
VITAMIN

BOLEST V KRKU

KAŠEL

TOPICKÁ BOLESTVERAL® 10 mg/g  
gel
100 g

• tlumí bolest
• působí protizánětlivě
• zmírňuje otoky při bolestivých  

stavech svalů a kloubů

Volně prodejný lék na vnější použití.*

KAŠEL

BOLESTVALETOL®  
300 mg/150 mg/50 mg tablety
24 tablet

Lék na léčbu bolesti hlavy, zubů, zad v křížové oblasti  
a při menstruaci.

VALETOL® 300 mg/150 mg/50 mg tablety. 
Volně prodejný lék k vnitřnímu užití.  
Pouze pro krátkodobé použití.*

výhodná cena

137,-
výhodná cena

134,-
výhodná cena

159,-

CHŘIPKACHŘIPKA,  
NACHLAZENÍ

CHŘIPKA,  
NACHLAZENÍCOLDREX® tablety

24 tablet

• odstraňuje příznaky 
chřipky a nachlazení

• díky paracetamolu 
snižuje horečku, 
odstraňuje bolest 
hlavy, bolest v krku

• s přídavkem léčivých 
látek na uvolnění 
ucpaného nosu  
a odkašlávání

V nabídce také COLDREX® MAXGRIP citron, 10 sáčků, 
cena 199 Kč; COLDREX® MAXGRIP 
lesní ovoce, 10 sáčků, cena 199 Kč.

Lék k vnitřnímu užití.*

ACC® LONG
600 mg šumivé tablety, 10 tbl.

Léčí vlhký kašel

• rychlý nástup účinku od 1.dne
• rozpouští hlen a usnadňuje vykašlávání
• navíc antioxidační účinek

V nabídce také ACC® 20 mg/ml, sirup 100 ml,  
cena 124 Kč. 

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití  
s účinnou látkou acetylcystein.*

PARALEN® GRIP 
chřipka a bolest
24 potahovaných tablet

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

• díky kofeinu působí také proti únavě a ospalosti

V nabídce také PARALEN® GRIP  
chřipka a kašel, 24 potahovaných  
tablet, cena 149 Kč.

Lék k vnitřnímu užití.*

výhodná cena

149,-

výhodná cena

159,-

výhodná cena

154,-

výhodná cena

99,-

výhodná cena

609,-

výhodná cena

127,-

NAŠE
NABÍDKA

ÚNOR 2023

Letákové ceny platí od 1. 2. 2023 do 28. 2. 2023 nebo do vyprodání zásob w w w . p h a r m a p o i n t . c z

MUCOSOLVAN® 
pro dospělé
100 ml

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

V nabídce také 
MUCOSOLVAN® Junior, 
100 ml, cena 117 Kč; 
MUCOSOLVAN® long effect, 
20 tobolek, cena 154 Kč; 
MUCOSOLVAN® Roztok  
k perorálnímu podání a k inhalaci,  60 ml,  
cena 94 Kč.

MUCOSOLVAN® pro dospělé je volně prodejný 
lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ambroxoli 
hydrochloridum.*

VIGANTOLVIT®  
D3 2000 I.U.
60 tobolek
1 tob. = 2,65 Kč

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
• vhodný pro těhotné i kojící ženy

V nabídce také VIGANTOLVIT® 
OSTEO, 30 tablet, cena 169 Kč.

Doplněk stravy.*

znáte  
z TV

znáte  
z TV

OSCILLOCOCCINUM®  
30 dávek

• 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

V nabídce také OSCILLOCOCCINUM®,  
6 dávek, cena 199 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.*

Septabene®  
citron a bezový květ  
3 mg/1 mg
16 pastilek

• trojí účinek proti bolesti v krku:  
protizánětlivý, analgetický a antiseptický

• snižuje lokální známky zánětu v krku:  
bolest, zarudnutí, otok

V nabídce také Septabene® eukalyptus 3 mg/1 mg,  
16 pastilek, cena 127 Kč; Septabene® 
orální sprej, 30 ml, cena 144 Kč.

Léky k orálnímu užití.*



*Nabídka z tohoto letáku platí pouze v lékárnách PharmaPoint (jejich seznam naleznete webových stránkách www.pharmapoint.cz). U léčivých přípravků si vždy pečlivě prostudujte příbalový leták, u zdravotnických prostředků  
a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro jejich návod k použití, účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. Doplňky stravy nenahrazují pestrou a vyváženou stravu ani zdravý životní styl, 
uchovávejte je mimo dosah dětí a nepřekračujte jejich doporučené denní dávkování. Cílem tohoto informačního letáku není podpora zvýšeného užívání léků, zdravotnických prostředků a diagnostických zdravotnických 
prostředků in vitro. Uvedené ceny zboží jsou běžnými nabídkovými cenami, které se mohou v jednotlivých lékárnách PharmaPoint lišit, stejně tak se může v jednotlivých lékárnách PharmaPoint lišit dostupnost zboží. Informujte 
se proto ve své lékárně PharmaPoint o dostupnosti a běžných cenách zboží. Tiskové chyby a pozdější změny vyhrazeny. Výše uvedená vyobrazení nabízeného zboží jsou pouze ilustrativní.

MULTIVITAMINVITAMIN Centrum  
pro ženy
30 tablet
1 tbl. = 9,47 Kč

• Centrum  
pro ženy  
je kompletní  
multivitamin  
s vitaminy,  
minerály  
a stopovými prvky vytvořený speciálně  
pro potřeby moderních žen

• bez lepku, bez cukru

V nabídce také  
další multivitaminy Centrum.

Doplněk stravy.*

MINERÁLBIOSIL PLUS
60 tablet
1 tbl. = 1,00 Kč

Vitaminy a minerály pro krásné vlasy  
a nehty.

Doplněk stravy.*

VITAMINVITAMINGS Extra Strong  
Vitamin D3 2000 IU
90 kapslí
1 cps. = 2,21 Kč

• extra silný 
vitamin D3  
pro podporu 
imunity  
a zdravé kosti  
a zuby

• 2000 IU  
vitaminu D3  
v jediné kapsli

• s olivovým olejem pro vysokou 
vstřebatelnost

Doplněk stravy.*

TEREZIA  
VITAMIN D3 400 IU
10 ml
1 ml = 17,90 Kč

• na podporu tvorby  
kostí a zubů

• vitamin D3 reguluje  
metabolismus vápníku  
a udržuje normální funkci  
imunitního systému

V nabídce také  
TEREZIA VITAMIN D3 1000 IU, 30 tobolek, cena 54 Kč; 
TEREZIA VITAMIN D3 1000 IU, 90 tobolek, cena 94 Kč; 
TEREZIA VITAMIN D3 2000 IU, 30 tobolek, cena 59 Kč; 
TEREZIA VITAMIN D3 2000 IU,  
90 tobolek, cena 104 Kč.

Doplněk stravy.*

VITAMIN

VITAMINDetritin  
Vitamin D3 2000 IU
60 tobolek
1 tob. = 2,48 Kč

Síla slunce v každé tobolce - doplňuje 
vitamin D.

Doplněk stravy.*

Cebion® kapky
30 ml
1 ml = 4,63 Kč 

• vitamin C ve formě kapek, s dávkováním  
pro různé věkové skupiny

• bez cukru, konzervantů,  
nadbytečných pomocných látek

Doplněk stravy.*

výhodná cena

149,-

výhodná cena

419,-

výhodná cena

199,-

výhodná cena

139,-

výhodná cena

179,-

výhodná cena

60,-

VITAMINB-komplex forte
100 tablet
1 tbl. = 1,44 Kč 

Všech 8 esenciálních vitaminů řady B v jediné tabletě.

V nabídce také B-komplex forte,  
20 tablet, cena 44 Kč.

Doplněk stravy.*

výhodná cena

144,-

VITAMINMÖLLER´S  
OMEGA 3 Citron
250 ml
100 ml = 119,60 Kč 

• rybí olej z norské přírody  
s tradicí od roku 1854

• bohatý zdroj Omega-3  
mastných kyselin EPA a DHA

• výborná citronová příchuť

V nabídce také  
další druhy MÖLLER´S.

Doplněk stravy.*

výhodná cena

299,-

výhodná cena

284,-

NAŠE NABÍDKA ÚNOR 2023

• obsahuje RosaCelip-LD®

• vitamin C s lipozomálním vstřebáváním
• bioflavonoidy z citrusových plodů  

a extrakt z plodu šípku
• testovací proužky součástí balení

V nabídce také  
LIPO C ASKOR FORTE, 120 kapslí, cena 724 Kč;  
LIPO C ASKOR JUNIOR, 110 ml, cena 294 Kč;  
LIPO C ASKOR Tekutý, 136 ml,  
cena 389 Kč.

Doplněk stravy.*

LIPO C ASKOR  
FORTE
60 kapslí
1 cps. = 6,98 Kč



*Nabídka z tohoto letáku platí pouze v lékárnách PharmaPoint (jejich seznam naleznete webových stránkách www.pharmapoint.cz). U léčivých přípravků si vždy pečlivě prostudujte příbalový leták, u zdravotnických prostředků  
a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro jejich návod k použití, účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. Doplňky stravy nenahrazují pestrou a vyváženou stravu ani zdravý životní styl, 
uchovávejte je mimo dosah dětí a nepřekračujte jejich doporučené denní dávkování. Cílem tohoto informačního letáku není podpora zvýšeného užívání léků, zdravotnických prostředků a diagnostických zdravotnických 
prostředků in vitro. Uvedené ceny zboží jsou běžnými nabídkovými cenami, které se mohou v jednotlivých lékárnách PharmaPoint lišit, stejně tak se může v jednotlivých lékárnách PharmaPoint lišit dostupnost zboží. Informujte 
se proto ve své lékárně PharmaPoint o dostupnosti a běžných cenách zboží. Tiskové chyby a pozdější změny vyhrazeny. Výše uvedená vyobrazení nabízeného zboží jsou pouze ilustrativní.

MULTIVITAMINVITAMIN Centrum  
pro ženy
30 tablet
1 tbl. = 9,47 Kč

• Centrum  
pro ženy  
je kompletní  
multivitamin  
s vitaminy,  
minerály  
a stopovými prvky vytvořený speciálně  
pro potřeby moderních žen

• bez lepku, bez cukru

V nabídce také  
další multivitaminy Centrum.

Doplněk stravy.*

MINERÁLBIOSIL PLUS
60 tablet
1 tbl. = 1,00 Kč

Vitaminy a minerály pro krásné vlasy  
a nehty.

Doplněk stravy.*

VITAMINVITAMINGS Extra Strong  
Vitamin D3 2000 IU
90 kapslí
1 cps. = 2,21 Kč

• extra silný 
vitamin D3  
pro podporu 
imunity  
a zdravé kosti  
a zuby

• 2000 IU  
vitaminu D3  
v jediné kapsli

• s olivovým olejem pro vysokou 
vstřebatelnost

Doplněk stravy.*

TEREZIA  
VITAMIN D3 400 IU
10 ml
1 ml = 17,90 Kč

• na podporu tvorby  
kostí a zubů

• vitamin D3 reguluje  
metabolismus vápníku  
a udržuje normální funkci  
imunitního systému

V nabídce také  
TEREZIA VITAMIN D3 1000 IU, 30 tobolek, cena 54 Kč; 
TEREZIA VITAMIN D3 1000 IU, 90 tobolek, cena 94 Kč; 
TEREZIA VITAMIN D3 2000 IU, 30 tobolek, cena 59 Kč; 
TEREZIA VITAMIN D3 2000 IU,  
90 tobolek, cena 104 Kč.

Doplněk stravy.*

VITAMIN

VITAMINDetritin  
Vitamin D3 2000 IU
60 tobolek
1 tob. = 2,48 Kč

Síla slunce v každé tobolce - doplňuje 
vitamin D.

Doplněk stravy.*

Cebion® kapky
30 ml
1 ml = 4,63 Kč 

• vitamin C ve formě kapek, s dávkováním  
pro různé věkové skupiny

• bez cukru, konzervantů,  
nadbytečných pomocných látek

Doplněk stravy.*

výhodná cena

149,-

výhodná cena

419,-

výhodná cena

199,-

výhodná cena

139,-

výhodná cena

179,-

výhodná cena

60,-

VITAMINB-komplex forte
100 tablet
1 tbl. = 1,44 Kč 

Všech 8 esenciálních vitaminů řady B v jediné tabletě.

V nabídce také B-komplex forte,  
20 tablet, cena 44 Kč.

Doplněk stravy.*

výhodná cena

144,-

VITAMINMÖLLER´S  
OMEGA 3 Citron
250 ml
100 ml = 119,60 Kč 

• rybí olej z norské přírody  
s tradicí od roku 1854

• bohatý zdroj Omega-3  
mastných kyselin EPA a DHA

• výborná citronová příchuť

V nabídce také  
další druhy MÖLLER´S.

Doplněk stravy.*

výhodná cena

299,-

výhodná cena

284,-

NAŠE NABÍDKA ÚNOR 2023

• obsahuje RosaCelip-LD®

• vitamin C s lipozomálním vstřebáváním
• bioflavonoidy z citrusových plodů  

a extrakt z plodu šípku
• testovací proužky součástí balení

V nabídce také  
LIPO C ASKOR FORTE, 120 kapslí, cena 724 Kč;  
LIPO C ASKOR JUNIOR, 110 ml, cena 294 Kč;  
LIPO C ASKOR Tekutý, 136 ml,  
cena 389 Kč.

Doplněk stravy.*

LIPO C ASKOR  
FORTE
60 kapslí
1 cps. = 6,98 Kč

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

Ibalgin®  
Duo Effect
100 g

Voltaren Forte 
20 mg/g gel
150 g

• analgetikum ve formě gelu s účinkem proti bolesti  
až na 24h při aplikaci 2x denně

• tlumí bolest zad, svalů a kloubů

V nabídce také Voltaren Rapid 25 mg měkké tobolky,  
20 tobolek, cena 134 Kč; Voltaren Actigo Extra 25 mg, 
20 obalených tablet, cena 114 Kč.

Voltaren Forte 20 mg/g gel je lék k vnějšímu použití. Obsahuje 
diclofenacum diethylaminum. Voltaren Rapid 
25 mg měkké tobolky a Voltaren Actigo Extra 
25 mg obalené tablety jsou léky k vnitřnímu 
užití. Obsahují diclofenacum kalicum.*

STODAL®

200 ml

• zklidní  
suchý kašel

• uleví  
od vlhkého kašle

• tradiční rostlinný léčivý přípravek
• rodinné balení 200 ml

Stodal® je léčivý přípravek k vnitřnímu užití. 
Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého 
přípravku je založeno výlučně na zkušenosti  
z dlouhodobého použití.*

• kombinace dvou účinných látek ve formě krému
• potlačuje bolest, zmírňuje zánět a urychluje vstřebávání 

modřin
• léčí poúrazové stavy a následky sportovních úrazů,  

např. otoky, krevní podlitiny, podvrtnutí kloubu
• ulevuje od bolesti zad
• pro dospělé a dospívající od 12 let

V nabídce také Ibalgin® krém, 100 g,  
cena 164 Kč.

Ibalgin® Duo Effect je lék k vnějšímu použití.*

Stoptussin
sirup 180 ml

• správná volba  
proti kašli díky  
2 účinným látkám

• tlumí suchý dráždivý 
kašel a usnadňuje 
vykašlávání

Stoptussin, sirup je léčivý přípravek  
k vnitřnímu užití.*

TUSSIREX® sirup
120 ml

• sirup na všechny  
druhy kašle spojené  
s nachlazením  

• zmírňuje suchý dráždivý 
i průduškový kašel 

• rychlá úleva

V nabídce také  
TUSSIREX® Junior sirup, 
120 ml, cena 154 Kč;  
TUSSIREX® noční sirup, 
120 ml, cena 184 Kč;  
TUSSIREX® pastilky proti kašli,  
20 pastilek, cena 154 Kč.

Zdravotnický prostředek.*

LEVOPRONT® 
tablety 60 mg
10 tablet

• účinná 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, tablety od 12 let

V nabídce také LEVOPRONT®, kapky 15 ml, cena 137 Kč; 
LEVOPRONT® sirup, 120 ml,  
cena 137 Kč.

Levopront® obsahuje levodropropizin.  
Lék k vnitřnímu užití.*

Chutná žvýkací tableta pro psy proti klíšťatům a blechám. 

• jedno balení na 3 měsíce ochrany1

• rychle zabíjí klíšťata a blechy
• chutné žvýkací tablety
• pro psy od stáří 8 týdnů a hmotnosti 2 kg
• 4 varianty dle hmotnosti psa
• od výrobců FRONTLINE®

FRONTPRO® 2-4 kg / 3 žvýkací tablety

ERDOMED®  
225 mg granule  
pro perorální suspenzi
20 sáčků

• 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.*

Vitar EKO  
KOLAGEN FORTE 
60 kapslí  
1 cps. = 2,32 Kč

• pro podporu správné funkce pohybového aparátu
• s vysokým obsahem kolagenu typu I, II, kolagenních 

peptidů a extraktu z Boswellia serrata
• neobsahuje lepek ani laktózu

V nabídce také další produkty  
z řady Vitar EKO.

Doplněk stravy.*

KAŠEL

KAŠEL

TOPICKÁ BOLEST

KAŠEL

KAŠEL

TOPICKÁ BOLEST

KAŠEL

NACHLAZENÍ

KLOUBY

VETERINA

výhodná cena

154,-

výhodná cena

239,-

výhodná cena

274,-

výhodná cena

164,-

výhodná cena

137,-

výhodná cena

399,-

výhodná cena

179,-

výhodná cena

174,-

výhodná cena

139,-

výhodná cena

679,-

Soledum® 200 mg  
enterosolventní měkké  
tobolky
20 tobolek

• 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

V nabídce také Soledum® 100 mg enterosolventní 
měkké tobolky, 20 tobolek, cena 144 Kč.

Soledum® 200 mg/Soledum® 100 mg  
enterosolventní měkké tobolky jsou léčivé  
přípravky s léčivou látkou cineolum  
k vnitřnímu užití.*

znáte  
z TV

1Balení obsahuje 3 tablety, jedna tableta ochrání před blechami min.  
5 týdnů a před klíšťaty po dobu až 1 měsíce.

V nabídce také FRONTPRO® 4-10 kg, 3 žvýkací tablety, cena 779 Kč;  
FRONTPRO® 10-25 kg, 3 žvýkací tablety, cena 879 Kč; FRONTPRO® 25-50 kg, 3 žvýkací tablety, cena 979 Kč.

FRONTPRO® žvýkací tablety je veterinární léčivý přípravek pro psy.*

znáte  
z TV

NOVINKA



*Nabídka z tohoto letáku platí pouze v lékárnách PharmaPoint (jejich seznam naleznete webových stránkách www.pharmapoint.cz). U léčivých přípravků si vždy pečlivě prostudujte příbalový leták, u zdravotnických prostředků  
a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro jejich návod k použití, účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. Doplňky stravy nenahrazují pestrou a vyváženou stravu ani zdravý životní styl, 
uchovávejte je mimo dosah dětí a nepřekračujte jejich doporučené denní dávkování. Cílem tohoto informačního letáku není podpora zvýšeného užívání léků, zdravotnických prostředků a diagnostických zdravotnických 
prostředků in vitro. Uvedené ceny zboží jsou běžnými nabídkovými cenami, které se mohou v jednotlivých lékárnách PharmaPoint lišit, stejně tak se může v jednotlivých lékárnách PharmaPoint lišit dostupnost zboží. Informujte 
se proto ve své lékárně PharmaPoint o dostupnosti a běžných cenách zboží. Tiskové chyby a pozdější změny vyhrazeny. Výše uvedená vyobrazení nabízeného zboží jsou pouze ilustrativní.

ZAŽÍVÁNÍZAŽÍVÁNÍ

ZAŽÍVÁNÍ

ACTIVE FLORA 
baby
5 ml
1 ml = 38,80 Kč

• napomáhá ke zdravému 
zažívání a podpoře imunity

• vhodné pro kojence 0+  
(včetně předčasně narozených), 
děti i dospělé

• při kojeneckých kolikách, 
průjmech (včetně rotavirových) 
a po porodu císařským řezem

• lze brát současně s antibiotiky
• obsahuje 6 miliard živých 

bakterií Lactobacillus 
rhamnosus GG ATCC 53103  
v jedné denní dávce

V nabídce také ACTIVE FLORA DUO, 
30 tobolek cena 234 Kč.

Doplněk stravy.*

ZAŽÍVÁNÍLINEX® COMPLEX
14 tobolek
1 tob. = 12,79 Kč

Vyvážená kombinace probiotik pro střevní 
rovnováhu.

• vitamin B6 a zinek pro podporu imunity
• vitamin B2 a B6 pro více energie

Doplněk stravy. Obsahuje bakterie 
Lactobacillus rhamnosus GG + vitaminy 
B1, B2, B6 a zinek. Není určen k náhradě 
pestré stravy.*

OČIRÝMAOtrivin  
Breathe Clean
nosní sprej 100 ml

• 100% přírodní nosní  
sprej izotonického  
roztoku mořské vody

• je vhodný pro každodenní použití!

V nabídce také Otrivin Breathe Clean - Aloe vera,  
nosní sprej 100 ml, cena 199 Kč.

Otrivin Breathe Clean a Otrivin Breathe Clean  
- Aloe Vera, nosní spreje jsou zdravotnické 
prostředky určené na čištění nosní dutiny 
a zvlhčení suché nebo podrážděné nosní 
sliznice.*

Ocuvite®  
LUTEIN Forte
60+30 tablet
1 tbl. = 4,99 Kč

• pro Váš ostrý zrak s unikátní formou luteinu  
s postupným uvolňováním

• složení potvrzené vědeckými  
poznatky

Doplněk stravy.*

PROSTATA

ZAŽÍVÁNÍ

RÝMA

Espumisan® 40 mg
100 měkkých tobolek

• přináší úlevu od nadýmání a plynatosti
• lze užívat dlouhodobě
• lze užívat v těhotenství
• k dispozici balení 50 a 100 tobolek

Volně prodejný lék Espumisan® obsahuje 
simetikon. K vnitřnímu užití.*

• 2x silnější složení  
pro péči o prostatu1,  
potenci a vitalitu

• slivoň africká k podpoře  
zdraví prostaty, maca  
k podpoře sexuálního  
zdraví a sibiřský ženšen  
k podpoře vitality

1nové, silnější složení s obsahem  
2× více slivoně africké

Doplněk stravy.*

Cemio RED3
90 kapslí
1 cps. = 7,21 Kč

PROIBS®

30 sáčků

Pro léčbu příznaků IBS jako jsou bolesti 
břicha, nadýmání, průjem a/nebo 
zácpa.

Zdravotnický prostředek.*

výhodná cena

124,-

výhodná cena

154,-

výhodná cena

649,-

výhodná cena

184,-

výhodná cena

264,-

výhodná cena

519,-

výhodná cena

449,-

výhodná cena

179,-

výhodná cena

194,-

NAŠE NABÍDKA ÚNOR 2023

QUIXX®  
nosní sprej
30 ml

• 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

V nabídce také QUIXX® extra nosní sprej, 30 ml,  
cena 134 Kč; QUIXX® soft nosní sprej, 30 ml, 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.*

BIOPRON® 9  
Immunity s vitaminem D3
30 tobolek
1 tob. = 8,80 Kč

• pro každodenní doplnění střevní mikrobioty  
probiotiky a prebiotiky

• díky obsahu vitaminu D3  
pro podporu imunitního systému

Doplněk stravy.*

znáte  
z TV



*Nabídka z tohoto letáku platí pouze v lékárnách PharmaPoint (jejich seznam naleznete webových stránkách www.pharmapoint.cz). U léčivých přípravků si vždy pečlivě prostudujte příbalový leták, u zdravotnických prostředků  
a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro jejich návod k použití, účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. Doplňky stravy nenahrazují pestrou a vyváženou stravu ani zdravý životní styl, 
uchovávejte je mimo dosah dětí a nepřekračujte jejich doporučené denní dávkování. Cílem tohoto informačního letáku není podpora zvýšeného užívání léků, zdravotnických prostředků a diagnostických zdravotnických 
prostředků in vitro. Uvedené ceny zboží jsou běžnými nabídkovými cenami, které se mohou v jednotlivých lékárnách PharmaPoint lišit, stejně tak se může v jednotlivých lékárnách PharmaPoint lišit dostupnost zboží. Informujte 
se proto ve své lékárně PharmaPoint o dostupnosti a běžných cenách zboží. Tiskové chyby a pozdější změny vyhrazeny. Výše uvedená vyobrazení nabízeného zboží jsou pouze ilustrativní.

IMUNITA WALMARK  
Beta Glukan PREMIUM 200 mg
60 tablet
1 tbl. = 4,07 Kč

• vysoká dávka beta  
glukanu z kvasinek  
Saccharomyces cerevisiae  
v čistotě min. 70 %

• obohaceno o vitamin C  
a šípek pro podporu imunity  
a černý bez pro podporu dýchacích 
cest

Doplněk stravy.*

IMUNITA

PÉČE O TĚLOBepanthen® Baby
100 g

Prověřená ochrana  
pro miminka i maminky

• klinicky ověřeno: Pomáhá chránit  
zadeček před vznikem opruzenin

• hydratuje a přirozeně regeneruje  
i tu nejcitlivější pokožku

• bez barviv a parfemace
• vhodný k péči o bradavky při kojení a o suchou pokožku
• s panthenolem a mandlovým olejem

V nabídce také Bepanthen® Baby,  
30 g, cena 134 Kč.

Kosmetický přípravek. CH-20220209-119*

UŠI

PÉČE O TĚLOINDULONA®  
Original krém na ruce
85 ml

Krémy na ruce Indulona mají unikátní složení,  
které poskytuje Vaší pokožce všestrannou péči:
• zabraňuje vysušování
• do hloubky vyživuje
• chrání před poškozením vnějšími vlivy
• dodává hebkost
• regeneruje

V nabídce také INDULONA® Kamilková krém na ruce, 
85 ml, cena 50 Kč; INDULONA® Olivová krém na ruce, 
85 ml, cena 50 Kč.

Kosmetický přípravek. Dermatologicky 
testováno.*

Eucerin®  
UreaRepair PLUS 10% Urea
400 ml
• tělové mléko poskytuje velmi suché 

a hrubé pokožce těla potřebnou 
každodenní péči

• obsahuje unikátní kombinaci složek  
- ureu, ceramidy a další přirozené 
hydratační látky - které v pokožce  
vážou hydrataci a obnovují její  
přirozenou ochrannou bariéru,  
která brání další ztrátě hydratace

V nabídce také další výrobky  
Eucerin® UreaRepair  
a AtopiControl.

Kosmetický přípravek.*

KOSMETIKA

GS Probio Glukan
60+60 kapslí
1 cps. = 4,16 Kč

• dvojnásobná síla  
probiotik  
a kvasničného  
betaglukanu  
s extra vysokou  
čistotou min. 80 %

• s vitaminem D3 a selenem  
na podporu imunity celé rodiny

Doplněk stravy.*

DOLORgit med  
ušní sprej  
proti bolesti
20 ml

• ušní sprej v praktické  
aplikační formě  
zmírňuje obtíže  
vnějšího zvukovodu  
jako je bolest,  
zarudnutí a svědění

• pro dospělé a děti od 3 let

Zdravotnický prostředek.*

výhodná cena

499,-

výhodná cena

284,-

výhodná cena

244,-

výhodná cena

50,-
výhodná cena

489,-

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

BOHATÝ BEZLEPKOVÝ  
SORTIMENT

9

8

10

32

3
14

23

4

12

8

8 

10
25

14

Vámi vybrané produkty na bezlepek.pharmapoint.cz  
si můžete vyzvednout ve více než 130 lékárnách PharmaPoint

BOHATÝ BEZLEPKOVÝ  
SORTIMENT

5

3

5

22

2
9

21

2

6

14

4 

6
23

10

výhodná cena

144,-

znáte  
z TV

*Nabídka z tohoto letáku platí pouze v lékárnách PharmaPoint (jejich seznam naleznete webových stránkách www.pharmapoint.cz). U léčivých přípravků si vždy pečlivě prostudujte příbalový leták, u zdravotnických prostředků  
a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro jejich návod k použití, účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. Doplňky stravy nenahrazují pestrou a vyváženou stravu ani zdravý životní styl, 
uchovávejte je mimo dosah dětí a nepřekračujte jejich doporučené denní dávkování. Cílem tohoto informačního letáku není podpora zvýšeného užívání léků, zdravotnických prostředků a diagnostických zdravotnických 
prostředků in vitro. Uvedené ceny zboží jsou běžnými nabídkovými cenami, které se mohou v jednotlivých lékárnách PharmaPoint lišit, stejně tak se může v jednotlivých lékárnách PharmaPoint lišit dostupnost zboží. Informujte 
se proto ve své lékárně PharmaPoint o dostupnosti a běžných cenách zboží. Tiskové chyby a pozdější změny vyhrazeny. Výše uvedená vyobrazení nabízeného zboží jsou pouze ilustrativní.

SVALYTOPICKÁ BOLEST

BOLEST V KRKUJunior-angin  
pro děti
24 pastilek

• pastilky s jahodovou příchutí pro děti od 4 let
• díky islandskému lišejníku ulevují od bolesti v krku
• zklidňují podrážděné sliznice
• působí antisepticky v ústní dutině

V nabídce také Junior-angin sirup pro děti, 100 ml, 
cena 194 Kč; Junior-angin lízátka 
pro děti, 8 ks, cena 149 Kč.

Zdravotnické prostředky.*

VoltaNatura gel
50 ml

• přírodní chladivý gel na ztuhlé a namožené svaly
• síla 6 rostlin se zklidňujícími  

a revitalizujícími účinky
• rychleschnoucí a nelepivý

Kosmetický přípravek.*

BOLEST V KRKUStrepHerbal  
Černý bez a Echinacea 
24 pastilek
1 pastilka = 7,04 Kč

• pastilky s vitaminem C a zinkem, které přispívají  
k normální funkci imunitního systému

• obsahují extrakt z echinacey a jitrocele, které mají 
zklidňující účinek na hrdlo a hlasivky, a extrakt z černého 
bezu, který podporuje obranyschopnost organismu

V nabídce také StrepHerbal Junior, 24 pastilek,  
cena 169 Kč; StrepHerbal Propolis  
a Rakytník, 24 pastilek, cena 169 Kč.

Doplněk stravy se sladidly.*

MOČOVÉ CESTYIMUNITA Dr.Böhm Dýňové 
tablety pro ženu
30 tablet
1 tbl. = 9,97 Kč

• dýňové tablety pro ženy pro normální funkci  
močového měchýře

• optimální dávka speciálního výtažku ze semínek  
štýrské dýně

• při mimovolném úniku moči, např. při smíchu, kašli 
nebo kýchání

• ideální přípravek pro normální funkci svalů pánevního 
dna po porodu

• špičkový rostlinný doplněk stravy  
z Rakouska

Doplněk stravy.*

BOLEST

CHŘIPKA,  
 NACHLAZENÍVIROSTOP  

ústní sprej
30 ml

• účinně zmírňuje příznaky chřipky, nachlazení, bolesti  
v krku i Covid -19

• používejte při prvních příznacích i preventivně
• vhodné pro dospělé a děti od 3 let

V nabídce také VIROSTOP pastilky, 
50 ks, cena 294 Kč.

Zdravotnický prostředek.*

• rychlá úleva od bolesti hlavy, zubů, svalů a zad
• snižuje horečku
• zmírňuje zánět

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje  
ibuprofenum 400 mg.*

IBUMAX® 400 mg
100 potahovaných tablet

výhodná cena

199,-

výhodná cena

134,-

výhodná cena

209,-
výhodná cena

589,-
výhodná cena

389,-

výhodná cena

169,-

výhodná cena

149,-

výhodná cena

299,-

výhodná cena

169,-

výhodná cena

184,-

TEREZIA Hlíva ústřičná s rakytníkovým olejem
60+60 kapslí
1 cps. = 3,24 Kč

• nejsilnější hlíva na trhu**
• rakytník podporuje 

imunitu
• bez konzervačních látek

**Nejvyšší obsah deklarovaných 
betaglukanů. Dle průzkumu  
z lékáren, srpen 2022.

Doplněk stravy.*

    
30+30 kapslí
1 cps. = 3,48 Kč

    
100+100 kapslí
1 cps. = 2,95 Kč

znáte  
z TV

EMOXEN gel
100 g

• 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.*

NOVINKA

NAŠE NABÍDKA ÚNOR 2023



VITAMIN

BOLEST V KRKU

KAŠEL

TOPICKÁ BOLESTVERAL® 10 mg/g  
gel
100 g

• tlumí bolest
• působí protizánětlivě
• zmírňuje otoky při bolestivých  

stavech svalů a kloubů

Volně prodejný lék na vnější použití.*

KAŠEL

BOLESTVALETOL®  
300 mg/150 mg/50 mg tablety
24 tablet

Lék na léčbu bolesti hlavy, zubů, zad v křížové oblasti  
a při menstruaci.

VALETOL® 300 mg/150 mg/50 mg tablety. 
Volně prodejný lék k vnitřnímu užití.  
Pouze pro krátkodobé použití.*

výhodná cena

137,-
výhodná cena

134,-
výhodná cena

159,-

CHŘIPKACHŘIPKA,  
NACHLAZENÍ

CHŘIPKA,  
NACHLAZENÍCOLDREX® tablety

24 tablet

• odstraňuje příznaky 
chřipky a nachlazení

• díky paracetamolu 
snižuje horečku, 
odstraňuje bolest 
hlavy, bolest v krku

• s přídavkem léčivých 
látek na uvolnění 
ucpaného nosu  
a odkašlávání

V nabídce také COLDREX® MAXGRIP citron, 10 sáčků, 
cena 199 Kč; COLDREX® MAXGRIP 
lesní ovoce, 10 sáčků, cena 199 Kč.

Lék k vnitřnímu užití.*

ACC® LONG
600 mg šumivé tablety, 10 tbl.

Léčí vlhký kašel

• rychlý nástup účinku od 1.dne
• rozpouští hlen a usnadňuje vykašlávání
• navíc antioxidační účinek

V nabídce také ACC® 20 mg/ml, sirup 100 ml,  
cena 124 Kč. 

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití  
s účinnou látkou acetylcystein.*

PARALEN® GRIP 
chřipka a bolest
24 potahovaných tablet

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

• díky kofeinu působí také proti únavě a ospalosti

V nabídce také PARALEN® GRIP  
chřipka a kašel, 24 potahovaných  
tablet, cena 149 Kč.

Lék k vnitřnímu užití.*

výhodná cena

149,-

výhodná cena

159,-

výhodná cena

154,-

výhodná cena

99,-

výhodná cena

609,-

výhodná cena

127,-

NAŠE
NABÍDKA

ÚNOR 2023

Letákové ceny platí od 1. 2. 2023 do 28. 2. 2023 nebo do vyprodání zásob w w w . p h a r m a p o i n t . c z

MUCOSOLVAN® 
pro dospělé
100 ml

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

V nabídce také 
MUCOSOLVAN® Junior, 
100 ml, cena 117 Kč; 
MUCOSOLVAN® long effect, 
20 tobolek, cena 154 Kč; 
MUCOSOLVAN® Roztok  
k perorálnímu podání a k inhalaci,  60 ml,  
cena 94 Kč.

MUCOSOLVAN® pro dospělé je volně prodejný 
lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ambroxoli 
hydrochloridum.*

VIGANTOLVIT®  
D3 2000 I.U.
60 tobolek
1 tob. = 2,65 Kč

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
• vhodný pro těhotné i kojící ženy

V nabídce také VIGANTOLVIT® 
OSTEO, 30 tablet, cena 169 Kč.

Doplněk stravy.*

znáte  
z TV

znáte  
z TV

OSCILLOCOCCINUM®  
30 dávek

• 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

V nabídce také OSCILLOCOCCINUM®,  
6 dávek, cena 199 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.*

Septabene®  
citron a bezový květ  
3 mg/1 mg
16 pastilek

• trojí účinek proti bolesti v krku:  
protizánětlivý, analgetický a antiseptický

• snižuje lokální známky zánětu v krku:  
bolest, zarudnutí, otok

V nabídce také Septabene® eukalyptus 3 mg/1 mg,  
16 pastilek, cena 127 Kč; Septabene® 
orální sprej, 30 ml, cena 144 Kč.

Léky k orálnímu užití.**Nabídka z tohoto letáku platí pouze v lékárnách PharmaPoint (jejich seznam naleznete webových stránkách www.pharmapoint.cz). U léčivých přípravků si vždy pečlivě prostudujte příbalový leták, u zdravotnických prostředků  
a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro jejich návod k použití, účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. Doplňky stravy nenahrazují pestrou a vyváženou stravu ani zdravý životní styl, 
uchovávejte je mimo dosah dětí a nepřekračujte jejich doporučené denní dávkování. Cílem tohoto informačního letáku není podpora zvýšeného užívání léků, zdravotnických prostředků a diagnostických zdravotnických 
prostředků in vitro. Uvedené ceny zboží jsou běžnými nabídkovými cenami, které se mohou v jednotlivých lékárnách PharmaPoint lišit, stejně tak se může v jednotlivých lékárnách PharmaPoint lišit dostupnost zboží. Informujte 
se proto ve své lékárně PharmaPoint o dostupnosti a běžných cenách zboží. Tiskové chyby a pozdější změny vyhrazeny. Výše uvedená vyobrazení nabízeného zboží jsou pouze ilustrativní.

IMUNITA WALMARK  
Beta Glukan PREMIUM 200 mg
60 tablet
1 tbl. = 4,07 Kč

• vysoká dávka beta  
glukanu z kvasinek  
Saccharomyces cerevisiae  
v čistotě min. 70 %

• obohaceno o vitamin C  
a šípek pro podporu imunity  
a černý bez pro podporu dýchacích 
cest

Doplněk stravy.*

IMUNITA

PÉČE O TĚLOBepanthen® Baby
100 g

Prověřená ochrana  
pro miminka i maminky

• klinicky ověřeno: Pomáhá chránit  
zadeček před vznikem opruzenin

• hydratuje a přirozeně regeneruje  
i tu nejcitlivější pokožku

• bez barviv a parfemace
• vhodný k péči o bradavky při kojení a o suchou pokožku
• s panthenolem a mandlovým olejem

V nabídce také Bepanthen® Baby,  
30 g, cena 134 Kč.

Kosmetický přípravek. CH-20220209-119*

UŠI

PÉČE O TĚLOINDULONA®  
Original krém na ruce
85 ml

Krémy na ruce Indulona mají unikátní složení,  
které poskytuje Vaší pokožce všestrannou péči:
• zabraňuje vysušování
• do hloubky vyživuje
• chrání před poškozením vnějšími vlivy
• dodává hebkost
• regeneruje

V nabídce také INDULONA® Kamilková krém na ruce, 
85 ml, cena 50 Kč; INDULONA® Olivová krém na ruce, 
85 ml, cena 50 Kč.

Kosmetický přípravek. Dermatologicky 
testováno.*

Eucerin®  
UreaRepair PLUS 10% Urea
400 ml
• tělové mléko poskytuje velmi suché 

a hrubé pokožce těla potřebnou 
každodenní péči

• obsahuje unikátní kombinaci složek  
- ureu, ceramidy a další přirozené 
hydratační látky - které v pokožce  
vážou hydrataci a obnovují její  
přirozenou ochrannou bariéru,  
která brání další ztrátě hydratace

V nabídce také další výrobky  
Eucerin® UreaRepair  
a AtopiControl.

Kosmetický přípravek.*

KOSMETIKA

GS Probio Glukan
60+60 kapslí
1 cps. = 4,16 Kč

• dvojnásobná síla  
probiotik  
a kvasničného  
betaglukanu  
s extra vysokou  
čistotou min. 80 %

• s vitaminem D3 a selenem  
na podporu imunity celé rodiny

Doplněk stravy.*

DOLORgit med  
ušní sprej  
proti bolesti
20 ml

• ušní sprej v praktické  
aplikační formě  
zmírňuje obtíže  
vnějšího zvukovodu  
jako je bolest,  
zarudnutí a svědění

• pro dospělé a děti od 3 let

Zdravotnický prostředek.*
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výhodná cena

50,-
výhodná cena

489,-

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

BOHATÝ BEZLEPKOVÝ  
SORTIMENT
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Vámi vybrané produkty na bezlepek.pharmapoint.cz  
si můžete vyzvednout ve více než 130 lékárnách PharmaPoint

BOHATÝ BEZLEPKOVÝ  
SORTIMENT
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výhodná cena

144,-

znáte  
z TV

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


