100 g, 
cena 354 Kč.

Bepanthen® Plus je volně prodejný léčivý 
přípravek k vnějšímu použití.  
LMR-CH-20210414-42*

Analergin  
30 potahovaných tablet

Pro zmírnění příznaků alergické 
rýmy a chronické kopřivky.

Analergin 10, 30, 50 a 90 tabletové balení  
je volně prodejný léčivý přípravek  
k vnitřnímu užití. Obsahuje účinnou látku 
cetirizini dihydrochloridum.*

Centrum  
pro ženy  
60 tablet 
1 tbl. = 5,73 Kč

Kompletní multivitamin 
s minerály a stopovými 
prvky vytvořen speciálně 
pro potřeby žen pro 
podporu imunity  
a zdraví kostí.**

**Vitamin C přispívá k normální funkci imunitního systému.  
Vápník je potřebný pro udržení 
normálního stavu kostí.

V akci také Centrum pro muže,  
60 tablet, cena 344 Kč.

Doplněk stravy.*

TRÁVENÍ

akční cena

– 45 Kč

194,-

239,-
akční cena

– 175 Kč

344,-

519,-

akční cena

– 36 Kč

154,-

190,-

akční cena

– 32 Kč

137,-

169,-

akční cena

– 45 Kč

174,-

219,-

akční cena

– 30 Kč

169,-

199,-

akční cena

– 22 Kč

97,-

119,-

akční cena

– 18 Kč

134,-

152,-

ALFASILVER 
sprej  
50 ml

Na odřeniny, popáleniny  
a další druhy ran 

• chrání před infekcí, kryje 
ránu, pomáhá hojení ran

• nepálí a neštípe
• s ionizovaným stříbrem

ALFASILVER je zdravotnický prostředek 
určený k ošetření ran, odřenin, popálenin 
menšího rozsahu, kožních poranění.*

BRUFEN® 400 mg  
100 potahovaných tablet

• úleva  
od bolesti  
hlavy, migrény,  
zubů, šíje i zad

• pomáhá při  
podvrtnutí  
a natažení svalů

• působí protizánětlivě

V akci také BRUFEN® 400 mg, 
30 potahovaných tablet,  
cena 59 Kč.

BRUFEN® 400 mg potahované tablety  
je léčivý přípravek k vnitřnímu užití s léčivou 
látkou ibuprofen.*

znáte  
z TV

znáte  
z TV

znáte  
z TV

Pálí Vás žáha?

Rennie® přináší efektivní úlevu  
od pálení žáhy během 5 minut. 

V akci také Rennie®, 48 žvýkacích 
tablet, cena 124 Kč.

Rennie® je léčivý přípravek k vnitřnímu užití. 
L.CZ.MKT.CC.09.2020.2045*

Rennie®  
96 žvýkacích tablet



AKČNÍ NABÍDKA ČERVEN 2021

VIGANTOLVIT® 

OSTEO  
30 tablet 
1 tbl. = 5,80 Kč

• vitamin D přispívá  
k udržení normálního stavu kostí a svalů

• vitamin K a vápník přispívají k udržování normálního 
stavu kostí

• pro aktivní lidi, sportovce  
i starší osoby

• bez lepku a bez laktózy

V akci také VIGANTOLVIT® D3 2000 I.U.,  
60 tobolek, cena 164 Kč.

Doplněk stravy.*

Excilor® proti  
plísni nehtů, roztok  
3,3 ml

• účinné řešení proti 
plísňové infekci 
nehtů

• rychle proniká 
nehtem a působí  
tak v místě 
problému

• stačí jedna minuta 
denně a bez pilování

V akci také Excilor® proti plísni 
nehtů, pero, 3,3 ml, cena 284 Kč.

Zdravotnický prostředek.*

akční cena

– 65 Kč

284,-

349,-

akční cena

– 35 Kč

174,-

209,-

ROSALGIN®  
500 mg  
6 sáčků

• rychle ulevuje  
od gynekologických 
potíží

• zachovává přirozené 
laktobacily

• ulevuje od bolesti  
a urychluje hojení  
po porodu 

• vhodný pro intimnmí 
hygienu

V akci také ROSALGIN® 500 mg,  
10 sáčků, cena 244 Kč; ROSALGIN® 
EASY 140 mg, 140 ml, cena 279 Kč.

Lék s účinnou látkou benzydamin 
hydrochlorid. K intimním oplachům  
a výplachům.*

akční cena

– 25 Kč

154,-

179,-

akční cena

– 25 Kč

104,-

129,-

BOLEST

PLÍSEŇ PLÍSEŇ INTIMNÍ  
HYGIENA

VITAMIN MINERÁL

akční cena

– 17 Kč

77,-

94,-

MINERÁL

akční cena

– 135 Kč

484,-

619,-

KLOUBY

akční cena

– 22 Kč

97,-

119,-

EXODERIL®  
10 mg/g krém  
15 g

• léčí kožní a nehtové plísně
• rychle ulevuje od svědění
• odstraňuje zarudnutí
• aplikace na kůži pouze 1x denně**

**při postižení nehtů 2x denně

V akci také EXODERIL® 10 mg/ml 
kožní roztok, 20 ml, cena 237 Kč.

Volně prodejný lék k vnějšímu použití  
s účinnou látkou naftifin hydrochlorid.*

Magnesii lactici  
0,5 tbl. Medicamenta  
100 tablet

• obsahuje 500 mg laktátu hořčíku 
pro lepší vstřebávání

• čistý organický hořčík bez příměsí
• vhodný pro těhotné a kojící

Lék s účinnou látkou magnesii lactas 
dihydricus k vnitřnímu užití.*

Proenzi® 3 plus  
180 tablet 
1 tbl. = 2,69 Kč

• komplexní výživa  
s chondroitinem,  
glukosaminem  
a kolagenem typu II

• vitamin C podporuje tvorbu  
kolagenu pro normální  
funkci chrupavek

V akci také Proenzi® krém, 100 ml, 
cena 164 Kč.

Proenzi® 3 plus je doplněk stravy,  
Proenzi® krém je kosmetický přípravek.*

• 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. Pyridoxin je doplněk stravy.*

MAGNESIUM LACTATE BIOMEDICA 500 mg  
100 tablet

akční cena

– 37 Kč

114,-

151,-

Ibalgin® 400
48 potahovaných tablet

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.

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití. 
Obsahuje ibuprofenum.*

• rychlá a učinná  
úleva od horečky  
a bolesti, což jsou možné nežádoucí reakce po očkování

• také působí na bolesti hlavy, zad,  
zubů, či při menstruaci

V akci také NUROFEN Rapid 400 mg,  
10 měkkých tobolek, cena 64 Kč;  
NUROFEN Rapid 400 mg, 20 měkkých  
tobolek, cena 104 Kč.

Léky k vnitřnímu užití. Obsahují ibuprofen.*

NUROFEN Rapid  
400 mg  
30 měkkých tobolek

akční cena

– 40 Kč

124,-

164,-

BOLEST

znáte  
z TV

znáte  
z TV

znáte  
z TV

Nyní k nákupu 
Pyridoxin 20 mg  
30 tablet NAVÍC  

za 0,01 Kč

Dexoket® 25 mg  
granule pro perorální 
roztok  
10 sáčků

Rychlá a účinná  
pomoc, když vás  
zasáhne bolest
• svalů a kloubů
• zubů
• hlavy
• při menstruaci

V akci také Dexoket® 25 mg 
potahované tablety, 10 tablet, 
cena 74 Kč.

Volně prodejné léky Dexoket® obsahují 
dexketoprofen trometamol. K vnitřnímu užití.*

akční cena

– 19 Kč

79,-

98,-

BOLEST



AKČNÍ NABÍDKA ČERVEN 2021
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30 tablet 
1 tbl. = 5,80 Kč
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k udržení normálního stavu kostí a svalů

• vitamin K a vápník přispívají k udržování normálního 
stavu kostí
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3,3 ml

• účinné řešení proti 
plísňové infekci 
nehtů

• rychle proniká 
nehtem a působí  
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problému
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denně a bez pilování
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500 mg  
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• rychle ulevuje  
od gynekologických 
potíží

• zachovává přirozené 
laktobacily

• ulevuje od bolesti  
a urychluje hojení  
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0,5 tbl. Medicamenta  
100 tablet

• obsahuje 500 mg laktátu hořčíku 
pro lepší vstřebávání

• čistý organický hořčík bez příměsí
• vhodný pro těhotné a kojící

Lék s účinnou látkou magnesii lactas 
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Proenzi® 3 plus  
180 tablet 
1 tbl. = 2,69 Kč
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glukosaminem  
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kolagenu pro normální  
funkci chrupavek
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• přípravek doplňuje hladinu hořčíku v organizmu
• hořčík napomáhá využití kyslíku při svalové zátěži, je nezbytný pro stavbu kostí, 
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akční cena

– 37 Kč

114,-

151,-

Ibalgin® 400
48 potahovaných tablet

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.

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití. 
Obsahuje ibuprofenum.*

• rychlá a učinná  
úleva od horečky  
a bolesti, což jsou možné nežádoucí reakce po očkování

• také působí na bolesti hlavy, zad,  
zubů, či při menstruaci

V akci také NUROFEN Rapid 400 mg,  
10 měkkých tobolek, cena 64 Kč;  
NUROFEN Rapid 400 mg, 20 měkkých  
tobolek, cena 104 Kč.

Léky k vnitřnímu užití. Obsahují ibuprofen.*

NUROFEN Rapid  
400 mg  
30 měkkých tobolek

akční cena

– 40 Kč

124,-

164,-

BOLEST

znáte  
z TV

znáte  
z TV

znáte  
z TV

Nyní k nákupu 
Pyridoxin 20 mg  
30 tablet NAVÍC  

za 0,01 Kč

Dexoket® 25 mg  
granule pro perorální 
roztok  
10 sáčků

Rychlá a účinná  
pomoc, když vás  
zasáhne bolest
• svalů a kloubů
• zubů
• hlavy
• při menstruaci

V akci také Dexoket® 25 mg 
potahované tablety, 10 tablet, 
cena 74 Kč.

Volně prodejné léky Dexoket® obsahují 
dexketoprofen trometamol. K vnitřnímu užití.*

akční cena

– 19 Kč

79,-

98,-

BOLEST

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

• prevence a léčba  
počátečního zubního  
kazu

• ochrana a ošetření  
citlivých zubů

• vhodné pro dospělé  
a děti od 6 let

Lék k použití v dutině ústní. Obsahuje léčivé 
látky: směs aminfluoridů a fluorid sodný.*

Elmex® Gelée  
dentální gel  
25 g

Prostenal®  
CONTROL  
90 tablet
1 tbl. = 6,49 Kč

3 aktivní látky  
pro zdravou  
prostatu, normální proud  
moči a méně časté močení. 

Doplněk stravy. Obsahuje extrakty  
ze saw palmetta, který přispívá k udržení 
zdravé prostaty a kopřivy dvoudomé pro 
podporu správné funkce močového ústrojí.*

akční cena

– 115 Kč

584,-

699,-

OPALOVÁNÍ OPALOVÁNÍ ZUBNÍ PÉČE

TRÁVENÍ MOČOVÉ CESTY PROSTATA

BOLEST

TOPICKÁ BOLEST

akční cena

– 42 Kč

389,-

431,-

akční cena

– 5 Kč

44,-

49,-

BOLEST

LADIVAL®  
Dětská pokožka  
OF50 sprej  
200 ml

• spolehlivě chrání citlivou pokožku 
dětí a batolat před spálením  
a následným poškozením pokožky  

• unikátní ochranný komplex UVA 
+ UVB + IR-A (ochrana před 
infračerveným zářením) 

• vhodné i při atopickém ekzému 
• neobsahuje PEG emulgátory, 

parfémy, barviva, konzervanty  
ani nanočástice 

V akci také LADIVAL® Alergická 
pokožka OF50+ sprej, 150 ml, 
cena 394 Kč.

Kosmetické přípravky.*

akční cena

– 55 Kč

174,-

229,-

Revital® Super  
Beta-karoten s měsíčkem  
a sedmikráskou  
80+40 tablet 
1 tbl. = 1,45 Kč

Krásné opálení  
a zdravá pokožka

• komplex karotenoidů 9,6 mg
• měsíček a sedmikráska
• biotin (příznivě ovlivňuje  

stav pokožky)
• lutein + zeaxantin
• vitaminy E + C

V akci také Revital® Super Beta-
karoten s měsíčkem a sedmikráskou, 
40+20 tablet, cena 89 Kč; Vitar® EKO 
Betakaroten, 60 kapslí, cena 134 Kč.

Doplněk stravy.*

• dlouhodobá úleva od pálení žáhy
• k léčbě kyselé regurgitace  

(kyselý pocit v ústech)
• stačí jen 1 tableta denně

Lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou 
pantoprazolum.*

Nolpaza® 20 mg 
enterosolventní tablety  
14 tablet

akční cena

– 25 Kč

104,-

129,-

URO Help Forte  
20 sáčků 
1 sáček = 13,95 Kč

• komplexní 
doplněk stravy 
určený na léčbu 
močových cest 
s kombinací 
extraktu 
kanadské 
brusinky, 
kurkuminu, 
D-manosy  
a vitaminu C

• vhodné i pro děti od 3 let

V akci také URO Help Forte, 10 sáčků, 
cena 159 Kč.

Doplněk stravy.*

akční cena

– 181 Kč

279,-

460,-

ACIFEIN®  
10 tablet

Lék se používá k léčbě bolesti  
(především bolesti hlavy, zad, zubů) 
a při bolestech kloubů  
a svalů spojených s akutními 
virovými onemocněními 
chřipkového charakteru.

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití.*

Voltaren Forte 20 mg/g gel  
150 g

• analgetikum ve formě gelu s účinkem proti bolesti až na 24h při aplikaci 2x denně ráno a večer
• tlumí bolest zad, svalů a kloubů

V akci také Voltaren Emulgel 10 mg/g gel, 150 g, cena 249 Kč.

Voltaren Forte 20 mg/g gel a Voltaren Emulgel 10 mg/g gel jsou léky k vnějšímu použití. Obsahují diclofenacum diethylaminum.*

BOLEST

akční cena

– 22 Kč

97,-

119,-

Ibalgin®  
Rapidcaps, měkké tobolky 
400 mg  
30 měkkých tobolek

Účinné analgetikum  
ve formě měkkých tobolek  
s tekutou účinnou látkou:
• ulevuje od bolesti hlavy,  

migrény, bolesti zubů, zad, svalů a menstruační bolesti
• snižuje horečku
• tlumí zánět
Pro dospělé a dospívající od 12 let. 
(od 40 kg tělesné hmotnosti)

Ibalgin® Rapidcaps 400 mg měkké tobolky 
je volně prodejný lék k vnitřnímu užití. 
Obsahuje ibuprofenum.*

akční cena

– 115 Kč

374,-

489,-
akční cena

– 31 Kč

224,-

255,-

Ibolex® 200 mg
20 potahovaných tablet

• krystalicky čistý dexibuprofen
• nová generace léku proti bolesti

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití 
obsahující dexibuprofenum.*

akční cena

– 22 Kč

97,-

119,-



DERMAGEL  
Hygiena gel  
s vůní levandule  
240 ml

Bezoplachový hygienický gel  
s obsahem panthenolu  
a levandulového extraktu vhodný  
k očistě a ochraně rukou.

V akci také DERMAGEL Antimikrob 
gel, 240 ml, cena 169 Kč.

Kosmetický přípravek.*

PÉČE O RUCE

DĚTSKÁ VÝŽIVA NEOSPAN forte  
45 tobolek 
1 tob. = 4,76 Kč

• pomáhá s usínáním, omezuje 
předčasné probouzení (extra silná 
dávka kozlíku lékařského)

• obsahuje šest rostlinných extraktů, 
vitaminy sk. B a hořčík

Doplněk stravy.*

SPÁNEK

KOSMETIKAEucerin®  
DermatoCLEAN 
Micelární voda 3v1  
200 ml

• odstraňuje nečistoty a pleťový i oční 
make-up, aniž by pleť vysušoval

• s kyselinou hyaluronovou a dalšími 
hydratačními složkami přírodního původu

• rychlé a pohodlné čištění vhodné 
pro všechny typy pleti

V akci také ostatní přípravky 
Eucerin® DermatoCLEAN.

Kosmetický přípravek.*

KOSMETIKA

JÁTRA

akční cena

– 50 Kč

199,-

249,-

* 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.

• vylepšené složení s mléčným tukem, 
bez palmového oleje

• komplexní péče pro spokojené bříško
• vápník** a vitamin D** pro normální 

růst a vývoj kostí dítěte

V akci také Sunar® Premium 2, 3, 4,  
600 g, cena 289 Kč.
**Podle požadavků legislativy všechna 

pokračovací kojenecká mléka obsahují 
vápník a vitamin D.

Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. 
Akce se nevztahuje na počáteční a speciální 
kojenecká mléka. Potravina pro zvláštní 
výživu.*

Sunar® Complex  
2, 3, 4, 5  
600 g 
100 g = 33,17 Kč

akční cena

– 41 Kč

214,-

255,-
akční cena

– 83 Kč

319,-

402,-

znáte  
z TV

znáte  
z TV

Essentiale® 300 mg
100 tvrdých tobolek

• obsahuje esenciální  
fosfolipidy se třemi  
mechanizmy podpory  
funkce jater:

  › urychluje obnovu  
 jaterních buněk

  › zlepšuje jejich funkci
  › podporuje jejich regeneraci
• vyroben z geneticky 

neupravovaných sójových bobů
• přípravek mohou užívat dospělí  

a dospívající 12 let  
(o hmotnosti cca. 43 kg)

Volně prodejný lék k vnitřnímu 
užití. Obsahuje phospholipida sojae 
praeparata.*

akční cena

– 72 Kč

184,-

256,-
akční cena

– 76 Kč

229,-

305,-

BIOVENOL® krém  
200 ml

• vhodný k péči o pokožku  
unavených nohou se sklonem 
k natékání

• krém je kombinace olejů 
levandule, citronové trávy, 
borovice, tea tree, rozmarýnu 
a bylinných extraktů z kaštanu, 
arniky, měsíčku a jalovce

• vhodný k prokrvení nohou

Kosmetický přípravek. Bivenol micro  
je doplněk stravy.*

Balení NAVÍC 
obsahuje Bivenol 
micro 20 tablet

akční cena

– 55 Kč

144,-

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

7

5

8

27

2
14

18

2

11

17

5 

8
24

11

Výdejna 
Kostelec na Hané

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Naše motto: Spojení tradice a kvality

Přijďte se přesvědčit, že úsměv, profesionalita 
a vstřícné jednaní jsou naším standardem.

Jsme tu pro Vás.

LÉKÁRNA VAŠE SRDCOVKA 
OTEVÍRACÍ DOBA:

Po-Pá: 7:30 – 18:00
So: 8:00 – 12:00

ADRESA
nám. T.G.Masaryka 18, Prostějov

KONTAKT:
tel.: 582 345 831

e-mail: lekarna@vasesrdcovka.cz

VÝDEJNA KOSTELEC NA HANÉ
OTEVÍRACÍ DOBA:

Po, St, Čt, Pá:  8:00 – 13:00
Út:  8:00 – 17:00

ADRESA:
B.Němcové 846, Kostelec na Hané

KONTAKT:
tel.: 582 373 218

e-mail: kostelec@lekarnaprostejov.cz

Lékárna 
Vaše Srdcovka


