AKČNÍ
NABÍDKA

DuBeN 2019

Akční ceny platí od 01. 04. 2019 do 30. 04. 2019 nebo do vyprodání zásob

VALETOL®

BOLEST

300 mg/150 mg/50 mg tablety
24 tablet

Sanorin®
1‰ nosní sprej,
roztok

RÝMA

www.pharmapoint.cz

Hedelix® sirup

KAŠEL

100 ml

10 ml

– 20 Kč
Lék působící proti bolesti hlavy a
zubů, menstruační bolesti, migréně
a bolesti v kříži.
Lék k vnitřnímu užití*

Hylak® forte

94,akční cena

74,TRÁVENÍ

100 ml

znáte
z TV

• uvolní ucpaný nos a nosní dutiny
• snižuje otok nosní sliznice
V akci také Sanorin® 0,5‰ nosní
sprej, roztok, 10 ml, cena 79 Kč.
Léčivý přípravek s účinnou látkou
Naphazolini nitras k nosnímu podání*

– 15 Kč

94,akční cena

79,-

ALERGIE
Flixonase
50 mikrogramů/dávka
nosní sprej,
suspenze

• Expektorans ve formě
sirupu
• obsahuje hustý extrakt
z břečťanového listu
• podpůrná léčba při kašli
provázejícím nachlazení
• již od narození
Použití tohoto tradičního rostlinného
léčivého přípravku je založeno výlučně
na zkušenosti z dlouhodobého použití.
Lék k vnitřnímu užití.*

Analergin

– 42 Kč

166,akční cena

124,ALERGIE

30 potahovaných tablet

60 dávek

znáte
z TV
• obnovuje přirozené
prostředí ve střevě,
čímž přispívá k rychlé
úpravě narušené
mikrobiální rovnováhy
• vhodný pro dospělé i děti včetně
kojenců
Lék k vnitřnímu užití*

DIAMizin
Gurmar

– 35 Kč

194,akční cena

159,CUKR V KRVI

• nosní sprej na léčbu alergické rýmy
• ulevuje od kýchání, svědění nosu,
ucpaného nosu, svědění a slzení očí
• komplexní úleva od alergické rýmy
po 24 hodin již v 1 dávce
Flixonase 50 mikrogramů/dávka nosní
sprej, suspenze je lék k nosnímu užití.
Obsahuje flutikason-propionát.*

COLAFIT

– 70 Kč

379,akční cena

309,KOLAGEN

60 kostiček
1 kostička = 5,65 Kč

150 kapslí

• přípravek proti alergiím
• ke zmírnění nosních a očních
příznaků sezónní a celoroční
alergické rýmy
• ke zmírnění příznaků chronické
kopřivky nejasného původu
Lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou
cetirizin*

Lioton®
100 000 gel
100 g

1 cps. = 2,79 Kč

– 25 Kč

119,akční cena

94,-

KŘEČOVÉ ŽÍLY

znáte
z TV

znáte
z TV

• přispívá k udržení normální hladiny cukru v krvi¹
• pomáhá udržovat tělesnou váhu¹
• snižuje chuť na sladké¹
¹Gymnema sylvestre

V akci také DIAMizin Gurmar,
50 kapslí, cena 199 Kč.
Doplněk stravy*

– 87 Kč

506,akční cena

419,-

• čistý krystalický kolagen ve
formě měkkých, snadno
polykatelných kostiček
• balení na 2 měsíce užívání – stačí
pouze 1 kostička denně
• bez barviv a přídavných látek
Doplněk stravy*

– 106 Kč

445,akční cena

339,-

• pro léčbu křečových žil a jejich příznaků
• úleva pro těžké, bolavé, oteklé nohy
• pro léčbu poúrazových poškození – 54 Kč
svalů, šlach a vazů
• pro léčbu pohmožděnin, modřin,
313,otoků

akční cena

Lék s účinnou látkou sodná sůl heparinu.
Ke kožnímu podání.*

259,-

AKČNÍ NABÍDKA
GS Koenzym
Q10 60 mg

ENERGIE

KLOUBY
PRIESSNITZ
Kolageny+Boswellie

30+30 kapslí

90+30 tablet

1 cps. = 3,98 Kč

1 tbl. = 2,12 Kč

• optimální dávka 60 mg
koenzymu Q10 s vysokou
vstřebatelností
• biotin pro normální
energetický
metabolismus,
psychickou a nervovou
činnost
V akci také GS Koenzym Q10 30 mg,
30+30 kapslí, cena 169 Kč.
Doplněk stravy*

– 43 Kč

282,akční cena

239,-

VITAMÍN
MAGNESIUM
LACTATE BIOMEDICA
500 mg
Balení 30

50 tablet

tablet Pyridoxinu
NAVÍC

• léčivý přípravek doplňuje hladinu hořčíku v organizmu
• pro normální funkci nervového, svalového, srdečněcévního a imunitního systému

– 14 Kč

V akci také MAGNESIUM LACTATE
BIOMEDICA 500 mg, 100 tablet,
cena 94 Kč.
Volně prodejné léčivo reg.č. 39/242/14-C*

GS Dormian
RAPID

61,akční cena

47,SPÁNEK

• čtyřměsíční péče o Vaše klouby1
• obsahuje kolagen typu I + II
a nejdůležitější nativní kolagen
II typu
Vitamín C

– 51 Kč

305,-

254,-

Doplněk stravy*

GS Omega 3
CITRUS

BIOFREEZE® gel
118 ml

SRDCE, MOZEK,
ZRAK

V akci také BIOFREEZE® Roll-On,
89 ml, 179 Kč, BIOFREEZE® gel,
59 ml, cena 119 Kč, BIOFREEZE®
spray, 118 ml, cena 204 Kč.
Gel na vnější použití*

TEREZIA
DIAREGUL

100+50 kapslí

60 kapslí

1 cps. = 1,49 Kč

1 cps. = 3,98 Kč

• 3000 mg rybího oleje
s vysokým obsahem DHA
a EPA v denní dávce
• EPA a DHA podporují zdravé
srdce v dávce 250 mg denně
• DHA podporuje zdravý zrak
a funkci mozku v dávce 250 mg denně
• DHA a EPA v přirozené formě triglyceridů – až o 50 %
vyšší vstřebatelnost*
• kapsle s citronovou příchutí
* Oproti běžně používaným
polosyntetickým ethylesterům.
V akci také GS Omega 3 CITRUS,
60+30 kapslí, cena 144 Kč.
Doplněk stravy*

– 42 Kč

266,akční cena

224,-

IMUNITA
Bioaktivní®
Selen+Zinek FORTE

40 kapslí

60 tablet

1 cps. = 4,85 Kč

1 tbl. = 5,23 Kč

TOPICKÁ BOLEST

• přípravek proti bolesti zad, svalů
a kloubů obsahující přírodní
bylinné výtažky
• působí na bázi kryoterapie
• obsahuje přírodní menthol
• bez analgetik
• ve 3 formách aplikace
• účinek až 3 hodiny

akční cena

1
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– 65 Kč

269,akční cena

204,CUKR V KRVI

• přírodní přípravek na regulaci cukru v krvi
• obsahuje vzácnou houbu hnojník
a rostliny chebuli srdčitou, zázvor – 60 Kč
a skořici, které pomáhají udržet
299,normální hladinu cukru v krvi
akční
cena
• bez příměsí a konzervačních látek
Doplněk stravy*

239,IMUNITA

TEREZIA
Hlíva ústřičná
+ lactobacily
60+60 kapslí
1 cps. = 2,87 Kč

• pro rychlé usínání a klidný spánek po celou noc
• účinná kombinace 4 bylinných extraktů – kozlíku,
meduňky, mučenky a chmele
– 39 Kč
• šetrná cesta k Vašemu odpočinku
V akci také GS Dormian RAPID,
20 kapslí, cena 127 Kč.
Doplněk stravy*

233,-

akční cena

194,-

Ideální antioxidační komplex,
organický selen s vitamíny a
minerály, pro správnou funkci
imunitního systému a štítné
žlázy. Vyrobeno v Dánsku ve
farmaceutické kvalitě.
Doplněk stravy*

LIVSANE Laktoaktivní kapky pro děti /
• na podporu trávení a posílení imunity u dětí
• vhodné při kolikách, průjmech, při dysmikrobii, na úpravu střevního
mikrobiomu při léčbě antibiotiky, u alergií a atopického ekzému
• s živými laktobakteriemi, bez lepku, bez laktózy, bez cukru,
vhodné i pro vegetariány
Doplněk stravy*

7,5 ml

– 37 Kč

351,akční cena

314,-

• nejsilnější hlíva
na trhu*
• hlíva z českých
pěstíren
• šípek a vitamín C
podporují imunitní systém
• bez příměsí a konzervačních látek
* Nejvyšší obsah deklarovaných
betaglukanů dle průzkumu z
lékáren, květen 2018.
Doplněk stravy*

– 45 Kč

389,akční cena

344,TRÁVENÍ

Bezpečnostní
vatové tyčinky
72 ks NAVÍC

197,-

www.pharmapoint.cz

ZAŽÍVÁNÍ
BIOPRON®
Laktobacily BabyBifi+

GAVISCON Duo ZAŽÍVÁNÍ
Efekt žvýkací tablety

30 tobolek

24 tablet

1 tob. = 4,80 Kč

• rychle poskytuje dvojí úlevu
od pálení žáhy a zažívacích potíží
• vhodné i pro těhotné a kojící ženy

• optimální kombinace probiotických kmenů
přizpůsobená dětské střevní mikroflóře
• pro děti již od narození

– 35 Kč

V akci také BIOPRON® Baby
probiotické kapky, 10 ml,
cena 289 Kč.

179,akční cena

144,-

Doplňky stravy*

MINERÁL
GS Vápník,
Hořčík, Zinek PREMIUM

V akci také GAVISCON Duo Efekt
žvýkací tablety, 48 tablet, cena
164 Kč.
Volně prodejný léčivý přípravek k
perorálnímu podání*

– 20 Kč

119,akční cena

99,-

Prostamol® UNO

PROSTATA

90 měkkých tobolek

znáte
z TV

• volně prodejný lék na problémy
s močením způsobené zbytnělou
prostatou v 1. a 2. stádiu tohoto
onemocnění
• 1 tobolka denně
Lék k vnitřnímu užití obsahující extrakt
Serenoa repens*

TEREZIA Čaga+Reishi a Rakytník

– 99 Kč

758,akční cena

659,IMUNITA

60 kapslí
1 cps. = 5,82 Kč

100+30 tablet
1 cps. = 1,30 Kč

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

– 31 Kč

200,-

V akci také GS Vápník, Hořčík,
Zinek PREMIUM, 30 tablet, cena 67 Kč.

akční cena

169,-

Doplněk stravy*

Silymarin
forte 250 mg

• vzácná houba ze Sibiře
obohacená o reishi a
rakytník pro podporu
obranyschopnosti a
vitamín E pro ochranu
buněk před oxidativním
stresem
• obsahuje
deklarované množství
významného enzymu
superoxiddismutázy,
betaglukanů a vitamínu E

439,akční cena

349,-

Doplněk stravy*

Magnesium B6

JÁTRA

– 90 Kč

VITAMÍN

60 obalených tablet
1 tbl. = 1,65 Kč

40 tablet

1 tob. = 1,33 Kč

– 54 Kč

Doplněk stravy*

– 25 Kč

248,akční cena

194,-

LIVSANE Laktoaktivní kapsle
s vitamínem B2, 20 ks
• na podporu trávení a posílení imunity
• vhodné při kolikách, průjmech,
u alergií a atopického ekzému
Doplněk stravy*

SRDCE, MOZEK

180 tobolek

1 tbl. = 4,85 Kč

• jedinečná kombinace
účinných látek
• přispívá ke zdraví jater
a imunitního systému
• mikronizace účinných
látek zvyšuje biologickou
dostupnost přípravku

Omega-3FORTE
1000 mg

Magnesium v organické, vysoce
vstřebatelné formě.
Doplněk stravy*

K LIVSANe
Laktoaktivním
kapslím LIVSANe
Šumivé tablety
magnézium
černý rybíz
NAVÍC

167,-

124,akční cena

99,-

• vysoká dávka omega-3 prémiové kvality
pro zdravé srdce, mozek a zrak
– 60 Kč
• EPA a DHA přispívají k normální
funkci srdce
299,• DHA pak také k normální funkci
akční cena
mozku a zraku
Doplněk stravy*

LIVSANE Laktoaktivní kapsle

239,TRÁVENÍ

vyvážené trávení, 12 ks
• vhodné pro podporu vyváženého trávení
• používají se při nadýmání, při průjmu
a po léčbě antibiotiky
Doplněk stravy*

157,-

OČI
Systane® ULTRA
zvlhčující oční kapky

10 ml

ÚSTNÍ HYGIENA
COREGA®
original extra silný
DUOPACK

WHITE GLO
Profesionální
bělící pasta

2x40 g

150 g

• pevná fixace zubní
náhrady po celý den
• pomáhá předcházet
ulpívání zbytků jídla
• neobsahuje zinek

• okamžitá úleva a intenzivní
hydratace pro suché, pálící
a podrážděné oči
• vhodné i pro nositele
kontaktních čoček
V akci také Systane® GEL DROPS
oční kapky, 10 ml, cena 224 Kč,
Systane® HYDRATION zvlhčující
oční kapky, 10 ml, cena 227 Kč.
Zdravotnický prostředek, C1181192646*

Bivenol micro

– 65 Kč

289,akční cena

224,ŽÍLY A CÉVY

znáte
z TV

60+10 tablet
1 tbl. = 2,84 Kč

Tester
Biovenol® krém
NAVÍC
• pro normální činnost
kardiovaskulárního systému
• mikronizované částice za účelem
zvýšení vstřebatelnosti
a využitelnosti účinných látek
• obsahuje 10 mg resveratrolu
z křídlatky japonské
Doplněk stravy*

V akci také COREGA® bez příchuti
extra silný DUOPACK, 2x40 g, cena
164 Kč, COREGA® Bio Tabs čisticí
tablety, 30 ks, cena 87 Kč, COREGA®
dvojitá síla čisticí tablety, 36 ks,
cena 114 Kč.

253,akční cena

199,-

Součástí
balení je
kartáček

• profesionální bělící pasta
• nízká abrazivita

– 65 Kč

229,akční cena

164,-

Zdravotnické prostředky*

140 ml

30 tbl.+30 tob.

134,TĚHOTENSTVÍ

1 tbl. = 8,15 Kč

rychlá úleva při gynekologických potížích
působí proti bolesti, svědění, pálení
potlačuje bakterie a kvasinky, snižuje množství výtoku
přispívá ke stabilizaci poševní mikroflóry

V akci také ROSALGIN® 500 mg,
6 sáčků, cena 149 Kč, ROSALGIN®
500 mg, 10 sáčků, cena 229 Kč.

163,akční cena

Zdravotnický prostředek*

Femibion® 2
s vitamínem D3

znáte
z TV

– 29 Kč

V akci také WHITE GLO Bělící pasta
Smokers, 150 g, cena 134 Kč,
WHITE GLO Sensitive bělící zubní
pasta, 150 g, cena 134 Kč.

ROSALGIN® EASY INTIMNÍ HYGIENA
140 mg vaginální roztok

•
•
•
•

– 54 Kč

znáte
z TV

ZUBNÍ PÉČE

– 43 Kč

Lék s účinnou látkou benzydamin
hydrochlorid. K intimním oplachům
a výplachům.*

Lékárna

U Floriána

312,akční cena

269,-

• 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
– 110 Kč
imunitu, zuby a kosti
V akci také Femibion® 1 s vitamínem
D3, 30 tablet, cena 289 Kč.
Doplněk stravy*

599,-

akční cena

489,-

Otevírací doba:
Po-Pá: 7:30 – 17:30
So: 8:00 – 12:00

Adresa:
Havlíčkovo náměstí 87
Písek
• Celoročně příznivé ceny pro všechny
• Nabízíme dětský sortiment, homeopatické
přípravky, zdravotní obuv, širokou nabídku
značkové kosmetiky a doplňků stravy
• Odborné poradenství a profesionální služby

Kontakt:
tel.: 382 215 941

Těšíme se na Vaši návštěvu!

BOHATÝ BeZLePKOVÝ
SORTIMeNT

3
2
14
13
4
3

9
8

27
32
13
12
8
5

13
8

23
19

8
7
14
13

Vámi vybrané produkty na bezlepek.pharmapoint.cz
si můžete vyzvednout ve více než 165
175 lékárnách PharmaPoint

10
7

10
11
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.

