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KAŠEL

RÝMAStérimar™ Cu  
Nos náchylný k infekci
50 ml

• přírodní mořská voda s příměsí 
mědi na infekční bakteriální rýmu 

• čistí nos a odstraňuje nečistoty 
včetně virů a bakterií 

• vhodný pro nos náchylný k infekci 
- měď působí protizánětlivě, 
snižuje riziko komplikací rýmy  
a bakteriální infekce 

• bez omezení věku, i pro těhotné 
i kojící ženy, pro dlouhodobé 
použití

• bez konzervačných látek

V akci také Stérimar™ Na ucpaný 
nos, 50 ml, cena 209 Kč; Stérimar™ 
Baby Hygiena, 50 ml, cena 189 Kč.

Zdravotnický prostředek, CE 0459.*

akční cena

– 46 Kč

229,-

275,-
akční cena

– 33 Kč

134,-

167,-

BOLESTBOLEST V KRKU BOLESTIbolex® 200 mg
20 potahovaných tablet

Nová generace léku proti bolesti

• krystalicky čistý dexibuprofen
• účinná úleva od bolesti, nižší zátěž pro tělo
• pomáhá při bolesti svalů, kloubů, 

šlach a kostí, jako je např. bolest 
zad

• Ibolex® - čistě proti bolesti

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje 
dexibuprofenum.*

akční cena

– 24 Kč

107,-

131,-
akční cena

– 40 Kč

179,-

219,-

MUCOSOLVAN® 
pro dospělé
100 ml

• ulehčuje vykašlávání
• uvolňuje zahlenění
• zmírňuje kašel
• bez cukru a alkoholu
• jahodová příchuť

V akci také MUCOSOLVAN® 
Junior, 100 ml, cena 117 Kč; 
MUCOSOLVAN® long effect, 
20 tobolek, cena 154 Kč; 
MUCOSOLVAN® Roztok  
k perorálnímu podání a k inhalaci,  
60 ml, cena 94 Kč.

MUCOSOLVAN® pro dospělé je volně 
prodejný lék k vnitřnímu užití. Obsahuje 
ambroxoli hydrochloridum.*

znáte  
z TV

ERDOMED®  
225 mg granule  
pro perorální suspenzi
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.*

Otrivin Breathe  
Clean - Aloe vera
nosní sprej 100 ml

• 100% přírodní nosní sprej 
izotonického roztoku 
mořské vody se zvlhčujícím 
účinkem Aloe Vera

• je vhodný pro každodenní 
použití

V akci také Otrivin Breathe 
Clean, nosní sprej 100 ml, 
cena 184 Kč. 

Otrivin Breathe Clean - Aloe vera  
a Otrivin Breathe Clean, nosní spreje jsou 
zdravotnické prostředky určené  
na čištění nosní dutiny a zvlhčení suché  
nebo podrážděné nosní sliznice.*

AKČNÍ
NABÍDKA

PROSINEC 2022

Akční ceny platí od 01. 12. 2022 do 31. 12. 2022 nebo do vyprodání zásob w w w . p h a r m a p o i n t . c z

akční cena

– 36 Kč

149,-

185,-

TANTUM VERDE®  
Orange and Honey
20 pastilek

• lék na bolest a zánět v krku a dutině ústní
• pastilky bez cukru ve čtyřech příchutích  

(Lemon, Mint, Eucalyptus a Orange and Honey)

V akci také TANTUM VERDE® roztok, 120 ml;  
TANTUM VERDE® Spray 0,15%, 30 ml;  
TANTUM VERDE® Spray  
Forte 0,30%, 15 ml, každý  
za cenu 149 Kč.

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

Stoptussin
kapky 50 ml

• správná volba proti kašli  
díky 2 účinným látkám

• tlumí suchý dráždivý kašel  
a usnadňuje vykašlávání

Stoptussin, perorální kapky, roztok  
je léčivý přípravek k vnitřnímu užití.*

znáte  
z TV

akční cena

– 33 Kč

147,-

180,-

ATARALGIN®

50 tablet

• kombinace 3 látek: paracetamol,  
guaifenesin, kofein

• tlumí bolest hlavy,  
krční páteře a zad

• snižuje horečku a příznaky  
při akutních infekčních stavech

Lék k vnitřnímu užití.*

OLYNTH® HA  
1 mg/ml, nosní sprej
roztok 10 ml

• rychle uvolňuje  
ucpaný nos

• zvlhčuje nosní sliznici
• neobsahuje  

konzervační látky
• účinek po dobu  

10 hodin

V akci také další léčivé přípravky 
OLYNTH®.

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

akční cena

– 25 Kč

104,-

129,-
akční cena

– 41 Kč

199,-

240,-
akční cena

– 71 Kč

199,-

270,-

znáte  
z TV



akční cena

– 115 Kč

604,-

719,-

CHŘIPKA CHŘIPKA,  
NACHLAZENÍ

CHŘIPKA,  
NACHLAZENÍCOLDREX® Horký  

nápoj Citron s medem
10 sáčků

• odstraňuje příznaky chřipky  
a nachlazení

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

• s přídavkem léčivé látky  
na uvolnění ucpaného nosu  
a s vitaminem C

V akci také COLDREX® Horký nápoj 
Citron, 10 sáčků, cena 177 Kč; 
COLDREX® Horký nápoj Citron,  
14 sáčků, cena 209 Kč.

Lék k vnitřnímu užití.*

Paralen® Grip  
horký nápoj pomeranč  
a zázvor
12 sáčků

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

• nezpůsobuje ospalost
• bez umělých barviv

V akci také Paralen® Grip horký 
nápoj citrón, 12 sáčků; Paralen® 
Grip horký nápoj šípek  
a echinacea, 12 sáčků,  
každý za cenu 167 Kč.

Lék k vnitřnímu užití.*

ZAŽÍVÁNÍBIOPRON® 9 Premium
30 tobolek
1 tob.= 8,47 Kč

• 70 % imunitních buněk se nachází ve střevech, a proto je vhodné o ně pečovat
• doplňuje střevní mikrobiotu probiotiky a prebiotiky

V akci také BIOPRON® Laktobacily BabyBifi+, 30 tobolek, cena 174 Kč.

Doplňky stravy.*

NACHLAZENÍ NACHLAZENÍ ČAJMegafyt  
Heřmánkový čaj
20 sáčků

• k léčbě příznaků u mírných 
zažívacích obtíží provázených 
nadýmáním a mírnými křečemi

• k úlevě od příznaků běžného 
nachlazení

• k léčbě mírných zánětů a vřídků 
dutiny ústní a hrdla

• k léčbě mírných zánětů kůže

V akci také Megafyt Heřmánkový 
květ, 50 g, cena 41 Kč; Megafyt 
Řepíkový čaj, 20 sáčků, cena 41 Kč; 
Megafyt Řepíková nať, 50 g,  
cena 39 Kč.

Tradiční rostlinný léčivý přípravek. Perorální, 
orální, inhalační a kožní podání.*

Coldisept  
nanoSilver
orální sprej 20 ml

• podporuje léčbu: 
› při zánětu mandlí 
› při zánětu sliznic  
  v ústech a krku 
› po vyjmutí mandlí  
  nanočástice stříbra omezují  
  růst mikroorganismů  
  způsobujících zánět

• vhodný od 6 let

V akci také   Coldisept nanoSilver, 
nosní sprej 20 ml; Coldisept 
nanoSilver, ušní kapky 15 ml, 
každý za cenu 219 Kč.

Zdravotnický prostředek.*

akční cena

– 40 Kč

229,-

269,-
akční cena

– 70 Kč

379,-

449,-

ZAŽÍVÁNÍ ZAŽÍVÁNÍZAŽÍVÁNÍ TITANLAXTM

20 sáčků

• k léčbě zácpy a plynatosti
• unikátní kombinace projímadla 

makrogolu, rozpustné vlákniny 
psyllia a simetikonu, který snižuje 
plynatost

Zdravotnický prostředek.*

Iberogast®

50 ml

Pocit plnosti? Bolest břicha  
nebo nadýmání? 

• (bylinný) lék Iberogast  
harmonizuje Vaše zažívání  
a přináší efektivní úlevu

• Iberogast. Expert na Vaše 
zažívací potíže!

V akci také  
Iberogast®, 20 ml, cena 179 Kč; 
Iberogast®, 100 ml, cena 539 Kč.

Iberogast je léčivý přípravek k vnitřnímu 
užití. Léčivý přípravek je složený z tekutých 
extraktů různých částí bylin.  
CH-20220726-53*

akční cena

– 30 Kč

177,-

207,-

akční cena

– 85 Kč

254,-

339,-

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

akční cena

– 12 Kč

40,-

52,-

akční cena

– 44 Kč

167,-

211,-

akční cena

– 25 Kč

174,-

199,-

• 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® Laktobacily 
baby, 30 sáčků, cena 174 Kč.

Doplněk stravy.*

NatureVia®  
Laktobacily 5 Imunita
33 kapslí
1 cps. = 7,09 Kč

znáte  
z TV

OSCILLOCOCCINUM®  
30 dávek

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

• bez věkového omezení 
• může se užívat během těhotenství a kojení

V akci také OSCILLOCOCCINUM®,  
6 dávek, cena 189 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.*

znáte  
z TV

akční cena

– 89 Kč

219,-

308,-

Soledum® 200 mg  
enterosolventní měkké  
tobolky
20 tobolek

• léčí běžné nachlazení  
i zánět průdušek  
a vedlejších nosních  
dutin

• rozpouští hustý hlen,  
a tím usnadňuje vykašlávání

• léčivá látka z eukalyptu s protizánětlivým  
a protivirovým účinkem

V akci také Soledum® 100 mg  
enterosolventní měkké tobolky, 
20 tobolek, cena 144 Kč.

Soledum® 200 mg/Soledum® 100 mg 
enterosolventní měkké tobolky jsou léčivé 
přípravky s léčivou látkou cineolum  
k vnitřnímu užití.*

akční cena

– 21 Kč

234,-

255,-



MINERÁL

VITAMIN

BOLEST BOLESTBOLEST

MAGNEX 375 mg + B6
180 tablet
1 tbl.= 1,22 Kč

• denní dávka hořčíku  
v jedné tabletě

• přispívá ke snížení vyčerpání  
i únavy a napomáhá ke správné 
funkci nervů, svalů a psychiky

•  bez lepku, cukru a laktózy

Doplněk stravy. Nenahrazuje pestrou  
a vyváženou stravu a zdravý životní styl.*

TOPICKÁ BOLEST

akční cena

– 61 Kč

239,-

300,-

MINERÁLMAGNE B6® FORTE
50 potahovaných tablet
1 tbl.= 3,68 Kč

• osvědčená  
kombinace  
hořčíku a vitaminu B6

• efektivní doplnění hořčíku  
na podporu psychiky, nervů  
a energie

V akci také Magne® B6 Balance,  
20 sáčků cena 134 Kč.

Doplněk stravy.*

JÁTRA

VITAMINPLEŤ, KOSTI, 
CHRUPAVKY

akční cena

– 271 Kč

619,-

890,-

•  Ibalgin® 400 mg  
účinné analgetikum:

 › pomáhá při bolesti  
  hlavy, zubů, zad,  
  svalů a kloubů,  
  menstruační bolesti

 › snižuje horečku  
  při horečnatých stavech  
  a zánětlivých onemocněních horních cest dýchacích

 › protizánětlivý účinek
• pro dospělé a dospívající od 12 let
• růžový Ibalgin® je jen jeden

V akci také Ibalgin® Plus,  
24 potahovaných tablet, cena 99 Kč.

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

Ibalgin® 400 mg
48 potahovaných tablet

AKČNÍ NABÍDKA PROSINEC 2022

akční cena

– 92 Kč

354,-

446,-
akční cena

– 36 Kč

184,-

220,-

MARINE  
KOLAGEN Drink
30 sáčků
1 sáček = 20,63 Kč

• beauty drink obsahující kolagen 
z mořských ryb typu I.,II.,III.

•  obsahuje kyselinu hyaluronovou

Doplněk stravy se sladidlem.*

akční cena

– 111 Kč

514,-

625,-
akční cena

– 25 Kč

114,-

139,-

Essentiale® 300 mg
100 tvrdých tobolek

Obsahuje esenciální  
fosfolipidy se třemi  
mechanizmy podpory funkce jater:  
• urychluje obnovu jaterních buněk
• zlepšuje jejich funkci
• podporuje jejich regeneraci

Pro dospělé a dospívající od 12 let  
(o hmotnosti cca. 43 kg).

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití. 
Obsahuje phospholipida sojae praeparata.*

akční cena

– 40 Kč

219,-

259,-

znáte  
z TV

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

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

• obsahuje kyselinu listovou a aktivní folát Metafolin®, 
přispívající k růstu zárodečných tkání včetně placenty, 
dále vitamin D3, lutein

• obsahuje také DHA pro zdravý 
vývoj mozku i očí plodu

• obohacený o železo, zinek,  
selen a hořčík

• od 13. týdne těhotenství do porodu
• neobsahuje lepek ani laktózu 

V akci také Femibion® 3 Kojení,  
28 tablet + 28 tobolek, cena 514 Kč;
Femibion® 1 Plánování & první 
týdny těhotenství, 28 tablet,  
cena 309 Kč.

Doplněk stravy.*

Celaskon® 250 mg
100 tablet

• podporuje odolnost organizmu při chřipce a nachlazení
• zvýšená potřeba užívání např. také v dětství během 

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

• podpořte svoji imunitu 
pravidelným užíváním

Celaskon® 250 mg tablety je lék  
k vnitřnímu užití. Obsahuje acidum 
ascorbicum.*

Olfen Neo Forte
20 mg/g gel, 100 g

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.*

znáte  
z TV

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

Lék na léčbu bolesti:
• hlavy
• zubů
• zad v křížové oblasti
• při menstruaci

V akci také  
VALETOL® 300 mg/150 mg/50 mg 
tablety, 12 tablet, cena 54 Kč.

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

akční cena

– 22 Kč

87,-

109,-
akční cena

– 40  Kč

124,-

164,-

NUROFEN Rapid  
400 mg
30 měkkých tobolek

Rychlá a učinná úleva od horečky a bolesti,  
včetně bolesti hlavy, zad, zubů, či při menstruaci.

V akci také  
NUROFEN Rapid 400 mg,  
20 měkkých tobolek, cena 104 Kč.

Léky k vnitřnímu užití. Obsahují 
ibuprofen.*

znáte  
z TV

akční cena

– 23 Kč

94,-

117,-



* 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.

KOSMETIKA ÚSTNÍ HYGIENA

PÉČE O TĚLOBepanthen®  
Sensiderm krém
20 g

Úleva od svědění  
do 30 minut

• ulevuje od příznaků ekzému
• zklidňuje podrážděnou pokožku i po nošení roušky 

V akci také  
Bepanthen® Sensiderm krém,  
50 g, cena 299 Kč.

Bepanthen® Sensiderm krém je zdravotnický 
prostředek na léčbu příznaků ekzému. 
LMR-CH-20210517-16*

ODVYKÁNÍ  
KOUŘENÍ

PÉČE O TĚLOINDULONA®  
Original krém na ruce
85 ml

Krémy na ruce Indulona mají unikátní  
složení, které poskytuje Vaší  
pokožce všestrannou péči:
• zabraňuje vysušování
• do hloubky vyživuje
• chrání před poškozením vnějšími vlivy
• dodává hebkost
• regeneruje

V akci také  
INDULONA® Original hydratační 
tělový krém, 250 ml, cena 99 Kč; 
INDULONA® Original hydratační 
tělové mléko, 400 ml, cena 99 Kč.

Kosmetický přípravek. Dermatologicky 
testováno.*

PÉČE O VLASY

Nicorette® Mint   
4 mg, lisované pastilky
4x 20 pastilek
ZBAVTE SE ZÁVISLOSTI  
NA KOUŘENÍ.

• zmírňuje chuť na cigaretu
• umožňuje plynule reagovat  

na potřebu doplnění nikotinu v těle
• dovoluje postupné snižování  

dodávané dávky nikotinu
• má osvěžující mátovou příchuť,  

neobsahuje cukr

V akci také další léčivé přípravky  
Nicorette®.

Reklama na léčivý přípravek. Lisované pastilky Nicorette® Mint 4 mg  
obsahují nikotin a jsou k orálnímu podání.*

akční cena

– 150 Kč

769,-

919,-

TePe Original  
ekologické mezizubní  
kartáčky, velikost 4
6 ks
• mezizubní kartáčky vyrobené  

z materiálů z udržitelných zdrojů  
a za využití solární energie

• a to vše bez jakýchkoliv změn 
kvality, funkčnosti nebo designu 
produktu

V akci také TePe Original 
ekologické mezizubní kartáčky 
velikosti 0, 1, 2, 3 a 5, 6 ks, každý 
za cenu 99 Kč.

Zdravotnický prostředek.*

akční cena

– 35 Kč

99,-

134,-

akční cena

– 31 Kč

154,-

185,-

Revitalon FORTE
90+30 kapslí
1 cps. = 3,58 Kč

• pro podporu růstu  
krásných a silných vlasů

• s obsahem 18 účinných látek 
(biotin, selen, zinek a další)

• stačí 1 kapsle denně, výsledky  
již po měsíci užívání

Doplněk stravy.*

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 130 lékárnách PharmaPoint

BOHATÝ BEZLEPKOVÝ  
SORTIMENT

5

3

5

22

2
9

21

2

6

14

4 

6
23

10

Eucerin®  
HYALURON-FILLER 
+ELASTICITY denní krém 
SPF 15
50 ml

• denní krém proti  
stárnutí pleti  
pro zralou pleť

• vhodný pro všechny typy pleti
• vyplňuje hluboké vrásky
• redukuje pigmentové skvrny

V akci také  
další výrobky Eucerin®.

Kosmetický přípravek.*

akční cena

– 53 Kč

619,-

672,-

akční cena

– 10 Kč

50,-

60,-
akční cena

– 173 Kč

429,-

602,-

NOVINKA


