
* 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.

PRŮJEM PRŮJEM ZAŽÍVÁNÍ DĚTSKÁ VÝŽIVA

MINERÁL KLOUBY TOPICKÁ BOLEST BOLEST

HOJENÍ RAN PÉČE O TĚLO OPARY PROTI HMYZU

RÝMA ALERGIE OPALOVÁNÍ INTIMNÍ  
HYGIENA

AKČNÍ
NABÍDKA
ČERVENEC – SRPEN 2022

Akční ceny platí od 01. 07. 2022 do 31. 08. 2022 nebo do vyprodání zásob w w w . p h a r m a p o i n t . c z

akční cena

– 33 Kč

124,-

157,-
akční cena

– 90 Kč

249,-

339,-

akční cena

– 149 Kč

389,-

538,-
akční cena

– 50 Kč

269,-

319,-

akční cena

– 75 Kč

264,-

339,-

akční cena

– 50 Kč

199,-

249,-

akční cena

– 26 Kč

159,-

185,-

IMODIUM® 2 mg, 
tvrdé tobolky
20 tvrdých tobolek

RYCHLÁ A ÚČINNÁ  
LÉČBA PRŮJMU.
• k léčbě akutního  

a chronického průjmu
• účinkuje do 1 hodiny,  

při užití jednorázové dávky 4 mg
• vhodné k léčbě akutního průjmu  

souvisejícího se syndromem dráždivého střeva

V akci také IMODIUM® 2 mg, tvrdé tobolky, 8 tvrdých 
tobolek, cena 94 Kč; IMODIUM® RAPID 2 mg, tablety 
dispergovatelné v ústech, 6 tablet, cena 89 Kč; 
IMODIUM® RAPID 2 mg, tablety dispergovatelné  
v ústech, 12 tablet, cena 159 Kč.

Reklama na léčivý přípravek. Tvrdé tobolky 
IMODIUM® 2 mg a tablety dispergovatelné 
v ústech IMODIUM® RAPID 2 mg  
obsahují loperamid-hydrochlorid a jsou  
k perorálnímu podání.*

SMECTA®  
10 sáčků

• 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

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

BIOPRON® Forte  
30 tobolek 
1 tob. = 8,30 Kč

• probiotický komplex  
se Saccharomyces boulardii, 
laktobacily a prebiotiky

• trojí doplnění střevní mikrobioty 
nejen na cestách

Doplněk stravy.*

Sunar® Premium  
2, 3, 4  
700 g 
100 g = 55,57 Kč

• naše nejlepší receptura  
Sunar

• bez palmového oleje
• více mléčného tuku  

s MFGM
• v praktické dóze
  

V akci také  
Sunar® Complex 2, 3, 4, 5, 600 g, každý za cenu 269 Kč.

Potravina pro zvláštní výživu. Kojení je pro 
kojence nejlepší způsob výživy. Kojenecká 
výživa by měla být podávána pouze  
na základě doporučení lékaře. Akce  
se nevztahuje na počáteční a speciální 
mléka. Více o složení a použití najdete  
na obale výrobku.*

akční cena

– 60 Kč

389,-

449,-

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

• plně rozpustná tableta  
(nezanechává usazeniny)

• vysoce vstřebatelná forma  
- citrát hořečnatý

• slazeno stévií
• bez barviv a umělých sladidel
• citronová příchuť
  

Doplněk stravy.*

akční cena

– 21 Kč

84,-

105,-

GS Condro®  
DIAMANT PROFI PACK  
100 tbl.+50 cps. 
1 ks = 4,33 Kč

• mimořádná síla a účinnost  
GS Condro® DIAMANT

• NAVÍC kolagenová kúra GS Fit  
& Beauty Collagen na 50 dní

V akci také  GS Condro® DIAMANT, 
120 tablet, cena 599 Kč.

Doplněk stravy.*

znáte  
z TV

akční cena

– 149 Kč

649,-

798,-

Voltaren Forte 
20 mg/g gel
100 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 Rapid 25 mg měkké tobolky,  
20 tobolek, cena 124 Kč; Voltaren 140 mg léčivá 
náplast, 5 ks, cena 314 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.*

znáte  
z TV

akční cena

– 90 Kč

299,-

389,-

BRUFEN® 400 mg  
100 potahovaných tablet

• úleva od bolesti  
hlavy, migrény,  
zubů i zad

• pomáhá při podvrtnutí a natažení svalů
• působí protizánětlivě
  

V akci také  BRUFEN® 400 mg,  
50 potahovaných tablet, cena 84 Kč; 
BRUFEN® 400 mg, 30 potahovaných 
tablet, cena 67 Kč.

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

znáte  
z TV

akční cena

– 38 Kč

147,-

185,-

ALFASILVER  
sprej  
50 ml

Na odřeniny, popáleniny  
a další druhy ran  
s ionizovaným stříbrem

• chrání před infekcí
• pomáhá hojení rány
• nepálí a neštípe
• jednoduchá a rychlá pomoc  

ve spreji

Zdravotnický prostředek.*

znáte  
z TV

akční cena

– 48 Kč

187,-

235,-

• k čištění čerstvých  
drobných ran a k likvidaci  
běžných bakterií, které  
infikují drobné rány

• v účinné formě ve spreji
• neštípe, nebarví, nezapáchá,  

bez jodu

Lék k vnějšímu použití. Kožní podání. 
Obsahuje benzalconii chloridum.*

DETTOL 0,2% 
Antiseptický  
sprej  
100 ml

akční cena

– 30 Kč

109,-

139,-

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

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

• zkracuje dobu hojení

V akci také Zovirax 50 mg/g krém,  
2 g, cena 224 Kč.

Léky k vnějšímu použití. Zovirax Duo  
50 mg/g + 10 mg/g krém obsahuje 
aciclovirum a hydrocortisonum. Zovirax  
50 mg/g krém obsahuje aciclovirum.*

Repelent  
PREDATOR FORTE
150 ml

• 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

V akci také další přípravky 
PREDATOR.

Repelentní přípravek.*

akční cena

– 30 Kč

149,-

179,-

Otrivin Menthol  
1 mg/ml nosní sprej 
roztok 10 ml

• pomáhá rychle uvolnit  
ucpaný nos a při zánětu  
dutin

• začíná uvolňovat  
ucpaný nos do 2 minut  
a až na 12 hodin

  

V akci také  Otrivin 1 mg/ml  
nosní sprej, roztok 10 ml,  
cena 97 Kč.

Otrivin Menthol 1 mg/ml nosní sprej, 
roztok a Otrivin 1 mg/ml nosní sprej,  
roztok obsahují xylometazolin. Léky  
k podání do nosu.*

akční cena

– 40 Kč

99,-

139,-

Vividrin® ectoin 
oční kapky
10 ml

• 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 199 Kč.

Zdravotnický prostředek, ČNO 0483.*

LADIVAL®  
alergická pokožka  
OF 50+ gel  
200 ml

• pro alergickou či mastnou  
pokožku se sklonem k akné,  
při sluneční alergii a Mallorka-akné 

• unikátní ochranný komplex  
UVA + UVB + IR-A

  

V akci také  LADIVAL® proti stárnutí 
pleti & pigmentovým skvrnám  
OF 30 gel, 50 ml, cena 299 Kč.

Kosmetické přípravky.*

znáte  
z TV

Canesten® GYN  
1 den    
1 vaginální tableta s aplikátorem  
+ 20 g krém

Jednorázová léčba vaginální kvasinkové infekce

• efektivní léčba jednou vaginální tabletou
• ulevuje od svědění a výtoku
• aplikátor pro hygienické zavedení tablety
  
V akci také  Canesten® GYN 1 den,  
1 vaginální tableta s aplikátorem, 
cena 229 Kč; Canesten® GYN 1 den, 
1 vaginální tobolka, cena 244 Kč.

Přípravek Canesten GYN 1 den je léčivý 
přípravek k vaginálnímu použití. Obsahuje 
léčivou látku clotrimazolum. CH-20220218-59*

znáte  
z TV


