
AKČNÍ
NABÍDKA

ŘÍJEN 2017

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

Bolest

akční cena

– 15 Kč

64,-

79,-

Nasivin® 
Sensitive 
0,05% 
10 ml

Ibalgin® 400
48 potahovaných tablet

Rýma

akční cena

– 20 Kč

89,-

109,-

Skoncujte s rýmičkou o dva 
dny dříve! Zkracuje trvání 
nachlazení v průměru o 2 dny. 
Zabere mimořádně rychle – už do 
25 sekund. Sprej proti rýmě pro 
děti od 6 let a dospělé.
V akci také Nasivin® Sensitive 
0,025%, 10 ml, cena  87 Kč.
Lék k nosnímu podání s léčivou látkou 
oxymetazolin-hydrochlorid.

Růžový Ibalgin® je jen jeden.
•	Bolest	hlavy,		zubů,	zad,	svalů	 
a	kloubů,	menstruační	bolest.

•	Horečka	při	chřipkových	
onemocněních.

•	Protizánětlivý	účinek.
Pro	dospělé	a	dospívající	od	12	let.
Ibalgin® 400 je volně prodejný lék k 
vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofenum. 

Theraflu® Forte 
1000/200/12.5mg
10 sáčků

Efektivní	úleva	od	příznaků	
chřipky	a	nachlazení,	jako	
jsou mírně nebo středně 
silná	bolest,	horečka,	ucpaný	
nos. Navíc pomáhá při 
vlhkém,	produktivním	kašli.	
V akci také Theraflu® 
500/100/6.1mg, 16 tvrdých 
tobolek, cena  114 Kč.
Theraflu Forte 
1 000 mg/200 mg/12,2 mg prášek 
pro perorální roztok v sáčku je lék 
k vnitřnímu použití.

Chřipka,  
naChlaZení

akční cena

– 35 Kč

164,-

199,-

Cemio Kamzík®

60 kapslí 
1	ks	=	5,73	Kč

Jediný v ČR s nativním kolagenem NCI  
a NCII a vitaminem C.
Vitamin C je důležitý pro správnou tvorbu 
kolagenu v kloubních chrupavkách. 
Doplněk stravy

klouBy

akční cena

– 45 Kč

344,-

389,-

Colafit 
60 kostiček
1	ks	=	5,65	Kč

•	Čistý	krystalický	kolagen	ve	formě	
měkkých,	snadno	polykatelných	
kostiček.

•	Balení	na	2	měsíce	užívání	–	stačí	
pouze 1 kostička denně.

•	Bez	barviv	a	přídavných	látek.
Doplněk stravy

kolagen

akční cena

– 101 Kč

339,-

440,-

Stoptussin®  
kapky  
50 ml

Díky	kombinaci	2	účinných	látek	
zastaví	dráždivý	kašel	a	zároveň	
napomáhá	odkašlávání.	K	užití		 
u dětí od 6 měsíců.
V akci také Stoptussin® sirup,  
180 ml, cena  119 Kč.
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. 

kašel

akční cena

– 25 Kč

114,-

139,-

MUCOSOLVAN® 
pro dospělé  
100 ml

Léčí	vlhký	kašel.	
•	rozpouští	hlen	
•	usnadňuje	vykašlávání	
Jahodová příchuť.
Volně prodejný lék k vnitřnímu užití.  
Obsahuje ambroxoli hydrochloridum.

kašel

akční cena

– 27 Kč

104,-

131,-
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Rýma

akční cena

– 21 Kč

94,-

115,-

Muconasal® 
Plus
10 ml

Účinně navodí rychlé  
a dlouhotrvající snížení  
otoku sliznice nosu při rýmě 
a nachlazení. Navíc obsahuje  
i	éterické	oleje	z	máty	a	eukalyptu,	
které umocní zážitek z volného 
dýchání.	Vhodný	pro	dospělé,	
dospívající a děti od 6 let.
Volně prodejný lék k nosnímu použití. 
Obsahuje tramazolini hydrochloridum.

Cemio 
Včelka® 30 kapslí  

ZDARMA
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PERSEN® forte 
20 tvrdých tobolek

Trpíte	poruchami	koncentrace,	
usínání	a	spánku?	PERSEN®forte 
je léčivý přípravek rostlinného 
původu pro léčbu mírných 
psychovegetativních poruch.
V akci také PERSEN®forte,  
40 tvrdých tobolek, cena 189 Kč.
Volně prodejný lék k vnitřnímu užití.

akční cena

– 25 Kč

124,-

149,-

spánek

Vitamíny pro diabetiky 
90 tablet 

S	obsahem	vitaminů,	minerálů	a	antioxidantů,		s	chromem	pro	udržení	normální	
hladiny glukózy v krvi a zinkem pro správnou funkci imunitního systému. 
Dávkování 1tbl. denně.
Doplněk stravy  

akční cena

– 46 Kč

214,-

260,-

Vitamín

GS Extra Strong 
Multivitamin  
60 + 60  tablet
1	ks	=	2,66	Kč

•	Komplexní	vyvážené	složení	
vitaminů,	minerálů	a	dalších	
aktivních látek.

•	stRong kompleX	–	extra	
dávka	vitaminu	C,	lutein,	
activin,	echinacea.

•	Extra	silný,	extra	účinný	
multivitamin ve výhodném balení.

V akci také GS Extra Strong 
Multivitamin, 30 + 10  tablet,  
cena 134 Kč.
Doplněk stravy

akční cena

– 62 Kč

319,-

381,-

multiVitamínCentrum®  
pro ženy  
30	tablet
1	ks=	7,47	Kč

•	Kompletní	
multivitamin 
s minerály a 
stopovými prvky

•	Speciální	složení	přizpůsobené	
pro ženy

V akci také Centrum® pro muže,  
30 tablet, cena 224 Kč.
Doplněk stravy

akční cena

– 28 Kč

224,-

252,-

multiVitamín

Ambrobene  
15mg/5ml 
100 ml

Osvědčené přípravky na vlhký 
kašel	účinně	rozpouští	hlen	 
a	usnadňují	vykašlávání.	Sirup	
vhodný i pro děti včetně 
kojenců. Tvrdé tobolky s 
prodlouženým	uvolňováním	vhodné	
pro děti nad 12let a dospělé.
V akci také Ambrobene 75mg,  
20 kapslí, cena 79 Kč.
Léky k vnitřnímu užití s účinnou látkou 
ambroxol hydrochlorid.

akční cena

– 16 Kč

74,-

90,-

kašel Oscillococcinum®

6 dávek

•	Preventivně	a	od	prvních	příznaků
•	Léčba	pro	celou	rodinu	i	jednotlivce
•	Bez	věkového	omezení
Homeopatický léčivý přípravek  
k vnitřnímu užití. 

akční cena

– 41 Kč

164,-

205,-

pReVentiVně a od 
pRVníCh příZnaků

znáte  
z TV

COLDREX®  
tablety
24 tablet

Nejvíce	účinných	látek	v	1	tabletě	
na	úlevu	od	příznaků	chřipky	a	
nachlazení.	Kombinace	5	účinných	
látek	tlumí	bolest	hlavy,	bolest	v	
krku,	uvolňuje	ucpaný	nos,	snižuje	
horečku	a	usnadňuje	odkašlávání.
Lék k vnitřnímu užití.

akční cena

– 23 Kč

119,-

142,-

Chřipka,  
naChlaZení

ADDITIVA®  
VITAMIN C 1000 mg
ZITRONE/BLUTORANGE
20	šumivých	tablet

•	Při	infekcích	horních	cest	dýchacích,	při	chřipkových	 
a jiných infekcích

•	Vhodný	během	těhotenství	 
a v období kojení

•	Ideální	také	pro	kuřáky	a	sportovce
•	S	příchutí	citrónu	a	červeného	

pomeranče
•	20	let	na	českém	trhu
Léčivo

akční cena

– 25 Kč

79,-

104,-

VitamínPARALEN® GRIP horký nápoj citrón 650 mg/10 mg 
12 sáčků

Odstraňuje	příznaky	chřipky	
a	nachlazení,	jako	jsou:	
horečka,	ucpaný	nos,	
bolest	hlavy,	bolest	v	krku.																																																																																															
Nezpůsobuje	ospalost.	Bez	
umělých barviv.
V akci také Paralen® Grip horký 
nápoj pomeranč a zázvor 500 
mg/10 mg, 12 sáčků, cena 129 Kč.
Volně prodejný lék k vnitřnímu užití.

Chřipka,  
naChlaZení

akční cena

– 30 Kč

129,-

159,-



TEREZIA  
Hlíva ústřičná + lactobacily
60 + 60 kapslí
1	ks	=	2,74	Kč

Nejsilnější	hlíva	na	trhu*.	Hlíva	z	českých	
pěstíren. Šípek a vitamin C 
podporují	imunitní	systém.	Bez	
příměsí a konzervačních látek. 
*	Nejvyšší	obsah	deklarovaných	
betaglukanů. Dle průzkumu  
z	lékáren,	květen	2017.
Doplněk stravy

akční cena

– 44 Kč

329,-

373,-

imunita

Duphalac
500 ml

Léčí zácpu. Změkčením stolice 
prospívá	při	hemoroidech,	po	
zákroku na střevě nebo konečníku.
Duphalac 667 g/l, perorální roztok 
je léčivý přípravek k vnitřnímu užití 
s léčivou látkou laktulóza.

akční cena

– 28 Kč

137,-

165,-

ZáCpa Pangrol® 20 000
20 tablet

Obsahuje	3	trávicí	enzymy,	které	
pomáhají	zlepšit	trávení	při	
nedostatečné tvorbě nebo funkci 
trávicích	enzymů	slinivky	břišní,	
dávkování:	1-2	tablety	na	každé	jídlo.
V akci také Pangrol® 20 000, 50 tablet,  
cena 224 Kč.
Lék Pangrol® 20 000 obsahuje 
pancreatinum. Lék k vnitřnímu užití.

akční cena

– 27 Kč

97,-

124,-

tRáVení
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Reparil® - Gel N
100 g

Ošetřovatel	řady	drobných	úrazů.	Pomáhá	od	bolesti	a	otoku,	působí	protizánětlivě	 
a příjemně chladí.
Reparil‐Gel N, gel je léčivý přípravek k vnějšímu užití obsahující léčivé látky escin a diethylamin 
salicylát.

akční cena

– 47 Kč

157,-

204,-

otoky  
končetin

Ureagamma  
mast pro péči o nohy 
45 ml

Mast k péči o suchou a hrubou 
pokožku nohou. Obsahuje 10% 
Urey	-	hydratační	látka,	která	
podporuje schopnost kůže pohlcovat 
a	zadržovat	vlhkost.	Bez	parfémů	a	
konzervačních látek.
Kosmetika

akční cena

– 36 Kč

114,-

150,-

péče o nohy

GS Laktobacily 
Forte21
30	+	10	kapslí
1	ks	=	4,60	Kč

•	Unikátní	komplex	9	odolných	
kmenů bakterií

•	21	miliard	životaschopných	
mikroorganismů*	v	denní	
dávce (2 kapsle)

•	Navíc	se	selenem	pro	podporu	
imunity

*uvedené	množství	CFU	
odpovídá okamžiku výroby

V akci také GS Laktobacily 
Forte21, 60 + 20 kapslí,  cena 
324 Kč.
Doplněk stravy

akční cena

– 43 Kč

184,-

227,-

ZažíVání Lepicol®  
pro zdravá střeva 
180 g
100	g	=	121,67	Kč

Komplexní	vlákninový	
přípravek obsahující jemné 
psyllium,	které	přispívá	
k udržování normálního 
pohybu střev. Obohaceno  
o 5 specifických kmenů 
živých	kultur	a	inulín,	jež	
slouží jako výživa pro živé 
kultury.
V akci také Lepicol® pro zdravá 
střeva, 180 kapslí,  cena 289 Kč, 
Lepicol® PLUS trávicí enzymy,180g,   
cena 279 Kč, Lepicol® PLUS trávicí 
enzymy, 180 kapslí, cena 339 Kč.

akční cena

– 46 Kč

219,-

265,-

ZažíVání Möller’s Omega 3  
Ovocná příchuť
250 ml
100	ml	=	97,60	Kč

•	Kvalitní	rybí	olej	z	Norska	s	tradicí	
od roku 1854.

•	Bohatý	zdroj	omega-3	
nenasycených mastných kyselin.

•	Bohatý	zdroj	vitaminů	A,	D	a	E.
•	Nová	ovocná	příchuť	oblíbená	u	

dětí.
V akci také Möller’s Omega 3 Citron, 
250 ml, cena 244 Kč, Möller’s 
Omega 3 Natur olej 250 ml, cena 
244 Kč, Möller’s Omega 3 Double, 
112 kapslí, cena 244 Kč.
Doplněk stravy

akční cena

– 35 Kč

244,-

279,-

doplněk  
stRaVy

TEREZIA Reishi  
BIO 60 kapslí
60 kapslí
1	ks	=	5,82	Kč

100% houbový přípravek bez příměsí. Obsahuje 
všechny	aktivní	látky	celé	reishi,	které	působí	
ve vzájemné harmonii. Reishi 
podporuje obranyschopnost 
organismu a příznivě působí na 
oběhový systém.
V akci také TEREZIA Reishi BIO,   
120 kapslí, cena 589 Kč.
Doplněk stravy

akční cena

– 80 Kč

349,-

429,-

kReVní oBěh

Hlíva  
JACK HLÍVÁK pro děti
60 tablet

Jedinečná hlíva pro děti  
s	rakytníkem,	selenem,	
vitaminy	B6	a	B12	pro	posílení	
obranyschopnosti.
V akci také Imunit Hlíva ústřičná 
800 mg s rakytníkem a echinaceou 
100+100 tobolek, cena 519 Kč.
Doplněk stravy

akční cena

– 57 Kč

319,-

376,-

imunita

DÁREK
foukací fixy  

na textil



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.

STOPKAŠEL  
Dr.Weiss + selen
200 + 100 ml
100	ml	=	51,33	Kč

•	Multibylinný	přípravek	s	násobným	
efektem	působí	rychleji	a	účinněji

•	Bazalka	ulevuje	při	kašli	a	škrábání	
v krku

•	Výborná	chuť	nejen	pro	děti,	
vhodné pro těhotné a kojící ženy

V akci také STOPBACIL Dr. Weiss, 
200 + 100 ml, cena 154 Kč.
Doplněk stravy

kašel

akční cena

– 29 Kč

154,-

183,-

Fenistil® gel
30	g

Rychlá	a	účinná	úleva	od	svědení	
různého původu. Účinkuje přímo  
v místě svědení a podráždení.  
Forma	gelu	má	chladivý	účinek.
V akci také Fenistil® kapky,  
20 ml, cena 127 Kč.
Fenistil gel je lék k zevnímu použití. 
Obsahuje dimetindeni maleas. 

antihistaminika

akční cena

– 40 Kč

139,-

179,-

Excipial® 

U Lipolotio
200 ml

Léčivá emulze na suchou kůži.  
Léčí	svrbivé	projevy,	vhodná	 
i na atopický ekzém.
V akci také Excipial® U Hydrolotio, 
200 ml, cena 89 Kč.
Léky k zevnímu použití. Obsahují ureu.

suChá kůže

akční cena

– 32 Kč

147,-

179,-

Bepanthen®  
Sensiderm krém
20 g

•	Účinně	již	od	prvních	projevů	ekzému
•	Ulevuje	od	svědění	a	zarudnutí	pokožky.
•	Přirozeně	obnovuje	kožní	bariéru,	poskytuje	zvýšenou	

hydrataci a regeneruje.
•	Je	vhodný	i	pro	nejmenší		
V akci také Bepanthen® Sensiderm 
krém, 50 g, cena 269 Kč.
Zdravotnický prostředek, L.CZ.MKT.

CC.02.2016.0589 

hojení Ran  
a jiZeV

akční cena

– 25 Kč

129,-

154,-

NasoDrill
100 ml

Rýma

akční cena

– 60 Kč

189,-

249,-

ACC® SIRUP  
PRO DĚTI 20mg/ml 
100 ml

 

Léčí	vlhký	kašel.	Působí	na	hustý	
hlen,	rozpouští	ho	a	usnadňuje	
tak	vykašlávání.	Pro	děti	od	2	let.	
Jednoduché	dávkování,	příjemná	
třešňová	příchuť.
Volně prodejný lék k vnitřnímu užití  
s účinnou látkou acetylcystein.

kašel

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 175 lékárnách pharmapoint

BOHATÝ BEZLEPKOVÝ  
SORTIMENT

9

7

7

31

3
14

22

4

12

12

9 

11
26

14

Isotonický roztok se sírou 
předcházející infekcím nosních dutin. 
Bez	jakýchkoliv	chemických	úprav.	
Nepálí	a	neštípe.
Zdravotnický prostředek

akční cena

– 20 Kč

79,-

99,-


