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Akční ceny platí od 1. 3. 2021 do 31. 3. 2021 nebo do vyprodání zásob

MUCONASAL®
PLUS

RÝMA

10 ml

RÝMA
Sinex Vicks Aloe
a Eukalyptus 0,5 mg/ml
nosní sprej

15 ml

• rychle, účinně
a dlouhodobě
uvolní nos
při rýmě
a nachlazení
• navíc osvěží vůní máty
a eukalyptu, které umocní
zážitek z volného dýchání
• vhodný pro dospělé a děti
od 6 let
Volně prodejný lék k nosnímu použití.
Obsahuje tramazolini hydrochloridum.*

ACC® LONG
600 mg šumivé tablety, 20 tbl.

Stačí
1 tableta
1x denně

• léčí vlhký kašel
• 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.*

BRUFEN® 400 mg

– 20 Kč

119,akční cena

99,KAŠEL

znáte
z TV

– 34 Kč

218,akční cena

184,BOLEST

PROSPAN® Sirup
7 mg/ml

119,akční cena

97,KAŠEL

100 ml

50 ml

• přírodní mořská voda
s příměsí mědi na infekční
bakteriální rýmu
• vhodný pro nos náchylný
k infekci - měď působí
protibakteriálně, snižuje
riziko komplikací rýmy
a bakteriální infekce
• vhodný pro všechny věkové
kategorie, těhotné i kojící ženy
V akci také STÉRIMARTM Na ucpaný
nos, 50 ml, cena 204 Kč.
Zdravotnický prostředek, CE 0459.*

TANTUM VERDE®
Lemon

– 28 Kč

222,akční cena

194,BOLEST V KRKU

20 pastilek

• rostlinný léčivý přípravek
• uvolňuje hleny v dýchacích
cestách
• usnadňuje vykašlávání
a ulevuje od kašle
• přípravek je možné úžívat
od narození
PROSPAN® sirup 7 mg/ml je léčivý
přípravek k perorálnímu užití. Obsahuje
účinnou látku Hederae helicis folii
extractum siccum.*

• lék na bolest a zánět v krku a dutině ústní
• pastilky bez cukru ve čtyřech příchutích - Eucalyptus,
Lemon, Mint a Orange and Honey

– 25 Kč

169,akční cena

144,-

169,akční cena

144,-

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

Ibalgin®
DUO EFFECT

30 potahovaných tablet

100 g

¹podle SPC Panadol Extra Novum

– 25 Kč

V akci také TANTUM VERDE® roztok, 120 ml;
TANTUM VERDE® Spray 0,15%, 30 ml;
TANTUM VERDE® Spray Forte
– 25 Kč
0,30%, 15 ml, každý za cenu
147 Kč.
172,-

BOLEST
Panadol Extra
Novum 500 mg/65 mg

• uvolnění účinné látky
do 10 minut¹
• proti mírné až středně
silné bolesti hlavy, zubů,
svalů a kloubů

• poskytuje úlevu
od bolesti hlavy, zad,
kloubů i zubů
• pomáhá při
podvrtnutí, natažení
svalů a působí protizánětlivě

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

Léčivý přípravek k nosnímu podání,
obsahuje léčivou látku oxymetazolinhydrochlorid.*

– 22 Kč

RÝMA

znáte
z TV

100 potahovaných tablet

V akci také BRUFEN® 400 mg,
30 potahovaných tablet,
cena 64 Kč.

• nosní sprej k úlevě od
příznaků ucpaného nosu
• uvolní ucpaný nos během
několika minut, účinek trvá
až na 12 hodin
• obsahuje extrakt z aloe vera
a silici z eukalyptu (cineol)

STÉRIMARTM Cu
Nos náchylný
k infekci

V akci také Panadol Novum 500 mg, 24 potahovaných
tablet, cena 37 Kč; Panadol Extra Rapide 500 mg/65 mg,
12 šumivých tablet, cena 84 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.*

– 9 Kč

108,akční cena

99,-

akční cena

147,TOPICKÁ BOLEST

• kombinace dvou účinných látek ve formě krému
• potlačuje bolest, zmírňuje zánět a urychluje
vstřebávání modřin
• léčí poúrazové stavy a následky sportovních úrazů,
např. otoky, krevní podlitiny, podvrtnutí kloubu
• ulevuje od bolesti zad
• pro dospělé a dospívající od 12 let
V akci také Ibalgin® GEL, 100 g,
cena 144 Kč, Ibalgin® KRÉM,
100 g, cena 144 Kč.
Ibalgin® DUO EFFECT je volně prodejný
lék k vnějšímu použití.*

– 44 Kč

258,akční cena

214,-

AKČNÍ NABÍDKA
Pangrol®
20 000 IU

TRÁVENÍ

50 enterosolventních tablet

ZAŽÍVÁNÍ

BIOPRON® Forte

BŘEZEN 2021

APO-Lactobacillus

30 tobolek

30 kapslí

1 tob. = 7,97 Kč

1 cps. = 6,80 Kč

ZAŽÍVÁNÍ

Máte těžký
žaludek po jídle?
Důvěřujte léku
Pangrol®
• 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 IU,
20 enterosolventních tablet,
cena 114 Kč.
Lék Pangrol® 20 000 IU obsahuje
pancreatinum. Lék k vnitřnímu užití.*

Preventan®
Clasic

– 44 Kč

268,akční cena

224,IMUNITA

• komplex živých probiotik s S.
boulardii a prebiotiky
• Vaše denní dávka života, nejen
na cesty

– 90 Kč

329,-

V akci také BIOPRON® Kids+,
30 tobolek, cena 329 Kč.

akční cena

239,-

Doplňky stravy.*

RAKYTNÍČEK+ multivitaminové želatinky
s rakytníkem bílé vejce

1 tbl. = 4,43 Kč

1 ks = 3,28 Kč

• aktivní podpora imunity již v dutině ústní!
• cucavé tablety
• patentovaná látka ProteQuine® a vitamin C
pro normální funkci imunity
• český originál, balení na 3 měsíce – 85 Kč

• 9 vitaminů a rakytník
na podporu imunity
• skvělá chuť díky obsahu
20 % ovocné šťávy
• bez konzervantů, barviv
a sladidel
• nyní v limitované velikonoční edici

Doplněk stravy.*

GS Vitamin C
1000 se šípky

Doplněk stravy.*

– 55 Kč

259,akční cena

204,IMUNITA

50 ks

90 tablet

V akci také Preventan® Junior,
90 tablet, cena 399 Kč.

• komplexní probiotika s prebiotiky
doplněná o 100 mg brusinkového
extraktu
• obsahuje 10 kmenů a 12 miliard
bakterií v kapsli
• dávkování : stačí 1 kapsle denně

484,akční cena

399,VITAMIN

100+20 tablet
1 tbl. = 1,99 Kč

– 15 Kč

V akci také RAKYTNÍČEK+ multivitaminové želatinky s rakytníkem, tyrkysové vejce,
fialové vejce, žluté vejce nebo červené vejce, 50 ks, každý za cenu 164 Kč.
Doplněk stravy.*

VITAR Vitamin
D3 FORTE
1000 IU

VITAMIN

GS Vitamin D3
400 IU kapky

179,akční cena

164,VITAMIN

10,8 ml
1 ml = 17,50 Kč

90 tablet
1 tbl. = 0,86 Kč

• obohacen
o přírodní sílu šípků
• navíc unikátní tableta
TIME-RELEASE zajišťující
postupné uvolňování
• vitamin C podporuje
imunitu a přispívá ke snížení míry
únavy a vyčerpání
V akci také GS Vitamin C 500 se šípky,
100+20 tablet, cena 164 Kč.
Doplněk stravy.*

NOVINKA
Pro vaše kosti,
zuby, imunitu

– 40 Kč

279,akční cena

239,-

• silná dávka slunečního vitaminu D3
• pro podporu imunity
• k udržení zdravých kostí a zubů
• ke správnému fungování svalů
• s příchutí maliny
Doplněk stravy.*

Celaskon® 500 mg červený pomeranč

– 18 Kč

95,akční cena

77,-

• kapky pro imunitu
celé rodiny, silné kosti
a zdravé zuby
• obsahují 400 IU vitaminu D
v jediné kapce
• navíc s olejem pro vyšší
vstřebatelnost vitaminu D
Doplněk stravy.*

– 31 Kč

220,akční cena

189,VITAMIN

30 šumivých tablet
– 30 Kč
• posiluje odolnost organismu při infekčních onemocněních
jako chřipka a nachlazení
• zmírňuje a zkracuje příznaky chřipky a nachlazení
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje acidum ascorbicum.*

169,akční cena

139,-

www.pharmapoint.cz

enterosolventní měkké tobolky

RÝMA
Olynth® HA
1 mg/ml, nosní sprej, roztok

Otrivin MENTHOL
1 mg/ml nosní sprej

20 tobolek

10 ml

roztok 10 ml

NACHLAZENÍ

Soledum® 200 mg

Expert na zánět
průdušek, dutin
a nachlazení!
• potlačuje zánět v průduškách
• rozpouští usazený hustý hlen
• usnadňuje namáhavé vykašlávání
• ulevuje od akutního zánětu vedlejších nosních dutin
V akci také Soledum® 100 mg
enterosolventní měkké tobolky,
20 tobolek, cena 144 Kč.

– 25 Kč

199,-

Soledum® 200 mg a Soledum® 100 mg
enterosolventní měkké tobolky
je registrovaný lék s účinnou látkou
cineolum. K vnitřnímu užití.*

akční cena

174,-

• nosní sprej, který pomáhá
rychle uvolnit ucpaný nos do
2 minut a při zánětu dutin
• aplikace ráno a večer zajistí
úlevu od ucpaného nosu až
na 24 hodin
• neobsahuje konzervanty

• rychle uvolňuje
ucpaný nos
• zvlhčuje nosní sliznici
• účinek po dobu 10. hodin
• neobsahuje konzervační látky
V akci také ostatní 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.*

– 20 Kč

117,akční cena

97,-

V akci také Otrivin 1 mg/ml nosní
sprej, roztok 10 ml, cena 84 Kč;
Otrivin Rhinostop 0,5 mg/ml
+ 0,6 mg/ml nosní sprej, roztok
10 ml, cena 149 Kč.
Otrivin Menthol 1 mg/ml nosní sprej,
roztok, Otrivin 1 mg/ml nosní sprej a
Otrivin Rhinostop 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml
nosní sprej, roztok obsahují xylometazolin.
Léky k podání do nosu.*

BOLEST
Ibalgin®
Rapidcaps, měkké tobolky
400 mg

Voltaren Emulgel
10 mg/g gel
150 g

60 kapslí

30 měkkých tobolek

Voltaren
Emulgel
působí přímo
v místě bolesti
trojím účinkem:
• uleví od bolesti
• tlumí zánět
• zmenšuje otok

1 cps. = 8,65 Kč

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
– 20 Kč
Pro dospělé a dospívající od 12 let.
(od 40 kg tělesné hmotnosti)
119,-

akční cena

Ibalgin Rapidcaps 400 mg měkké
tobolky je volně prodejný lék k vnitřnímu
užití. Obsahuje ibuprofenum.*
®

99,SRDCE

A KREVNÍ OBĚH
VITAR
Koenzym Q10 30 mg

60 kapslí
1cps. = 2,90 Kč

RÝMA

TOPICKÁ BOLEST

ALAVISTM MAXIMA
BESTIER Tribulus

– 22 Kč

116,akční cena

94,-

SPORTOVNÍ
VÝŽIVA

znáte
z TV

V akci také Voltaren Rapid 25 mg, 20 měkkých tobolek,
cena 119 Kč; Voltaren 140 mg léčivá náplast, 5 ks, cena
297 Kč.
Voltaren Emulgel 10 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.*

PRIESSNITZ
ŽÍLY A CÉVY
MEDICAL

– 23 Kč

270,akční cena

247,KŘEČOVÉ ŽÍLY

– 100 Kč
• stále mládí a síla
• extra porce testosteronu
i do Vaší ložnice
Doplněk stravy.*

BIVENOL micro

619,akční cena

519,ŽÍLY A CÉVY

60+10 tablet
1 tbl. = 2,70 Kč

125 ml

• pro zdravé srdce
• s obsahem koenzymu Q10
získaného přirozeným biologickým
procesem bakteriální fermentace
• thiamin pro správnou činnost srdce
• vitamin E a selen k ochraně buněk před oxidativním
stresem a tím i stárnutím
V akci také VITAR Koenzym Q10
FORTE 60 mg, 60 kapslí, cena
234 Kč; VITAR Koenzym Q10 MAX
100 mg, 60 kapslí, cena 304 Kč.

– 64 Kč

Doplněk stravy.*

238,akční cena

174,-

– 38 Kč
• proti křečovým žilám
• proti otokům a bolesti nohou
• rychle účinkuje, rychle pomůže
Zdravotnický prostředek.*

262,akční cena

224,-

• pro normální činnost
kardiovaskulárního systému
• mikronizované částice za účelem
zvýšení vstřebatelnosti
a využitelnosti účiných látek
Doplněk stravy.*

Elmex® zubní pasta
75 ml
Remineralizuje postižené oblasti
zubní skloviny a účinně chrání zuby
před zubním kazem.
Kosmetický přípravek.*

– 66 Kč

255,akční cena

189,ÚSTNÍ HYGIENA

Při koupi
2 ks zubní
pasty NAVÍC
ústní voda
za 0,01 Kč

+

2+1

AKČNÍ NABÍDKA
Prostamol® UNO

PROSTATA

90 měkkých tobolek

znáte
z TV

UROVAL®
D-manosa

MOČOVÉ CESTY

BŘEZEN 2021

DETOXIKACE

TEREZIA
Ostropestřec + Reishi

15 sáčků

60 kapslí

1 sáček = 13,27 Kč

1 cps. = 3,98 Kč

Řešení z přírody
pro akutní
i dlouhodobou péči
• tradiční rostlinný lék na problémy s močením
způsobené zbytnělou prostatou
• nenarušuje sexuální funkce
Volně prodejný lék obsahující extrakt
Serenoa repens. K vnitřnímu užití, po
vyloučení závažných příčin obtíží lékařem.
Použití tohoto tradičního rostlinného
léčivého přípravku je založeno výlučně
na zkušenosti z dlouhodobého použití.*

MAGNE B6®
FORTE tablety

– 99 Kč

758,akční cena

659,ÚNAVA

50 potahovaných tablet
1 tbl. = 3,48 Kč

• tablety obsahují citrát hořčíku
pro účinné doplnění hořčíku
• hořčík a vitamin B6 přispívají
ke snížení míry únavy a vyčerpání
a k normální psychické činnosti
Doplněk stravy.*

– 23 Kč

197,akční cena

174,-

• snadno se užívá
– sáčky s rozpustným
práškem pro přípravu nápoje
• vysoká dávka D-manosy v 1 sáčku
- 2 000 mg
• vhodné také pro těhotné a kojící
ženy a děti od 3 let
Doplněk stravy.*

Zvlhčující oční
kapky Systane™
ULTRA bez
konzervačních
látek poskytují
suchým,
unaveným
a podrážděným
očím rychlou úlevu.
V akci také SystaneTM COMPLETE
zvlhčující oční kapky, 10 ml,
cena 277 Kč.
Zdravotnický prostředek.*

60 kapslí
1 cps. = 5,82 Kč

Doplněk stravy.*

174,-

Doplněk stravy.*

60 kapslí

1 cps. = 5,80 Kč

199,-

199,-

zvlhčující oční kapky, 10 ml

30 kapslí

akční cena

akční cena

BEZ KONZERVAČNÍCH LÁTEK

TEREZIA Černý
česnek

**obsahuje vitaminy C a D3, selen
a zinek

269,-

• ostropestřec pomáhá
k očistě jater a jejich regeneraci
• v kombinaci s reishi
a černým bezem pro podporu
obranyschopnosti organizmu
• bez příměsí a konzervačních látek

Silybin Active
complex

SystaneTM ULTRA

IMUNITA
Barny´s
ULTRA-C Imuno complex

Silná 4 pro vaši imunitu!**
Kombinace vitaminů C a D3 v bioaktivní formě
a organicky vázaných minerálů zinku a selenu
pro každodenní podporu imunitního – 25 Kč
systému.

– 70 Kč

• česnek pomáhá regulovat hladinu
cholesterolu a lipidů v krvi
• podporuje imunitu
• bez zápachu a palčivé chuti
• nedráždí sliznice zažívacího ústrojí
Doplněk stravy.*

Betaglukan IMU 200 mg

OČI

– 50 Kč

289,akční cena

239,JÁTRA

1 cps. = 4,73 Kč

– 77 Kč

314,akční cena

237,IMUNITA

– 77 Kč
Komplexní podpora jater má až
10krát vyšší biologickou dostupnost
než silymarin.
Doplněk stravy.*

361,akční cena

284,-

IMUNITA
Bioaktivní®
Selen+Zinek FORTE

60 tablet
1 tbl. = 5,23 Kč

– 70 Kč

419,akční cena

349,-

• přispívá ke správné funkci imunity
horních cest dýchacích
• příspívá ke zdravým vlasům,
nehtům a pokožce
• vhodné pro děti od 3 let, těhotné
a kojící
Doplněk stravy.*

– 36 Kč

350,akční cena

314,IMUNITA

60 tobolek / 1 tob. = 5,28 Kč
• obsahuje 200 mg přírodního betaglukanu, 150 mg inulinu a 5 µg vitaminu D
• vitamin D přispívá k normální funkci imunitního systému
• vhodný k dlouhodobému užívání
• pouze 1 tobolka denně
Doplněk stravy.*

– 82 Kč

399,akční cena

317,-

AKČNÍ NABÍDKA
Olfen, gel

TOPICKÁ BOLEST

ALMIRAL® gel

TOPICKÁ BOLEST

100 g

100 g

BŘEZEN 2021

Procto-Glyvenol®
rektální krém

HEMOROIDY

30 g

znáte
z TV

• rychle a účinně ulevuje od bolesti zad,
svalů a kloubů
• s příjemným chladivým efektem
V akci také Olfen 140 mg léčivé
náplasti, 5 ks, cena 209 Kč.
Olfen, gel a Olfen léčivá náplast jsou léčivé
přípravky k zevnímu použití. Obsahují
účinnou látku diclofenacum natricum.*

GS Vápník, Hořčík,
Zinek PREMIUM

– 30 Kč

189,akční cena

159,IMUNITA

• chladivý gel působící proti
bolesti, otoku, zánětu
• obsahuje léčivou látku doklofenak
• nezanechává mastný film na
pokožce
Lék k vnějšímu použití.*

Magnesium B6
Active

– 30 Kč

177,akční cena

147,MINERÁL

Lék pro místní léčbu vnějších
a vnitřních hemoroidů.
Procto-Glyvenol® 50 mg/g + 20 mg/g
rektální krém je volně prodejný léčivý
přípravek k rektálnímu podání.*

NiQuitin® Clear

60 tablet

7 ks

1 tbl. = 1,45 Kč

1 tbl. = 2,73 Kč

• pomoc při odvykání kouření
• 24 hodinová kontrola při
odvykání kouření, zmírní
abstinenční příznaky
• náplasti přípravku NiQuitin®
Clear se mohou používat buď
samostatně, nebo v kombinaci
s orálními formami nikotinu
• kombinovaná terapie náplastí
a pastilek je účinnější než
samotná náplast**

V akci také GS Vápník, Hořčík,
Zinek PREMIUM, 30 tablet,
cena 77 Kč
Doplněk stravy.*

– 29 Kč

218,akční cena

189,-

10 ml

ODVYKÁNÍ
KOUŘENÍ

znáte
z TV

– 31 Kč
Hořčík v organické, vysoce
vstřebatelné formě s vysokou
biologickou dostupností.
Doplněk stravy.*

PHYSIOMER®
Hypertonický

195,akční cena

164,RÝMA

V akci také NiQuitin® mini 4 mg lisované pastilky, 3x20 ks,
cena 454 Kč; NiQuitin® Freshmint 4 mg, 100 žvýkacích
gum, cena 674 Kč; NiQuitin® mini
4 mg lisované pastilky, 20 ks,
cena 209 Kč; NiQuitin® Clear 14 mg – 75 Kč
transdermální náplast, 7 ks,
529,cena 454 Kč.
Transdermální náplast - lék na vnější
užití. Pastilky a žvýkačky – léky k užití
v ústní dutině. Obsahují nikotin.*

HERPESIN® KRÉM

akční cena

454,OPARY

5g

135 ml

• čistí nosní sliznici
a pomáhá tak
odstraňovat viry
a bakterie
• snižuje otok nosní
sliznice při rýmě
• 100% přírodní
mořská voda bohatá
na minerály

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

Nasivin® Sensitive je lék k nosnímu
podání s léčivou látkou oxymetazolinhydrochlorid.*

164,-

**Určeno pro zmírnění abstinenčních příznaků u silných kuřáků.

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

V akci také Nasivin® Sensitive
pro děti 0,25 mg/ml nosní sprej,
roztok, 10 ml, cena 97 Kč.

185,akční cena

21 mg, transdermální náplast

100+30 tablet

• zdravé kosti, zuby,
nehty, imunita
• vápník a hořčík jsou
důležité pro zdravé
a pevné zuby
• navíc mangan
a vitaminy D3 a K
podporují zdravé
a silné kosti
• zinek, měď a vitamin B6
podporují imunitu

– 21 Kč

– 13 Kč

110,akční cena

97,-

V akci také PHYSIOMER® Baby,
115 ml, PHYSIOMER® Baby
hypertonic, 60 ml, PHYSIOMER®
Gentle Jet&Spray, 135 ml,
PHYSIOMER® Kids, 115 ml,
každý za cenu 204 Kč.
Zdravotnický prostředek.*

– 25 Kč

229,akční cena

204,-

Herpesin® krém se používá
při léčbě oparu rtů a obličeje
u dospělých i dětí.
Herpesin® krém je léčivý přípravek
k zevnímu použití. Obsahuje účinnou
látkou aciklovir.*

– 36 Kč

220,akční cena

184,-

* 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.

PLANTHÉ

KOSMETIKA

Hyaluronové sérum omlazující
50 ml

znáte
z TV

– 55 Kč

Kosmetický přípravek.*

KOSMETIKA

PLEŤ, KOSTI,
CHRUPAVKY

MARINE
KOLAGEN Drink
30 sáčků
1 sáček = 19,63 Kč

30 ml

Lékárenské hyaluronové
sérum s účinnými látkami
pro dokonalé vyplnění vrásek, vypnutí,
hydrataci a omlazení pleti.
V akci také PLANTHÉ Arganový
olej regenerační, 50 ml, cena 344 Kč;
PLANTHÉ Meruňkový olej vyživující,
50 ml, cena 174 Kč; PLANTHÉ
Moringový olej zkrášlující, 50 ml,
cena 384 Kč; PLANTHÉ Tea Tree oil
ošetřující, 15 ml, cena 174 Kč.

Eucerin®
HYALURON-FILLER
+ELASTICITY
3D sérum

399,akční cena

344,-

• sérum s patentovaným thiamidolem
• redukuje pigmentové skvrny,
vyplňuje vrásky a zlepšuje pružnost pleti
• vhodné jako základ pod denní
– 116
nebo noční krém
V akci také ostatní přípravky
Eucerin®.
Kosmetický přípravek.*

Kč

1035,akční cena

919,-

– 161 Kč

750,-

Beauty drink obsahující kolagen
z mořských ryb typu I.II.III.

akční cena

589,-

Doplněk stravy se sladidlem.*

VITAMIN
Pharmaton®
WOMAN Energy 30+

INTIMNÍ HYGIENA
Beliema®
Pro-Sensitive Intim gel

Podložky MoliCare® INKONTINENCE
Bed Mat 9 kapek 60x90 cm

30 potahovaných tablet

200 ml

15 ks

1 tbl. = 6,47 Kč

V akci také Pharmaton® MAN Energy
30+, 30 potahovaných tablet, cena
194 Kč; Pharmaton® GERIAVIT
Vitality 50+, 100 potahovaných
– 44 Kč
tablet, cena 589 Kč; Pharmaton®
GERIAVIT Vitality 50+,
238,30 potahovaných tablet,
akční
cena
cena 234 Kč.
Doplněk stravy.*

NOVINKA

Pro denní intimní hygienu
a ochranu před podrážděním

Doplňky stravy se speciálním složením,
které odpovídá specifickým potřebám
ženského organismu.

194,-

• jemně myje, zklidňuje a hydratuje
citlivou pokožku
• zklidňující složení chránící
před podrážděním
• mycí gel bez parfému a barviv
V akci také Beliema®
Active-Control Intim gel,
200 ml, cena 79 Kč.
Kosmetické přípravky.*

– 40 Kč

119,akční cena

79,-

BOHATÝ BEZLEPKOVÝ
SORTIMENT

• MoliCare® Bed
Mat 9 kapek jsou nejsavější
podložky na českém trhu
• rozměr 60x90 cm, přesně
na šířku běžného lůžka
• komfort pacienta zajišťuje jemná
netkaná textilie na povrchu
• vhodná i pro malé děti

– 50 Kč

259,-

V akci také další podložky
MoliCare®.

akční cena

209,-

Zdravotnický prostředek.*
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Vámi vybrané produkty na bezlepek.pharmapoint.cz
si můžete vyzvednout ve více než 155
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. Ilustrační obrázky.

