
Letákové ceny platí od 01. 03. 2023 do 31. 03. 2023  nebo do vyprodání zásob w w w . p h a r m a p o i n t . c z

BŘEZEN 2023

CHŘIPKA,  
NACHLAZENÍ

KAŠEL

RÝMA

BOLESTIbalgin® 400 mg
48 potahovaných tablet

RÝMA

KAŠELACC® LONG
600 mg šumivé tablety, 10 tbl.

Léčí vlhký kašel

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

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

výhodná cena

109,-
výhodná cena

194,-

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

VITAMIN

• plně rozpustná tableta  
(nezanechává usazeniny)

• vysoce vstřebatelná  
forma - citrát hořečnatý

• slazeno stévií
• bez barviv a umělých  

sladidel
• citronová příchuť

V nabídce také MAGNESIUM  
B-KOMPLEX IMMUNE,  
20 šumivých tablet, cena 87 Kč.

Doplněk stravy.*

MINERÁLMAGNE B6® FORTE
50 potahovaných tablet
1 tbl. = 3,98 Kč

• osvědčená kombinace hořčíku a vitaminu B6
• efektivní doplnění hořčíku na podporu psychiky,  

nervů a energie

V nabídce také Magne B6® Forte Active, 20 sáčků,  
cena 144 Kč; Magne B6® Forte Plus, 
30 sáčků, cena 239 Kč.

Doplněk stravy.*

NAŠE
NABÍDKA

• nosní sprej k úlevě  
od příznaků ucpaného nosu

• uvolní ucpaný nos během  
několika minut, účinek  
přetrvává až 12 hodin

• obsahuje extrakt z aloe  
a eukalyptol (cineol)

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

STOPKAŠEL®  
Medical sirup Dr.Weiss
200+100 ml

• ulevuje při suchém a vlhkém 
kašli, ulevuje při škrábání  
v krku

• zklidňuje podrážděný krk, 
snižuje bolest v krku

V nabídce také STOPKAŠEL® 
Medical sirup od 1 roku, 
200+100 ml, cena 194 Kč; 
STOPKAŠEL® Angin-EX sprej 
na bolest v krku, 30 ml, cena 
134 Kč; STOPKAŠEL® Medical 
pastilky Dr.Weiss, 24 pastilek,  
cena 139 Kč.

Zdravotnický prostředek.*

výhodná cena

269,-

výhodná cena

104,-

výhodná cena

199,-

výhodná cena

137,-
výhodná cena

194,-

OLYNTH® HA  
1 mg/ml, nosní sprej
roztok 10 ml

• rychle uvolňuje  
ucpaný nos

• zvlhčuje nosní sliznici
• neobsahuje  

konzervační látky
• účinek po dobu  

10 hodin

V nabídce také další léčivé přípravky OLYNTH®.

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

výhodná cena

117,-

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

Paralen® Grip  
horký nápoj pomeranč  
a zázvor
12 sáčků

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

• nezpůsobuje ospalost
• bez umělých barviv

V nabídce také  
Paralen® Grip horký nápoj citrón, 12 sáčků;  
Paralen® Grip horký nápoj šípek  
a echinacea, 12 sáčků, každý  
za cenu 194 Kč.

Lék k vnitřnímu užití.*

• s přírodní  
silou šípků  
v TIME-RELEASE 
tabletě  
s postupným 
uvolňováním

• vitamin C 
podporuje 
imunitu a snižuje 
únavu

V nabídce také  
GS Vitamin C 500 se šípky,  
100+20 tablet, cena 194 Kč.

Doplněk stravy.*

GS Vitamin C 1000  
se šípky
100+20 tablet
1 tbl. = 2,24 Kč

výhodná cena

84,-

• 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

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje  
ibuprofenum.*

znáte  
z TV 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.

SPÁNEKSPÁNEK

ZAŽÍVÁNÍ

Melatonin  
Vitabalans 3 mg
10 tablet

• pomáhá regulovat biologický rytmus dne a noci
• přirozený hormon
• bez cukru, lepku, laktózy
• jediný volně prodejný lék na trhu  

obsahující melatonin

Lék k vnitřnímu užití. Melatonin 3 mg.*

MOČOVÉ CESTYUrinal Akut
10 tablet
1 tbl. = 24,40 Kč

• kombinace kanadských brusinek a vitaminu D
• se zlatobýlem obecným pro podporu  

zdraví močových cest
• akutní péče

V nabídce také Urinal D-manosa  
Forte, 10 sáčků, cena 264 Kč.

Doplňky stravy.*

ZAŽÍVÁNÍZAŽÍVÁNÍLactulose AL 
sirup 500 ml

• k léčbě zácpy 
• snadné dávkování 

pomocí odměrky 
• nevstřebává se do těla

Volně prodejný léčivý přípravek  
k vnitřnímu užití. Obsahuje lactulosum.*

Lactobacillus  
ANIXI
30 kapslí
1 cps. = 6,47 Kč

• obsahuje komplexní probiotika s prebiotiky  
doplněná o 100 mg brusinkového extraktu

• obsahuje 10 kmenů a 12 miliard  
bakterií v jedné kapsli

• stačí pouze 1 kapsle denně

Doplněk stravy.*

MULTIVITAMIN

ZAŽÍVÁNÍ

Pangrol® 20 000 IU
50 enterosolventních tablet

Těžký žaludek a problémy s trávením po jídle?

Pangrol® pro lepší trávení - obsahuje směs enzymů, které podporují trávení a vstřebávání 
potravy při problémech s enzymy slinivky břišní.

V nabídce také Pangrol® 20 000 IU, 20 enterosolventních tablet, cena 139 Kč.

Volně prodejný lék Pangrol® 20 000 IU obsahuje práškový pankreatin. K vnitřnímu užití.*

Barny´s  
HypnoX® forte
20 tablet
1 tbl. = 8,45 Kč

Pro váš zdravý a posilující spánek

• extra silná bylinná směs1 tradičně užívaná  
pro lepší komfort usínání

• oblíbený doplněk stravy na spaní
1(kozlík, chmel, mučenka, meduňka)

Doplněk stravy.*

výhodná cena

419,-

výhodná cena

499,-

výhodná cena

234,-

výhodná cena

169,-

výhodná cena

244,-

výhodná cena

64,-

BŘEZEN 2023NAŠE NABÍDKA
GS Superky  
probiotika
60+20 kapslí
1 cps. = 5,24 Kč

• unikátní komplex 
9 odolných kmenů 
bakterií

• 21 mld. 
životaschopných 
mikroorganismů  
v denní dávce  
(2 kapsle)

• selen pro podporu 
imunity

V nabídce také  
GS Superky probiotika,  
30+10 kapslí, cena 259 Kč. 

Doplněk stravy.*

výhodná cena

164,-
výhodná cena

194,-

Supradyn®  
CoQ10 ENERGY
60+30 tablet
1 tbl. = 5,54 Kč

• měsíc užívání NAVÍC!
• komplexní multivitamin  

s koenzymem Q10 na podporu vaší imunity a energie1

1Vitamin C přispívá k normální funkci imunitního systému  
a ke snížení míry únavy a vyčerpání. LMR CH-20230708-74.

V nabídce také Supradyn® IMMUNE,  
15 šumivých tablet, cena 144 Kč.

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.

SPÁNEKSPÁNEK

ZAŽÍVÁNÍ

Melatonin  
Vitabalans 3 mg
10 tablet

• pomáhá regulovat biologický rytmus dne a noci
• přirozený hormon
• bez cukru, lepku, laktózy
• jediný volně prodejný lék na trhu  

obsahující melatonin

Lék k vnitřnímu užití. Melatonin 3 mg.*

MOČOVÉ CESTYUrinal Akut
10 tablet
1 tbl. = 24,40 Kč

• kombinace kanadských brusinek a vitaminu D
• se zlatobýlem obecným pro podporu  

zdraví močových cest
• akutní péče

V nabídce také Urinal D-manosa  
Forte, 10 sáčků, cena 264 Kč.

Doplňky stravy.*

ZAŽÍVÁNÍZAŽÍVÁNÍLactulose AL 
sirup 500 ml

• k léčbě zácpy 
• snadné dávkování 

pomocí odměrky 
• nevstřebává se do těla

Volně prodejný léčivý přípravek  
k vnitřnímu užití. Obsahuje lactulosum.*

Lactobacillus  
ANIXI
30 kapslí
1 cps. = 6,47 Kč

• obsahuje komplexní probiotika s prebiotiky  
doplněná o 100 mg brusinkového extraktu

• obsahuje 10 kmenů a 12 miliard  
bakterií v jedné kapsli

• stačí pouze 1 kapsle denně

Doplněk stravy.*

MULTIVITAMIN

ZAŽÍVÁNÍ

Pangrol® 20 000 IU
50 enterosolventních tablet

Těžký žaludek a problémy s trávením po jídle?

Pangrol® pro lepší trávení - obsahuje směs enzymů, které podporují trávení a vstřebávání 
potravy při problémech s enzymy slinivky břišní.

V nabídce také Pangrol® 20 000 IU, 20 enterosolventních tablet, cena 139 Kč.

Volně prodejný lék Pangrol® 20 000 IU obsahuje práškový pankreatin. K vnitřnímu užití.*

Barny´s  
HypnoX® forte
20 tablet
1 tbl. = 8,45 Kč

Pro váš zdravý a posilující spánek

• extra silná bylinná směs1 tradičně užívaná  
pro lepší komfort usínání

• oblíbený doplněk stravy na spaní
1(kozlík, chmel, mučenka, meduňka)

Doplněk stravy.*

výhodná cena

419,-

výhodná cena

499,-

výhodná cena

234,-

výhodná cena

169,-

výhodná cena

244,-

výhodná cena

64,-

BŘEZEN 2023NAŠE NABÍDKA
GS Superky  
probiotika
60+20 kapslí
1 cps. = 5,24 Kč

• unikátní komplex 
9 odolných kmenů 
bakterií

• 21 mld. 
životaschopných 
mikroorganismů  
v denní dávce  
(2 kapsle)

• selen pro podporu 
imunity

V nabídce také  
GS Superky probiotika,  
30+10 kapslí, cena 259 Kč. 

Doplněk stravy.*

výhodná cena

164,-
výhodná cena

194,-

Supradyn®  
CoQ10 ENERGY
60+30 tablet
1 tbl. = 5,54 Kč

• měsíc užívání NAVÍC!
• komplexní multivitamin  

s koenzymem Q10 na podporu vaší imunity a energie1

1Vitamin C přispívá k normální funkci imunitního systému  
a ke snížení míry únavy a vyčerpání. LMR CH-20230708-74.

V nabídce také Supradyn® IMMUNE,  
15 šumivých tablet, cena 144 Kč.

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.

RÝMARÝMA

RAKYTNÍČEK+ multivitaminové želatinky  
Velikonoční vejce modré, žluté nebo červené
50 ks
1 ks = 3,98 Kč

Nasivin® Sensitive
0,5 mg/ml nosní sprej, roztok 10 ml

• zkracuje trvání rýmy  
v průměru o 2 dny  
a působí protivirově

• účinek se může projevit  
do 25 sekund po podání  
a přetrvává až 12 hodin

• sprej proti rýmě pro děti  
od 6 let, dospívající  
a dospělé

• neobsahuje konzervační  
látky

V nabídce také  
Nasivin® Sensitive  
pro děti, 0,25 mg/ml nosní kapky,  
roztok 10 ml, cena 107 Kč.

Nasivin® Sensitive 0,5 mg/ml nosní sprej, 
roztok je lék k nosnímu podání s léčivou 
látkou oxymetazolin-hydrochlorid.*

IMUNITA

TOPICKÁ BOLESTTOPICKÁ BOLESTOlfen Neo Forte
20 mg/g, gel 150 g

Olfen Neo Forte ulevuje od intenzivní, náhle vzniklé 
bolesti zad, svalů a kloubů.

V nabídce také  
Olfen Neo Forte, 20 mg/g, gel 100 g, cena 239 Kč.

Olfen Neo Forte je léčivý přípravek  
k zevnímu použití. Obsahuje účinnou  
látku diclofenacum diethylaminum.*      

Voltaren 140 mg  
léčivá náplast
5 ks

• 1 mm tenká, 
samostatně balená 
léčivá náplast proti 
akutní bolesti  
v místě aplikace

• stačí aplikovat  
2x denně

V nabídce také Voltaren Forte 20 mg/g gel, 100 g, cena 
334 Kč; VoltaTherm hřejivá náplast, 5 ks, cena 294 Kč.

Voltaren 140 mg léčivá náplast obsahuje diclofenacum 
natricum. Voltaren Forte 20 mg/g gel obsahuje diclofenacum 
diethylaminum. Léky k vnějšímu použití. 
Hřejivé náplasti VoltaTherm jsou 
zdravotnické prostředky určené  
pro úlevu od bolesti zad.*

RÝMA

BOLEST V KRKU

BOLEST

TANTUM VERDE®  
LEMON
20 pastilek

• lék na bolest a zánět v krku a dutině ústní
• pastilky bez cukru ve čtyřech příchutích  

(Lemon, Mint, Eucalyptus a Orange and Honey)

V nabídce také  
TANTUM VERDE® roztok, 120 ml, cena 159 Kč;
TANTUM VERDE® Spray 0,15%, 30 ml, cena 159 Kč;
TANTUM VERDE® Spray Forte 0,30%, 15 ml, cena 159 Kč.

Léky s účinnou látkou benzydamin 
hydrochlorid. K místnímu užití v ústech 
a v krku.*

Otrivin Menthol  
1 mg/ml nosní sprej
roztok 10 ml

Nosní sprej s vůní  
mentholu:
• pomáhá rychle  

uvolnit ucpaný nos  
a při zánětu dutin

• začíná uvolňovat  
ucpaný nos  
do 2 minut

• pomáhá lépe dýchat  
až na 12 hodin

V nabídce také  
další produkty Otrivin.

Otrivin Menthol 1 mg/ml, Otrivin 1 mg/ml nosní spreje, roztoky 
obsahují xylometazolini hydrochloridum. 
Otrivin Rhinostop 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml 
nosní sprej, roztok navíc ipratropii  
bromidum. Léky k podání do nosu.*

výhodná cena

159,-

výhodná cena

117,-

výhodná cena

329,-

výhodná cena

107,-

výhodná cena

339,-

výhodná cena za ks

199,-

výhodná cena

104,-

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

Ibolex® 200 mg
20 potahovaných tablet

Nová generace léku proti bolesti

• krystalicky čistý dexibuprofen
• účinná úleva od bolesti, nižší zátěž pro tělo
• pomáhá při bolesti svalů, kloubů, šlach a kostí,  

jako je např. bolest zad
• Ibolex® - čistě proti bolesti

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje 
dexibuprofenum.*

výhodná cena

117,-

znáte  
z TV

znáte  
z TV

• s vitaminy a rakytníkem  
na podporu obranyschopnosti  
organizmu

• skvělá ovocná chuť
• bez konzervačních látek

V nabídce také  
RAKYTNÍČEK+ multivitaminové želatinky  
Velikonoční vejce růžové, 50 ks, cena 199 Kč;
RAKYTNÍČEK+ multivitaminové želatinky  
Velikonoční vejce tyrkysové, 50 ks, cena 199 Kč.

Doplněk stravy.*

MUCONASAL®  
PLUS
10 ml

• 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.*

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.

IMUNITAIMUNITA

TEREZIA Ostropestřec+Reishi Forte
60 kapslí
1 cps. = 4,40 Kč

• ostropestřec pomáhá k očistě jater a jejich regeneraci
• v kombinaci s reishi a černým bezem pro podporu obranyschopnosti organizmu
• bez konzervačních látek

Doplněk stravy.*

IMUNITA

SRDCE, MOZEK, 
ZRAKMINERÁLMagnesium B6  

Active
60 potahovaných tablet
1 tbl. = 2,65 Kč

Vysoce vstřebatelná forma hořčíku  
s vitaminem B6 pro podporu psychiky, 
proti únavě, křečím a vyčerpání.

Doplněk stravy.*

Walmark  
Omega-3 FORTE 
rybí olej 1000 mg
120+60 tobolek
1 tob. = 2,11 Kč

• vysoká dávka omega-3 prémiové kvality pro zdravé 
srdce, mozek a zrak

• s vitaminem E, který chrání před oxidativním stresem

Doplněk stravy. 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 EPA a DHA  
a 250 mg DHA.*

IMUNITA

IMUNITA

IMUNITA

Citrovital kapky
25 ml
1 ml = 5,56 Kč

• doplněk stravy  
přírodního  
původu - extrakt  
z grapefruitových  
jadérek

• podporuje  
obranyschopnost  
organismu

• obsahuje bioflavonoidy a přispívá  
k mikrobiální rovnováze

• přírodní síla grapefruitu v kapkách

Doplněk stravy.*

Betaglukan  
IMU 200 mg
60 tobolek
1 tob. = 3,23 Kč

• obsahuje přírodní kvasničné 
betaglukany, inulin a vitamin D

• vitamin D přispívá k normální funkci 
imunitního systému

• garantovaná čistota betaglukanu  
min. 80 %

Doplněk stravy.*

• česnek pomáhá regulovat hladinu cholesterolu  
a lipidů v krvi

• podporuje imunitu
• bez zápachu a palčivé chuti
• nedráždí sliznice zažívacího ústrojí

V nabídce také TEREZIA Černý 
česnek, 30 kapslí, cena 199 Kč.

Doplněk stravy.*

TEREZIA  
Černý česnek
60 kapslí
1 cps. = 5,98 Kč

Vitamín  
D3+Zn+Se+Probio
30 tablet
1 tbl. = 6,30 Kč

• každodenní péče o střevní mikrobiotu a podporu 
imunitního systému

• jedinečná kombinace probiotik Limosilactobacillus 
reuteri (10 mld.), prebiotik inulinu (120 mg/tableta)  
a vitaminu D3 (1000 IU/tableta)

• obohaceno o minerální látky zinek a selen,  
které přispívají k normální funkci 
imunitního systému

Doplněk stravy.*

výhodná cena

314,-

výhodná cena

139,-

výhodná cena

359,-

výhodná cena

159,-

výhodná cena

189,-

výhodná cena

379,-

výhodná cena

264,-

výhodná cena

289,-

BŘEZEN 2023NAŠE NABÍDKA

Bioaktivní®  
Selen+Zinek FORTE
60 tablet
1 tbl. = 4,82 Kč

• přispívá ke správné funkci  
imunitního systému

• podporuje zdravé vlasy, nehty a kůži

Doplněk stravy.*



*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.

HEMOROIDY Megafyt  
Heřmánkový čaj
20 sáčků

• k léčbě příznaků u mírných zažívacích 
obtíží provázených nadýmáním 
a mírnými křečemi

• k úlevě od příznaků běžného nachlazení
• k léčbě mírných zánětů a vřídků dutiny 

ústní a hrdla
• k léčbě mírných zánětů kůže

V nabídce také  
Megafyt Heřmánkový květ, 50 g, cena 45 Kč; 
Megafyt Řepíkový čaj, 20 sáčků, cena 45 Kč; 
Megafyt Řepíková nať, 50 g, cena 42 Kč.

Tradiční rostlinný léčivý přípravek.  
Perorální, orální, inhalační a kožní 
podání.*

ČAJ

KOSMETIKA

JÁTRA

ŽÍLY A CÉVYBIVENOL micro
60+10 tablet
1 tbl. = 2,56 Kč

• pro normální činnost 
kardiovaskulárního 
systému

• mikronizované částice 
za účelem zvýšení 
vstřebatelnosti a využitelnosti
účinných látek

Doplněk stravy.*

ODVYKÁNÍ  
KOUŘENÍ

Procto-Glyvenol® 
rektální krém
30 g

• lék k lokální léčbě hemoroidů
• ulevuje od bolesti a svědění
• zároveň zmírňuje zánět a zlepšuje vlastnosti cévní stěny

V nabídce také Procto-Glyvenol® rektální čípky, 10 ks, 
cena 189 Kč; Procto-Glyvenol® Soft, 30 vlhčených 
ubrousků, cena 69 Kč.

Procto-Glyvenol® 50 mg/g + 20 mg/g rektální krém.  
Procto-Glyvenol® 400 mg/40 mg čípky. 
Volně prodejné léky k rektálnímu podání. 
Procto-Glyvenol® Soft je kosmetický 
přípravek.*

LIPOVITAN® DUO 
30 tablet
1 tbl. = 9,90 Kč

LIPOVITAN® DUO  
obsahuje cholin, který přispívá  
k udržení normální činnosti jater  
a silymarin, který podporuje 
detoxikaci organismu. 

Doplněk stravy.*

výhodná cena

189,-

výhodná cena

799,-

výhodná cena

44,-

výhodná cena

179,-

výhodná cena

297,-

výhodná cena

514,-

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

Eucerin®  
HYALURON-FILLER 
+ELASTICITY denní krém
SPF 15
50 ml

• denní krém 
proti stárnutí pleti 
pro zralou pleť

• vhodný pro všechny typy pleti
• vyplňuje hluboké vrásky
• redukuje pigmentové skvrny

V nabídce také  
další výrobky Eucerin®.

Kosmetický přípravek.*

NiQuitin® Clear  
21 mg, transdermální 
náplast
7 ks

Skoncujte s kouřením.

• 24 hodinová kontrola 
při odvykání kouření

• uleví od chuti na cigaretu
• zmírní abstinenční příznaky

V nabídce také  
další přípravky NiQuitin®.

Lék na vnější užití - transdermální náplast. 
Obsahuje nikotin.*

BŘEZEN 2023NAŠE NABÍDKA

*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.

ÚSTNÍ HYGIENAÚSTNÍ HYGIENA

VETERINA

ELMEX®  
zubní pasta
75 ml

Účinnější ochrana před zubním 
kazem s dlouhodobým účinkem díky 
aminfluoridu.

Kosmetický přípravek.*

VETERINAFRONTLINE  
COMBO spot-on pro kočky
3 ks

FRONTLINE COMBO  
PRO KOČKY A PSY

• s dvojím účinkem proti parazitům  
ve výhodném 3 pipetovém balení

• zabíjí klíšťata a blechy
• ničí vajíčka a larvy a brání novému zamoření 

domácnosti

V nabídce také  
další produkty FRONTLINE.

Veterinární přípravek.*

BOLESTKLOUBYALAVISTM MAXIMA  
Triple Blend Extra Silný
700 g
100 g = 182,00 Kč

• přípravek určený  
pro péči o Vaše  
klouby

• nechutná,  
ale funguje!!!

• velmi vhodné  
pro dlouhodobé užívaní

• užívání na 5 měsíců

Doplněk stravy.*

Ibalgin®  
Rapidcaps 400 mg
30 měkkých tobolek

• snadno rozpustné  
růžové měkké  
tobolky s účinnou  
látkou v tekuté formě

• s protizánětlivým účinkem
• pro dospělé a děti od 12 let  

věku (od 40 kg tělesné hmotnosti)
• ulevuje od bolesti hlavy, migrény, bolesti zubů, zad, 

svalů a menstruační bolesti
• snižuje horečku
• tlumí zánět

V nabídce také  
Ibalgin® Plus, 24 potahovaných tablet, cena 117 Kč.

Ibalgin® Rapidcaps 400 mg měkké 
tobolky je lék k vnitřnímu užití. Obsahuje 
ibuprofenum.*

ÚSTNÍ HYGIENA

KLOUBYCemio Kamzík®

60 kapslí
1 cps. = 6,65 Kč

• 2x SILNĚJŠÍ složení s jedinečnými  
přírodními kolageny NATIV.COL™

• klouby, vazy a šlachy
• vitamin C pro správnou tvorbu kolagenu v kloubních 

chrupavkách

V nabídce také Cemio Kamzíkova konopná mast 
hřejivá, 200 ml, cena 229 Kč; Cemio Kamzíkova 
konopná mast chladivá, 200 ml, 
cena 229 Kč.

Doplněk stravy.*

• o 40 % efektivnější  
čištění mezizubních  
prostor oproti  
samotným zubním  
kartáčkům

• vyrobeno udržitelně  
ve Švédsku

V nabídce také TePe Original ekologické mezizubní
kartáčky velikosti 0, 1, 2, 3 a 5, 6 ks, 
každý za cenu 99 Kč.

Zdravotnický prostředek.*

TePe Original  
ekologické mezizubní  
kartáčky, velikost 4
6 ks

DENTA SALVIA
50 ml

• šalvějová ústní voda
• snižuje tvorbu zubního  

plaku, který je jednou  
z hlavních příčin zánětu  
dásní a paradentózy

• vysoký obsah šalvějového 
extraktu a kombinace 
thymolu a éterických 
silic, zejména australské 
čajovníkové silice – Tea Tree 
Oil, výrazně stahuje dásně  
a má antiseptický účinek

• menthol a peprnomátová 
silice příjemně osvěží dech

Kosmetický přípravek.*

výhodná cena

399,-

výhodná cena

99,-

výhodná cena

1274,-

výhodná cena

679,-

výhodná cena

149,-

výhodná cena

139,-

výhodná cena

404,-

znáte  
z TV

FRONTPRO® Chutné žvýkací  
tablety proti klíšťatům  
a blechám, které ochrání  
vašeho psa na 3 měsíce.1

• 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®

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.*

FRONTPRO® 2-4 kg
3 žvýkací tablety NOVINKA

znáte  
z TV

Nyní k nákupu  
2 kusů zubní pasty 
ELMEX® ústní voda 

400 ml NAVÍC  
za 0,01 Kč



Letákové ceny platí od 01. 03. 2023 do 31. 03. 2023  nebo do vyprodání zásob w w w . p h a r m a p o i n t . c z

BŘEZEN 2023

CHŘIPKA,  
NACHLAZENÍ

KAŠEL

RÝMA

BOLESTIbalgin® 400 mg
48 potahovaných tablet

RÝMA

KAŠELACC® LONG
600 mg šumivé tablety, 10 tbl.

Léčí vlhký kašel

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

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

výhodná cena

109,-
výhodná cena

194,-

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

VITAMIN

• plně rozpustná tableta  
(nezanechává usazeniny)

• vysoce vstřebatelná  
forma - citrát hořečnatý

• slazeno stévií
• bez barviv a umělých  

sladidel
• citronová příchuť

V nabídce také MAGNESIUM  
B-KOMPLEX IMMUNE,  
20 šumivých tablet, cena 87 Kč.

Doplněk stravy.*

MINERÁLMAGNE B6® FORTE
50 potahovaných tablet
1 tbl. = 3,98 Kč

• osvědčená kombinace hořčíku a vitaminu B6
• efektivní doplnění hořčíku na podporu psychiky,  

nervů a energie

V nabídce také Magne B6® Forte Active, 20 sáčků,  
cena 144 Kč; Magne B6® Forte Plus, 
30 sáčků, cena 239 Kč.

Doplněk stravy.*

NAŠE
NABÍDKA

• nosní sprej k úlevě  
od příznaků ucpaného nosu

• uvolní ucpaný nos během  
několika minut, účinek  
přetrvává až 12 hodin

• obsahuje extrakt z aloe  
a eukalyptol (cineol)

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

STOPKAŠEL®  
Medical sirup Dr.Weiss
200+100 ml

• ulevuje při suchém a vlhkém 
kašli, ulevuje při škrábání  
v krku

• zklidňuje podrážděný krk, 
snižuje bolest v krku

V nabídce také STOPKAŠEL® 
Medical sirup od 1 roku, 
200+100 ml, cena 194 Kč; 
STOPKAŠEL® Angin-EX sprej 
na bolest v krku, 30 ml, cena 
134 Kč; STOPKAŠEL® Medical 
pastilky Dr.Weiss, 24 pastilek,  
cena 139 Kč.

Zdravotnický prostředek.*

výhodná cena

269,-

výhodná cena

104,-

výhodná cena

199,-

výhodná cena

137,-
výhodná cena

194,-

OLYNTH® HA  
1 mg/ml, nosní sprej
roztok 10 ml

• rychle uvolňuje  
ucpaný nos

• zvlhčuje nosní sliznici
• neobsahuje  

konzervační látky
• účinek po dobu  

10 hodin

V nabídce také další léčivé přípravky OLYNTH®.

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

výhodná cena

117,-

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

Paralen® Grip  
horký nápoj pomeranč  
a zázvor
12 sáčků

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

• nezpůsobuje ospalost
• bez umělých barviv

V nabídce také  
Paralen® Grip horký nápoj citrón, 12 sáčků;  
Paralen® Grip horký nápoj šípek  
a echinacea, 12 sáčků, každý  
za cenu 194 Kč.

Lék k vnitřnímu užití.*

• s přírodní  
silou šípků  
v TIME-RELEASE 
tabletě  
s postupným 
uvolňováním

• vitamin C 
podporuje 
imunitu a snižuje 
únavu

V nabídce také  
GS Vitamin C 500 se šípky,  
100+20 tablet, cena 194 Kč.

Doplněk stravy.*

GS Vitamin C 1000  
se šípky
100+20 tablet
1 tbl. = 2,24 Kč

výhodná cena

84,-

• 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

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje  
ibuprofenum.*

znáte  
z TV 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.

HEMOROIDY Megafyt  
Heřmánkový čaj
20 sáčků

• k léčbě příznaků u mírných zažívacích 
obtíží provázených nadýmáním 
a mírnými křečemi

• k úlevě od příznaků běžného nachlazení
• k léčbě mírných zánětů a vřídků dutiny 

ústní a hrdla
• k léčbě mírných zánětů kůže

V nabídce také  
Megafyt Heřmánkový květ, 50 g, cena 45 Kč; 
Megafyt Řepíkový čaj, 20 sáčků, cena 45 Kč; 
Megafyt Řepíková nať, 50 g, cena 42 Kč.

Tradiční rostlinný léčivý přípravek.  
Perorální, orální, inhalační a kožní 
podání.*

ČAJ

KOSMETIKA

JÁTRA

ŽÍLY A CÉVYBIVENOL micro
60+10 tablet
1 tbl. = 2,56 Kč

• pro normální činnost 
kardiovaskulárního 
systému

• mikronizované částice 
za účelem zvýšení 
vstřebatelnosti a využitelnosti
účinných látek

Doplněk stravy.*

ODVYKÁNÍ  
KOUŘENÍ

Procto-Glyvenol® 
rektální krém
30 g

• lék k lokální léčbě hemoroidů
• ulevuje od bolesti a svědění
• zároveň zmírňuje zánět a zlepšuje vlastnosti cévní stěny

V nabídce také Procto-Glyvenol® rektální čípky, 10 ks, 
cena 189 Kč; Procto-Glyvenol® Soft, 30 vlhčených 
ubrousků, cena 69 Kč.

Procto-Glyvenol® 50 mg/g + 20 mg/g rektální krém.  
Procto-Glyvenol® 400 mg/40 mg čípky. 
Volně prodejné léky k rektálnímu podání. 
Procto-Glyvenol® Soft je kosmetický 
přípravek.*

LIPOVITAN® DUO 
30 tablet
1 tbl. = 9,90 Kč

LIPOVITAN® DUO  
obsahuje cholin, který přispívá  
k udržení normální činnosti jater  
a silymarin, který podporuje 
detoxikaci organismu. 

Doplněk stravy.*

výhodná cena

189,-

výhodná cena

799,-

výhodná cena

44,-

výhodná cena

179,-

výhodná cena

297,-

výhodná cena

514,-

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

Eucerin®  
HYALURON-FILLER 
+ELASTICITY denní krém
SPF 15
50 ml

• denní krém 
proti stárnutí pleti 
pro zralou pleť

• vhodný pro všechny typy pleti
• vyplňuje hluboké vrásky
• redukuje pigmentové skvrny

V nabídce také  
další výrobky Eucerin®.

Kosmetický přípravek.*

NiQuitin® Clear  
21 mg, transdermální 
náplast
7 ks

Skoncujte s kouřením.

• 24 hodinová kontrola 
při odvykání kouření

• uleví od chuti na cigaretu
• zmírní abstinenční příznaky

V nabídce také  
další přípravky NiQuitin®.

Lék na vnější užití - transdermální náplast. 
Obsahuje nikotin.*

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


