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BOLEST V KRKU

KAŠEL

BOLEST

KAŠEL

BOLESTPanadol Extra  
Novum 500 mg/65 mg
30 potahovaných tablet

Proti mírné až středně silné 
bolesti hlavy, zubů, migréně  
a bolesti svalů a kloubů.

V akci také Panadol Novum 
500 mg, 24 potahovaných 
tablet, cena 36 Kč,  
Panadol Extra Rapide  
500 mg/65 mg, 12 šumivých 
tablet, cena 79 Kč.

Panadol Extra Novum 500 mg/65 mg 
potahované tablety, Panadol Novum  
500 mg potahované tablety 
(paracetamol) a Panadol Extra Rapide 
500 mg/65 mg šumivé tablety jsou léky  
k vnitřnímu užití.*

akční cena

– 14 Kč

94,-

108,-

CHŘIPKA,  
NACHLAZENÍCOLDREX® tablety

24 tablet

TRÁVENÍEspumisan® 40 mg
100 měkkých tobolek

• pro úlevu od nadýmání
• lze užívat dlouhodobě
• Espumisan® kapky 100 mg/ml je vhodný i pro kojence  

a děti do 6 let 

V akci také Espumisan® kapky  
100 mg/ml, 50 ml, cena 197 Kč.

Lék Espumisan® obsahuje simetikon.  
K vnitřnímu užití.*

• odstraňuje příznaky 
chřipky a nachlazení

• díky paracetamolu 
snižuje horečku, 
odstraňuje bolest hlavy, 
bolest v krku

• s přídavkem léčivých 
látek na uvolnění 
ucpaného nosu  
a odkašlávání

V akci také COLDREX® MAXGRIP 
Lesní ovoce, 10 sáčků, cena  
154 Kč, COLDREX® MAXGRIP 
Citron, 10 sáčků, cena 154 Kč.

Lék k vnitřnímu užití.*

TRÁVENÍ

akční cena

– 32 Kč

147,-

179,-
akční cena

– 23 Kč

124,-

147,-

akční cena

– 31 Kč

134,-

165,-

znáte  
z TV

Stoptussin®  
kapky  
50 ml

• správná volba proti kašli  
díky 2 účinným látkám

• tiší dráždivý kašel  
a napomáhá vykašlávání

V akci také Stoptussin® sirup,  
180 ml, cena 134 Kč.

Stoptussin®, perorální kapky, roztok; 
Stoptussin® sirup jsou léčivé přípravky  
k vnitřnímu užití.*

akční cena

– 30 Kč

114,-

144,-

MUCOSOLVAN®  
pro dospělé
100 ml

• léčí vlhký kašel
• rozpouští hlen
• usnadňuje vykašlávání
• jahodová příchuť

V akci také MUCOSOLVAN® Long 
Effect, 20 tobolek, cena 129 Kč, 
MUCOSOLVAN® Junior, 100 ml, 
cena 104 Kč.

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití. 
Obsahuje ambroxoli hydrochloridum.*

Skoncujte s rýmičkou  
o dva dny dříve!
• zkracuje trvání rýmy  

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 
pro děti 0,25 mg/ml nosní sprej, 
roztok, 10 ml, cena 94 Kč.

Nasivin® Sensitive je lék k nosnímu 
podání s léčivou látkou oxymetazolin-
hydrochlorid.*

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

akční cena

– 16 Kč

94,-

110,-

Hylak® forte,  
perorální roztok
100 ml

• jedinečný lék na obnovu  
střevní mikroflóry

• vhodný pro dospělé, děti i kojence

Hylak® forte je léčivý přípravek  
k vnitřnímu užití.*

akční cena

– 36 Kč

164,-

200,-

znáte  
z TV

znáte  
z TV znáte  

z TV

akční cena

– 35 Kč

134,-

169,-

Ibalgin® 400  
100 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.

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

Strepfen
24 pastilek

• ulevuje od bolesti v krku po dobu až 6 hodin
• uklidňující efekt po 2 minutách** 
• zmírňuje otok a zánět

**Daný lékovou formou pastilky.
  

V akci také Strepfen, 16 pastilek, 
cena 139 Kč, Strepfen pomeranč 
bez cukru, 24 pastilek, cena 174 Kč, 
Strepfen Sprej, 15 ml, cena 174 Kč.

Léky k vnitřnímu užití. Obsahují flurbiprofen.*

akční cena

– 51 Kč

174,-

225,-



* 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 cena

– 28 Kč

149,-

177,-
akční cena

– 20 Kč

79,-

99,-

BOLEST

CHŘIPKA,  
NACHLAZENÍ

BOLEST V KRKUBOLEST V KRKU

CHŘIPKA,  
NACHLAZENÍ

Neo-angin®  
bez cukru
24 pastilek

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ BOLESTI V KRKU.
• Neo-angin® na mírnou bolest v krku
• novinka Orocalm Forte sprej na akutní  

silnou bolest v krku 

V akci také Neo-angin® třešeň, 24 pastilek, cena 149 Kč,  
Neo-angin® šalvěj, 24 pastilek, cena 149 Kč, Orocalm 
Forte 3 mg/ml orální sprej, 15 ml, 
cena 159 Kč, Orocalm 1,5 mg/ml 
orální sprej, 30 ml, cena 144 Kč.

Léčivé přípravky k místnímu užití  
v ústecha v krku. Hygienický gel Ace 
Trade s.r.o. je kosmetický přípravek.*

akční cena

– 105 Kč

594,-

699,-

CHŘIPKAOSCILLOCOCCINUM®

30 dávek

• prevence a léčba chřipkových stavů, jako jsou horečka, 
bolest hlavy, zimnice, únava a bolesti svalů

• bez věkového omezení
• mohou užívat těhotné a kojící ženy 

V akci také OSCILLOCOCCINUM®, 6 dávek, cena 174 Kč.

Oscillococcinum® je homeopatický léčivý 
přípravek k vnitřnímu užití, užívaný 
tradičně v homeopatii k prevenci  
a léčbě chřipkových stavů. Obsahuje 
Anas barbariae, hepatis et cordis 
extractum 200 K.*

akční cena

– 28 Kč

464,-

492,-
akční cena

– 45 Kč

174,-

219,-
akční cena

– 31 Kč

164,-

195,-

VITAMIN MULTIVITAMINVITAMIN

ÚNOR 2021AKČNÍ NABÍDKA
VIGANTOLVIT®  
OSTEO
30 tablet
1 tbl. = 5,47 Kč

• vitamin D3, K2 a vápník - 3 v 1 pro zdravé kosti a svaly
• pro aktivní lidi, sportovce i starší osoby
• nejvyšší obsah vitaminu D  

v kombinaci s vápníkem 

V akci také VIGANTOLVIT® D3 2000 
I.U., 60 tobolek, cena 149 Kč.

Doplněk stravy.*

Celaskon® long  
effect 500 mg
60 tobolek

• zmírňuje a zkracuje příznaky chřipky a nachlazení
• s postupným uvolňováním vitaminu C až 12 hodin  

pro jeho lepší vstřebávání
• podpořte svoji imunitu pravidelným užíváním
• zvýšená potřeba užívání např.  

také v těhotenství, při kojení, 
sportu, namáhavé práci, po 
úrazech nebo u kuřáků 

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití. 
Obsahuje acidum ascorbicum.*

Centrum pro ženy
60 tablet
1 tbl. = 7,73 Kč

Kompletní  
multivitamin  
s minerály  
a stopovými prvky vytvořen speciálně pro potřeby žen  
pro podporu imunity a zdraví kostí.**

**Vitamin C přispívá k normální funkci imunitního systému. 
Vápník je potřebný pro udržení 
normálního stavu kostí. 

V akci také Centrum pro muže,  
60 tablet, cena 464 Kč.

Doplněk stravy.*

VALETOL®  
300 mg/150 mg/50 mg 
24 tablet

Léčivý přípravek na bolesti:
• hlavy
• zad v křížové oblasti
• zubů
• při menstruaci

Valetol® 300 mg/150 mg/50 mg tablety. 
Volně prodejný lék k vnitřnímu užití. 
Pouze pro krátkodobé použití.*

Nyní  
k nákupu NAVÍC 

Centrum pro  
ženy 30 tablet  

za 0,01 Kč

Vicks SymptoMed 
Complete citrón
10 sáčků

• horký nápoj uleví od příznaků chřipky a nachlazení 
jako jsou bolesti hlavy, svalů, bolesti v krku, horečka, 
průduškový kašel a ucpaný nos

• obsahuje tři léčivé látky

V akci také Vicks Symptomed Forte 
citrón, 10 sáčků, cena 154 Kč.

Lék k vnitřnímu užití.*

akční cena

– 45 Kč

154,-

199,-
akční cena

– 35 Kč

144,-

179,-

PARALEN® GRIP  
horký nápoj pomeranč  
a zázvor
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 NEO, 12 sáčků, cena 144 Kč.

Volně prodejné léky k vnitřnímu užití.*

Akce se  
vztahuje  

na všechny 
příchutě

znáte  
z TV

Septabene®  
3 mg/1mg
16 pastilek

• trojí účinek: protizánětlivý, analgetický a antiseptický
• snižuje lokální známky zánětu: bolest, zarudnutí, otok
• příchuť eukalyptu nebo citronu a bezového květu
• balení 16 pastilek nebo 30 ml  

orálního spreje

V akci také Septabene® 1,5 mg/ml 
+ 5,0 mg/ml, orální sprej, roztok, 
cena 144 Kč.

Léky k vnitřnímu užití.*

akční cena

– 30 Kč

129,-

159,-

Nyní k nákupu  
jakéhokoliv balení 
Neo-angin® NAVÍC 

Hygienický gel  
na ruce 50 ml  

za 0,01 Kč



* 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 cena

– 56 Kč

134,-

190,-
akční cena

– 77 Kč

369,-

446,-
akční cena

– 47 Kč

129,-

176,-

akční cena

– 56 Kč

224,-

280,-

TRÁVENÍ

DĚTSKÉ POTŘEBY

IMUNITAIMUNITAGS SUPERKY  
probiotika
60+20 kapslí
1 cps. = 4,61 Kč

• unikátní komplex  
9 odolných kmenů  
bakterií

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

• navíc selen pro podporu imunity a prebiotika

**Uvedené množství odpovídá 
okamžiku výroby.

V akci také GS SUPERKY probiotika, 
30+10 kasplí, cena 219 Kč.

Doplněk stravy.*

Vitar  
EKO VITAMIN C 500 mg
60 kapslí
1 cps. = 2,23 Kč

• silná dávka  
vitaminu C  
s postupným uvolňováním

• s extraktem z rakytníku řešetlákového
• pro posílení imunitního systému
• 60 celulózových kapslí, bez lepku 

a laktózy, vhodné pro vegany     

V akci také ostatní přípravky 
z řady Vitar EKO.

Doplněk stravy.*

IMUNITA

akční cena

– 45 Kč

174,-

219,-

MULTIVITAMIN VITAMINVITAMIN

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

Marťánci®  
s Imunactivem příchuť MIX
90 tablet
1 tbl. = 2,88 Kč

• multivitaminy pro děti s příchutí 
pomeranč, jahoda a tutti frutti

• s betaglukany z přírodních zdrojů

Doplněk stravy se sladidly.*

TEREZIA VITAMIN  
D3 400 IU
10 ml
1 ml = 17,40 Kč

• pro podporu tvorby kostí 
a zubů

• vitamin D3 reguluje 
metabolismus vápníku  
a podporuje imunitu

• kapky vhodné již od 
narození

V akci také TEREZIA VITAMIN D3 
1000 IU, 30 tobolek, cena 94 Kč.

Doplněk stravy.*

LACTULOSA  
BIOMEDICA sirup
500 ml

Nosátko  
odsávačka nosních hlenů
plast

• účinné projímadlo, které  
působí místně v tlustém  
střevě a téměř se nevstřebává

• způsobuje změknutí stolice
• nenarušuje fyziologickou  

činnost střev 

V akci také LACTULOSA 
BIOMEDICA sirup, 250 ml, 
cena 94 Kč.

Léčivo proti zácpě, sirup k vnitřnímu 
užití, léčivá látka lactulósa.*

• určena pro rychlé a účinné odsání hlenů 
při rýmě u kojenců a malých dětí, které 
neumějí smrkat

• přípravek lze používat již od 
narození dítěte

• při odsávání je přípravek šetrný, 
rychlý a bezpečný 

Zdravotnický prostředek.*

akční cena

– 70 Kč

259,-

329,-
akční cena

– 50 Kč

249,-

299,-

MÖLLER´S  
Omega 3 Jablko  
250 ml
100 ml = 99,60 Kč

• rybí olej z norské přírody
• získáváme ho z jater tresek  

z chladných vod u ostrovů Lofoty
• DHA přispívá k udržení normální  

činnosti mozku a k udržení  
normálního stavu zraku

• EPA a DHA přispívají k normální  
činnosti srdce

• vitaminy A a D přispívají k normální  
funkci imunitního systému,  
vitamin A přispívá k udržení  
normálního stavu zraku  
a vitamin D přispívá k udržení  
normálního stavu kostí a zubů, vitamin E přispívá  
k ochraně buněk před oxidativním 
stresem

• příznivého účinku se dosáhne při 
přívodu 250 mg EPA a DHA denně

V akci také ostatní přípravky MÖLLER´S.

Doplněk stravy.*

TEREZIA Hlíva  
s rakytníkovým olejem  
60+60 kapslí 
1 cps. = 3,16 Kč

TEREZIA  
Hlíva s rakytníkovým 
olejem  
100+100 kapslí 
1 cps. = 2,90 Kč

akční cena

– 40 Kč

379,-

419,-
akční cena

– 50 Kč

579,-

629,-

**Nejvyšší obsah deklarovaných betaglukanů. Dle průzkumu z lékáren, leden 2020.

Doplněk stravy.*

• nejsilnější hlíva na trhu**
• hlíva z českých pěstíren
• rakytník podporuje funkci imunitního systému 
• bez příměsí a konzervačních látek



* 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 cena

– 30 Kč

139,-

169,-
akční cena

– 54 Kč

249,-

303,-

akční cena

– 45 Kč

124,-

169,-

OČI

KAŠEL

SPÁNEKSRDCE, MOZEK, 
ZRAK

KAŠEL

GS Omega 3  
CITRUS+D3
100+50 kapslí
1 cps. = 1,66 Kč

Hedelix® sirup
100 ml

• 3000 mg vysoce čištěného rybího oleje v denní dávce, 
nově obohaceno o vitamin D3 pro podporu imunity

• kapsle s citronovou příchutí
• DHA a EPA v denní dávce 250 mg 

přispívají ke správné činnosti srdce
• DHA navíc v dávce 250 mg 

podporuje správnou činnost 
mozku a zdravý zrak

Doplněk stravy.*

• Expektorans  
ve formě sirupu

• tradiční rostlinný  
léčivý přípravek  
obsahuje hustý  
extrakt  
z břečťanového listu

• podpůrná léčba při kašli  
provázejícím nachlazení

• již od narození

Lék k vnitřnímu užití. Použití tohoto 
tradičního rostlinného léčivého 
přípravku je založeno výlučně na 
zkušenosti z dlouhodobého použití.*

Barny´s 

HypnoX® forte
20 tablet
1 tbl. = 6,95 Kč

Pro váš zdravý a posilující spánek
• extra silná bylinná směs (kozlík, 

chmel, mučenka, meduňka) 
tradičně užívaná pro lepší komfort 
usínání

• oblíbený doplněk stravy na spaní 

Doplněk stravy.*

KAŠEL

akční cena

– 58 Kč

119,-

177,-

RÝMA CHŘIPKA,  
NACHLAZENÍRÝMA

ÚNOR 2021AKČNÍ NABÍDKA
Sanorin® 1‰  
nosní sprej,  
roztok
10 ml

• uvolní ucpaný nos  
a nosní dutiny

• snižuje otok nosní sliznice 

V akci také Sanorin® 0,5‰ nosní 
sprej, roztok, 10 ml, cena 84 Kč.

Lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou 
Naphazolini nitras.*

QUIXX®,  
nosní sprej
30 ml

• účinně a bezpečně 
pomáhá uvolnit ucpaný 
nos při nachlazení, 
chřipce a alergii

• snižuje riziko komplikací 
(zánět středního ucha, 
zánět dutin)

• nezpůsobuje závislost
• mohou ho používat  

i těhotné a kojící ženy  
a děti od 6 měsíců věku 

V akci také QUIXX® soft, nosní sprej, 30 ml, cena 119 Kč, 
QUIXX® extra, nosní sprej, 30 ml, 
cena 129 Kč.

Hypertonický roztok mořské vody, 
obsahuje vodu z oceánu a čištěnou 
vodu. Zdravotnický prostředek k aplikaci 
do nosu.*

akční cena

– 11 Kč

84,-

95,-

TANTOGRIP®  
pomeranč
10 sáčků

• ulevuje od příznaků  
chřipky a nachlazení  
(horečka, bolest hlavy,  
ucpaný nos, bolest svalů a kloubů)

• zmírňuje příznaky akutního zánětu horních  
cest dýchacích

• rozpustný i ve studené vodě
• pro dospělé a děti od 12 let

V akci také TANTOGRIP® citrón,  
10 sáčků, cena 99 Kč.

TANTOGRIP® citrón a TANTOGRIP® 
pomeranč obsahují paracetamol  
a phenylephrin hydrochlorid.  
Léky k vnitřnímu užití.*

akční cena

– 70 Kč

99,-

169,-

STOPKAŠEL®  
Medical sirup  
Dr.Weiss
200+100 ml

• ulevuje při suchém  
a vlhkém kašli

• ulevuje při škrábání v krku
• uklidňuje podrážděný krk
• snižuje bolest v krku
  

V akci také STOPKAŠEL® Angin-EX sprej na bolest v krku 
Dr.Weiss, 30 ml, cena 117 Kč,  
STOPKAŠEL® Medical pastilky 
Dr.Weiss, 24 pastilek, cena 124 Kč, 
STOPKAŠEL® pro děti Dr.Weiss, 
200+100 ml, cena 167 Kč.

Zdravotnický prostředek.*

akční cena

– 34 Kč

167,-

201,-

znáte  
z TV

TUSSIREXTM sirup  
120 ml

• sirup na všechny  
druhy kašle  
spojené  
s nachlazením  

• zmírňuje suchý dráždivý  
i průduškový kašel 

• rychlá úleva

V akci také TUSSIREXTM JUNIOR 
sirup, 120 ml, cena 134 Kč.

Zdravotnický prostředek.*

znáte  
z TV

akční cena

– 25 Kč

134,-

159,-

• pro Váš ostrý zrak s unikátní 
formou luteinu s postupným 
uvolňováním

• složení potvrzené vědeckými 
poznatky

Doplněk stravy.*

Ocuvite® LUTEIN  
forte
60+30 tablet
1 tbl. = 4,43 Kč

akční cena

– 100 Kč

399,-

499,-



* 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 cena

– 25 Kč

124,-

149,-

KREVNÍ OBĚH

MINERÁL

ALERGIETRÁVENÍ

MINERÁLMAGNEZUM  
DEAD SEA
40 tablet
1 tbl. = 3,10 Kč

• síla hořčíku  
z Mrtvého  
moře

• snížení únavy  
a vyčerpání1,2,3

• odolnost vůči  
stresu1

• normální činnost svalů1 
1) hořčík (oxid hořečnatý ze soli  
z Mrtvého moře), 2) vitamin B6, 
3) vitamin B12

Doplněk stravy.*

EXALLER®  
při alergii na roztoče  
domácího  
prachu
150 ml

• přípravek při  
léčbě a prevenci  
alergie na roztoče

• eliminuje 99 % roztočů
• 100 % přírodní
• klinická účinnost 

Zdravotnický prostředek.*

akční cena

– 82 Kč

379,-

461,-

MULTIVITAMINGS Extra Strong  
Multivitamin
60+60 tablet
1 tbl. = 3,16 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 
167 Kč.

Doplněk stravy.*

akční cena

– 38 Kč

287,-

325,-

TOPICKÁ BOLEST KAŠELBOLEST

ÚNOR 2021AKČNÍ NABÍDKA
Voltaren Forte  
20 mg/g gel
100 g

• analgetikum  
ve formě gelu  
s účinkem proti  
bolesti až na  
24h při aplikaci  
2x denně ráno  
a večer

• tlumí bolest zad, svalů a kloubů 

V akci také Voltaren Rapid 25 mg měkké tobolky,  
20 tobolek, cena 117 Kč, Voltaren 140 mg léčivá 
náplast, 5 ks, cena 287 Kč.

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.*

APO-IBUPROFEN  
400 mg
100 potahovaných tablet

• uleví od bolesti hlavy,  
zad, kloubů i menstruační bolesti

• snižuje horečku a tlumí projevy 
zánětu 

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje 
ibuprofenum.*

Robitussin  
Antitussicum na suchý 
dráždivý kašel
100 ml

• PROTI suchému kašli
• efektivní úleva od  

suchého dráždivého kašle
• bez cukru
• pro děti od 6 let a dospělé 

V akci také Robitussin 
Expectorans na odkašlávání, 
100 ml, cena 144 Kč, 
Robitussin Junior na suchý 
dráždivý kašel, 100 ml, cena 
119 Kč.

Robitussin Antitussicum na suchý 
dráždivý kašel a Robitussin Junior 
na suchý dráždivý kašel (oba 
dextrometorfan) a Robitussin 
Expectorans na vlhký kašel (guaifenesin) 
jsou léky k vnitřnímu užití.*

MAGNESIUM  
B-KOMPLEX RAPID
20 šumivých tablet
1 tbl. = 3,95 Kč

• vysoce vstřebatelná forma  
hořčíku - citrát hořečnatý

• vitaminy B6 a B12 přispívají 
ke správné funkci imunitního 
systému

• bez barviv a umělých sladidel 

Doplněk stravy.*

akční cena

– 35 Kč

114,-

149,-
akční cena

– 18 Kč

144,-

162,-

akční cena

– 20 Kč

79,-

99,-

akční cena

– 95 Kč

394,-

489,-

TEREZIA Reishi BIO
60 kapslí
1 cps. = 6,57 Kč

• 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 systém

  

V akci také TEREZIA Reishi BIO,  
120 kapslí, cena 649 Kč.

Doplněk stravy.*

akční cena

– 68 Kč

254,-

322,-
akční cena

– 60 Kč

339,-

399,-

znáte  
z TV

• obsahuje 5 kmenů laktobacilů a bifidobakterií, 
komplex trávicích enzymů a vitamin C

• dlouhodobá kúra pro rovnováhu zažívání
• není určeno dětem do 3 let

V akci také PROLACTON®,  
15 tobolek, cena 134 Kč.

Doplněk stravy, není určeno jako 
náhrada pestré a vyvážené stravy  
a zdravého životního stylu.*

PROLACTON®  
Plus
60 tobolek
1 tob. = 4,23 Kč



* 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.

PÉČE O VLASY INDULONA  
Original Hydratační tělový krém
250 ml

KOSMETIKA

TĚHOTENSTVÍFemibion® 2  
Těhotenství
(4 týdenní balení) 28 tablet+28 tobolek

• jedinečné složení pro specifické potřeby Vašeho 
miminka i Vás ve 2. a 3. trimestru těhotenství

• obsahuje kyselinu listovou a aktivní folát  
Metafolin®, vitamin D3, lutein a DHA

• obohacený o železo, zinek, selen a hořčík
• od 13. týdne těhotenství do porodu 

V akci také Femibion® 3 Kojení,  
28 tablet+28 tobolek, cena  
497 Kč, Femibion® 1 Plánování  
& první týdny těhotenství,  
28 tablet cena 297 Kč.

Doplněk stravy.*

ÚSTNÍ HYGIENA

akční cena

– 31 Kč

99,-

130,-
akční cena

– 32 Kč

97,-

129,-

MOČOVÉ CESTYUrinal Akut®

10 tablet
1 tbl. = 20,90 Kč

• patentovaná kombinace 
kanadských brusinek a vitaminu D

• se zlatobýlem obecným pro 
podporu zdraví močových cest

• akutní péče 

Doplněk stravy.*

VITAMIN

akční cena

– 102 Kč

497,-

599,-
akční cena

– 70 Kč

209,-

279,-

REVALID®  
šampon proti  
lupům
250 ml

• zklidňuje pokožku a zmírňuje 
svědění

• pro účinný a dlouhodobý efekt
• vyvinuto a vyrobeno ve Švýcarsku 

Kosmetický přípravek.*

TePe® mezizubní  
kartáček žlutý,  
velikost 4
6 ks

• kvalitní švédské mezizubní kartáčky 
pro jemné a zároveň efektivní 
vyčištění všech mezizubních prostor

• drátek izolovaný plastem je šetrný 
k zubům i dásním a vysoce odolný 
proti ohnutí 

V akci také TePe® mezizubní 
kartáčky velikosti 0, 1, 2, 3 a 5,  
6 ks, každý za cenu 97 Kč.

Zdravotnický prostředek.*

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 155 lékárnách PharmaPoint

BOHATÝ BEZLEPKOVÝ  
SORTIMENT

7

5

8

27

2
14

18

2

11

17

5 

8
24

11

akční cena

– 60 Kč

239,-

299,-

znáte  
z TV

• hydratační tělový krém je obohacený 
 o kyselinu hyaluronovou
• obsažený glycerin podporuje zdravý 
 vzhled pokožky, pomáhá zlepšovat 
 její hydrataci a chrání ji před vnějšími vlivy
• bohatý krém se sametovou texturou zanechává 
 pokožku jemnou, vláčnou a hydratovanou
• poskytuje až 48h hydrataci, pro všechny typy pokožky, 

dermatologicky testováno 

V akci také INDULONA Original 
Hydratační tělové mléko, 400 ml, 
cena 99 Kč, INDULONA Original 
krém na ruce, 85 ml, cena 41 Kč.

Kosmetický přípravek.*

Vitamín  
K2+D3+Q10

60 tobolek
1 tob. = 4,98 Kč

• jedinečná kombinace vitaminů  
K2 a D3 (2000 IU/tob.)  
a koenzymu Q10

• vitamin D3 přispívá k normální 
funkci imunitního systému

Doplněk stravy.*

akční cena

– 86 Kč

299,-

385,-

znáte  
z TV


