AKČNÍ
NABÍDKA
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Akční ceny platí od 01. 07. 2018 do 31. 08. 2018 nebo do vyprodání zásob

Ibalgin® 400

Bolest

100 potahovaných tablet

Bolest

Nalgesin® S
40 potahovaných tablet

www.pharmapoint.cz
Bolest

Brufen® 400,
400 mg
30 potahovaných tablet

Účinné analgetikum:
• pomáhá při bolesti
hlavy, zubů, zad,
svalů, kloubů
a menstruační bolesti
• snižuje horečku
• tlumí zánět
Pro dospělé
a dospívající od 12 let.
Růžový Ibalgin® je jen
jeden.

– 30 Kč

144,akční cena

Ibalgin® 400 je lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje ibuprofenum.*

Pancreolan®
forte

114,TRÁVENÍ

Lék na bolesti
hlavy, zubů, zad, svalů, kloubů,
menstruační bolesti, bolesti
spojené s nachlazením.
V akci také Nalgesin® S,
20 potahovaných tablet,
cena 99 Kč.

– 40 Kč

199,-

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje sodnou sůl
naproxenu.*

Rennie®

67,-

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

ZAŽÍVÁNÍ

LOPERON®
2 mg tvrdé tobolky

159,-

96 žvýkacích tablet

akční cena

49,PRŮJEM

20 tvrdých tobolek

– 49 Kč

228,akční cena

Zapomeňte na pálení žáhy
• Ulevuje od pálení žáhy již během 5 minut
• Efektivní a rychlé působení
• Žvýkací tablety není třeba zapíjet
• Osvěžující příchuť
– 58 Kč
V akci také Rennie®, 48 žvýkacích
217,tablet, cena 114 Kč.

Pancreolan® forte je volně prodejný lék
k vnitřnímu užití. Obsahuje pancreatinum.*

179,-

Rennie® je léčivý přípravek k vnitřnímu
užití. L.CZ.MKT.CC.01.2018.1290*

Allergodil®
oční kapky

ALERGIE

Ibalgin® Gel

akční cena

159,TOPICKÁ BOLEST

100 g

znáte
z TV
K symptomatické léčbě akutního
a chronického průjmu. Pro děti
od 6 let a dospělé.
Volně prodejný léčivý přípravek
k vnitřnímu užití s účinnou látkou
loperamidi hydrochloridum.*

MAGNE B6®
FORTE tablety

– 28 Kč

145,akční cena

117,ÚNAVA

50 tablet

6 ml

1 tbl. = 3,14 Kč

Léčí příznaky alergického
zánětu spojivek jako
zarudnutí, svědění nebo
slzení očí, vč. příznaků
zánětu nosní sliznice.
V akci také Allergodil®, 10 ml,
cena 144 Kč.

– 28 Kč
Allergodil oční kapky, oční kapky,
roztok a Allergodil 1 mg/ml, nosní sprej,
roztok jsou léčivé přípravky k očnímu
a nosnímu podání s léčivou látkou
azelastin hydrochlorid.*

– 18 Kč

akční cena

60 enterosolventních tablet

Aby trávení
nebylo trápení!
Pancreolan®
forte vám dodá
potřebné trávicí
enzymy na přírodní bázi, které
podpoří vaše trávení
a působí proti plynatosti
a nadýmání po jídle.
• zlepšuje trávení tučných a těžko
stravitelných jídel
• působí proti pocitu tlaku a plnosti
po jídle

Poskytuje úlevu od bolesti hlavy,
zad, kloubů i zubů.
Pomáhá při podvtrtnutí, natažení
svalů a působí protizánětlivě.

157,akční cena

129,-

• Potlačuje bolest, tlumí zánět a snižuje otok
• K léčbě poranění šlach, svalů a kloubů, jako je
podvrtnutí, natažení, zhmoždění
• Gel má zklidňující a chladivý účinek
• Bez parfemace
• Pro dospělé a mladistvé od 12 let     
V akci také Ibalgin® Duo Effect Krém,
– 32 Kč
100 g, cena 197 Kč.
Ibalgin gel je volně prodejný lék k
vnějšímu použití. Obsahuje ibuprofenum.
Ibalgin® Duo Effect je volně prodejný lék
k vnějšímu použití.*
®

159,akční cena

127,-

Magne B6® Forte
tablety obsahují
citrát hořčíku pro účinné doplnění
hořčíku. Hořčík a vitamín B6
přispívají ke snížení míry únavy a
vyčerpání a k normální psychické
činnosti.
Doplněk stravy*

– 33 Kč

190,akční cena

157,-

AKČNÍ NABÍDKA
Voltaren
Emulgel

TOPICKÁ BOLEST

120 g

KONOPNÁ PÉČE

Cannaderm
Venosil
konopné
mazání

ČERVENEC – SRPEN 2018

BOLEST
Panadol Extra
Novum 500mg/65mg

30 potahovaných tablet

100 ml

znáte
z TV

znáte
z TV
Voltaren Emulgel s aplikátorem ke snadnému nanášení
gelu působí přímo v místě bolesti
trojím účinkem:
– 50 Kč
• uleví od bolesti
• tlumí zánět
279,• zmenšuje otok  

akční cena

Voltaren Emulgel je lék na vnější použití.
Obsahuje diclofenacum diethylaminum.*

229,-

Travel-Gum
20 mg

NEVOLNOST

Mazání pro nohy bez
otoků, křečových
žil, metliček a pocitu
těžkosti.
Chladivá úleva s konopným olejem,
rutinem a mátou
pro krásné a svěží nohy.
Kosmetika*

Biopron® Forte

– 31 Kč

198,akční cena

167,ZAŽÍVÁNÍ

30+10 tobolek zdarma
1 tob. = 6,23 Kč

10 pororálních gum

– 19 Kč

78,-

Travel-Gum 20 mg, perorální guma, je
léčivý přípravek k vnitřnímu užití s léčivou
látkou dimenhydrinát.*

akční cena

Cemio RED3

PROSTATA

59,-

90 cps.
1 cps. = 6,60 Kč

Nová generace péče
o prostatu, potenci
a vitalitu. Tři účinky
v jedné kapsli denně.
Slivoň africká k podpoře
zdraví prostaty, maca
k podpoře sexuálního
zdraví a sibiřský ženšen
k podpoře vitality.
V akci také Cemio RED3,
60 cps., cena 444 Kč.

– 105 Kč

699,-

• Kombinace probiotické kvasinky Saccharomyces
Boulardii a laktobacilů
– 36 Kč
• Pro dospělé a děti již od
ukončeného 6. měsíce života
285,• Vhodný nejen na cesty
akční
cena
• Nyní v novém obalu
Doplněk stravy*

594,-

Hylak® Forte
100 ml
MIMOŘÁDNÁ AKCE - Nyní při koupi Hylaku® Forte
navíc Pampers wipes 56 ks.
Hylak® Forte obnovuje přirozené prostředí ve
střevě, čímž přispívá k rychlé úpravě narušené
mikrobiální rovnováhy.
Lék k vnitřnímu užití*

Guttalax®
perorální kapky

249,-

Guttalax ® je volně prodejný lék k vnitřnímu
užití. Obsahuje natrii picosulfas. Dulcolax ®
je volně prodejný lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje bisacodylum.*

Zaječická
hořká voda

1l

0,5 l

1 ml = 0,14 Kč

1 ml = 0,54 Kč

V evropském
lázeňství se po
staletí používá
při diabetu,
pálení žáhy,
ledvinových
a močových
kamenech,
při poruchách
látkové výměny
a inhalacích.

Užívá se v lázeňství
jako šetrné a účinné
projímadlo a očistná
kúra. Přírodní zdroj
epsomské soli. Zdroj
hořčíku a síranů pro
detoxikaci. V akci také
mariánskolázeňský
Rudolfův pramen
pro pitné kúry
močových cest.

– 6 Kč

20,akční cena

Minerální voda*

84,-

PROJÍMADLO

Má řešení!
• účinné projímadlo
• změkčuje stolici
• působí přímo v tlustém střevě, proto
neovlivňuje vstřebávání důležitých živin
ze stravy
• vhodný také pro kojící
• doporučuje se užívat večer, úleva
přichází následující den ráno
• účinek nastupuje 6–12 hodin po podaní
V akci také Dulcolax®,
40 enterosolventních tablet,
– 33
cena 79 Kč.

Bílinská
kyselka

akční cena

Doplněk stravy*

akční cena

Panadol Extra Novum potahované tablety
je lék na vnitřní užití.*

30 ml

znáte
z TV

Žvýkejte proti nevolnosti a zvracení
při cestování. Účinek za 15–30
minut. Preventivní i akutní použití.
Od 15 let.

Panadol Extra Novum působí při mírně až středně
silné bolesti hlavy včetně migrény, bolesti zubů a při
menstruaci a bolesti svalů, kloubů
– 21 Kč
a v krku při onemocnění horních
cest dýchacích. Objevuje se v krvi
105,již do 10 minut.  

14,-

+

Kč

160,akční cena

127,ZAŽÍVÁNÍ

– 8 Kč

35,akční cena

Minerální voda*

27,-

TRÁVENÍ

Vlhčené ubrousky
Pampers 56 ks
NAVÍC

1+1

www.pharmapoint.cz

Bivenol micro

ŽÍLY A CÉVY

60+10 tablet zdarma

Prubeven 750 mg

OSTEOARTRÓZA

120 potahovaných tablet

1 tob. = 2,81 Kč

V akci také Biovenol® krém na nohy,
200 ml, cena 114 Kč.
Bivenol micro je doplněk stravy.
Biovenol® krém na nohy je kosmetický
přípravek.*

– 51 Kč

245,akční cena

194,-

KLOUBY, SVALY,
ŠLACHY

100 g

znáte
z TV

Komplexní péče pro unavené nohy.

Etrixenal
100 mg/g gel

• K úlevě od bolesti
způsobené mírnou
až středně těžkou
osteoartrózou kolene
• Zmírňuje příznaky
mírné až středně těžké osteoartrózy kolene jako je
bolest a ztuhlost
• Komfortní dávkování - 2 tablety denně
• Obsahuje účinnou látku glukosamin sulfát
V akci také Prubeven 750 mg,
– 110 Kč
60 potahovaných tablet, cena
354 Kč.
699,Prubeven 750 mg potahované tablety
obsahuje glukosamin sulfát. Lék pro
vnitřní použití.*

akční cena

589,KOSMETIKA

OPALOVÁNÍ
DaylongTM
Protect&Care SPF30 locio

PO OPALOVÁNÍ
Panthenol 10%
Swiss PREMIUM tělové mléko

200 ml

200+50 ml zdarma

znáte
z TV
• Lokální léčba akutní bolesti
pohybového aparátu
• S protizánětlivým účinkem
• Úleva od akutní bolesti kloubů, svalů a šlach
• Naproxen v topické formě
V akci také Etrixenal 250 mg,
– 35 Kč
20 potahovaných tablet, cena 97 Kč.
Etrixenal 100 mg/g gel obsahuje naproxen.
Lék pro vnější použití. Etrixenal 250 mg
tablety obsahuje naproxen. Lék pro vnitřní
použití.*

199,-

akční cena

164,KOSMETIKA

PO OPALOVÁNÍ
Panthenol
Omega Chladivá
pěna ve spreji 10%

150 ml

• Vysoká, dlouhotrvající ochrana
před UVA a UVB zářením
• Extrémně odolné vůči sladké
i slané vodě
• Ošetřuje kůži vitamínem
E a Aloe vera
• Bez parfému a odolný vůči potu
V akci také DaylongTM regular
SPF 15, 200 ml, cena 394 Kč,
DaylongTM extreme SPF 50+,
200 ml, cena 644 Kč.
Kosmetika*

znáte
z TV

– 150 Kč

649,akční cena

499,-

REPELENT
Repelent
PREDATOR FORTE spray

150 ml

Prémiový přípravek s obsahem
D-Panthenolu 10% a Aloe
vera. Poskytuje rychlou úlevu
a hydrataci podrážděné
pokožky po opalování.
V akci také Panthenol 10% Swiss
PREMIUM pěna, 125+25 ml
zdarma, cena 144 Kč.
Kosmetika*

Sudocrem®

– 33 Kč

202,akční cena

169,KOSMETIKA

125 g

znáte
z TV

Pěna s ledovým efektem 10%
• Přináší úlevu sluncem podrážděné
pokožce
• Příjemně chladí a pomáhá zklidňovat
a regenerovat
• Obohacena o vitaminy A, E a F
V akci také Panthenol Omega
Tělové mléko Rakytník 9%,
– 26 Kč
250 ml, cena 144 Kč, Panthenol
Omega Tělové mléko aloe vera 9%,
170,250 ml, cena 144 Kč.
akční cena
Kosmetika*

MARINE KOLAGEN
Drink

144,-

PLEŤ, KOSTI,
CHRUPAVKY

30 sáčků

1 | JEDNIČKA NA TRHU MEZI REPELENTY*
• repelentní spray proti
komárům a klíšťatům
• aplikace na pokožku i oděv
• zvýšený obsah účinných látek,
doba účinnosti 4–6 hodin
• vhodné pro děti od 2 let (Predator
Junior je vhodný pro děti již od
3 měsíců a osoby s citlivou
pokožkou)
– 28 Kč
V akci také Repelent PREDATOR
JUNIOR spray, 150 ml, cena 177 Kč.
162,* V lékárnách (zdroj IMS data report 2017)
Obsah účinné látky: DEET 24,9 %.
Repelent*

akční cena

134,-

Krém na opruzenou
pokožku. Zklidňuje
začervenalou a
podrážděnou
pokožku:
• podporuje její regeneraci
• chrání před dalším drážděním

V akci také Sudocrem®, 250 g,
cena 244 Kč.
Kosmetický přípravek*

– 21 Kč

165,akční cena

144,-

– 131 Kč
Novinka!
Obsahuje 5 g tekutého rybího
kolagenu.
Doplněk stravy se sladidlem*

Fypryst® Cat spot-on pro kočky

Dehinel® Plus flavour

1 x 0,5 ml

2 tablety

Spot-on přípravek
účinný proti blechám
a klíšťatům pro psy
a kočky.
V akci také ostatní
výrobky Fypryst. / Veterina*

– 32 Kč

119,akční cena

87,-

Dehinel odčervovací tablety pro psy.
Účinné proti oblým i plochým červům.
1 tableta na 10 kg. 1 tableta na 35 kg
(varianta XL).
V akci také Dehinel® Plus XL, 2 tablety, cena 144 Kč, Dehinel® 230mg/20mg ,
2 tablety pro kočky, cena 74 Kč. / Veterina*

745,akční cena

614,Veterina

– 22 Kč

79,akční cena

57,-

EUCERIN®
DermatoCLEAN
čisticí pleťové
mléko
200 ml

KOSMETIKA

40 g

Sleva
min. 10% na celou
řadu Eucerin®
DermatoCLEAN

– 42 Kč
Eucerin micerální
voda 3v1 je osvěžující
forma čištění pleti.

289,akční cena

247,-

Kosmetika*

Rosalgin® 500 mg

INTIMNÍ HYGIENA

6 sáčků
• Rychlá úleva při
gynekologických potížích
• Působí proti bolesti,
svědění, pálení
• Potlačuje bakterie
a kvasinky
• Vhodný pro běžnou intimní
hygienu a hygienu během
šestinedělí
V akci také Rosalgin® 500 mg,
10 sáčků, cena 224 Kč.

fixacnímu krému
Corega® blister
6 ks NAVÍC

• Zajišťují extra silnou fixaci po dobu až 12ti hodin
• Brání ulpívání zbytků jídla pod
– 15 Kč
náhradou
• Neobsahuje zinek
109,V akci také ostatní fixační krémy
akční cena
Corega®.

94,-

Zdravotnický prostředek*

Faktu®
rektální mast

Hemoroidy

20 g

ODVYKÁNÍ
KOUŘENÍ

Nicorette® Spray

1mg/dávka, orální sprej, roztok
2x13,2 ml

Novinka
Cenově zvýhodněno

ZBAVTE SE ZÁVISLOSTI NA KOUŘENÍ.
• Účinkuje rychle a potlačí touhu po
cigaretě již po 60 sekundách
• Rychlá úleva od chuti
znáte
na cigaretu a nutkání kouřit
V akci také Nicorette® Spray
z TV
1mg/dávka, orální sprej,
roztok, 1x13,2ml, cena 404 Kč.
– 56 Kč

770,-

Reklama na léčivý přípravek. Orální sprej,
roztok Nicorette® Spray 1mg/ dávka
obsahuje nikotin a je k podání do úst. Držitel
registrace: McNeil AB, SE. Místní zástupce:
Johnson & Johnson, s.r.o., Walterovo
náměstí 329/1, 158 00 Praha 5-Jinonice*

akční cena

714,-

Zovirax® Duo
50 mg/g+10 mg/g
krém

Opary

2g

znáte
z TV

– 26 Kč

170,Lék s účinnou látkou benzydamin
hydrochlorid. K intimním oplachům
a výplachům.*

Corega® Original ÚSTNÍ HYGIENA
EXTRA SILNÝ Ke každému

akční cena

144,-

• neinvazivní varianta léčby
hemoroidů
• rychle zastavuje krvácení, pálení
a svědění
• účinný proti bolesti  

– 25 Kč

Léčivý přípravek k rektálnímu podání*

109,akční cena

84,-

BOHATÝ BEZLEPKOVÝ
SORTIMENT

Jediný krém na léčbu oparů
s dvojím složením:
• zabraňuje množení virů
• pomáhá léčit zánět
Klinicky prokázaně pomáhá
zastavit vzniku puchýřů. Zkracuje
dobu hojení.

– 52 Kč

279,akční cena

227,-

Zovirax Duo 50 mg/g + 10 mg/g krém
je lék k vnějšímu užití.*
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Vámi vybrané produkty na bezlepek.pharmapoint.cz
si můžete vyzvednout ve více než 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.

