AKČNÍ
NABÍDKA

ČERVENEC – SRPEN 2021

Akční ceny platí od 01. 07. 2021 do 31. 08. 2021 nebo do vyprodání zásob

Imodium®,
tvrdé tobolky

PRŮJEM

TRÁVENÍ

Hylak® forte,
perorální roztok
100 ml

20 tobolek

znáte
z TV

V akci také Imodium®, tvrdé tobolky, 8 tobolek, cena
89 Kč; Imodium® Rapid 2 mg, tablety dispergovatelné
v ústech, 6 tablet, cena 87 Kč;
Imodium® Rapid 2 mg, tablety
– 27 Kč
dispergovatelné v ústech,
12 tablet, cena 149 Kč.

176,-

akční cena

• jedinečný lék na obnovu
střevní mikroflóry
• vhodný pro dospělé, děti i kojence

149,-

Hylak® forte je léčivý přípravek
k vnitřnímu užití.*

HOJENÍ RAN

REPELENT
PREDATOR
FORTE

5g

150 ml

znáte
z TV

• repelentní spray proti
komárům a klíšťatům
• zvýšený obsah účinných látek,
obsah účinné látky: DEET 25 %
• aplikace na pokožku i oděv
• doba účinnosti 4-6 hodin
• vhodné pro děti od 2 let,
100% dávkování ve svislé
i vodorovné poloze

Zdravotnický prostředek.*

Repelentní přípravek.*

BOLEST

znáte
z TV
• 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 109 Kč.
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje sodnou sůl
naproxenu.*

Voltaren Forte
20 mg/g gel
100 g

40 potahovaných tablet

– 40 Kč

199,akční cena

159,-

215,akční cena

PROTI HMYZU

V akci také ostatní přípravky
PREDATOR.

149,-

– 41 Kč

174,-

• k ošetření povrchových poranění kůže: odřeniny,
řezné rány, popáleniny a drobná
poranění v domácnosti
– 40 Kč
a při sportu
• zabraňuje tvorbě strupů
189,• použití 1x denně
po 12–24 hodinách
akční cena

Nalgesin® S
275 mg

TRÁVENÍ

1 tob. = 7,97 Kč

Účinkuje do 1 hodiny,
při užití jednorázové dávky 4 mg.

HemaGel®

BIOPRON®
Forte
30 tobolek

RYCHLÁ A ÚČINNÁ
LÉČBA PRŮJMU.

Reklama na léčivý přípravek. Tvrdé tobolky
obsahují loperamid-hydrochlorid a jsou
k perorálnímu podání.*

www.pharmapoint.cz

V akci také BIOPRON® Baby+,
10 ml, cena 329 Kč.
Doplňky stravy.*

Vividrin® ectoin
oční kapky

– 90 Kč

329,akční cena

239,ALERGIE

10 ml

– 20 Kč

159,akční cena

139,TOPICKÁ BOLEST

znáte
z TV

• 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 Rapid 25 mg měkké tobolky,
20 tobolek, cena 117 Kč, Voltaren 140 mg léčivá
náplast, 5 ks, cena 294 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.*

• komplex živých probiotik
s S. boulardii a prebiotiky
• doplňujte probiotika a prebiotika,
nejen na cestách

– 38 Kč

325,akční cena

287,-

• účinná ochrana očí
proti alergenům
• potlačuje příznaky,
předchází alergiím
a tlumí zánětlivé
procesy v oku
• bez konzervantů
a obavy z nežádoucích
účinků
• bez omezení věku
a délky užívání
V akci také Vividrin® ectoin nosní
sprej, 20 ml, cena 189 Kč.
Zdravotnický prostředek.*

GS Condro®
DIAMANT

– 50 Kč

229,akční cena

179,KLOUBY

100+60 tablet
1 tbl. = 4,06 Kč

znáte
z TV
• zlatá edice s měsícem
užívání navíc!
• glukosamin sulfát, aescin
a vitamin C pro tvorbu kolagenní
sítě kloubních chrupavek
Doplněk stravy.*

– 151 Kč

800,akční cena

649,-

AKČNÍ NABÍDKA
Ibalgin® 400

BOLEST

100 potahovaných tablet

Ibalgin®
DUO EFFECT

TOPICKÁ BOLEST

Ibalgin® 400 je lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje ibuprofenum.*

GS SUPERKY
probiotika

– 33 Kč

177,akční cena

144,IMUNITA

Ibalgin® DUO EFFECT je volně prodejný
lék k vnějšímu použití.*

ENDIARON®

KLOUBY

1 cps. = 4,66 Kč

• kombinace dvou
účinných látek ve formě krému
• potlačuje bolest, zmírňuje zánět a urychluje
vstřebávání modřin
• léčí poúrazové stavy a následky sportovních úrazů,
např. otoky, krevní podlitiny, podvrtnutí kloubu
• ulevuje od bolesti zad
• pro dospělé a dospívající od 12 let
V akci také Ibalgin® GEL, 100 g,
cena 144 Kč, Ibalgin® KRÉM,
100 g, cena 144 Kč.

Cemio Kamzík®
60+30 kapslí

100 g

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.

ČERVENEC – SRPEN 2021

– 53 Kč

267,akční cena

214,PRŮJEM

znáte
z TV
• měsíc užívání navíc v letní edici!
• přírodní kolageny na klouby, vazy
a šlachy a vitamin C pro správnou
tvorbu kolagenu v kloubních
chrupavkách
Doplněk stravy.*

Tasectan® DUO

– 81 Kč

500,akční cena

419,PRŮJEM

20 potahovaných tablet

12 tablet

Nenechte se prohánět!

• rychle vyřeší akutní průjem
a šetrně obnoví funkci střev
• potlačuje doprovodné bolesti břicha a křeče
• na všechny druhy průjmu
– 40 Kč
• forma pro dospělé i děti

60+20 kapslí
1 cps. = 4,61 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 219 Kč.
Doplněk stravy.*

Antimetil®

– 77 Kč

446,akční cena

• zastavuje průjem tak, že zneškodní
baktérie, které průjem vyvolaly
• šetří normální střevní mikroflóru
• vhodný pro léčbu průjmu
cestovatelů

369,-

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje cloroxinum.*

NEVOLNOST

LINEX® FORTE

30 tablet

– 41 Kč

198,akční cena

157,TRÁVENÍ

28 tobolek

1 tbl. = 3,30 Kč

1 tob. = 7,64 Kč

V akci také Tasectan® DUO, 12 sáčků,
cena 149 Kč.
Zdravotnický prostředek.*

MAGNESIUM
B-KOMPLEX
RAPID

199,akční cena

159,MINERÁL

20 šumivých tablet
1 tbl. = 3,95 Kč

• rozbouřený žaludek
• cestovní nevolnost
• extrakt ze zázvoru v unikátní
koncentraci
• nezpůsobuje ospalost
Doplněk stravy.*

– 20 Kč

119,akční cena

99,-

Obsahuje
PROBIOTIKA
a PREBIOTIKA.
• nejen při a po antibiotické léčbě,
při cestování, při změně stravy
• vhodný pro děti od 3 let,
dospívající a dospělé
Doplněk stravy. Obsahuje bakterie
Lactobacillus acidophilus a Bifidobacterium
animalis subsp.lactis. Není určen k náhradě
pestré stravy.*

MAGNE B6® FORTE tablety
50 potahovaných tablet
1 tbl. = 3,34 Kč

• tablety obsahují citrát hořčíku pro účinné doplnění hořčíku
• hořčík a vitamin B6 přispívají ke snížení míry únavy a vyčerpání
a k normální psychické činnosti
Doplněk stravy.*

– 51 Kč

265,akční cena

214,-

• plně rozpustná tableta,
vysoce vstřebatelná forma
- citrát hořečnatý
• slazeno stévií bez barviv
a umělých sladidel
• citronová příchuť
V akci také MAGNESIUM
B-KOMPLEX IMMUNE,
20 šumivých tablet, cena 84 Kč.
Doplněk stravy.*

– 20 Kč

99,akční cena

79,-

MINERÁL

– 34 Kč

201,akční cena

167,-

www.pharmapoint.cz

HOJENÍ RAN
INFADOLAN®
1 600 IU/g + 300 IU/g mast

100 g

COSMOS®
Pevná náplast
k nastříhání

PÉČE O TĚLO

PSILO-BALSAM®
10 mg/g gel

PÉČE O TĚLO

50 g

1 m x 6 cm

Zklidní
pálení a svědění kůže při:
• bodnutí hmyzem
• alergických projevech kůže
• nadměrném slunění

COSMOS® univerzální
náplasti za dobrou cenu

Lék k urychlení hojení a obnovy
pokožky na neinfikované drobné
rány, u pacientů s atopickou
dermatitidou.
Volně prodejný léčivý přípravek s léčivými
látkami retinoli acetas a ergocalciferolum.*

LADIVAL®
Dětská alergická
pokožka OF 50+
gel

– 31 Kč

158,akční cena

127,OPALOVÁNÍ

200 ml

• vhodné pro citlivou pokožku dětí
a batolat, náchylnou k alergii
na slunce
• unikátní ochranný komplex
UVA + UVB + IR-A (ochrana před
infračerveným zářením)
V akci také LADIVAL® proti stárnutí
pleti & pigmentovým skvrnám
OF30 gel, 50 ml, cena 279 Kč.
Kosmetické přípravky.*

Dettol 0,2%
Antiseptický
sprej

• praktická náplast ideální
k ošetření drobných poranění
• vyrobená z otěruvzdorného
materiálu
V akci také další druhy náplastí
COSMOS®.
Zdravotnický prostředek.*

Pro děti již od 2 let.

– 8 Kč

55,akční cena

47,PÉČE

555,akční cena

429,DEZINFEKCE

100 ml

Volně prodejné léčivé přípravky k vnějšímu
užití s obsahem účinné látky
difenhydramin-hydrochlorid.*

Panthenol Omega PO OPALOVÁNÍ
Chladivá pěna ve spreji 10%

Sudocrem®
MULTI-EXPERT

150 ml

125 g

• přináší úlevu sluncem
podrážděné pokožce
• účinně zklidňuje,
napomáhá regeneraci
a hydrataci pokožky
• s vysokým obsahem
D-panthenolu

– 126 Kč

V akci také PSILO-BALSAM®
10 mg/g gel, 20 g, cena 84 Kč.

V akci také Panthenol Omega Chladivá pěna s aloe
vera 9%, 150 ml; Panthenol
Omega tělové mléko aloe vera 9%, – 21 Kč
250 ml; Panthenol Omega Tělové
195,mléko Rakytník 9%, 250 ml, každý
akční
cena
za cenu 174 Kč.

174,-

Kosmetický přípravek.*

EndWarts® PEN PÉČE O TĚLO
pero na odstranění
bradavic

• odborník na různé
potřeby pokožky
• ochranný krém
pro podporu léčby a prevence:
plenkové dermatitidy, odřenin
a podrážděné pokožky
Sudocrem® MULTI-EXPERT je zdravotnický
prostředek. Certifikát vydala notifikovaná
osoba č. 0482.*

URGO Bradavice
kryoterapie

– 46 Kč

185,akční cena

139,PÉČE O TĚLO

– 27 Kč

166,akční cena

139,PÉČE O TĚLO

38 ml

3 ml
EndWarts® na bradavice

• k čištění čerstvých drobných
ran a k likvidaci běžných
bakterií, které infikují
drobné rány
• v účinné formě ve spreji
• neštípe, nebarví, nezapáchá,
bez jódu
Lék k vnějšímu použití. Kožní podání.
Obsahuje benzalconii chloridum.*

• unikátní prostředky
pro odstranění bradavic
na rukou a chodidlech
• Freeze: zmrazení oxidem dusným
• Original a Pen: vysoušení
kyselinou mravenčí

– 26 Kč

115,akční cena

89,-

V akci také EndWarts® FREEZE kryoterapie bradavic,
7,5 g, cena 414 Kč; EndWarts®
– 70 Kč
ORIGINAL roztok k odstranění
bradavic, 5 ml, cena 219 Kč.

359,-

Zdravotnické prostředky. Číslo notifikované
osoby: 37708 (EndWarts FREEZE), 0546
(EndWarts PEN, EndWarts Original).*

FYPRYST® combo spot-on pro kočky
a fretky / 1x 0,5 ml
• přípravek pro nakapání na kůži
pro kočky a fretky
• účinný proti klíšťatům a blechám
a jejich vývojovým stádiům
Pouze pro zvířata. Vyhrazený veterinární
léčivý přípravek s účinnou látkou Fipronilum a S-Methoprenum.*

akční cena

289,-

• domácí ošetření bradavice
metodou zmrazení
• bezpečné použítí na bradavice
na rukou a nohou u dospělých
a dětí od 4 let
• krátké a postupné působení
zaručuje omezení bolestivosti
ošetření
V akci také URGO Pero na odolné
bradavice, 2 ml, cena 314 Kč.
Zdravotnické prostředky.*

FYPRYST® combo
spot-on pro psy / 1x 0,67 ml

– 50 Kč

149,akční cena

99,-

• přípravek pro nakapání na kůži pro psy od 2 do 10 kg
• účinný proti klíšťatům a blechám a jejich vývojovým stádiům
V akci také ostatní přípravky FYPRYST® compo pro psy.
Pouze pro zvířata. Vyhrazený veterinární léčivý přípravek s účinnou látkou
Fipronilum a S-Methoprenum.*

– 100 Kč

529,akční cena

429,VETERINA

– 55 Kč

169,akční cena

114,-

Otrivin MENTHOL
1 mg/ml nosní sprej

RÝMA

roztok 10 ml

ODVYKÁNÍ
KOUŘENÍ

Nicorette® Spray 1 mg/dávka, orální sprej,
roztok
13,2 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

Udělejte něco neobvyklého
a zbavte se závislosti
na kouření s Nicorette®

V akci také Otrivin 1 mg/ml nosní sprej,
roztok 10 ml, cena 79 Kč; Otrivin Rhinostop
0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml nosní
– 27 Kč
sprej, roztok 10 ml, cena 144 Kč.
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.*

116,akční cena

89,-

V akci také ostatní léčivé přípravky Nicorette®.
Reklama na léčivý přípravek. Léčivá žvýkací guma
Nicorette® Classic Gum, Nicorette® FreshFruit Gum,
Nicorette® Icemint Gum, lisované pastilky Nicorette®
Mint 4 mg a orální sprej, roztok Nicorette® Spray s příchutí lesního ovoce
1mg/ dávka a orální sprej, roztok Nicorette® Spray 1mg/ dávka obsahují nikotin
a jsou k podání do úst. Transdermální náplast Nicorette® invisipatch 25 mg/16 h, Nicorette® invisipatch 15 mg/16 h,
Nicorette® invisipatch 10 mg/16 h obsahují nikotin a jsou k transdermálnímu podání. Před použitím si pečlivě přečtěte
celou příbalovou informaci. Držitel registrace: McNeil AB, SE.*

BOLEST
Panadol Extra
Novum 500 mg/65 mg

Canesten® GYN
Combi Pack

30 potahovaných tablet

1 vaginální tableta + 20 g krém

• uvolnění účinné látky
do 10 minut¹
• proti mírné až středně
silné bolesti hlavy, zubů,
svalů a kloubů

Pryč s kvasinkovou
infekcí!

¹podle SPC Panadol Extra Novum

V akci také Panadol Novum 500 mg, 24 potahovaných
tablet, cena 36 Kč; Panadol Extra
Rapide 500 mg/65 mg,
– 14 Kč
12 šumivých tablet, cena 79 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.*

108,akční cena

94,-

INTIMNÍ
HYGIENA

Léčivý přípravek Canesten® GYN Combi
Pack obsahuje tabletu k vaginálnímu
použití a krém k vnějšímu použití. Obsahují
léčivou látku clotrimazolum. L.CZ.MKT.
CC.02.2021.2198.*

znáte
z TV

40 g

akční cena

249,-

Těšíme se na Vaši návštěvu!

119,akční cena

109,-

Corega fixační krémy a Corega čistící tablety
jsou zdravotnické prostředky.*

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

Kostelec na Hané

Jsme tu pro Vás.

– 10 Kč

LÉKÁRNA VAŠE SRDCOVKA
OTEVÍRACÍ DOBA:

Výdejna

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

COREGA navíc blister Corega
anti-bakteriální tablety
6 ks za 0,01 Kč

V akci také COREGA Comfort, 40 g,
cena 109 Kč; COREGA Original extra
silný, 40 g; COREGA Bez příchuti
extra silný, 40 g; COREGA Svěží extra
silný, 40 g; COREGA Ochrana dásní,
40 g, každý za cenu 97 Kč.

299,-

Vaše Srdcovka

Naše motto: Spojení tradice a kvality

429,-

Pro pevnou fixaci až 12 hodin.

– 50 Kč

Lékárna

495,akční cena

ÚSTNÍ HYGIENA
COREGA Max
Ke každému 40 g
Control
balení fixačního krému

• léčbu zvládne jedna
vaginální tableta
• aplikátor pro snadné a hygienické zavedení tablety
• krém navíc uleví od nepříjemných vnějších příznaků
V akci také Canesten® GYN 1 den,
1 vaginální tableta, cena 219 Kč.

– 66 Kč

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

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

10

8

25 24

5

17
10

8

* 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.

