AKČNÍ
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Akční ceny platí od 01. 10. 2018 do 31. 10. 2018 nebo do vyprodání zásob

Ibalgin®
Rapidcaps, měkké
tobolky 400 mg

BOLEST

Brufen® 400,
400 mg

BOLEST

30 potahovaných tablet

www.pharmapoint.cz

Strepsils®
Med a Citron

BOLEST V KRKU

24 pastilek

20 měkkých tobolek
Účinné analgetikum
ve formě měkkých
tobolek s tekutou
účinnou látkou:
• ulevuje od bolesti
hlavy, migrény,
bolesti zubů, zad,
svalů a menstruační
bolesti
• snižuje horečku
• tlumí zánět
Pro dospělé a dospívající od 12 let
(od 40 kg tělesné hmotnosti).
Ibalgin Rapidcaps 400 mg měkké tobolky je
volně prodejný lék k vnitřnímu užití. Obsahuje
ibuprofenum.*
®

Oscillococcinum®

• proti bolesti
v krku
• účinkuje proti
virům,
bakteriím
a kvasinkám

– 22 Kč

91,akční cena

• poskytuje úlevu při chřipkových
onemocněních, bolesti hlavy,
zad, kloubů, zubů i menstruační
bolesti
• snižuje horečku

– 18 Kč

67,akční cena

69,-

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

PREVENCE

NACHLAZENÍ
COLDREX®
MAXGRIP CITRON

6 dávek

49,-

CHŘIPKA,

V akci také Strepsils® Pomeranč s vitaminem C,
24 pastilek, cena 129 Kč, Strepsils® Mentol a
Eukalyptus, 24 pastilek, cena
– 40 Kč
129 Kč, Strepsils® Citron bez
cukru, 24 pastilek, cena 137 Kč,
169,Strepsils® Jahoda bez cukru,
akční cena
24 pastilek, cena 137 Kč.
Léky k vnitřnímu užití*

ACC® Long

129,KAŠEL

600 mg, 10 šumivých tablet

10 sáčků

– 32 Kč
• preventivně a od prvních příznaků
• léčba pro celou rodinu i jednotlivce
• bez věkového omezení
Homeopatický léčivý přípravek k vnitřnímu užití*

Naso Drill

199,akční cena

167,RÝMA

100 ml

Horký nápoj s kombinací
3 účinných látek, který
uleví od příznaků chřipky
a silného nachlazení.
• snižuje horečku
• tlumí bolesti hlavy a bolesti
v krku
• uvolňuje ucpaný nos
V akci také COLDREX® MAXGRIP
LESNÍ OVOCE, 10 sáčků,
cena 147 Kč.
Lék k vnitřnímu užití*

– 31 Kč

178,akční cena

147,-

IMUNITA
TEREZIA
Hlíva ústřičná
s rakytníkovým olejem

• léčí vlhký kašel
• stačí 1 tableta 1x denně
• lze užívat od prvních příznaků
kašle
• rozpouští hustý hlen v dýchacích
cestách a usnadňuje jeho
vykašlávání
Volně prodejný lék k vnitřnímu užití s účinnou
látkou acetylcystein*

Celaskon® 250 mg

– 27 Kč

144,akční cena

117,VITAMÍN

100 tablet

60+60 kapslí
1 cps. = 2,74 Kč

• nejsilnější hlíva na
trhu*
• hlíva z českých
pěstíren
• rakytník podporuje
funkci imunitního
systému
• bez příměsí a
konzervačních látek
• isotonický roztok se sírou
předcházející infekcím nosních
dutin
• bez jakýchkoliv chemických úprav
• nepálí a neštípe
Zdravotnický prostředek*

– 80 Kč

249,akční cena

169,-

* Nejvyšší obsah deklarovaných betaglukanů dle průzkumu
z lékáren, květen 2018.

– 50 Kč

V akci také TEREZIA Hlíva ústřičná
s rakytníkovým olejem,
100+100 kapslí, cena 504 Kč.
Doplněk stravy*

379,akční cena

329,-

• vitamín C podporuje přirozenou obranyschopnost
organismu v zimním období
• vyšší potřeba vitamínu C je i během dospívání,
v těhotenství, při kojení,
namáhavé práci, sportu,
– 26 Kč
infekčních onemocněních, po
120,úrazech, ve stáří, u kuřáků
Celaskon® 250 mg je volně prodejný
lék k vnitřnímu užití. Obsahuje acidum
ascorbicum.*

akční cena

94,-

AKČNÍ NABÍDKA
RÝMA

RYMASTOP®
Dr.Weiss
bylinný
nosní spray

Nalgesin® S

Bolest

40 potahovaných tablet

ŘÍJEN 2018

BOLEST
Panadol Extra
Novum 500mg/65mg

30 potahovaných tablet

30 ml

znáte
z TV
Lék na bolesti hlavy,
zubů, zad, svalů,
kloubů, menstruační bolesti, bolesti spojené
s nachlazením.
Originální nosní sprej s 10 bylinnými
extrakty, kyselinou hyaluronovou a
boswellií. Okamžitě ulevuje od
ucpaného nosu. Vhodný pro
těhotné a kojící ženy.
Zdravotnický prostředek*

TANTUM VERDE®

– 18 Kč

132,akční cena

114,BOLEST V KRKU

V akci také Nalgesin® S,
20 potahovaných tablet,
cena 99 Kč.
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje sodnou sůl
naproxenu.*

Drill

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

– 40 Kč

199,akční cena

159,BOLEST V KRKU

24 pastilek

znáte
z TV

V akci také Panadol Novum
500 mg, 24 potahovaných tablet,
cena 29 Kč.
Panadol Extra Novum potahované tablety je
lék na vnitřní užití.*

STOPKAŠEL®
Medical sirup
Dr.Weiss

84,KAŠEL

znáte
z TV

V akci také TANTUM VERDE® Orange and Honey, Mint a
Lemon, 40 pastilek, cena 234 Kč, TANTUM VERDE® roztok,
120 ml, cena 134 Kč, TANTUM VERDE®
roztok, 240 ml, cena 197 Kč, TANTUM – 18 Kč
VERDE® Spray 0,15%, 30 ml, cena
137 Kč, TANTUM VERDE® Spray
152,Forte 0,30%, 15 ml, cena 149 Kč.

akční cena

Sinulan® Duo
Forte

105,akční cena

200+100 ml

• pastilky proti bolesti v krku ve 4 příchutích
• působí proti zánětu
• pro děti od 6 let a dospělé

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

- 21 Kč

134,NACHLAZENÍ

30 tablet
1 tbl. = 6,13 Kč

– 36 Kč
• v akci 4 druhy
• ničí bakterie a utiší bolest v krku
• pomáhá při chřipce a nachlazení
K vnitřnímu užití*

PARALEN® GRIP
horký nápoj
pomeranč
a zázvor

135,akční cena

99,-

CHŘIPKA,
NACHLAZENÍ

• ulevuje při kašli a škrábání v krku
• zklidňuje podrážděný krk, snižuje
bolest v krku
• výborná chuť pro děti i dospělé
• vhodný pro těhotné a kojící ženy
Zdravotnický prostředek*

Sanimum sirup
pro děti

– 29 Kč

186,akční cena

157,IMUNITA

120 ml

500 mg/10 mg
12 sáčků

• síla z přírody pro zdraví dýchacích cest
• obsahuje komplex RespiraPro a výtažky z černého bezu,
divizny velkokvěté a verbeny
• podporuje funkci horních i dolních dýchacích cest
a imunitního systému
– 35 Kč
• vhodný pro dospělé a děti od 6 let
V akci také Sinulan® Express Forte
spray, 15 ml, cena 124 Kč.
Doplněk stravy*

219,-

akční cena

184,-

Akce se
vztahuje na všechny
příchutě
• odstraňuje příznaky chřipky a nachlazení, jako jsou
horečka, ucpaný nos, bolest hlavy,
bolest v krku
– 25 Kč
• nezpůsobuje ospalost
159,• bez umělých barviv
Paralen Grip horký nápoj pomeranč a zázvor
500 mg/10 mg je volně prodejný lék k vnitřnímu
užití.*
®

Petit Drill sirup

akční cena

134,-

• na podporu imunity
• snižuje výskyt a dobu
trvání rýmy a příznaků
nachlazení
• přispívá ke snížení únavy
a vyčerpání
V akci také Sanimum tobolky,
30 tobolek, cena 329 Kč.
Doplněk stravy. Vitamín C, D a zinek přispívají
k normální funkci imunitního systému.*

– 43 Kč

257,akční cena

214,KAŠEL

125 ml

• zklidňuje akutní suchý kašel u dětí vytvořením ochranného filmu na sliznici hrdla
• pro děti od 6 měsíců do 6 let
Zdravotnický prostředek*

1+1

www.pharmapoint.cz

Fenistil® gel

ANTIHISTAMINIKA

30 g

Espumisan®
kapky 100 mg/ml

TRÁVENÍ

30 ml

Imodium®,
tvrdé
tobolky

PRŮJEM

20 tvrdých tobolek

znáte
z TV
znáte
z TV
• rychlá a účinná úleva od svědění různého původu
• účinkuje přímo v místě svědění
a podráždění
• forma gelu má chladivý účinek
– 36 Kč
V akci také Fenistil® kapky, 20 ml,
cena 137 Kč.
Fenistil® gel je lék k zevnímu použití.
Obsahuje dimetindeni maleas.*

APO-Lactobacillus

185,akční cena

149,ZAŽÍVÁNÍ

30 kapslí
1 cps. = 6,47 Kč

RYCHLÁ A ÚČINNÁ LÉČBA PRŮJMU.
• k léčbě akutního a chronického průjmu
• neovlivňuje přirozenou střevní mikroflóru

• pro úlevu od nadýmání
• Espumisan® kapky jsou
vhodné pro kojence, děti
i dospělé
• dávkování pro kojence
5-10 kapek před každým
kojením

V akci také Imodium®, tvrdé tobolky, 8 tvrdých
tobolek, cena 84 Kč, Imodium® Rapid 2 mg, 6 tablet
dispergovatelných v ústech, cena 84 Kč.

– 31 Kč

V akci také Espumisan® 40 mg,
100 měkkých tobolek, cena 144 Kč.
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje simetikon.*

Lepicol® pro
zdravá střeva

155,akční cena

124,ZAŽÍVÁNÍ

180 g

• komplexní probiotika s prebiotiky
doplněná o 100 mg brusinkového – 66 Kč
extraktu
• obsahuje 10 kmenů a 12 miliard
260,bakterií v kapsli
akční
cena
• stačí 1 kapsle denně

V akci také Lepicol® pro zdravá
střeva, 180 kapslí, cena 279 Kč,
Lepicol® PLUS trávicí enzymy,
180 g, cena 264 Kč, Lepicol® PLUS
trávicí enzymy, 180 kapslí, cena
317 Kč.

Doplněk stravy*

Doplněk stravy*

ÚNAVA

Centrum Special
60 tablet
1 tbl. = 2,90 Kč

176,akční cena

147,IMUNITA

1 cps. = 4,05 Kč

• komplexní vlákninový
přípravek obsahující jemné
psyllium, které přispívá
k udržování normálního
pohybu střev
• obohaceno o 5 patentově
chráněných probiotických
kultur a prebiotikum inulín
• obohaceno navíc o trávicí
enzymy (pouze Lepicol® PLUS)

MAXI HOŘČÍK

GS Laktobacily
Forte 21

– 29 Kč

60+20 kapslí

100 g = 121,67 Kč

194,-

Reklama na léčivý přípravek. Tvrdé tobolky
Imodium® a tablety dispergovatelné v ústech
Imodium® Rapid 2mg obsahují loperamidhydrochlorid a jsou k perorálnímu podání.
Před užitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou
informaci. Držitel registrace McNeil Healthcare
(Ireland) Ltd. Místní zástupce: Johnson &
Johnson, s.r.o., Walterovo náměstí 329/1,
158 00 Praha 5-Jinonice*

– 47 Kč

266,akční cena

219,IMUNITA

Imunit®
Hlíva ústřičná 800 mg
s rakytníkem
a echinaceou

• unikátní komplex
9 odolných kmenů
bakterií
• 21 miliard
životaschopných
mikroorganismů v
denní dávce (2 kapsle)
• navíc selen pro podporu imunity
V akci také GS Laktobacily Forte 21,
30+10 kapslí, cena 184 Kč.
Doplněk stravy*

GS Extra Strong
Multivitamin

– 72 Kč

396,akční cena

324,VITAMÍN

60+60 tablet
1 tbl. = 2,64 Kč

100+100 tobolek
1 tob. = 4,67 Kč

• vysoký obsah hořčíku v jedné
tabletě
• hořčík přispívá ke snížení míry
únavy a k normální činnosti svalů
Doplněk stravy s hořčíkem pro dospělé*

– 97 Kč

– 21 Kč

195,akční cena

174,-

Nejvyšší dávka hlívy ústřičné na trhu
s rakytníkem, echinaceou a selenem
pro posílení obranyschopnosti.
Doplněk stravy*

611,akční cena

514,-

Sédatif PC®
90 sublingválních tablet
• k léčbě úzkosti, emočního napětí a lehkých poruch spánku
• bez věkového omezení
• může být užíván během těhotenství a kojení

• komplexní vyvážené
složení vitamínů,
minerálů a dalších
aktivních látek
• STRONG KOMPLEX
- extra dávka vitamínu C,
lutein, activin, echinacea
• extra silný, extra účinný
multivitamín ve výhodném balení
V akci také GS Extra Strong
Multivitamin, 30+10 tablet,
cena 137 Kč.
Doplněk stravy*

– 64 Kč

381,akční cena

317,STRES A SPÁNEK

Nové
balení

Homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii k léčbě úzkosti a emočního napětí (projevují se např. neklidem,
nervozitou, podrážděností a poruchami koncentrace) a k léčbě lehkých poruch spánku. Lék k vnitřnímu užití.*

– 50 Kč

229,akční cena

179,-

AKČNÍ NABÍDKA
Junior-angin pastilky

BOLEST V KRKU

znáte
z TV

24 cucavých pastilek

ŘÍJEN 2018

THERAFLU FORTE
12,2 mg, prášek
pro perorální
roztok

CHŘIPKA,
NACHLAZENÍ

10 sáčků

Hrnek
Theraflu
NAVÍC

Účinná úleva od příznaků chřipky a nachlazení, jako jsou
mírně nebo středně silná bolest, horečka, ucpaný nos.
Navíc pomáhá při vlhkém, produktivním kašli.

Expert na bolest v krku u dětí!
• ulevuje od bolesti v krku
• zklidňuje podrážděné sliznice
• jahodové pastilky pro děti od 4 let
• nová příjemná forma jahodových lízátek pro děti od 3 let
• pro děti od 1 roku ve formě třešňového sirupu bez lepku, alkoholu, konzervantů a barviv

– 11 Kč

155,akční cena

V akci také Junior-angin lízátka, 8 ks, cena 127 Kč, Junior-angin sirup, 100 ml, cena 164 Kč.

144,-

Zdravotnické prostředky*

Ibalgin® Krém

TOPICKÁ BOLEST

100 g

• potlačuje bolest svalů a kloubů, tlumí zánět a snižuje otok
• k léčbě bolestivých poranění, jako jsou podvrtnutí,
natažení, zhmoždění
• dobře se vstřebává
• bez parfemace
• pro dospělé a mladistvé od 12 let
V akci také Ibalgin® Duo Effect
Krém, 100 g, cena 197 Kč.
Ibalgin® Krém je volně prodejný lék
k vnějšímu použití. Obsahuje ibuprofenum.
Ibalgin® Duo Effect je volně prodejný lék
k vnějšímu použití.*

GS Condro®
DIAMANT

– 32 Kč

159,akční cena

127,KLOUBY

Swiss NatureVia®
LAKTOBACILY 5

ZAŽÍVÁNÍ

V akci také THERAFLU 6,1 mg,
prášek pro perorální roztok,
16 tvrdých tobolek, cena 114 Kč.
THERAFLU FORTE 1000 mg/200 mg/12,2 mg
prášek pro perorální roztok v sáčku je lék
k vnitřnímu použití.*

Biopron® 9
Premium

- 35 Kč

199,akční cena

164,ZAŽÍVÁNÍ

33 rostlinných kapslí

30+10 tobolek

1 cps. = 6,18 Kč

1 tob. = 8,63 Kč

• doporučují se při a po užívání
antibiotik
• total protection - ochrana
bakterií od výroby až po trávicí
trakt pro maximální efekt
• složení vhodné pro všechny
věkové kategorie
• kvalita ověřena, 15
miliard živých bakterií
v okamžiku výroby
• 10% kapslí v balení
NAVÍC

• kombinace 9 probiotických kmenů v maximální
koncentraci 20 miliard v denní dávce
• vhodný při a po užívání antibiotik
• pro dospělé a děti od 3 let

V akci také Swiss NatureVia®
Laktobacílky třešňové, 33 pastilek,
cena 164 Kč.
Doplněk stravy*

– 21 Kč

225,akční cena

204,VITAMÍN

Vigantolvit®
D3 2000 I.U.
60 tobolek

120 tablet

znáte
z TV

– 40 Kč

V akci také Biopron® Laktobacily
Baby BIFI+, 30 tobolek,
cena 144 Kč.
Doplněk stravy*

TEREZIA Reishi
BIO

299,akční cena

259,KREVNÍ OBĚH

60 kapslí

1 tbl. = 5,23 Kč

1 cps. = 5,82 Kč

• 2 122 mg originálního glukosamin
sulfátu s DIAMANT FORTESCIN®
• vitamín C pro tvorbu kolagenní
sítě kloubních chrupavek
a menisků

• 100% houbový přípravek bez příměsí
• obsahuje všechny aktivní látky celé reishi, které působí
ve vzájemné harmonii
• Reishi podporuje obranyschopnost organizmu
a příznivě působí na oběhový
– 100 Kč
systém

V akci také GS Condro® FORTE,
120 tablet, cena 634 Kč.
Doplněk stravy*

– 182 Kč

809,akční cena

627,-

• pro zdravé kosti a svaly
• pro normální funkci imunitního
systému
• s vitamínem D, který podporuje
vstřebávání vápníku ve Vašem těle
Doplněk stravy*

– 20 Kč

174,akční cena

154,-

Centrum® PLUS ŽENŠEN & GINKGO
30 tablet

NOVINKA

V akci také TEREZIA Reishi BIO,
120 kapslí, cena 604 Kč.
Doplněk stravy*

znáte
z TV

449,akční cena

349,MULTIVITAMÍN

– 38 Kč

285,Nový komplexní multivitamín s výtažky z ženšenu a ginkgo biloby pro podporu duševní a fyzické výkonnosti.
Doplněk stravy*

akční cena

247,-

www.pharmapoint.cz

Supradyn®
CoQ10 energy

ENERGIE

60+30 tablet

IMUNITA
Bioaktivní®
Selen+Zinek FORTE

Femibion® 2
s vitamínem D3

60 tablet

60 tbl. + 60 tob.

1 tbl. = 5,23 Kč

1 ks = 8,49 Kč

Balení
obsahuje
30 tablet
NAVÍC
Energie pro každý den
• obsahuje vyvážený komplex
vitamínů, minerálů a stopových
prvků + koenzym Q10
• pomáhá snižovat míru únavy a
vyčerpání díky vitamínům B2, B6,
B12, C a hořčíku
• pro aktivní životní styl
Doplněk stravy, L.CZ.MKT.CC.08.2018.1471*

PARANIT®
radikální proti
vším a hnidám

– 31 Kč

395,akční cena

364,VŠI

pack

• odstraňte 100% vší
jedinou 15 minutovou
aplikací!
• radikální sprej proti vším
a hnidám, šampon po
ošetření a hřeben navíc
V akci také PARANIT® preventivní
sprej Biocid proti vším, 100 ml,
cena 264 Kč.
Zdravotnický prostředek*

Veral® 1% gel

– 37 Kč
Přispívá k normální činnosti štítné
žlázy, imunitního systému a ke
kvalitním vlasům a nehtům.
Doplněk stravy*

Orion respect
vlasová voda
proti vším
a hnidám

351,akční cena

314,VŠI

– 20 Kč

394,akční cena

374,TOPICKÁ BOLEST

100 g

Dermatologicky testováno na citlivé pokožce.
Zdravotnický prostředek*

Lék ke kožnímu podání s léčivou látkou
diclofenacum natricum.*

– 29 Kč

153,akční cena

124,-

– 30 Kč

159,akční cena

129,-

• uvolňuje
a zahřívá
postižené
svalové partie
• s obsahem přírodních složek - kafr, rozmarýn, levandule
a hřebíček
• ideální pro regenerační, ošetřující
a relaxační masáž
– 105 Kč

Kosmetika*

WHITE GLO Charcoal bělící zubní pudr

– 137 Kč

1156,-

V akci také Femibion® 1 s vitamínem
D3, 30 tablet, cena 287 Kč.

akční cena

1019,-

Doplněk stravy*

VŠI
NYDA® express
proti vším a hnidám

• snadné a rychlé
použití ve spreji
• účinné již za 10 minut
a pouze v 1 aplikaci
• vhodné i pro děti 0+
a těhotné/kojící ženy

RELAXAČNÍ KRÉM
VAXICUM®
relaxační krém plný
bylinek

V akci také VAXICUM® relaxační
krém plný bylinek, 50 ml, cena
99 Kč.

• pro ženy od 13. týdne
těhotenství až do ukončení
kojení
• obsahuje optimální dávku
folátů (kyselinu listovou a
aktivní folát Metafolin®)
+ DHA
• obohacený o vitamín D3 pro
imunitu, zuby
a kosti

NOVINKA
č.1 v Německu*

100 ml

• k odstranění zánětu a zmenšení
otoku po úrazech pohybového
ústrojí, k tlumení bolesti
• při bolesti zad

NAVÍC obsahuje
Bi-Oil. Olej pečující
o pokožku.

50 ml

100 ml

• testovaná účinnost proti vším a
hnidám
• maximální rychlost v účinnosti, již
10 minut po aplikaci
• na rozdíl od jiných řešení
DIMETI-CON respektuje pokožku
hlavy a zabraňuje jeho vstřebávání
do kůže

TĚHOTENSTVÍ

272,-

V akci také NYDA® plus proti vším
a hnidám, 100 ml, s unikátním
hřebenovým aplikátorem pro dlouhé
a husté vlasy, cena 374 Kč.

310,akční cena

254,-

* IQVIA 03/2018
Zdravotnický prostředek*

Eucerin®
Hyaluron-Filler
Noční obnovující
& vyplňující
sérum
30 ml

KOSMETIKA

NOVINKA

Sleva min. 19%
na ostatní
výrobky Eucerin®
Hyaluron-Filler

akční cena

167,-

– 56 Kč

– 202 Kč

969,akční cena

Kosmetika*

767,ÚSTNÍ HYGIENA

30 g
100 g = 613,33 Kč

• přírodní bělící pudr s černým uhlím
• bělí zuby a detoxikuje ústní dutinu
Kosmetika*

– 55 Kč

239,akční cena

184,-

BOHATÝ BEZLEPKOVÝ
SORTIMENT

3
14
4
3

9
8

29
32
13
12
8
5

12
8

20
23

8
14
13

Vámi vybrané produkty na bezlepek.pharmapoint.cz
si můžete vyzvednout ve více než 170
175 lékárnách PharmaPoint

10
7

10
11
23
25

*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.

