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Akční ceny platí od 1. 10. 2022 do 31. 10. 2022 nebo do vyprodání zásob

Ibalgin® 400 mg

BOLEST

100 potahovaných tablet

BOLEST

BRUFEN® 400 mg
50 potahovaných tablet

BOLEST V KRKU

Strepsils
Med a Citron
24 pastilek
Zastavte bolest
v krku hned
na začátku!

• Ibalgin® 400 mg účinné
analgetikum:
› pomáhá při bolesti hlavy,
zubů, zad, svalů a kloubů,
menstruační bolesti
› snižuje horečku
při horečnatých
stavech a zánětlivých
onemocněních horních
cest dýchacích
› protizánětlivý účinek
• pro dospělé a dospívající od 12 let
• růžový Ibalgin® je jen jeden
V akci také Ibalgin® Plus,
24 potahovaných tablet,
cena 99 Kč.
Ibalgin® 400 mg je lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje ibuprofenum.*

Stoptussin

• rychlá úleva
od bolesti v krku
• ničí bakterie,
kvasinky i viry už po 1 minutě
• pro děti od 6 let a dospělé

– 41 Kč

200,akční cena

159,KAŠEL

kapky 50 ml

• úleva od bolesti hlavy, migrény, zubů, šíje,
zad, kloubů a při chřipkových
– 19
onemocněních
• snižuje horečku
BRUFEN® 400 mg potahované tablety
je léčivý přípravek k vnitřnímu užití
s léčivou látkou ibuprofen.*

Kč

103,-

akční cena

84,KAŠEL

MUCOSOLVAN®
pro dospělé
100 ml

znáte
z TV

V akci také Strepsils Pomeranč s vitaminem C,
24 pastilek, cena 169 Kč; Strepsils Mentol
a Eukalyptus, 24 pastilek, cena 169 Kč;
Strepsils Citron bez cukru,
24 pastilek, cena 174 Kč; Strepsils – 36 Kč
Jahoda bez cukru, 24 pastilek,
205,cena 174 Kč; Strepsils Med
akční cena
a Citron, 36 pastilek, cena 224 Kč.

169,-

Léky k vnitřnímu užití.*

KAŠEL
Sinecod 50 mg
tablety s prodlouženým
uvolňováním

10 ks

znáte
z TV

• správná volba proti kašli
díky 2 účinným látkám
• tlumí suchý dráždivý kašel
a usnadňuje vykašlávání
Stoptussin, perorální kapky, roztok
je léčivý přípravek k vnitřnímu užití.*

ACYLPYRIN®
500 mg tablety

•
•
•
•
•

– 28 Kč

175,akční cena

147,CHŘIPKA,
NACHLAZENÍ

V akci také
MUCOSOLVAN® Junior,
100 ml, cena 117 Kč;
MUCOSOLVAN® long effect,
20 tobolek, cena 154 Kč.
MUCOSOLVAN® pro dospělé je volně
prodejný lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje ambroxoli hydrochloridum.*

• proti suchému dráždivému kašli
• tablety s prodlouženým uvolňováním
• vhodné pro dospívající od 12 let a dospělé

– 33 Kč

167,akční cena

134,-

Olynth® HA
1 mg/ml, nosní sprej

RÝMA

• lék při chřipce a nachlazení
• snižuje horečku a uleví od bolesti hlavy, kloubů a svalů
provázející chřipková onemocnění
V akci také ACYLPYRIN® + C 320 mg/200 mg šumivé
tablety, 12 tablet, cena 87 Kč; ACYLPYRIN® 500 mg
šumivé tablety, 15 tablet,
– 7 Kč
cena 79 Kč.

44,akční cena

37,-

Reklama na léčivý přípravek. Nosní sprej,
roztok Olynth® HA 1 mg/ml obsahuje
xylometazolin-hydrochlorid a je určen
k podání do nosu.*

– 60 Kč

Sinecod 50 mg tablety s prodlouženým
uvolňováním a Sinecod 1,5 mg/ml sirup
jsou léky k vnitřnímu užití. Obsahují
butamirati citras.*

QUIXX®
nosní sprej

249,akční cena

189,RÝMA

• účinně pomáhá uvolnit ucpaný
nos při nachlazení, chřipce a alergii
• obnovou funkcí nosu snižuje
riziko komplikací (zánět
středního ucha, zánět dutin)
• nevyvolává závislost, bezpečný
při dlouhodobém používání
• obsahuje pouze přírodní složky
• mohou ho používat i těhotné
a kojící ženy a děti od 6 měsíců věku

• rychle uvolňuje
ucpaný nos
• zvlhčuje nosní sliznici
• neobsahuje
konzervační látky
• účinek po dobu
10 hodin
V akci také další léčivé přípravky
Olynth®.

V akci také Sinecod 1,5 mg/ml,
sirup 200 ml, cena 179 Kč.

30 ml

roztok 10 ml

10 tablet

ACYLPYRIN® 500 mg tablety.
Volně prodejný lék k vnitřnímu užití.
Jedna tableta obsahuje 500 mg kyseliny
acetylsalicylové.*

ulehčuje vykašlávání
uvolňuje zahlenění
zmírňuje kašel
bez cukru a alkoholu
jahodová příchuť

– 25 Kč

129,akční cena

104,-

V akci také QUIXX® extra nosní sprej, 30 ml, cena 134 Kč;
QUIXX® soft nosní sprej, 30 ml,
– 23 Kč
cena 124 Kč.
Hypertonický roztok mořské vody, obsahuje
vodu z oceánu a čištěnou vodu. Zdravotnický
prostředek k aplikaci do nosu, k úlevě
od ucpaného nosu.*

147,akční cena

124,-

AKČNÍ NABÍDKA
Hyal-Drop®
multi oční kapky

OČI

• účinná pomoc
– 51 Kč
pro podrážděné a unavené oči
• použitelnost 6 měsíců po otevření
255,• bez konzervantů, vhodný i pro velmi
akční cena
citlivé oči

COLAFIT®

RÝMA

10 ml

10 ml

Zdravotnický prostředek, ČNO 0483.*

MUCONASAL®
PLUS

204,KLOUBY

60 kostiček
1 kostička = 5,90 Kč

Doplněk stravy.*

HYALFIT®

468,akční cena

354,KLOUBY

60 tobolek
1 tob. = 8,23 Kč

RÝMA

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

PARAMAX®
Rapid 500 mg

• nosní sprej k úlevě
od příznaků ucpaného
nosu
• uvolní ucpaný nos během
několika minut, účinek
trvá až 12 hodin
• obsahuje extrakt z aloe
vera a eukalyptol (cineol)

– 29 Kč

V akci také
PARAMAX® Rapid 1 g, 5 tablet,
cena 26 Kč;
PARAMAX® Rapid 1 g, 15 tablet,
cena 49 Kč.
Volně prodejné léky obsahující
paracetamol. K vnitřním užití.*

Voltaren Forte
20 mg/g gel

– 21 Kč

138,-

125,-

akční cena

akční cena

109,BOLEST

30 tablet

– 114 Kč

Sinex Vicks
Aloe a Eukalyptus
0,5 mg/ml nosní sprej,
roztok 15 ml

Léčivý přípravek k nosnímu podání, obsahuje
léčivou látku oxymetazolin-hydrochlorid.*

Nalgesin® S
275 mg

104,BOLEST

40 potahovaných tablet

• účinná látka paracetamol
• rychlá úleva od bolesti hlavy,
zubů, zad, svalů, kloubů
a menstruační bolesti
• snižuje horečku
• čistý krystalický
kolagen ve formě
měkkých, snadno
polykatelných kostiček
• bez barviv a přídavných látek
• balení na 2 měsíce užívání – stačí
pouze 1 kostička denně

ŘÍJEN 2022

• lék proti bolesti hlavy,
zubů, zad, svalů, kloubů,
menstruační bolesti,
bolesti spojené s nachlazením
• mírní bolest, horečku a zánět
• rychlý nástup analgetického účinku

– 8 Kč

57,akční cena

49,-

TOPICKÁ BOLEST

V akci také Nalgesin® S 275 mg,
20 potahovaných tablet,
cena 109 Kč.
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje sodnou sůl
naproxenu.*

Olfen Neo Forte

znáte
z TV
– 40 Kč

199,akční cena

159,TOPICKÁ BOLEST

20 mg/g gel, 150 g

100 g

znáte
z TV
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

• Hyalfit je exkluzivní
komplex látek obsahující
hyaluronan, kolagen a chondroitin
pro zdravé klouby, vlasy a nehty
• navíc s boswelií a vitaminem C
Doplněk stravy.*

V akci také Voltaren Rapid 25 mg měkké tobolky,
20 tobolek, cena 124 Kč; Voltaren 140 mg léčivá
náplast, 5 ks, cena 314 Kč.

– 234 Kč

728,akční cena

494,-

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.*

– 90 Kč

389,akční cena

299,-

Olfen Neo Forte ulevuje
od intenzivní, náhle vzniklé
bolesti zad, svalů a kloubů.
Olfen Neo Forte je léčivý přípravek
k zevnímu použití. Obsahuje účinnou
látku diclofenacum diethylaminum.*

ARTERIN® CHOLESTEROL

– 70 Kč

399,akční cena

329,CHOLESTEROL

30 tablet
1 tbl. = 11,47 Kč

• snižuje cholesterol1
• přispívá k normální tvorbě kolagenu
pro normální funkci krevních cév2
• nové zdokonalené složení
Doplněk stravy.*

– 55 Kč
1

Bylo prokázáno, že rostlinné steroly
snižují hladinu cholesterolu v krvi. Vysoký cholesterol
je rizikovým faktorem při vzniku koronárních srdečních chorob.
2
Vitamin C přispívá k normální tvorbě kolagenu a ke správné
funkci krevních cév.

399,akční cena

344,-

* 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

CHŘIPKA

OSCILLOCOCCINUM®

KAŠEL

ACC®

30 dávek

20 mg/ml sirup, 100 ml

• prevence
a léčba
chřipkových
stavů, jako jsou
např. horečka,
zimnice, bolest hlavy, únava a bolesti svalů
• bez věkového omezení
• může se užívat během těhotenství a kojení

Léčí vlhký kašel.

V akci také OSCILLOCOCCINUM®,
6 dávek, cena 189 Kč.
Oscillococcinum® je homeopatický léčivý
přípravek k vnitřnímu užití, užívaný tradičně
v homeopatii k prevenci a léčbě chřipkových
stavů. Obsahuje Anas barbariae, hepatis et
cordis extractum 200 K.*

719,akční cena

604,IMUNITA

V akci také ACC® LONG, 600 mg
šumivé tablety, 20 tbl.,
cena 204 Kč.
Volně prodejný lék k vnitřnímu užití
s účinnou látkou acetylcystein.*

– 35 Kč

149,akční cena

114,-

• tradiční rostlinný
léčivý přípravek
k podpůrné léčbě
při kašli a nachlazení
• obsahuje hustý extrakt
z břečťanového listu
• vhodné i pro děti již od narození
Lék k vnitřnímu užití.*

TEREZIA Hlíva ústřičná s rakytníkovým olejem

60 kapslí

60+60 kapslí

100+100 kapslí

30+30 kapslí

1 cps. = 8,07 Kč

1 cps. = 3,24 Kč

1 cps. = 2,95 Kč

1 cps. = 3,48 Kč

• dvojnásobná
síla probiotik
a kvasničného betaglukanu
s 80% čistotou
• čistá síla přírody s vitaminem D3
a selenem na podporu imunity
celé rodiny
Doplněk stravy.*

– 87 Kč

– 40 Kč

571,-

429,-

akční cena

akční cena

484,- 389,-

VOCAL HA pastilky BOLEST V KRKU
bez cukru s příchutí máty

– 60 Kč
• nejsilnější hlíva na trhu**
• rakytník podporuje
imunitu
• bez konzervačních látek

Hydropastilky

KAŠEL

200 ml

• lze užívat od prvních
příznaků kašle
• rozpouští hlen
a usnadňuje vykašlávání
• pro děti od 2 let, dospívající a dospělé

– 115 Kč

GS Probio Glukan

Hedelix® sirup

649,akční cena

589,-

BOLEST V KRKU

20 pastilek

24 pastilek
1 pastilka = 4,13 Kč

– 63 Kč

257,akční cena

194,IMUNITA

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

GeloRevoice®
pastilky do krku
třešeň-mentol

239,akční cena

209,BOLEST V KRKU

20 ks

• pastilky s lišejníkem a kyselinou hyaluronovou
pro péči o krk a hlasivky
• vitamin C, zinek
a islandský lišejník
pro správnou funkci
imunitního systému
• islandský lišejník
pro zdraví dýchacích cest,
zklidnění krku a hlasivek
V akci také
VOCAL Kids měkké pastilky
s příchutí jahody, 24 pastilek,
cena 89 Kč; VOCAL pastilky
bez cukru s příchutí černý rybíz,
24 pastilek, cena 89 Kč.

PRO PEVNÝ A SILNÝ HLAS

– 30 Kč

Doplněk stravy.*

– 30 Kč

129,akční cena

99,-

Bolest, škrábání, suchost v krku
i chrapot a nucení ke kašli
má řešení: Hydropastilky!
Zdravotnický prostředek.*

189,akční cena

159,-

LEROS Voňavá zima
45 sáčků
1 sáček = 5,53 Kč

Leros Voňavá zima obsahuje čaje na imunitu,
dýchací cesty, detox, ranní zahřátí, levandulové
zklidnění, bylinkové Vánoce.
Čaj - rostlinný přípravek.*

• odstraňují chrapot, podráždění
a suchost v krku
• chrání a zvlhčují
• dlouhotrvající účinek
Zdravotnický prostředek, CE 0482.*

– 28 Kč

207,akční cena

179,ČAJ

VÁNOČNÍ
EDICE
V akci také
LEROS Bylinkové potěšení, 45 sáčků, cena 159 Kč;
LEROS Adventní věnec s bylinkovými čaji, 24 sáčků, cena 99 Kč;
LEROS Bylinný kalendář pro adventní čas, 24 sáčků, cena 99 Kč;
LEROS Čaje pro voňavé Vánoce, 60 sáčků, cena 159 Kč.

– 50 Kč

299,akční cena

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.

AKČNÍ NABÍDKA
Celaskon® 250 mg

VITAMIN

100 tablet

GS Vitamin C 1000
se šípky

VITAMIN

ŘÍJEN 2022

Fultium® D3 800 IU

VITAMIN

90 měkkých tobolek

100+20 tablet
1 tbl. = 2,12 Kč

• podporuje odolnost organizmu při chřipce a nachlazení
• zvýšená potřeba užívání např. také v dětství během
růstu, v těhotenství, při kojení, sportu, namáhavé práci,
po úrazech nebo u kuřáků
– 25 Kč
• podpořte svoji imunitu
pravidelným užíváním

139,-

Celaskon® 250 mg tablety je lék
k vnitřnímu užití. Obsahuje acidum
ascorbicum.*

Femibion® 2
Těhotenství

akční cena

114,VITAMIN

(4 týdenní balení) 28 tablet + 28 tobolek
• jedinečné složení pro specifické potřeby Vás i Vašeho
miminka ve 2. a 3. trimestru těhotenství
• obsahuje kyselinu listovou a aktivní folát Metafolin®,
přispívající k růstu zárodečných tkání včetně placenty,
dále vitamin D3, lutein
• obsahuje také DHA pro zdravý
vývoj mozku i očí plodu
• obohacený o železo, zinek,
selen a hořčík
• od 13. týdne těhotenství do porodu
• neobsahuje lepek ani laktózu
V akci také Femibion® 3 Kojení,
28 tablet + 28 tobolek, cena 514 Kč;
Femibion® 1 Plánování & první
týdny těhotenství, 28 tablet,
cena 309 Kč.
Doplněk stravy.*

TEREZIA
Černý česnek

– 111 Kč

625,akční cena

514,IMUNITA

• extra silný vitamin C
obohacený o přírodní
sílu šípků
• ve speciální TIME-RELEASE
tabletě s postupným
uvolňováním
• vitamin C podporuje imunitu
a přispívá ke snížení míry únavy
a vyčerpání
V akci také
GS Vitamin C 500 se šípky,
100+20 tablet, cena 174 Kč.
Doplněk stravy.*

– 44 Kč

298,akční cena

254,-

• prevence nedostatku vitaminu D u dospělých
a dospívajících (ve věku od 12 let)
– 45 Kč
• podpůrná léčba osteoporózy
u dospělých

179,-

Volně prodejný léčivý přípravek
k vnitřnímu užití. Obsahuje
cholekalciferol (vitamin D3).*

Centrum IMUNITA MULTIVITAMIN
s extraktem z černého bezu

Supradyn®
CoQ10 ENERGY

60 měkkých kapslí

60+30 tablet

1 cps. = 4,90 Kč

1 tbl. = 5,27 Kč

• každodenní trojitá podpora1
imunity v 1 měkké kapsli
• unikátní kombinace vitaminů,
minerálů a extraktu z černého
bezu pro podporu imunitního
systému1
Centrum Imunita obsahuje
vitaminy C,D a A, minerály zinek
a selen a extrakt z plodů černého
bezu, které podporují normální funkci
imunitního systému

1

Doplněk stravy.*

Urinal D-manosa
Forte

– 65 Kč

359,akční cena

294,MOČOVÉ CESTY

1
Vitamin C přispívá k normální funkci imunitního systému
a ke snížení míry únavy a vyčerpání.
– 105 Kč
LMR CH-20220708-74.

V akci také Supradyn® IMMUNE,
15 šumivých tablet, cena 134 Kč.
Doplněk stravy.*

Vitar PROBIOTIKA
EKO

10 sáčků

30 kapslí

1 sáček = 25,40 Kč

1 cps. = 3,30 Kč

V akci také TEREZIA Černý česnek,
30 kapslí, cena 199 Kč.
Doplněk stravy.*

439,akční cena

359,-

HemaGel® PROCTO čípky

MULTIVITAMIN

• měsíc užívání NAVÍC!
• komplexní multivitamin
s koenzymem Q10 na podporu vaší imunity a energie1

1 cps. = 5,98 Kč

– 80 Kč

134,-

NOVINKA

60 kapslí

• česnek pomáhá regulovat
hladinu cholesterolu a lipidů v krvi
• podporuje imunitu
• bez zápachu a palčivé chuti
• nedráždí sliznice zažívacího ústrojí

akční cena

• vysoká dávka D-manosy
s kombinací brusinek a vitaminu D
(s extraktem z břízy pro podporu
zdraví močových cest)
• extra silná akutní péče
Doplněk stravy se sladidly.*

– 65 Kč

319,akční cena

254,-

579,akční cena

474,ZAŽÍVÁNÍ

• pro podporu
přirozené střevní mikroflóry
• 1,5 miliardy aktivních buněk, 4 kmeny bakterií
• vhodné také pro vegany a osoby
– 41 Kč
s intolerancí na laktózu
V akci také další produkty z řady
Vitar EKO.
Doplněk stravy.*

140,akční cena

99,-

HEMOROIDY

10 ks
•
•
•
•

čípky pro podporu hojení u defektů konečníku
zmírňují krvácení, pálení, svědění
vhodné při fisurách a hemoroidech
aplikujte 1 čípek denně, nejlépe na noc

Zdravotnický prostředek.*

– 50 Kč

269,akční cena

219,-

* 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.

AKČNÍ NABÍDKA
TEREZIA
MAGNESIUM
+ vitamin B6
a meduňka

TEREZIA
CALCIUM
+ vitamin D3
a K2

30 kapslí

30 kapslí

1 cps. = 2,63 Kč

1 cps. = 2,63 Kč

•
•
•
•

MINERÁLY
TEREZIA
ZINEK + SELEN
s echinaceou

MINERÁL
MAGNESIUM
B-KOMPLEX IMMUNE

30 kapslí

1 tbl. = 4,35 Kč

– 20 Kč

99,každý za akční cenu

79,-

Doplňky stravy.*

RÝMA

Ocuvite®
LUTEIN Forte

OČI

60+30 kapslí

• pomáhá rychle uvolnit
ucpaný nos a při zánětu dutin
• začíná uvolňovat ucpaný
nos do 2 minut
• pomáhá lépe dýchat
až na 12 hodin
V akci také
Otrivin 1 mg/ml nosní sprej,
roztok 10 ml, cena 97 Kč.

– 35 Kč

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

104,-

BIOTUSSIL®

RÝMA,
NACHLAZENÍ

139,akční cena

100 ml

• pro Váš ostrý
zrak s unikátní
formou luteinu
s postupným uvolňováním
• složení potvrzené vědeckými
poznatky
Doplněk stravy.*

znáte
z TV

– 80 Kč

529,akční cena

449,CHŘIPKA,

NACHLAZENÍ
COLDREX®
Horký nápoj Citron

10 sáčků

znáte
z TV

Tradiční rostlinný léčivý přípravek
při rýmě a zánětu nosních dutin.
Lék k vnitřnímu užití.*

182,akční cena

139,-

V akci také
COLDREX® Horký nápoj Citron
s medem, 10 sáčků, cena 167 Kč;
COLDREX® tablety, 24 tablet,
cena 144 Kč.
Lék k vnitřnímu užití.*

PARALEN® RAPID 500 mg / 16 šumivých tablet
• novinka ve formě šumivé tablety
• s pomerančovou příchutí
• tlumí bolest zubů, hlavy, kloubů
• snižuje horečku
• pomáhá při chřipce
• přináší úlevu od menstruačních bolestí
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje paracetamol.*

V akci také MAGNESIUM
B-KOMPLEX RAPID, 20 šumivých
tablet, cena 84 Kč.

– 21 Kč

108,akční cena

87,-

Doplněk stravy.*

OČI

DESODROP®
oční roztok

• 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, ČNO 0477.*

– 55 Kč

269,akční cena

214,-

Soledum® 200 mg NACHLAZENÍ
enterosolventní měkké
tobolky
20 tobolek

• odstraňuje příznaky
chřipky a nachlazení
• díky paracetamolu
snižuje horečku,
odstraňuje bolest hlavy,
bolest v krku
• s přídavkem léčivé látky
na uvolnění ucpaného
nosu a s vitaminem C

– 43 Kč

• 100% denní dávka hořčíku,
zinku, vitaminů B1, B6, B12
• plně rozpustná tableta
(nezanechává usazeniny)
• vysoce vstřebatelné
(forma citrátu)
• zinek pro podporu imunity
• slazeno stévií, bez umělých
sladidel

8 ml

1 cps. = 4,99 Kč

roztok 10 ml

20 šumivých tablet

1 cps. = 2,63 Kč

calcium a magnesium s vysokou vstřebatelností
calcium pro podporu zdraví kostí
magnesium příznivě ovlivňuje činnost svalů, uvolňuje napětí
zinek podporuje imunitu, zdraví vlasů a nehtů

Otrivin
Menthol 1 mg/ml
nosní sprej

ŘÍJEN 2022

• léčí běžné nachlazení
i zánět průdušek
a vedlejších nosních
dutin
• rozpouští hustý hlen,
a tím usnadňuje vykašlávání
• léčivá látka z eukalyptu s protizánětlivým
a protivirovým účinkem

– 32 Kč

199,akční cena

167,-

V akci také Soledum® 100 mg
enterosolventní měkké tobolky,
20 tobolek, cena 144 Kč.
Soledum® 200 mg enterosolventní měkké
tobolky je léčivý přípravek s léčivou látkou
cineolum k vnitřnímu užití.*

– 25 Kč

199,akční cena

174,NACHLAZENÍ

– 15 Kč

72,akční cena

57,-

* 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.

Eucerin®

KOSMETIKA

HYALURON-FILLER
+ 3x EFFECT denní krém
50 ml

Nizoral®
20 mg/g šampon

PÉČE O VLASY

pomáda na rty
a krém na ruce

100 ml

20 ml

• bojuje proti příčině lupů
• zmírňuje svědění a zarudnutí
pokožky hlavy
• prevence a léčba kožních
infekcí způsobených kvasinkami
nebo plísněmi

• proti stárnutí pleti
s kyselinou
hyaluronovou,
saponinem
a enoxolonem
• pro viditelně mladší
vzhled se 3 účinky:
› vyplňuje
› stimuluje
› zachovává

– 146 Kč

875,akční cena

V akci také další výrobky Eucerin®.

729,-

Kosmetický přípravek.*

Bioaktivní®
Selen+Zinek FORTE

IMUNITA

V akci také Nizoral® care tonikum,
100 ml, cena 214 Kč.
Nizoral® 20 mg/g šampon je volně prodejný
léčivý přípravek k vnějšímu použití
s obsahem účinné látky ketokonazol.
Nizoral® care tonikum je kosmetický
přípravek.*

TePe Original

• pomáda na rty + krém na ruce
v praktickém, kabelkovém balení
• placentární extrakt, koenzym Q10,
měsíček zahradní, vitaminy C a E
• pečuje, chrání a regeneruje

– 65 Kč

1 tbl. = 4,57 Kč

– 30 Kč

V akci také Placenta jelení lůj,
4,5 g, cena 54 Kč; Jelení lůj
s placentou, 4,5 g, cena 54 Kč.

399,akční cena

334,-

139,akční cena

109,-

Kosmetický přípravek.*

ÚSTNÍ HYGIENA

VETERINA

ALAVISTM 5

ekologické mezizubní
kartáčky, velikost 5

60 tablet

PÉČE O TĚLO

PLACENTA 2v1

90 tablet

6 ks
• mezizubní kartáčky vyrobené
z materiálů z udržitelných zdrojů
a za využití solární energie
• a to vše bez jakýchkoliv změn
kvality, funkčnosti nebo designu
produktu

• selen a zinek podporují normální
činnost imunitního systému
• vitamin A pomáhá k normálnímu
stavu pokožky a zraku
Doplněk stravy.*

– 76 Kč

350,akční cena

274,-

V akci také
TePe Original ekologické
mezizubní kartáčky velikosti 0, 1,
2, 3 a 4, 6 ks, každý za cenu 104 Kč.
Zdravotnický prostředek.*

– 30 Kč

134,akční cena

104,-

Lékárna

Těšíme se na Vaši návštěvu!

589,-

Veterinární přípravek.*

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

Kostelec na Hané

Jsme tu pro Vás.

699,akční cena

Po-Pá: 7:30 – 18:00
So: 8:00 – 12:00

Výdejna

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

– 110 Kč

LÉKÁRNA VAŠE SRDCOVKA
OTEVÍRACÍ DOBA:

Vaše Srdcovka

Naše motto: Spojení tradice a kvality

• komplexní kloubní výživa
pro psy a kočky
• vyživuje kloubní chrupavky,
podporuje promazávací
vlastnosti kloubní tekutiny
a napomáhá při pohybových
problémech
• vhodné i pro preventivní podávání

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

5 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.

