AKČNÍ
NABÍDKA

LISTOPAD 2021

Akční ceny platí od 01. 11. 2021 do 30. 11. 2021 nebo do vyprodání zásob

MUCONASAL®
PLUS

RÝMA

10 ml

• rychle, účinně a dlouhodobě
uvolní nos při rýmě a nachlazení
• osvěží vůní máty a eukalyptu
• pro dospělé a děti od 6 let
Volně prodejný lék k nosnímu použití.
Obsahuje tramazolini hydrochloridum.*

APO-IBUPROFEN
400 mg

– 23 Kč

122,akční cena

99,BOLEST

100 potahovaných tablet

CHŘIPKA,
NACHLAZENÍ

COLDREX®
MAXGRIP CITRON

www.pharmapoint.cz

PARALEN® GRIP
chřipka a bolest

10 sáčků

24 potahovaných tablet

• nejprodávanější
horký nápoj
na chřipku
a nachlazení v ČR1
• díky paracetamolu
snižuje horečku,
odstraňuje bolest
hlavy, bolest v krku
• s přídavkem léčivé
látky na uvolnění
ucpaného nosu
a s vitaminem C

Odstraňuje
příznaky
chřipky
a nachlazení:
• horečka
• ucpaný nos
• bolest hlavy
• bolest v krku

Iqvia sell out data kategorie 01B1
MAT 06/2021

1

– 25 Kč

189,akční cena

V akci také další druhy COLDREX®.

164,-

Lék k vnitřnímu užití.*

V akci také PARALEN® GRIP chřipka
a kašel, 24 potahovaných tablet,
cena 129 Kč; PARALEN® GRIP
chřipka a bolest, 12 potahovaných
tablet, cena 89 Kč.
Volně prodejný lék k vnitřnímu užití.*

BOLEST
Panadol Extra
Novum 500 mg/65 mg

Septabene®
3 mg/1 mg

30 potahovaných tablet

16 pastilek

CHŘIPKA,
NACHLAZENÍ

– 34 Kč

163,akční cena

129,BOLEST V KRKU

• uvolnění účinné
látky do 10 minut¹
• proti mírné
až středně
silné bolesti hlavy,
zubů, svalů a kloubů
¹Podle SPC Panadol Extra Novum.

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

MAGNE B6® FORTE

– 30 Kč

149,akční cena

119,MINERÁL

50 potahovaných tablet
1 tbl. = 3,38 Kč

•
•
•
•

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

– 11 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.*

Hylak® forte,
perorální roztok

108,akční cena

97,-

ZAŽÍVÁNÍ

Léky k vnitřnímu užití.*

Prostamol® UNO

159,akční cena

129,PROSTATA

90 měkkých tobolek

znáte
z TV

• tradiční
rostlinný lék
na problémy
s močením způsobené zbytnělou prostatou
• nenarušuje sexuální funkce

• 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.*

– 30 Kč

V akci také Septabene® 1,5 mg/ml
+ 5,0 mg/ml, orální sprej, roztok,
cena 144 Kč.

100 ml

znáte
z TV

V akci také MAGNE B6® Balance,
20 sáčků, cena 124 Kč; MAGNE B6®
Stress Control, 30 sáčků, cena
159 Kč; MAGNE B6® Stress Control,
30 potahovaných tablet, cena
199 Kč.

trojí účinek: protizánětlivý, analgetický a antiseptický
snižuje lokální známky zánětu: bolest, zarudnutí, otok
příchuť eukalyptu nebo citronu a bezového květu
balení 16 pastilek nebo 30 ml
orálního spreje

– 32 Kč

201,akční cena

169,-

– 41 Kč
• komplexní péče o vaše zažívání
• vhodný pro dospělé, děti i kojence
Hylak forte je léčivý přípravek
k vnitřnímu užití.*

215,akční cena

174,-

Volně prodejný lék Prostamol® UNO
obsahuje extrakt Serenoa repens.
K vnitřnímu užití, po vyloučení závažných
příčin obtíží lékařem. Použití tohoto
tradičního rostlinného léčivého přípravku
je založeno výlučně na zkušenosti
z dlouhodobého použití.*

– 129 Kč

758,akční cena

629,-

AKČNÍ NABÍDKA
Centrum pro ženy

MULTIVITAMIN

60 tablet
1 tbl. = 7,48 Kč

MÖLLER´S
Omega 3 Citron

VITAMIN

LISTOPAD 2021

Cemio Kamzík®
2x 60 kapslí

znáte
z TV

1 cps. = 4,66 Kč

2x 250 ml
100 ml = 103,80 Kč

Limitovaný
vánoční
balíček

Kompletní multivitamin
s minerály a stopovými
prvky vytvořen speciálně
pro potřeby žen pro podporu imunity a zdraví kostí¹.
¹Vitamin C přispívá k normální funkci imunitního systému.
Vápník je potřebný pro udržení
– 70 Kč
normálního stavu kostí.

519,-

V akci také Centrum pro muže,
60 tablet, cena 449 Kč.

akční cena

449,-

Doplněk stravy.*

IMUNITA

Sambucus
Immuno Kids
sirup

• rybí olej z norské
přírody s tradicí
od roku 1854
• bohatý zdroj Omega-3
mastných kyselin
EPA a DHA
• vysoký obsah vitaminu D
• skvělé ovocné příchutě
V akci také další druhy MÖLLER´S.
Doplněk stravy.*

– 119 Kč

638,akční cena

519,-

• jedinečné
přírodní
kolageny na klouby, vazy a šlachy
• nyní ve výhodném balení
2x 60 kapslí
• obsahuje vitamin C, důležitý
pro správnou tvorbu kolagenu
v kloubních chrupavkách

– 161 Kč

720,akční cena

559,-

Doplněk stravy.*

RAKYTNÍČEK+ multivitaminové želatinky
vánoční koule - červená, modrá, růžová,
stříbrná nebo zlatá

IMUNITA

1 ks = 3,48 Kč

100 ml = 99,17 Kč

V akci také Sambucus Immuno
Kids želatinové bonbony, 60 ks,
cena 269 Kč.

Limitovaný
vánoční
balíček

50 ks

120 ml

• přirozená podpora
imunity a dýchacích cest
• extrakt z plodů černého bezu
s antioxidačním účinkem
• slazeno sirupem z agáve
• vhodný pro děti od 1 roku

KLOUBY

– 21 Kč

– 40 Kč

159,akční cena

119,-

Doplněk stravy.*

TEREZIA
VITAMIN D3 400 IU

VITAMIN

10 ml
1 ml = 17,90 Kč

• oblíbené želatinky s 9 vitaminy a rakytníkem na podporu imunity
• skvělá chuť díky obsahu ovocné šťávy
• bez konzervantů

195,akční cena za ks

174,-

Doplněk stravy.*

Vibovit® Déčko
Vitamín D3
500 IU

VITAMIN

BIOPRON® Baby+

ZAŽÍVÁNÍ

10 ml
1 ml = 32,90 Kč

10 ml
1 ml = 19,90 Kč

NOVINKA

• pro podporu tvorby
kostí a zubů
• vitamin D3 reguluje
metabolismus vápníku
a podporuje imunitu
• kapky vhodné již od narození
V akci také TEREZIA VITAMIN D3
1000 IU, 30 tobolek, cena 94 Kč;
TEREZIA VITAMIN D3 1000 IU,
90 tobolek, cena 259 Kč.
Doplněk stravy.*

– 40 Kč

219,akční cena

179,-

• pro podporu zdravé
imunity dětí
• vitamin D přispívá ke správnému
fungování imunitního systému
• rychlá a vysoká vstřebatelnost
vitaminu D3 ve spreji
Doplněk stravy. Neslouží jako náhrada
pestré a vyvážené stravy.*

– 51 Kč

250,akční cena

199,-

• pro podporu správného
vývoje střevní mikrobioty
a imunitního systému díky
obsahu vitaminu D3
• vitamin D3 přispívá
k normální funkci
imunitního systému
V akci také BIOPRON® Laktobacily
Baby BiFi+, 30 tobolek,
cena 164 Kč.
Doplňky stravy.*

Bepanthen® Baby / 30 g

V akci také Bepanthen® Baby, 100 g, cena 284 Kč. Kosmetický přípravek.L.CZ.MKT.CC.02.2021.2169*

399,akční cena

329,PÉČE O TĚLO

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

– 70 Kč

– 30 Kč
**

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

159,akční cena

129,-

www.pharmapoint.cz

VITAMIN

Cetebe®
IMMUNITY Forte
30 kapslí

VIROSTOP
ústní sprej

NACHLAZENÍ

KAŠEL

MUCOSOLVAN®
pro dospělé

30 ml

100 ml

• nová generace ústních a nosních
sprejů VIROSTOP poskytuje
ochranu proti COVID-19
• vytváří ochranný štít před
průnikem koronaviru SARS-CoV-2,
včetně nových mutací
• 100% účinek proti chřipce A,B
• pomáhá při akutních stavech COVID-19
• klinická studie potvrdila snížení závažnosti
respiračních symptomů a snížení
infekčnosti až o 60 %
• vhodné pro dospělé a děti od 3 let – 40

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

1 cps. = 5,47 Kč

znáte
z TV
• komplex 3 látek: vitamin C
s postupným uvolňováním, vitamin D a zinek
• vitamin C, vitamin D a zinek přispívají
k normální funkci imunitního systému
• unikátní TECHNOLOGIE
– 50 Kč
ČASOVÝCH PERLIČEK™
V akci také Cetebe® vitamin C
500 mg, 30 kapslí, cena 134 Kč.
Doplňky stravy.*

214,akční cena

164,KAŠEL

LEVOPRONT® kapky
15 ml

LEVOPRONT® kapky, sirup, tablety
obsahuje levodropropizin.
Lék k vnitřnímu užití.*

– 20 Kč

129,akční cena

109,-

Dexoket® 25 mg
potahované tablety

BOLEST

10 tablet

ERDOMED®
225 mg, granule
pro perorální
suspenzi

199,KAŠEL

• lék na kašel,
rýmu a zánět dutin
• ředí hlen, působí proti
bakteriím
• včasné nasazení může
předejít užívání antibiotik
• pomerančová příchuť
• pro dospělé a děti od 12 let
ERDOMED® 225 mg, granule
pro perorální suspenzi obsahuje
erdostein. Lék k vnitřnímu užití.*

NUROFEN Rapid
400 mg

– 40 Kč

249,akční cena

209,BOLEST

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

89,akční cena

74,-

Léky k vnitřnímu užití. Obsahují ibuprofen.*

VERAL® 10 mg/g gel

119,-

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje ambroxoli hydrochloridum.*

KAŠEL
Robitussin
Antitussicum na suchý
dráždivý kašel

V akci také Robitussin Expectorans
na odkašlávání, sirup 100 ml, cena
159 Kč; Robitussin Junior na suchý
dráždivý kašel, sirup 100 ml, cena
134 Kč.
Robitussin Antitussicum na suchý dráždivý
kašel 7,50 mg/5 ml sirup a Robitussin Junior
na suchý dráždivý kašel 3,75 mg/5 ml sirup
(oba dextrometorfan) a Robitussin Expectorans
na odkašlávání 100 mg/5 ml sirup (guaifenesin)
jsou léky k vnitřnímu užití.*

Voltaren Forte
20 mg/g gel
100 g

• 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.

147,akční cena

• PROTI suchému kašli
• efektivní úleva od suchého
dráždivého kašle
• bez cukru
• pro děti od 6 let a dospělé

znáte
z TV

– 15 Kč

– 28 Kč

sirup 100 ml

30 měkkých tobolek

Rychlá
a účinná
pomoc, když
vás zasáhne bolest
• svalů a kloubů
• zubů
• hlavy
• při menstruaci
V akci také Dexoket® 25 mg
granule pro perorální roztok,
10 sáčků, cena 79 Kč.

Zdravotnický prodtředek.*

akční cena

20 sáčků

• rychlá úleva od suchého
a dráždivého kašle
• při tlumení kašle působí
přímo v dýchacích cestách bez
nežádoucího ovlivnění mozku
• kapky a sirup pro děti
od 2 let a dospělé,
tablety od 12 let
V akci také LEVOPRONT®
tablety 60 mg, 10 tablet,
cena 134 Kč; LEVOPRONT® sirup,
120 ml, cena 134 Kč.

V akci také VIROSTOP nosní sprej,
20 ml, cena 184 Kč.

Kč

239,-

V akci také
MUCOSOLVAN® Long Effect,
20 tobolek, cena 134 Kč;
MUCOSOLVAN® Junior, 100 ml,
cena 104 Kč.

– 40 Kč

164,akční cena

124,-

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

– 20 Kč

179,akční cena

159,-

TOPICKÁ BOLEST

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 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.*

– 38 Kč

325,akční cena

287,TOPICKÁ BOLEST

100 g

– 31 Kč
• tlumí bolest
• působí protizánětlivě
• zmírňuje otoky při bolestivých a poúrazových stavech svalů, kloubů a šlach
Volně prodejný lék na vnější použití.*

165,akční cena

134,-

AKČNÍ NABÍDKA
MINERÁL
MAGNESIUM
LACTATE BIOMEDICA 500 mg

SALUS Floradix
železo+

100 tablet

250 ml

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

akční cena

Essentiale® 300 mg

Sédatif PC®

119,JÁTRA

100 tvrdých tobolek

90 tablet

• tekutý doplněk stravy,
který obsahuje železo
ve velmi dobře
vstřebatelné formě
• vstřebávání železa
navíc podporuje
vitamin C a výtažky
z ovocných šťáv
• vitaminy B a výtažky
z bylin posilují organismus
• vhodný pro děti od 3 let,
těhotné a kojící ženy
Doplněk stravy, nenahrazuje pestrou
a vyváženou stravu.*

– 75 Kč

339,akční cena

264,-

ZAŽÍVÁNÍ
NATUREVIA®
LAKTOBACILY 5 Imunita

• k léčbě úzkosti,
emočního napětí
a lehkých poruch
spánku
• bez věkového
omezení
• může být užíván během
těhotenství a kojení
Sédatif PC® je homeopatický léčivý
přípravek užívaný tradičně v homeopatii
k léčbě úzkosti, emočního napětí a lehkých
poruch spánku. Lék k vnitřnímu užití.*

Iberogast®

1 cps. = 6,79 Kč

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

Cemio
IMUNOHERBAL

– 87 Kč

416,akční cena

329,IMUNITA

V akci také NATUREVIA®
LAKTOBACÍLKY třešňové,
33 pastilek, cena 179 Kč.
Doplněk stravy.*

Compliflora
Immuno Complex

– 23 Kč

247,akční cena

224,IMUNITA

V akci také Iberogast®, 20 ml,
cena 174 Kč; Iberogast®,
100 ml, cena 489 Kč.
Iberogast® je léčivý přípravek k vnitřnímu
užití. Léčivý přípravek je složený
z tekutých extraktů různých částí bylin.
L.CZ.MKT.CC.09.2020.2046*

60+60 kapslí

1 cps. = 5,63 Kč

1 cps. = 3,24 Kč

Doplněk stravy.*

291,-

244,-

• 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 – 50
V akci také Compliflora Baby
kapky, 5 ml, cena 124 Kč.
Doplněk stravy.*

Betaglukan IMU 200 mg / 60 tobolek

Kč

219,akční cena

169,-

– 70 Kč

419,akční cena

349,-

IMUNITA
TEREZIA
Hlíva ústřičná + lactobacily

30 kapslí

akční cena

ZAŽÍVÁNÍ

• vyzkoušejte bylinný
lék Iberogast
• Iberogast: Expert
na Vaše zažívací potíže!

1 tbl. = 4,07 Kč

– 47 Kč

217,-

Pocit plnosti?
Bolest břicha
nebo nadýmání?

60 tablet

• extrakt z echinacey
s vitaminem C, zinkem
a vitaminem D3 na podporu
imunity
• echinacea podporuje zdraví
dýchacích cest

259,akční cena

znáte
z TV

znáte
z TV

• moderní probiotikum
nové generace pro péči
o vyváženou střevní mikroflóru
• s vitaminem C
pro podporu imunity
• prémiová kvalita - maximální
síla v jedné kapsli
• vhodné při a po užívání
antibiotik

– 42 Kč

50 ml

33 kapslí

• pro podporu
přirozené
regenerace jater
• Essentiale® obsahuje
esenciální fosfolipidy
se třemi mechanizmy
podpory funkce jater:
› urychluje obnovu jaterních buněk
› zlepšuje jejich funkci
› a podporuje jejich regeneraci

STRES

100 ml = 105,60 Kč

Nyní k nákupu
Pyridoxin 20 mg
30 tablet NAVÍC
za 0,01 Kč

Volně prodejné léčivo. Pyridoxin
je doplněk stravy se sladidlem.*

MINERÁL

LISTOPAD 2021

•
•
•
•

nejsilnější hlíva na trhu**
hlíva z českých pěstíren
šípek a vitamin C podporují imunitní systém
bez příměsí a konzervačních látek

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

– 40 Kč

429,akční cena

389,IMUNITA

1 tob. = 5,15 Kč

• obsahuje 200 mg přírodního betaglukanu, 150 mg inulinu a 5 µg vitaminu D
• vitamin D přispívá k normální funkci imunitního systému
• betaglukan je kvasničného původu s garancí čistoty min. 80 %
• vhodný k dlouhodobému užívání
Doplněk stravy.*

– 81 Kč

390,akční cena

309,-

AKČNÍ NABÍDKA
VITAMIN

Supradyn®
CoQ10 energy

OČI

DESODROP®
oční roztok

90 tablet

OCUTIX

OČI

60 kapslí
1 cps. = 6,40 Kč

8 ml

1 tbl. = 4,99 Kč

LISTOPAD 2021

NOVINKA
Myslete
na svou imunitu!
• díky vitaminu C a D
přispívá k normálnímu fungování
imunitního systému
• díky vitaminu E a B2 přispívá
k ochraně buněk před
oxidativním stresem
Doplněk stravy. LMR-CH-20210921-58*

– 100 Kč

549,akční cena

449,-

• léčí zánět infekčního
i neinfekčního původu
• ničí viry, bakterie,
plísně a podporuje
hojivé procesy
• intenzivně zvlhčuje
oko a poskytuje úlevu
• neobsahuje konzervační látky
a je výborně snášen
Zdravotnický prostředek.*

PODPORA ZDRAVÍ OČÍ

– 55 Kč

249,akční cena

194,-

HERBADENT bylinná
ústní voda

HERBADENT bylinná ÚSTNÍ HYGIENA
zubní pasta s fluoridem

400 ml

100 g
• důkladně a šetrně čistí zuby
od zubního plaku
• napomáhá boji proti zánětu
dásní a paradentóze
• obsahuje pouze přírodní
pěnidla
• unikátní klinicky ověřená
receptura 7 léčivých bylin
• bez zbytečných chemických
přísad (SLS)

• pro každodenní péči
o dutinu ústní
• silné antibakteriální účinky
• účinná v boji proti aftům
či zánětům dásní
• unikátní klinicky ověřená
receptura 7 léčivých bylin
• bez obsahu fluoru a bez
chemických barviv

– 40 Kč

179,akční cena

139,-

– 30 Kč
V akci také HERBADENT HOMEO bylinná zubní pasta s ženšenem,
100 g, cena 139 Kč; HERBADENT bylinný roztok, 25 ml, cena 119 Kč;
HERBADENT bylinný gel na dásně, 25 g, cena 119 Kč.
Kosmetické přípravky.*

KlokanTM
limitovaná edice
60+60 kapslí
1 cps. = 2,53 Kč

KLOUBY

Soutěž uvnitř
balení

Cemio Kamzíkova
konopná mast
hřejivá

149,akční cena

119,KLOUBY A SVALY

Komu to pomůže?
• lidé, kteří dlouhodobě pracují
s počítačem
• lidé, kteří řídí v noci
• pacienti s rizikem degenerativních
očních onemocnění
Doplněk stravy.*

– 36 Kč

420,akční cena

384,-

ÚSTNÍ HYGIENA
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 97 Kč.
Zdravotnický prostředek.*

Clotrimazol AL
10 mg/g krém

– 32 Kč

129,akční cena

97,-

PÉČE O TĚLO

20 g

200 ml

znáte
z TV
znáte
z TV
Trojí síla kolagenu v limitované
edici 1+1 na 4 měsíce.
Obsahuje vitamin C, který přispívá
k tvorbě kolagenu pro správnou
činnost kloubních chrupavek a kostí.
Doplněk stravy.*

– 65 Kč

369,akční cena

304,-

• koncentrovaný konopný
extrakt 99,7% v unikátní
kombinaci s bylinnými
extrakty
• rychlá úleva pro ztuhlé
klouby, unavené svaly
a namožená záda a krk
V akci také Cemio Kamzíkova
konopná mast chladivá,
200 ml, cena 214 Kč.
Zdravotnický prostředek.*

Bepanthen® Sensiderm krém / 20 g
Úleva od svědění do 30 minut
• ulevuje od příznaků ekzému
• zklidňuje podrážděnou pokožku i po nošení roušky
V akci také Bepanthen® Sensiderm krém, 50 g, cena 287 Kč.
Bepanthen® Sensiderm krém je zdravotnický prostředek na léčbu příznaků ekzému. LMR-CH-20210517-16*

– 43 Kč

257,akční cena

214,-

• k léčbě kožních a slizničních infekcí, které jsou
způsobeny kvasinkami, plísněmi a některými bakteriemi
• pro dospělé a děti od 2 let

– 21 Kč

V akci také Clotrimazol AL 10 mg/g
krém, 50 g, cena 104 Kč.
Volně prodejné léčivé přípravky
k vnějšímu užíti s obsahem clotrimazolu.*

90,akční cena

69,-

PÉČE O TĚLO

– 22 Kč

169,akční cena

147,-

KREVNÍ OBĚH

TEREZIA Reishi BIO
60 kapslí
1 cps. = 6,65 Kč

SRDCE A KREVNÍ

KOUŘENÍ
NiQuitin® Clear
21 mg, transdermální náplast

60 kapslí

7 ks
• pomoc při odvykání kouření
• uleví od náhlé chuti na cigaretu,
zmírňují abstinenční příznaky
• náplasti přípravku NiQuitin® Clear
se mohou používat buď samostatně,
nebo v kombinaci s orálními formami nikotinu

1cps. = 2,73 Kč

• 100% houbový
přípravek bez příměsí
• obsahuje všechny
aktivní látky celé Reishi,
které působí ve vzájemné harmonii
• Reishi podporuje obranyschopnost
organizmu a příznivě působí
–
na oběhový systém

100 Kč

499,-

V akci také TEREZIA Reishi BIO,
120 kapslí, cena 659 Kč.

akční cena

399,-

Doplněk stravy.*

VITAMIN

D-Max 2000 IU

• pro zdravé srdce
• s obsahem koenzymu Q10
získaného přirozeným biologickým
procesem bakteriální fermentace
• thiamin pro správnou činnost srdce
• vitamin E a selen k ochraně buněk
před oxidativním stresem a tím
i stárnutím
V akci také VITAR Koenzym Q10
FORTE 60 mg, 60 kapslí, cena
224 Kč; VITAR Koenzym Q10 MAX
100 mg, 60 kapslí, cena 294 Kč.

V akci také NiQuitin® mini 4 mg lisované pastilky, 3x20 ks,
cena 449 Kč; NiQuitin® Freshmint 4 mg, 100 žvýkacích
gum, cena 659 Kč; NiQuitin® mini
4 mg lisované pastilky, 20 ks,
cena 204 Kč; NiQuitin® Clear 14 mg, – 95 Kč
transdermální náplast, 7 ks,
549,cena 454 Kč.

– 74 Kč

238,akční cena

164,-

Doplněk stravy.*

1 tob. = 4,98 Kč

1 tbl. = 1,77 Kč

V akci také
D-Max Kids 400 IU, 90 žvýkacích
tablet, cena 99 Kč;
D-Max 1200 IU, 90 žvýkacích
tablet, cena 114 Kč;
D-Max 4000 IU, 90 žvýkacích
tablet, cena 184 Kč.
Doplněk stravy.*

– 20 Kč

179,akční cena

159,-

• jedinečná kombinace
vitaminů K 2 a D3
(2000 IU/tob.)
a koenzymu Q10
• vitamin D3 přispívá k normální
funkci imunitního systému

454,VITALITA

30 kapslí

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

• vitamin D3 ve formě žvýkacích
tablet s jahodovo-malinovou
příchutí
• bez lepku, cukru a laktózy

akční cena

Transdermální náplast - lék na vnější užití.
Pastilky a žvýkačky – léky k užití
v ústní dutině. Obsahují nikotin.*

Bioaktivní® Q10
GOLD 100 mg

VITAMIN

Vitamín K2+D3+Q10
60 tobolek

90 žvýkacích tablet

ODVYKÁNÍ

OBĚH
VITAR
Koenzym Q10 30 mg

1 cps. = 19,80 Kč

– 84 Kč

– 86 Kč

Doplněk stravy. Vitamín C je doplněk
stravy se sladidlem.*

385,akční cena

299,-

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!

594,-

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.

678,akční cena

LÉKÁRNA VAŠE SRDCOVKA
OTEVÍRACÍ DOBA:

Vaše Srdcovka

Naše motto: Spojení tradice a kvality

• patentovaná receptura koenzymu
Q10 s vynikající vstřebatelností
• vyrobeno v Dánsku

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

3
14 13
9

6
8

2
4

3

32 28
12

6 23 18

9

8
8

14 11

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

10

8

25 24

5

17
10

6

* 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.

