
VÁNOČNÍ NABÍDKA 2022

Působí v místě bolesti 
trojím účinkem: 
• uleví od bolesti
• tlumí zánět
• zmenšuje otok

Při koupi 2 balení dárková vánoční 
taška navíc za 0,01 Kč.

Voltaren Emulgel 10 mg/g gel  
je lék k vnějšímu použití. Obsahuje 
diclofenacum diethylaminum.*

XX

V akci také X

Xxx

Voltaren Emulgel  
10 mg/g gel
2x 150 g

TOPICKÁ BOLEST

EMOXEN gel
dárkové balení 2x 100 g

TOPICKÁ BOLEST

COREGA fixační krém  
Original extra silný
2x40 g

ÚSTNÍ HYGIENA

* 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.

• gel s chladivým účinkem k lokální 
léčbě bolesti pohybového aparátu

• působí proti zánětu a otoku

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

499,-
akční cena

– 179 Kč

678,-

znáte  
z TV

297,-
akční cena

– 101 Kč

398,-

• silná fixace  
po dobu 12 hodin

• pomáhá bránit pronikání  
jídla pod náhradu

V akci také další druhy COREGA.

Při koupi 2 balení kartáček  
na zubní náhrady navíc za 0,01 Kč.

Corega Original extra silný fixační krémy  
na fixaci zubních náhrad jsou zdravotnické  
prostředky.*

194,-
akční cena

– 56 Kč

250,-

VÁNOČNÍ
NABÍDKA

Akční ceny platí od 21. 11. do 24. 12. 2022 nebo do vyprodání zásobListopad–prosinec 2022

Přejeme Vám nádherné Vánoce

w w w . p h a r m a p o i n t . c z

Z d r a v í  o  k r o k  b l í ž

• hlíva  
s deklarovaným  
obsahem betaglukanů

• rakytník podporuje imunitu, 
zažívání a činnost srdce

• v balení navíc Zinek + Selen  
s echinaceou 30 kapslí  
pro zdravé vlasy a nehty,  
a pro podporu imunity

Doplněk stravy.*

Centrum SILVER
100+30 tablet
1 tbl.= 4,84 Kč

TEREZIA Hlíva ústřičná  
s rakytníkovým olejem
60+60 kapslí
1 cps.= 3,45 Kč

MULTIVITAMIN

IMUNITA

• multivitaminy Marťánci  
s Imunactivem a Marťánci gummy 
podzim-zima s rakytníkem

• v balení NAVÍC - MARŤAČELOVKA  
s tykadly!

Doplněk stravy.*

Marťánci® Multivitamin 
MIX
50 tbl.+50 ks
1 ks= 3,64 Kč

MULTIVITAMIN

• komplexní a vyvážené složení  
hořčíku a vitaminů B1, B6 a B12

• obohaceno nově o zinek  
pro podporu imunity

• 2 tablety denně pro lepší 
vstřebávání

Doplněk stravy.*

MAGNESIUM B-KOMPLEX
120+60 tablet
1 tbl. = 2,08 Kč

MINERÁL

374,-
akční cena

429,-

– 55 Kč

•  vyvážená kombinace  
vitaminů, minerálů  
a ženšenového výtažku G115®

• výtažek Panax ginseng G115®  
přispívá k tělesné a duševní  
pohodě, k odolnosti organismu 
vůči stresu a pomáhá podporovat 
vitalitu organismu

Doplněk stravy.*

Pharmaton® GERIAVIT  
Vitality 50+
100 potahovaných tablet
1 tbl.= 6,64 Kč

VITALITA

• nejen saw  
palmetto,  
ale také extrakty  
z kopřivy a kotvičníku, vitamin D3 a zinek

• pro zdravou prostatu, normální proud moči a podporu 
potence

Saw palmetto přispívá k udržení zdraví  
prostaty a normálního proudu moči.
Kotvičník podporuje potenci.

Doplněk stravy.*

Prostenal® CONTROL
70+20 tablet
1 tbl.= 5,49 Kč

PROSTATA

494,-
akční cena

559,-

– 65 Kč

Kompletní  
multivitamin s minerály a stopovými prvky vhodný  
pro osoby nad 50 let pro podporu imunity¹ v limitovaném 
vánočním balíčku + měsíc užívání NAVÍC.

¹Vitamin C přispívá k normální funkci 
imunitního systému.

V akci také Centrum AZ,  
100+30 tablet, cena 599 Kč.

Doplněk stravy.*

414,-
akční cena

449,-

– 35 Kč

znáte  
z TV

629,-
akční cena

759,-

– 130 Kč

664,-
akční cena

829,-

– 165 Kč

364,-
akční cena

439,-

– 75 Kč



VÁNOČNÍ NABÍDKA 2022

• extra silná dávka omega-3 EPA  
a DHA obohacena o vitaminy A-D-E

• podpora IMUNITY, SRDCE, MOZKU a ZRAKU**
• svěží příchuť pomeranč-citron přírodního původu

**EPA a DHA přispívají k normální funkci 
srdce. DHA přispívá k normální funkci 
mozku a zraku. Příznivého účinku  
je dosaženo při denním příjmu 250 mg 
DHA a 250 mg DHA a EPA.

Doplněk stravy se sladidlem.* 

• želatinové  
multivitaminy  
s minerály pro dospělé

• 100% doporučené denní dávky1

• ovocné příchutě, bez zapíjení
• s rakytníkem pro aktivní život  

po 50-ce

1 ve 2 gummies

Doplněk stravy.*

Zlatá Omega-3  
rybí olej 1500 mg
2x 250 ml
100 ml = 78,80 Kč

Spektrum Gummies  
Longevity
90+30 ks
1 ks = 3,87 Kč

SRDCE, MOZEK, ZRAK

PÉČE O TĚLO

IMUNITA

394,-
akční cena

499,-

– 105 Kč

KLOUBY

• tekutý doplněk stravy s obsahem  
hydrolyzovaného kolagenu z mořských ryb (typ I, II, III)  
pro podporu krásné pleti, vlasů a nehtů

• obohaceno o kyselinu  
hyaluronovou, vitamin C, zinek,  
mangan a měď

• příchuť maracuja

Doplněk stravy.*

MARINE KOLAGEN Drink
2x 30 sáčků
1 sáček= 19,98 Kč

PÉČE O TĚLO

Trojí síla kolagenu  
pro pohybový aparát ve výhodném  
balení 1+1 navíc na 4 měsíce užívání.

Obsahuje vitamin C, který přispívá k tvorbě  
kolagenu pro správnou činnost kloubních  
chrupavek a kostí.

Doplněk stravy.*

KlokanTM limitovaná edice
60+60 kapslí
1 cps.= 2,78 Kč

KLOUBY

PÉČE O VLASY

• Omega 3 pro podporu  
normální činnosti mozku,  
zraku a srdce

• ochucené žvýkací kapsle  
bez pachuti rybího oleje

• Želé s obsahem vitaminů  
skupiny B, C, D3 a E

• pro podporu správné funkce  
imunitního systému

Doplněk stravy.*

Vitar Kids Dárkové balení 
+ tetovačky NAVÍC
Omega 3 60 kapslí + Multivitamin 50 želé
1 ks = 3,13 Kč

IMUNITA

• doplněk stravy s obsahem  
přírodního betaglukanu  
kvasničného původu  
s garancí čistoty min. 80 %

• nyní v dárkovém balení 
obsahující Betaglukan IMU  
120 tobolek + Betaglukan FORTE 
30 tobolek NAVÍC

Doplněk stravy.*

Betaglukan IMU+ 200 mg 
+ FORTE 250 mg
120+30 tobolek
1 tob.= 3,23 Kč

IMUNITA

334,-
akční cena

398,-

– 64 Kč

Špičková komplexní kloubní výživa  
s chondroitinem, glukosaminem, 
MSM a kolagenem typu II.

Doplněk stravy.*

Proenzi® 3 PLUS
180+45 tablet
1 tbl.= 2,42 Kč

Revalid Anti-Aging PROMO
Shampoo 200 ml + Fluid 100 ml

• obnovuje hustotu,  
objem a zdravý vzhled vlasů

• působí proti negativním vlivům  
vnějšího prostředí

• chrání pokožku hlavy před  
poškozením DNA

Kosmetický přípravek.*

484,-
akční cena

658,-

– 174 Kč

594,-
akční cena

1129,-

– 535 Kč

1199,-
akční cena

1450,-

– 251 Kč

464,-
akční cena

549,-

– 85 Kč

544,-
akční cena

629,-

– 85 Kč

594,-
akční cena

719,-

– 125 Kč

znáte  
z TV

 limitovaná 
edice  

s řasenkou

limitovaná 
edice  

s taštičkou

344,-
akční cena

399,-

– 55 Kč

Kupte dárek, kterým  
potěšíte každou ženu!

• Biotin Collagen pleť  
zpevní, hydratuje  
a pomůže redukovat vrásky

• Biotin Strong napomáhá proti 
vypadávání vlasů, posiluje jejich 
vitalitu a zlepšuje kvalitu nehtů

Doplněk stravy.*

Biotin Collagen
& Biotin Strong 
120+60 tablet
1 tbl.= 3,30 Kč

vánoční 
set



VÁNOČNÍ NABÍDKA 2022

• extra silná dávka omega-3 EPA  
a DHA obohacena o vitaminy A-D-E

• podpora IMUNITY, SRDCE, MOZKU a ZRAKU**
• svěží příchuť pomeranč-citron přírodního původu

**EPA a DHA přispívají k normální funkci 
srdce. DHA přispívá k normální funkci 
mozku a zraku. Příznivého účinku  
je dosaženo při denním příjmu 250 mg 
DHA a 250 mg DHA a EPA.

Doplněk stravy se sladidlem.* 

• želatinové  
multivitaminy  
s minerály pro dospělé

• 100% doporučené denní dávky1

• ovocné příchutě, bez zapíjení
• s rakytníkem pro aktivní život  

po 50-ce

1 ve 2 gummies

Doplněk stravy.*

Zlatá Omega-3  
rybí olej 1500 mg
2x 250 ml
100 ml = 78,80 Kč

Spektrum Gummies  
Longevity
90+30 ks
1 ks = 3,87 Kč

SRDCE, MOZEK, ZRAK

PÉČE O TĚLO

IMUNITA

394,-
akční cena

499,-

– 105 Kč

KLOUBY

• tekutý doplněk stravy s obsahem  
hydrolyzovaného kolagenu z mořských ryb (typ I, II, III)  
pro podporu krásné pleti, vlasů a nehtů

• obohaceno o kyselinu  
hyaluronovou, vitamin C, zinek,  
mangan a měď

• příchuť maracuja

Doplněk stravy.*

MARINE KOLAGEN Drink
2x 30 sáčků
1 sáček= 19,98 Kč

PÉČE O TĚLO

Trojí síla kolagenu  
pro pohybový aparát ve výhodném  
balení 1+1 navíc na 4 měsíce užívání.

Obsahuje vitamin C, který přispívá k tvorbě  
kolagenu pro správnou činnost kloubních  
chrupavek a kostí.

Doplněk stravy.*

KlokanTM limitovaná edice
60+60 kapslí
1 cps.= 2,78 Kč

KLOUBY

PÉČE O VLASY

• Omega 3 pro podporu  
normální činnosti mozku,  
zraku a srdce

• ochucené žvýkací kapsle  
bez pachuti rybího oleje

• Želé s obsahem vitaminů  
skupiny B, C, D3 a E

• pro podporu správné funkce  
imunitního systému

Doplněk stravy.*

Vitar Kids Dárkové balení 
+ tetovačky NAVÍC
Omega 3 60 kapslí + Multivitamin 50 želé
1 ks = 3,13 Kč

IMUNITA

• doplněk stravy s obsahem  
přírodního betaglukanu  
kvasničného původu  
s garancí čistoty min. 80 %

• nyní v dárkovém balení 
obsahující Betaglukan IMU  
120 tobolek + Betaglukan FORTE 
30 tobolek NAVÍC

Doplněk stravy.*

Betaglukan IMU+ 200 mg 
+ FORTE 250 mg
120+30 tobolek
1 tob.= 3,23 Kč

IMUNITA

334,-
akční cena

398,-

– 64 Kč

Špičková komplexní kloubní výživa  
s chondroitinem, glukosaminem, 
MSM a kolagenem typu II.

Doplněk stravy.*

Proenzi® 3 PLUS
180+45 tablet
1 tbl.= 2,42 Kč

Revalid Anti-Aging PROMO
Shampoo 200 ml + Fluid 100 ml

• obnovuje hustotu,  
objem a zdravý vzhled vlasů

• působí proti negativním vlivům  
vnějšího prostředí

• chrání pokožku hlavy před  
poškozením DNA

Kosmetický přípravek.*

484,-
akční cena

658,-

– 174 Kč

594,-
akční cena

1129,-

– 535 Kč

1199,-
akční cena

1450,-

– 251 Kč

464,-
akční cena

549,-

– 85 Kč

544,-
akční cena

629,-

– 85 Kč

594,-
akční cena

719,-

– 125 Kč

znáte  
z TV

 limitovaná 
edice  

s řasenkou

limitovaná 
edice  

s taštičkou

344,-
akční cena

399,-

– 55 Kč

Kupte dárek, kterým  
potěšíte každou ženu!

• Biotin Collagen pleť  
zpevní, hydratuje  
a pomůže redukovat vrásky

• Biotin Strong napomáhá proti 
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vánoční 
set

Darujte zdraví v modrém
a my za Vás pošleme vitaminy do domovů pro seniory.

Klouby, vazy, šlachy Extra silně, extra účinně na imunitu

Zuby, kosti, imunita
Podpora imunity  
a snížení únavy Srdce a energie

Srdce, mozek, zrak  
a imunita

GS Condro® DIAMANT
• mimořádná úleva pro vaše klouby
• glukosamin sulfát, aescin  

a vitamin C pro tvorbu kolagenní 
sítě kloubních chrupavek 

Doplněk stravy 

Doplněk stravy Doplněk stravy Doplněk stravy Doplněk stravy 

Doplněk stravy 

GS Extra Strong Vitamin D3 90 kapslí
• extra silný vitamin D3 2000 IU, který 

přispívá k podpoře imunity, zdravých 
kostí a zubů

• s olivovým olejem pro vysokou  
vstřebatelnost

GS Vápník, Hořčík, Zinek Premium
• zesílené složení minerálů, navíc  

s vitaminem D3 pro podporu imunity
• vápník pro zdravé zuby, mangan  

pro silné kosti

GS Vitamin C se šípky 1000
Dárkové balení s přírodní silou šípků 
na podporu imunity v TIME-RELEASE 
tabletě s postupným uvolňováním.

GS Koenzym Q10 60 mg
• silná dávka 60 mg koenzymu Q10  

s vysokou vstřebatelností
• vitamin B1 pro podporu činnosti  

srdce a získávání energie

GS Omega 3 Citrus + D3
• 3000 mg vysoce čištěného rybího oleje  

v denní dávce, obohaceno o vitamin D3  
pro podporu imunity

• 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 Více informací na dárkových balení přípravků GS.

100+50 
tablet  
NAVÍC

Doplněk stravy 

GS Extra Strong Multivitamin 50+
• extra silný, extra účinný multivitamin  

pro generaci 50+
• s KOMPLEX 50+ se sibiřským  

ženšenem, gingko bilobou  
a vitaminem D3

90+30  
tablet  
NAVÍC

Doplněk stravy 

GS Extra Strong Multivitamin
Extra silný, extra účinný multivitamin 
obohacený o unikátní STROG KOMPLEX
- extra dávka vitaminu C, lutein, activin 
a echinacea.

60+60  
tablet  
NAVÍC

Nově 
v malé 
KAPSLI

100+20 
tablet  
NAVÍC

100+50 
kapslí  
NAVÍC

100+30 
tablet  
NAVÍC

45+45
kapslí  
NAVÍC

Udělejme spolu svět lepší 

1 tbl. = 3,99 Kč

599 Kč

1 cps. = 3,88 Kč

349 Kč

1 cps. = 1,99 Kč

299 Kč

1 tbl. = 1,68 Kč

219 Kč

1 tbl. = 2,24 Kč

269 Kč

1 tbl. = 3,66 Kč

439 Kč

1 tbl. = 4,08 Kč

489 Kč

1 cps. = 2,27 Kč

204 Kč

Přejeme Vám krásné a pohodové Vánoce, 
plné pohádek, klidu, dobrého jídla 

a úsměvů na tváři.
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Při koupi 2 balení kartáček  
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194,-
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Výdejna 
Kostelec na Hané

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Naše motto: Spojení tradice a kvality

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

Jsme tu pro Vás.

LÉKÁRNA VAŠE SRDCOVKA 
OTEVÍRACÍ DOBA:

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

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

Lékárna 
Vaše Srdcovka


