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Voltaren Forte
20 mg/g gel

zásob

TOPICKÁ BOLEST

150 g
Analgetikum
ve formě gelu proti
bolesti zad, svalů
a kloubů s účinkem
až na 24h při aplikaci
2x denně ráno a večer.
V akci také Voltaren Rapid 25 mg měkké tobolky,
20 tobolek, cena 117 Kč; Voltaren 140 mg léčivá
náplast, 5 ks, cena 294 Kč.

• uleví od bolesti hlavy, zad,
kloubů i menstruační bolesti
• snižuje horečku a tlumí projevy
zánětu
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje
ibuprofenum.*

Magne B6®
470 mg/5 mg

149,akční cena

119,MINERÁL

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití
obsahující dexibuprofenum.*

MÖLLER´S
Omega 3 Citron

204,RÝMA

V akci také další výrobky MÖLLER´S.
Doplněk stravy.*

Ambrobene
15 mg/5 ml,
sirup
100 ml

• uvolní ucpaný nos a nosní dutiny
• snižuje otok nosní sliznice

• osvědčený přípravek na vlhký
kašel účinně rozpouští hlen
a usnadňuje vykašlávání
• sirup vhodný i pro děti
• tablety k užití u dětí od 5 let
a dospělých

Lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou
Naphazolini nitras.*

97,-

VITAMIN

– 11 Kč

95,akční cena

84,-

V akci také Ambrobene, tablety,
20 tablet, cena 64 Kč.
Ambrobene, sirup; Ambrobene, tablety; jsou
léčivé přípravky k vnitřnímu užití. Obsahují
účinnou látku ambroxoli hydrochloridum.*

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.*

VIGANTOLVIT®
D3 2000 I.U.

– 41 Kč

430,akční cena

389,VITAMIN

60 tobolek

1 tob. = 2,73 Kč

• rybí olej z norské přírody, získáváme ho
z jater tresek z chladných vod u ostrovů
Lofoty
• 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 – 50 Kč
přívodu 250 mg EPA a DHA denně
319,-

roztok 10 ml

V akci také Sanorin® 0,5 mg/ml
nosní sprej, roztok 10 ml,
cena 84 Kč.

119,akční cena

100 ml = 107,60 Kč

• obsahuje kombinaci hořčíku a vitaminu B6,
díky kterému se hořčík v těle rychleji doplní
• je určen ke zlepšení příznaků
– 54 Kč
nedostatku hořčíku, jako např.:
› nervozity, vyčerpanosti,
258,podráždění
› svalových křečí, mravenčení
akční cena

Sanorin®
1 mg/ml
nosní sprej

• krystalicky čistý dexibuprofen
• nová generace léku proti bolesti

250 ml

100 obalených tablet

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití.*

– 22 Kč

– 30 Kč

akční cena

269,KAŠEL

Vitamin D3:
• pro správné fungování imunitního systému
• přispívá k udržení správné funkce svalů a kostí
• podporuje vstřebávání
vápníku v těle
• bez lepku a bez laktózy
– 35 Kč
V akci také VIGANTOLVIT® OSTEO,
30 tablet, cena 174 Kč.
Doplněk stravy.*

PARALEN®
RAPID 500 mg

199,akční cena

164,NACHLAZENÍ

16 šumivých tablet

– 21 Kč

115,akční cena

94,-

• novinka ve formě šumivé tablety
• tlumí bolest
• snižuje horečku
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje paracetamol.*

– 9 Kč

63,akční cena

54,-

AKČNÍ NABÍDKA
RÝMA

STÉRIMARTM
Baby
Na ucpaný nos

PHYSIOMER®
Gentle Jet&Spray

RÝMA

135 ml

V akci také STÉRIMAR Na ucpaný
nos, 50 ml, cena 194 Kč.

229,akční cena

Zdravotnický prostředek, CE 0459. Pozorně si
přečtěte návod k použití na obale přípravku.*

194,-

GS Extra Strong
Multivitamin

MULTIVITAMIN

60+60 tablet

1 tbl. = 3,28 Kč

V akci také PHYSIOMER® Hypertonic,
135 ml; PHYSIOMER® Baby, 115 ml;
PHYSIOMER® Baby hypertonic
60 ml; PHYSIOMER® Kids, 115 ml;
každý za cenu 199 Kč.
Zdravotnický prostředek.*

Marťánci®
s Imunactivem
příchuť MIX

SRDCE, MOZEK,
ZRAK

1 cps. = 1,66 Kč

• čistí nosní sliznici a pomáhá
tak odstraňovat viry
a bakterie
• zvlhčuje a regeneruje
nosní sliznici
• 100% přírodní,
bezpečný
pro každodenní
použití

– 35 Kč

TM

GS Omega 3
CITRUS+D3
100+50 kapslí

50 ml

• přírodní mořská voda
v hypertonické koncentraci
s příměsí mědi na infekční
bakteriální rýmu
• pro děti od 3 měsíců do 3 let
• uvolní ucpaný nos
a odstraňuje hustý hlen
• speciální tryska bezpečná pro nejmenší
nosánky

ZÁŘÍ 2021

– 30 Kč

229,akční cena

199,MULTIVITAMIN

• 3000 mg vysoce
čištěného rybího
oleje v denní dávce
• nově obohaceno
o vitamin D3 pro
podporu imunity
• kapsle s citronovou
příchutí
• DHA a EPA v denní
dávce 250 mg
přispívají ke správné
činnosti srdce
• DHA navíc v dávce 250 mg
podporuje správnou činnost
mozku a zdravý zrak
V akci také GS Omega 3 CITRUS+D3,
60+30 kapslí, cena 164 Kč.
Doplněk stravy.*

Centrum SILVER

– 54 Kč

303,akční cena

249,MULTIVITAMIN

100 tablet

1 tbl. = 5,49 Kč

90 tablet

1 tbl. = 2,88 Kč

• komplexní vyvážené
složení vitaminů,
minerálů a dalších
aktivních látek
• STRONG KOMPLEX
– extra dávka vitaminu C,
lutein, activin, echinacea
• extra silný, extra účinný multivitamin
ve výhodném balení
V akci také GS Extra Strong
Multivitamin 50+, 90+30 tablet,
cena 444 Kč.
Doplněk stravy.*

CETALGEN
500 mg / 200 mg

• kompletní multivitamin se speciálně vyváženým
složením pro podporu imunity pro osoby nad 50 let¹
• bez lepku, bez cukru

– 81 Kč

475,akční cena

394,BOLEST

– 70 Kč
• multivitaminy pro děti s příchutí
pomeranč, jahoda a tutti frutti
• s betaglukany z přírodních zdrojů
Doplněk stravy.*

Aulin® gel

329,akční cena

259,TOPICKÁ BOLEST

¹Vitamin C přispívá k normální
funkci imunitního systému.

V akci také Centrum AZ, 100 tablet,
cena 529 Kč.
Doplňky stravy.*

EMOXEN gel

– 106 Kč

655,akční cena

549,TOPICKÁ BOLEST

100 g

100 g

20 tablet

• léčba krátkodobé středně silné bolesti a horečky
• tlumí bolest hlavy, zad, zubů
i menstruační bolesti
– 32 Kč
• rychlá úleva, silný účinek
po dobu až 9 hodin
159,• kombinace 500 mg paracetamolu
a 200 mg ibuprofenu
akční cena
Lék k vnitřnímu užití.*

127,-

• gel proti bolesti pohybového aparátu
• ulevuje od bolesti a otoků při podvrtnutí, vymknutí,
naražení, při úrazech provázených výronem i u akutního
poúrazového zánětu šlach
V akci také Aulin® gel, 50 g,
cena 139 Kč.

– 34 Kč

233,akční cena

Lék s účinnou látkou nimesulid.
Ke kožnímu podání.*

199,-

• vhodný k léčbě bolestivých revmatických
i nerevmatických onemocnění pohybového ústrojí
• k léčbě poúrazových stavů, jako jsou pohmožděniny,
podvrtnutí kloubu a poranění měkkých částí kloubů
včetně poúrazového zánětu
– 55 Kč
kloubního pouzdra, zánětu
šlach a svalových úponů

199,-

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

akční cena

144,-

* 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.

www.pharmapoint.cz

OČI
SystaneTM ULTRA
BEZ KONZERVAČNÍCH
LÁTEK

OphthalmoSeptonex

OČI

10 ml

MINERÁL
MAGNESIUM
LACTATE BIOMEDICA 500 mg

100 tablet

zvlhčující oční kapky, 10 ml

Zvlhčující oční kapky
Systane™ ULTRA
bez konzervačních
látek poskytují
suchým, unaveným
a podrážděným
očím rychlou úlevu.
V akci také Systane COMPLETE, 10 ml,
cena 269 Kč; SystaneTM BALANCE,
– 85 Kč
10 ml, cena 229 Kč; SystaneTM
HYDRATION, 10 ml, cena 244 Kč;
314,TM
Systane ULTRA, 10 ml, cena
219 Kč.
akční cena
TM

Zdravotnický prostředek.*

ROSALGIN®
500 mg

229,-

INTIMNÍ HYGIENA

6 sáčků

• přípravek s antiseptickým
účinkem na léčbu akutních
a chronických nehnisavých
zápalů spojivek, očních víček
a nehnisavých povrchových
zánětů rohovek
• je určen ke vkapávání do oka
Ophthalmo-Septonex je lék na oční použití.*

– 23 Kč

120,-

97,-

179,-

154,-

BOLEST
Panadol Extra
Novum 500 mg/65 mg

60 kapslí

2g

– 110 Kč
• zamkněte čas a zůstaňte mladí
• hormonální aktivita je klíč proti
předčasnému stárnutí
Doplněk stravy.*

SMECTA®

599,akční cena

489,PRŮJEM

10 sáčků

V akci také Panadol Extra Rapide 500 mg/65 mg,
12 šumivých tablet, cena 79 Kč; Panadol pro děti
jahoda 24 mg/ml, 100 ml, cena 119 Kč.
¹Podle SPC Panadol Extra Novum. Panadol
Extra Novum 500 mg/65 mg potahované
tablety, Panadol Extra Rapide 500 mg/65 mg
šumivé tablety a Panadol pro děti jahoda
24 mg/ml perorální suspenze (paracetamol)
jsou léky k vnitřnímu užití.*

– 13 Kč

107,-

• k léčbě akutního
průjmu
u dospělých a dětí
od 2 let současně
s podáním
perorálního
rehydratačního
roztoku
• upozornění:
při průjmu u dětí do 3 let vždy
vyhledejte lékaře, nedoporučuje
se užívat během těhotenství
a kojení

akční cena

94,-

– 36 Kč

V akci také Zovirax 50mg/g, 2 g,
cena 219 Kč.
Zovirax Duo 50 mg/g + 10 mg/g krém
a Zovirax 50 mg/g jsou léky k vnějšímu užití.*

Urinal Akut®

295,akční cena

259,MOČOVÉ CESTY

1 tbl. = 20,90 Kč

– 33 Kč

157,akční cena

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití s účinnou
látkou diosmektit. SCA-CZ-000194*

• jediný krém
na léčbu oparů
s dvojím složením:
zabraňuje množení
viru, pomáhá léčit zánět a zastavit vznik puchýřků
• zkracuje dobu hojení

10 tablet

30 potahovaných tablet

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

119,-

OPARY
Zovirax Duo
50 mg/g + 10 mg/g krém

– 25 Kč
akční cena

akční cena

Volně prodejné léčivo.
Vitamín C je doplněk stravy.*

VITALITA
ALAVISTM
MAXIMA TIME Lock

• léčí bakteriální
i kvasinkové gynekologické záněty
• zachovává přirozené laktobacily
• ulevuje od bolesti a urychluje hojení po porodu
• vhodný pro intimnmí hygienu

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

• přípravek doplňuje hladinu hořčíku v organizmu
• hořčík napomáhá využití kyslíku při svalové zátěži,
je nezbytný pro stavbu kostí,
chrupavek a zubů a je významný
– 26 Kč
pro normální funkci nervového,
svalového, srdečního-cévního
145,a imunitního systému

akční cena

1 cps. = 8,15 Kč

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

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

124,-

• kombinace kanadských
brusinek a vitaminu D
• se zlatobýlem obecným
pro podporu zdraví močových cest
• akutní péče
Doplněk stravy.*

– 70 Kč

279,akční cena

209,-

* 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.

IMUNITA
TEREZIA
Ostropestřec+Reishi Forte

GS Koenzym Q10
60 mg

60 kapslí

30+30 kapslí

2x200 ml

• optimální dávka 60 mg
koenzymu Q10 s vysokou
vstřebatelností
• biotin pro normální
energetický metabolismus,
psychickou a nervovou činnost

• vhodný k péči
o pokožku
unavených
nohou,
se sklonem
k natékání
• krém je
kombinace olejů levandule,
– 80 Kč
lemongrass, borovice, tea tree,
rozmarýnu a bylinných extraktů
399,z kaštanu, arniky, měsíčku a jalovce
• je vhodný k prokrvení nohou
akční cena

ENERGIE

1 cps. = 4,73 Kč

1 cps. = 4,07 Kč

• ostropestřec
pomáhá k očistě
jater a jejich regeneraci
• v kombinaci s reishi
a černým bezem pro podporu
obranyschopnosti organizmu
• bez příměsí a konzervačních látek

– 65 Kč

309,akční cena

244,-

Doplněk stravy.*

Vitamín
K2+D3+Q10

VITAMIN
Nyní k nákupu
Dezinfekční gel
100 ml NAVÍC
za 0,01 Kč

60 tobolek

1 tob. = 5,32 Kč

• jedinečná
kombinace
vitaminů K 2 + D3₃
(2000 IU/tob.)
a koenzymu Q10₃₃₃₃
• vitamin D3 přispívá k normální
funkci imunitního systému
Doplněk stravy. Dezinfekční gel je kosmetický
přípravek.*

– 80 Kč

399,akční cena

319,-

V akci také GS Koenzym Q10 30 mg,
30+30 kapslí, cena 199 Kč.
Doplněk stravy.*

Vitamin D3
800 I.U.

KOSMETIKA

BIOVENOL®
krém

– 51 Kč

335,akční cena

284,VITAMIN

Balení
NAVÍC obsahuje
Dezinfekční
gel 100 ml

319,-

Kosmetický přípravek.*

PÉČE O TĚLO

COLOXIO GOLD
30 sáčků

1 sáček = 19,30 Kč

30 kapslí

1 cps. = 1,80 Kč

• čistý vitamin D3
na podporu
imunity
• D3 s vysokou biologickou
dostupností
• přispívá i ke zdravým
zubům a kostem
Doplněk stravy.*

– 59 Kč

113,akční cena

54,-

Lékárna

ADRESA
nám. T.G.Masaryka 18, Prostějov
KONTAKT:
tel.: 582 345 831
e-mail: lekarna@vasesrdcovka.cz

Kostelec na Hané

Jsme tu pro Vás.
Těšíme se na Vaši návštěvu!

579,-

Doplněk stravy.*

Po-Pá: 7:30 – 18:00
So: 8:00 – 12:00

Výdejna

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

799,akční cena

LÉKÁRNA VAŠE SRDCOVKA
OTEVÍRACÍ DOBA:

Vaše Srdcovka

Naše motto: Spojení tradice a kvality

– 220 Kč

• 6000 mg bioaktivního kolagenu
+ kyselina hyaluronová
• jedinečný komplex na výživu
kloubů, pleťi, vlasů a nehtů

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

