Péče o dítě

AKČNÍ NABÍDKA

www.pharmapoint.cz

BŘEZEN–DUBEN 2021
Akční ceny platí od 15. 3. do 11. 4. 2021 nebo do vyprodání zásob

VYLEPŠENÉ
SLOŽENÍ
• Ještě více mléčného tuku
• Bez palmového oleje

HiPP 3 JUNIOR Combiotik

-20 %

-8 %

500 g
100 g = 49,80 Kč
HiPP Combiotik - nic není blíže
mateřskému mléku. Pokud nemůžete kojit,
vyzkoušejte HiPP s kombinací
a
**.
**přírodní kultury mléčného kvašení

V akci také HiPP 2 BIO Combiotik, 500 g,
cena 269 Kč, HiPP 4 JUNIOR Combiotik,
500 g, cena 249 Kč.

Sunar Complex 2, 3, 4 a 5, 600 g
100 g = 33,17 Kč

-18 %

199 Kč
249 Kč

-21 %

289 Kč

Sunar Premium 2, 3 a 4, 600 g
100 g = 48,17 Kč

-20 %

Akce se nevztahuje na počáteční mléko. Kojení je
pro kojence nejlepší. Výživu konzultujte s lékařem.
Potravina pro zvláštní výživu.*

314 Kč

-17 %

– 40 Kč

289,akční cena

249,-

LEROS® BABY
Dětský čaj bylinný

-24 %

20 sáčků
1 sáček = 2,15 Kč

Sunar Gravimilk
300 g,
různé druhy
100 g = 43,00 Kč

129 Kč
159 Kč

Sunar mléčná
kašička 225 g,
různé druhy

100 g = od 26,22 Kč

od

59 Kč
75 Kč

Sunar rozpustný
nápoj 200 g,
různé druhy
100 g = 39,50 Kč

79 Kč
99 Kč

Sunar BIO
kapsička 100 g,
různé druhy

29 Kč
35 Kč

Sunar Cool
ovoce 120 g,
různé druhy

100 g = 15,83 Kč

19 Kč
25

Kč

Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. Kojenecká výživa by měla být podávána pouze na doporučení lékaře. Způsob
přípravy, dávkování a další informace na obalech výrobku. Akce se nevztahuje na počáteční kojeneckou výživu. Komplementární
výživa by měla být součástí pestré a vyvážené stravy. Potravina pro zvláštní výživu.*

Čajová směs vhodná pro doplnění
pitného režimu dětí i dospělých.
V akci také všech 15 čajů LEROS® BABY a 2 čaje
LEROS® Dětský bylinný čaj s heřmánkem,
akční cena od 34 Kč.
Doplněk stravy.*

– 17 Kč

60,akční cena

43,-

HOREČKA

Panadol pro děti
jahoda 24 mg/ml
perorální suspenze

100 ml

100 ml

Expert na bolest
v krku u dětí!

Panadol pro děti jahoda 24 mg/ml
perorální suspenze je lék k vnitřnímu
užití. Panadol Baby 125 mg čípky
a Panadol Junior 250 mg čípky jsou
léky k použití do konečníku. Obsahují
paracetamol.*

– 11 Kč

135,akční cena

124,ZAŽÍVÁNÍ

NATUREVIA®
LAKTOBACÍLKY Baby
30 sáčků

– 30 Kč

219,akční cena

189,-

Junior-angin jsou zdravotnické
prostředky.*

VITAMIN

The Simpsons
Omega 3 s vitaminy D a E
60 ochucených žvýkacích kapslí

1 sáček = 5,97 Kč

• probiotika obohacena
prebiotiky pro kojence
a malé děti
• nově v praktických
vysypávacích sáčcích
• min.1 miliarda aktivních
mikroorganismů v 1 sáčku

V akci také Junior-angin pro děti,
24 pastilek, cena 164 Kč;
Junior-angin lízátka pro děti, 8 ks,
cena 144 Kč.

HUMER
Hygiena nosu
100% mořská
voda pro děti

NOS

150 ml

• ulevuje od bolesti v krku
• zklidňuje podrážděné sliznice
• zmírňuje dráždivý kašel
• ve formě třešňového sirupu
bez alkoholu, cukru, lepku,
konzervantů a barviv pro děti již
od 1 roku

• snižuje horečku a mírnou
až středně silnou bolest
• vhodný pro děti od 3 měsíců
• neobsahuje alkohol a barviva
V akci také Panadol Baby 125 mg,
10 čípků, cena 67 Kč; Panadol Junior
250 mg, 10 čípků, cena 67 Kč.

NACHLAZENÍ

Junior-angin sirup
pro děti

• pro každodenní hygienu
nosu
• zvlhčuje nosní sliznici
• odstraňuje nečistoty
z nosní sliznice (alergeny,
prach, …)
• vhodné pro dlouhodobé
používání
V akci také HUMER mořská voda
hypertonická, 50 ml, cena 164 Kč;
HUMER mořská voda pro dospělé,
150 ml, cena 167 Kč.
Zdravotnické prostředky.*

Colafit JUNIOR

– 22 Kč

189,akční cena

167,KOLAGEN

60 kostiček
1 kostička = 4,82 Kč

1 cps. = 3,23 Kč

• ochucené želatinové kapsle
s příchutí tutti frutti, které
obsahují kvalitní rybí olej
• látky obsažené v kapslích
přispívají k normální činnosti
mozku a srdeční činnosti
• vitamin D je potřebný pro růst
a vývin kostí u dětí

– 16 Kč

V akci také NATUREVIA®
LAKTOBACÍLKY třešňové,
33 pastilek, cena 177 Kč.
Doplněk stravy.*

195,akční cena

179,-

V akci také The Simpsons Multivitamin
+ kolostrum, 45 tablet, cena 114 Kč;
The Simpsons Multivitamin želé,
50 ks, cena 114 Kč; The Simpsons
Multivitamin, 20 šumivých tablet,
cena 57 Kč.
Doplněk stravy.*

DRILL, na bolest v krku

– 96 Kč

290,akční cena

194,-

• čistý krystalický
lyofilizovaný kolagen
v měkkých kostičkách,
doplněný extraktem
z růže šípkové pro udržení
normálního stavu kloubů
• s jahodovou příchutí
• dávkování 1 kostička
denně
• balení na 2 měsíce užívání
Doplněk stravy.*

– 90 Kč

379,akční cena

289,BOLEST V KRKU

24 pastilek
• dvojí účinek:
› antiseptikum snižuje počet patogenů způsobujících bolest v krku
› lokální anestetikum mírní bolest
• určen pro děti od 6 let
V akci také DRILL BEZ CUKRU PASTILKY, na bolest v krku, 24 pastilek
a DRILL RŮŽOVÝ MED PASTILKY, na bolest v krku, 24 pastilek, každý za cenu 99 Kč.
DRILL je léčivý přípravek k orálnímu užití.*

– 60 Kč

159,akční cena

99,-

* 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.

DĚTSKÁ VÝŽIVA

Nutrilon® 2
800 g
100 g = 46,13 Kč

Využijte
akci 5+1 NAVÍC
za 0,01 Kč

IMUNITA

Barny´s
Kolostrum s beta-glukany

Probicus®
+ vitamin D3

30 kapslí

9 ml

IMUNITA

1 ml = 23,22 Kč

1 cps. = 9,13 Kč

• pro podporu imunity
a zdravého vývoje Vašeho
miminka**
• s unikátní směsí prebiotik GOS/FOS
inspirovanou mateřským mlékem
V akci také Nutrilon® 2–5 včetně
příchutí, 800 g, každý za cenu 369 Kč.

Podpora zdraví a imunity**
přirozenou cestou

Kojení je nejlepším způsobem výživy kojenců. Kojenecká výživa
by měla být používána na doporučení
– 30 Kč
lékaře. **Nutrilon, tak jako všechna
pokračovací kojenecká mléka, obsahuje
399,vitaminy C a D, které přispívají k normální
funkci imunitního systému; vitamin D
akční cena
potřebný pro normální růst a vývoj kostí
u dětí. Způsob použití a další informace
na obalech. Potravina pro zvláštní výživu.*

369,-

GS Mamavit

VITAMIN

90 tablet

V akci také GS Mamavit
Prefolin®+DHA+EPA,
30 tbl. + 30 cps., cena 454 Kč.
Doplněk stravy.*

**vitamin C, selen a zinek pro
správnou funkci imunitního systému
Doplněk stravy.*

Femibion® 3 Kojení

– 41 Kč

315,akční cena

274,VITAMIN

(4 týdenní balení) 28 tablet+28 tobolek

1 tbl. = 5,49 Kč

• pro období plánování
těhotenství, těhotenství
a kojení
• obsahuje 800 µg kyseliny
listové v přirozené formě
s vyváženou kombinací
22 vitaminů a minerálů
• vyvinuto ve spolupráci
s odborníky z ÚPMD
v Praze – Podolí

• obohaceno o patentovaný
beta-glukan Yestimun®

574,akční cena

494,-

V akci také Femibion® 1 Plánování
& první týdny těhotenství,
28 tablet, cena 309 Kč;
Femibion® 2 Těhotenství,
28 tablet+28 tobolek, cena 517 Kč.
Doplněk stravy.*

Doplněk stravy.*

PROLACTON®
Pro děti

– 46 Kč

255,akční cena

209,ZAŽÍVÁNÍ

30 tobolek

• jedinečné složení
pro specifické potřeby
Vás i Vašeho miminka
v období kojení
• obsahuje kyselinu
listovou a aktivní folát
Metafolin®, vitamin D3,
lutein a DHA
• obohacený o cholin,
železo, vápník, zinek,
selen a vitamin A

– 80 Kč

• probiotické kmeny
jsou vzájemně kompatibilní
• technologe Bio-support™
• uloženy ve víčku
• vitamin D3 je z přírodního zdroje

1 tob. = 5,13 Kč

– 82 Kč

599,akční cena

517,-

Calgel®, orální gel

• probiotika pro děti od 3 let
• optimalizovaná kombinace laktobacilů a bifidobakterií
zohledňující potřeby dětského organismu
• vyvážený komplex 5 kmenů bifidobakterií
a laktobacilů - 1,5 miliardy živých bakterií
s garancí množství po celou dobu použitelnosti
• pohodlné užívání s možností
– 34 Kč
vysypat obsah tobolky
do vlažného mléka či jídla
188,• dávkování: 1 tobolka denně
akční cena
během jídla
Doplněk stravy.*

154,-

PÉČE O ZUBY

10 g

– 13 Kč
• zmírňuje bolest způsobenou prořezáváním
zoubků a zklidňuje podrážděné dásně batolat a kojenců
• má mírné antiseptické účinky - zastavuje růst choroboplodných zárodků
Reklama na léčivý přípravek. Orální gel obsahuje lidokain-hydrochlorid a cetylpyridin-chlorid a je k podání do úst.*

1+1
99,112,-

akční cena

* 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.

Sudocrem®
MULTI-EXPERT

PÉČE O TĚLO

Zdravotnický prostředek.*

PÉČE O TĚLO

60 ml

znáte
z TV

125 g

• odborník na různé
potřeby pokožky
• ochranný krém pro podporu léčby
a prevence: plenkové dermatitidy,
odřenin a podrážděné pokožky

Bi-Oil® Pečující olej

– 22 Kč

166,akční cena

144,-

• Bi-Oil® tělový a pleťový olej
• pomáhá zlepšit vzhled jizev
a strií a sjednocuje tón
pokožky
• je nekomedogenní a určený
i pro citlivou pokožku
V akci také Bi-Oil® Pečující olej,
200 ml, cena 589 Kč.
Kosmetický přípravek.*

INDULONA®
Hydratační tělové
mléko ORIGINAL

PÉČE O TĚLO

400 ml
• obohacené o kyselinu hyaluronovou,
která účinně pečuje o pokožku
a pomáhá jí udržovat přirozenou
úroveň hydratace
• obsažený glycerin podporuje zdravý
vzhled pokožky, pomáhá zlepšovat její
hydrataci a chrání ji před vnějšími vlivy
• mléko s hedvábnou texturou zanechává
pokožku jemnou, vláčnou
– 23
a hydratovanou
• pro všechny typy pokožky

– 75 Kč

299,akční cena

224,-

V akci také ostatní přípravky
INDULONA®.
Kosmetický přípravek.*

Kč

130,-

akční cena

107,-

OTEVÍRACÍ DOBA:
Po-Pá: 7.30 – 17.30
So: 7.30 – 11.00

Lékárna U kašny Uh. Brod
Z vašich nákupů přičítáme body do vašeho konta. Na spolehlivém
přístroji CORAZON Plus vám změříme krevní tlak, výšku, váhu
a index tělesné hmotnosti (BMI) na klasifikaci obezity. Pro držitele
naší klientské karty ZDARMA.

ADRESA:
Masarykovo nám. 135, 688 01 Uherský Brod
KONTAKT:
tel. Uh. Brod: 572 634 040
e-mail: u-kasny@seznam.cz

