AKČNÍ
NABÍDKA

LEDEN 2022

Akční ceny platí od 01. 01. 2022 do 31. 01. 2022 nebo do vyprodání zásob

VIGANTOLVIT®
D3 2000 I.U.

VITAMIN

60 tobolek

Celaskon®
250 mg

VITAMIN

www.pharmapoint.cz

BRUFEN® 400 mg

BOLEST

100 potahovaných tablet

100 tablet

1 tob. = 2,82 Kč

znáte
z TV

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
– 30 Kč

199,-

V akci také VIGANTOLVIT® OSTEO,
30 tablet, cena 179 Kč.

akční cena

Doplněk stravy.*

ERDOMED®
225 mg, granule
pro perorální
suspenzi

• vitamin C podporuje přirozenou obranyschopnost
organismu v zimním období
• vyšší potřeba vitaminu C je i během dospívání,
v těhotenství, při kojení,
– 18 Kč
namáhavé práci, sportu,
infekčních onemocněních,
122,po úrazech, ve stáří, u kuřáků

akční cena

169,-

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití
obsahující acidum ascorbicum.*

KAŠEL

LEVOPRONT®
kapky

104,KAŠEL

15 ml

• úleva od bolesti
hlavy, migrény, zubů, šíje, zad, kloubů
a při chřipkových onemocněních
• snižuje horečku
V akci také BRUFEN® 400 mg,
30 potahovaných tablet,
cena 64 Kč.

– 30 Kč

169,akční cena

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

139,-

KAŠEL
Bromhexin
Berlin-Chemie 12 mg/ml
perorální kapky

30 ml

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.*

• rychlá 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 a dospělé,
tablety od 12 let

– 35 Kč

249,akční cena

214,-

V akci také LEVOPRONT®
tablety 60 mg, 10 tablet,
cena 137 Kč; LEVOPRONT® sirup,
120 ml, cena 137 Kč.
LEVOPRONT® kapky, sirup, tablety
obsahuje levodropropizin.
Lék k vnitřnímu užití.*

RÝMA
Olynth® HA
1 mg/ml, nosní sprej,
roztok

STÉRIMARTM
Baby
Na ucpaný nos

10 ml

50 ml

• rychle uvolňuje ucpaný
nos a zvlhčuje nosní
sliznici
• účinkuje po dobu
10 hodin

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

– 15 Kč

129,akční cena

114,RÝMA

– 22 Kč

121,akční cena

99,-

V akci také
STÉRIMARTM Na ucpaný nos,
50 ml, cena 204 Kč.
Zdravotnický prostředek, CE 0459.
Pozorně si přečtěte návod k použití
na obale přípravku.*

V akci také
Bromhexin Berlin Chemie 8 mg
obalené tablety, 25 tablet,
cena 57 Kč.

– 18 Kč

105,akční cena

Volně prodejné léky Bromhexin
Berlin-Chemie obsahují bromhexini
hydrochloridum. K vnitřnímu užití.*

87,-

PHYSIOMER®
Gentle Jet&Spray

RÝMA

135 ml

• čistí nosní sliznici
a pomáhá tak odstraňovat
viry a bakterie
• zvlhčuje a regeneruje
nosní sliznici
• 100% přírodní,
bezpečný pro
každodenní použití
• navíc tryska
na výplach

• přírodní mořská voda
v hypertonické koncentraci
s příměsí mědi na infekční
bakteriální rýmu
• pro děti od 3 měsíců do 3 let
• uvolní ucpaný nos
a odstraňuje hustý hlen
• speciální tryska bezpečná
pro nejmenší nosánky

Na rýmu chytře!

V akci také další léčivé
přípravky Olynth®.

• léčí vlhký kašel
• uvolňuje zahlenění
a usnadňuje vykašlávání
• neobsahuje cukr
ani alkohol
• pro děti od 2 let,
dospívající a dospělé

– 30 Kč

229,akční cena

199,-

V akci také PHYSIOMER®
Hypertonic, 135 ml; PHYSIOMER®
Baby, 115 ml; PHYSIOMER® Baby
hypertonic, 60 ml; PHYSIOMER®
Kids, 115 ml, každý za cenu 207 Kč.
Zdravotnický prostředek.*

– 22 Kč

229,akční cena

207,-

AKČNÍ NABÍDKA
MUCONASAL®
PLUS

RÝMA

10 ml

RÝMA
Otrivin MENTHOL
1 mg/ml nosní sprej

roztok 10 ml

LEDEN 2022

Mar Rhino

RÝMA

nosní sprej 0.05%
15 ml

• nosní sprej, který pomáhá
rychle uvolnit ucpaný nos
do 2 minut a při zánětu dutin
• aplikace ráno a večer
zajistí úlevu od ucpaného
nosu až na 24 hodin
V akci také Otrivin 1 mg/ml
nosní sprej, roztok 10 ml,
cena 94 Kč; Otrivin Rhinostop
0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml
nosní sprej, roztok 10 ml,
cena 144 Kč.

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

– 18 Kč

122,akční cena

104,-

Otrivin 1 mg/ml nosní sprej, roztok
a Otrivin Menthol 1 mg/ml nosní
sprej s dávkovačem, roztok obsahují
xylometazilini hydrochloridum. Otrivin
Rhinostop 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml nosní
sprej, roztok obsahuje xylometazolini
hydrochloridum a ipratropii bromidum.
Léky k použití do nosu.*

• snížení otoku nosní
sliznice při akutní
i alergické rýmě
• zvlhčuje, čistí
a urychluje hojení
díky mořské vodě

– 12 Kč

116,akční cena

104,-

BOLEST
Dexoket® 25 mg
potahované tablety

Ibalgin®
Rapidcaps 400 mg

10 tablet

30 měkkých tobolek

BOLEST

V akci také
Mar Rhino nosní sprej 0.1%,
15 ml, cena 89 Kč.
Volně prodejné léčivé přípravky
s obsahem účinné látky xylometazolini
hydrochloridum k nosnímu podání.*

Nalgesin® S
275 mg

– 36 Kč

125,akční cena

89,BOLEST

40 potahovaných tablet

znáte
z TV

Rychlá a účinná pomoc,
když vás zasáhne bolest
• svalů a kloubů
• zubů
• hlavy
• při menstruaci
V akci také Dexoket® 25 mg
granule pro perorální roztok,
10 sáčků, cena 84 Kč.

– 12 Kč

89,-

Volně prodejné léky Dexoket ® obsahují
dexketoprofen trometamol.
K vnitřnímu užití.*

akční cena

IBUMAX® 400 mg

BOLEST

77,-

100 potahovaných tablet

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

• snadno rozpustné růžové měkké tobolky
• při bolesti hlavy, zad, svalů,
kloubů a menstruační bolesti
V akci také Ibalgin® Rapidcaps
400 mg, 20 měkkých tobolek,
cena 94 Kč.

– 22 Kč

129,akční cena

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

Voltaren Forte
20 mg/g gel

107,-

TOPICKÁ BOLEST

V akci také Nalgesin® S 275 mg,
20 potahovaných tablet,
cena 114 Kč.
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje sodnou sůl
naproxenu.*

Olfen Neo Forte

– 35 Kč

199,akční cena

164,TOPICKÁ BOLEST

20 mg/g gel, 150 g

150 g

znáte
z TV
Analgetikum
ve formě gelu proti
bolesti zad, svalů
a kloubů s účinkem
až na 24h při aplikaci
2x denně ráno a večer.
V akci také Voltaren Rapid 25 mg měkké tobolky,
20 tobolek, cena 124 Kč; Voltaren 140 mg léčivá
náplast, 5 ks, cena 304 Kč.
• rychlá úleva od bolesti hlavy,
zubů, svalů a zad
• snižuje horečku
• zmírňuje zánět
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje
ibuprofenum 400 mg.*

– 20 Kč

149,akční cena

129,-

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.*

– 36 Kč

430,akční cena

394,-

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.*

– 60 Kč

399,akční cena

339,-

* 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

VIRUPROTECT
STADA

NACHLAZENÍ

VIROSTOP pastilky

NACHLAZENÍ

50 ks

BIOTUSSIL®

RÝMA,
NACHLAZENÍ

100 ml

sprej 7 ml

Nyní k nákupu
Vitamín C 60 tablet
NAVÍC za 0,01 Kč

znáte
z TV
• při akutním
riziku infekce
a při prvních
známkách
nachlazení
• chrání proti virům způsobujícím
běžné nachlazení
V akci také VIRUPROTECT STADA,
sprej 20 ml, cena 299 Kč.
Zdravotnické prostředky.*

GS SUPERKY
probiotika

– 80 Kč

249,akční cena

169,IMUNITA

• potvrzená účinnost proti koronaviru SARS-CoV-2 včetně
nových mutací a respiračním virům chřipky typu A a B
• odstraňují příznaky nemoci COVID-19
• vhodné pro dospělé a děti od 3 let
• pro komplexní ochranu horních cest dýchacích se
doporučuje používat pastilky
v kombinaci s VIROSTOP nosním
– 50 Kč
sprejem
V akci také VIROSTOP nosní sprej,
20 ml, cena 189 Kč.
Zdravotnický prostředek.*

70 ks

• unikátní komplex
9 odolných kmenů
bakterií
• 21 mld. životaschopných
mikroorganismů**
v denní dávce (2 kapsle)
• selen pro podporu imunity

• 9 vitaminů a rakytník
na podporu imunity
• skvělá chuť díky
obsahu 20 % ovocné šťávy
• bez konzervačních látek

**Uvedené množství odpovídá
okamžiku výroby.

V akci také GS SUPERKY
probiotika, 60+20 kapslí,
cena 397 Kč.
Doplněk stravy.*

akční cena

299,-

Tradiční rostlinný léčivý přípravek
při rýmě a zánětu nosních dutin.
Lék k vnitřnímu užití. Vitamín C
je doplněk stravy se sladidlem.*

RAKYTNÍČEK multivitaminové želatinky
s rakytníkem

30+10 kapslí

1 cps. = 5,85 Kč

349,-

znáte
z TV

– 38 Kč

182,akční cena

144,IMUNITA

1 ks = 2,91 Kč

– 40 Kč

274,akční cena

234,-

ZAŽÍVÁNÍ
NATUREVIA®
LAKTOBACILY 5 Imunita

33 kapslí

V akci také
RAKYTNÍČEK multivitaminové želatinky s rakytníkem hruška, 70 ks;
RAKYTNÍČEK multivitaminové želatinky s rakytníkem višeň, 70 ks;
RAKYTNÍČEK multivitaminové želatinky s rakytníkem džungle, 70 ks;
RAKYTNÍČEK multivitaminové želatinky s rakytníkem mořský svět, 140 ks;
RAKYTNÍČEK veganské želé maracuja, 90 ks;
RAKYTNÍČEK veganské želé divoké ovoce, 90 ks;
RAKYTNÍČEK+ multivitaminové želatinky zimolezem, 50 ks, každý za cenu 204 Kč.
Doplněk stravy.*

ZAŽÍVÁNÍ

LINEX® FORTE
28 tobolek

1 tob. = 8,00 Kč

Essentiale®
300 mg

– 45 Kč

249,akční cena

204,JÁTRA

100 tvrdých tobolek

1 cps. = 7,09 Kč

znáte
z TV
• moderní probiotikum
nové generace pro péči
o vyváženou střevní
mikroflóru
• s vitaminem C
pro podporu imunity
• prémiová kvalita
- maximální síla
v jedné kapsli
• vhodné při a po užívání
antibiotik
V akci také NATUREVIA®
LAKTOBACÍLKY Baby, 30 sáčků,
cena 179 Kč.
Doplněk stravy.*

Obsahuje PROBIOTIKA a PREBIOTIKA

– 17 Kč

251,akční cena

234,-

• nejen při a po antibiotické léčbě, při změně stravy
• vhodný pro děti od 3 let,
– 41 Kč
dospívající a dospělé
Doplněk stravy. Obsahuje
bakterie Lactobacillus acidophilus
a Bifidobacterium animalis subsp.lactis.
Není určen k náhradě pestré stravy.*

265,akční cena

224,-

Essentiale® je určen pacientům
s poškozením jater v důsledku
toxicko-metabolického poškození
jater a při zánětu jater.
Volně prodejný lék k vnitřnímu
užití. Obsahuje phospholipida sojae
praeparata.*

– 72 Kč

416,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.

AKČNÍ NABÍDKA
Strepsils
Med a Citron

BOLEST V KRKU

24 pastilek

BOLEST V KRKU

Junior-angin
pro děti
24 pastilek

• proti bolesti v krku
• účinkuje proti virům, bakteriím a kvasinkám po 1 minutě
• snížení bolesti v krku po pěti minutách
V akci také
Strepsils Pomeranč s vitaminem C, 24 pastilek, cena 164 Kč;
Strepsils Mentol a eukalyptus, 24 pastilek, cena 164 Kč;
Strepsils Citron bez cukru,
– 35 Kč
24 pastilek, cena 164 Kč; Strepsils
Jahoda bez cukru, 24 pastilek,
199,cena 164 Kč; Strepsils Med a Citron,
akční cena
36 pastilek, cena 209 Kč.

D-Max 2000 IU

164,VITAMIN

90 žvýkacích tablet
1 tbl. = 1,82 Kč

• vitamin D3 ve formě
žvýkacích tablet
s jahodovo-malinovou příchutí
• bez lepku, cukru a laktózy
V akci také
D-Max Kids 400 IU,
90 žvýkacích tablet, cena 104 Kč;
– 15 Kč
D-Max 1200 IU, 90 žvýkacích
tablet, cena 119 Kč;
179,D-Max 4000 IU, 90 žvýkacích tablet,
akční cena
cena 189 Kč.
Doplněk stravy.*

Vicks SymptoMed
Complete citrón

KAŠEL
Robitussin
Antitussicum na suchý
dráždivý kašel

sirup 100 ml

znáte
z TV

Léky k vnitřnímu užití.*

LEDEN 2022

164,-

CHŘIPKA,
NACHLAZENÍ

10 sáčků

• PROTI suchému kašli
• efektivní úleva od suchého
dráždivého kašle
• bez cukru
• pro děti od 6 let a dospělé

Expert na bolest
v krku u dětí!

V akci také Robitussin Expectorans
na odkašlávání, sirup 100 ml, cena
164 Kč; Robitussin Junior na suchý
dráždivý kašel, sirup 100 ml, cena
137 Kč.

• ulevuje od bolesti v krku
• zklidňuje podrážděné sliznice
• ve formě jemných jahodových pastilek,
lízátek nebo třešňového sirupu
V akci také Junior-angin lízátka
pro děti, 8 ks, cena 149 Kč;
Junior-angin sirup pro děti,
100 ml, cena 194 Kč.

– 25 Kč

189,akční cena

164,-

Junior-angin jsou zdravotnické prostředky.*

Cetebe®
Vitamin C 500 mg

VITAMIN

Robitussin Antitussicum na suchý dráždivý
kašel 7,50 mg/5 ml sirup a Robitussin Junior
na suchý dráždivý kašel 3,75 mg/5 ml sirup
(oba dextrometorfan) a Robitussin
Expectorans na odkašlávání 100 mg/5 ml
sirup (guaifenesin) jsou léky k vnitřnímu
užití.*

100+20 tablet

1 cps. = 3,15 Kč

1 tbl. = 2,08 Kč

• Cetebe® Vitamin C 500 mg s postupným uvolňováním
jedinečným způsobem zásobuje organismus
vitaminem C po celý den
• unikátní TECHNOLOGIE ČASOVÝCH PERLIČEK™
• vitamin C přispívá k normální
– 55 Kč
funkci imunitního systému

• s přírodní silou
šípků v TIME-RELEASE
tabletě s postupným
uvolňováním
• vitamin C podporuje imunitu
a snižuje únavu

V akci také Cetebe® Vitamin C 500 mg,
30 kapslí, cena 129 Kč.
Doplňky stravy.*

akční cena

189,CHŘIPKA,

179,akční cena

164,VITAMIN

GS Vitamin C
1000 se šípky

60 kapslí

244,-

– 15 Kč

– 39 Kč

V akci také GS Vitamin C 500 se šípky,
100+20 tablet, cena 169 Kč.
Doplněk stravy.*

288,akční cena

249,-

NACHLAZENÍ
Paralen® Grip
horký nápoj citrón

IMUNITA
TEREZIA
Hlíva ústřičná + lactobacily

12 sáčků

60+60 kapslí
1 cps. = 3,41 Kč

• odstraňuje příznaky
chřipky a nachlazení:
horečka, ucpaný nos,
bolest hlavy, bolest
v krku
• nezpůsobuje ospalost
• bez umělých barviv
• horký nápoj uleví od příznaků chřipky a nachlazení
jako jsou bolesti hlavy, svalů, bolesti v krku, horečka,
průduškový kašel a ucpaný nos
– 50 Kč
• obsahuje tři léčivé látky
V akci také Vicks SymptoMed Forte
citrón, 10 sáčků, cena 149 Kč.
Lék k vnitřnímu užití.*

199,akční cena

149,-

V akci také
Paralen® Grip horký
nápoj pomeranč a zázvor,
12 sáčků; Paralen® Grip horký
nápoj echinacea a šípky,
12 sáčků; Paralen® Grip horký
nápoj Neo,12 sáčků, každý
za cenu 154 Kč.
Lék k vnitřnímu užití.*

– 32 Kč

186,akční cena

154,-

•
•
•
•

nejsilnější hlíva na trhu**
3 kmeny probiotických kultur
šípek a vitamin C podporují imunitní systém
bez příměsí a konzervačních látek

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

– 40 Kč

449,akční cena

409,-

* 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
CHŘIPKA,

NACHLAZENÍ
COLDREX®
MAXGRIP CITRON

PARALEN® GRIP
chřipka a bolest

10 sáčků

24 potahovaných tablet

• nejprodávanější
horký nápoj
na chřipku
a nachlazení v ČR1
• díky paracetamolu
snižuje horečku,
odstraňuje bolest
hlavy, bolest v krku
• s přídavkem léčivé
látky na uvolnění
ucpaného nosu
a s vitaminem C
Iqvia sell out data kategorie 01B1
MAT 06/2021

1

CHŘIPKA,
NACHLAZENÍ

LEDEN 2022

ACYLPYRIN®

CHŘIPKA,
NACHLAZENÍ

10 tablet

znáte
z TV

– 20 Kč

V akci také další druhy COLDREX®.
Lék k vnitřnímu užití.*

189,akční cena

169,-

• lék při chřipce a nachlazení
• snižuje horečku a uleví od bolesti hlavy, kloubů a svalů
provázející chřipková onemocnění

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

– 29 Kč

V akci také PARALEN® GRIP chřipka
a kašel, 24 potahovaných tablet,
cena 134 Kč.
Lék k vnitřnímu užití.*

163,akční cena

134,MINERÁL

MAGNE B6® FORTE
50 potahovaných tablet
1 tbl. = 3,48 Kč

V akci také ACYLPYRIN® 500 mg šumivé
tablety, 15 tablet, cena 69 Kč;
ACYLPYRIN® + C, 12 šumivých
–7
tablet, cena 77 Kč.
ACYLPYRIN® 500 mg tablety. Volně
prodejný lék k vnitřnímu užití. Jedna
tableta obsahuje 500 mg kyseliny
acetylsalicylové.*

Magnetrans®
375 mg ultra

Kč

40,-

akční cena

33,-

MINERÁL

100 tobolek

1 tob. = 1,79 Kč

• tablety obsahují citrát hořčíku pro účinné doplnění hořčíku
• hořčík a vitamin B6 přispívají ke snížení míry únavy a vyčerpání a k normální psychické činnosti
V akci také
MAGNE B6® Balance, 20 sáčků, cena 127 Kč; MAGNE B6® Stress Control, 30 sáčků, cena 164 Kč;
MAGNE B6® Stress Control, 30 potahovaných tablet, cena 207 Kč.
Doplněk stravy.*

Vitamín
D3+Zn+Se+Probio

IMUNITA

30 tablet

1 tbl. = 5,47 Kč

– 27 Kč

201,akční cena

174,VITAMIN

• 1 tobolka zajistí optimální pokrytí denní potřeby hořčíku
• hořčík přispívá k normální činnosti
– 71 Kč
svalstva a vyrovnané psychice
V akci také Magnetrans® 375 mg
ultra, 50 tobolek, cena 99 Kč.
Doplňky stravy.*

800 IU

Urinal D-manosa
FORTE

90 měkkých tobolek

10 sáčků

Fultium® D3

250,akční cena

179,MOČOVÉ CESTY

1 sáček = 24,90 Kč

znáte
z TV

• jedinečná kombinace vitaminu D3 (1000 IU/tableta)
a minerálů zinku a selenu, které přispívají k normální
funkci imunitního systému a k udržení normálního
stavu kostí, vlasů, nehtů
a také k ochraně buněk
– 36 Kč
před oxidativním stresem
• přípravek obsahuje
200,bakterie mléčného kvašení
akční cena
Limosilactobacillus reuteri
Doplněk stravy.*

164,-

• prevence nedostatku vitaminu D
u dospělých a dospívajících
(ve věku od 12 let)
• podpůrná léčba osteoporózy
u dospělých
Volně prodejný léčivý přípravek
k vnitřnímu užití. Obsahuje cholekalciferol
(vitamin D3).*

– 40 Kč

159,akční cena

119,-

• 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.*

– 60 Kč

309,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.

Nicorette® Spray
1 mg/dávka,
orální sprej,
roztok

ODVYKÁNÍ
KOUŘENÍ

2g

2x 13,2 ml
Udělejte něco neobyčejného!
Rychle uleví od chuti na cigaretu
a nutkání kouřit.
V akci také další léčivé přípravky
Nicorette®.
Reklama na léčivý přípravek. Orální sprej,
roztok Nicorette® Spray 1 mg/dávka
obsahuje nikotin a je k podání do úst.*

Vitamin D3
2000 IU

– 53 Kč

792,akční cena

739,VITAMIN

60 tobolek

1 tob. = 2,62 Kč

• jediný krém na léčbu oparů
s dvojím složením:
zabraňuje množení
viru, pomáhá léčit zánět
a zastavit vznik puchýřků
• zkracuje dobu hojení
V akci také Zovirax 50mg/g, 2 g,
cena 227 Kč.
Zovirax Duo 50 mg/g + 10 mg/g krém
a Zovirax 50 mg/g jsou léky k vnějšímu užití.*

TOZAX
VITAMIN D
1500 IU

EXALLER®
při alergii
na roztoče
domácího
prachu

– 26 Kč

295,akční cena

269,VITAMIN

ALERGIE

znáte
z TV

75 ml

• přípravek při léčbě a prevenci
alergie na roztoče
• eliminuje 99 % roztočů
• 100 % přírodní
• výsledky ověřené v praxi

– 50 Kč

409,akční cena

359,-

Zdravotnický prostředek.*

VITAMIN
GS Extra Strong
Vitamin D3 2000 IU

90 kapslí

1 cps. = 2,21 Kč

120 žvýkacích tablet
1 tbl. = 1,16 Kč

• vysoká dávka
vitaminu D3
pro podporu
imunitního
systému
a k udržení
zdravých kostí a zubů
• pro dospělé a děti od 3 let

– 32 Kč

V akci také Vitamin D3 baby
400 IU kapky, 10 ml, cena 124 Kč.
Doplněk stravy.*

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

189,akční cena

157,-

• vitamin D je potřebný pro
vstřebávání a využití vápníku
a fosforu
• posiluje kosti, zuby a pomáhá
udržovat naše tělo zdravé
• nedostatek způsobuje křivost
u dětí, deformace kostry,
osteomalacii a zubní kaz
Doplněk stravy.*

– 40 Kč

179,akční cena

139,-

BOHATÝ BEZLEPKOVÝ
SORTIMENT

• 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

– 30 Kč

229,-

V akci také GS Vitamin D3 400 IU
kapky, 10,8 ml, cena 199 Kč.

akční cena

199,-

Doplněk stravy.*
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Vámi vybrané produkty na bezlepek.pharmapoint.cz
si můžete vyzvednout ve více než 155
175 lékárnách PharmaPoint
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* 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.

