
VÁNOČNÍ NABÍDKA 2019

•	nejsilnější	hlíva	na	trhu**	 
od českého výrobce

•	rakytník	podporuje	imunitu
•	bez	příměsí	a	konzervačních	látek
**	Nejvyšší	obsah	deklarovaných	betaglukanů. 
Dle průzkumu z lékáren, květen 2018.

Doplněk stravy*

XX

V akci také X

Xxx

TEREZIA Hlíva ústřičná  
s rakytníkovým olejem
60+60 kapslí
1 cps. = 2,99 Kč

IMUNITA

BIOVENOL® krém
2x200 ml

KOSMETIKA

•	pažní	tlakoměr	 
Veroval®	změří	 
přesné	hodnoty	systolického	 
i diastolického krevního tlaku  
a tepové frekvence

•	navíc	odhalí	i	případné	srdeční	 
arytmie

Zdravotnický prostředek*

Digitální tonometr Veroval®

KREVNÍ TLAK

* 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.

Komplexní péče pro unavené nohy.

Kosmetický přípravek. Bivenol micro  
je doplněk stravy.*

224,-
akční cena

– 55 Kč

279,-

359,-
akční cena

– 30 Kč

389,-

limitovaná 
vánoční 
edice

znáte  
z TV

znáte  
z TV

Balení  
obsahuje Bivenol 
micro 10 tablet 

NAVÍC

 SÍŤOVÝ  
ADAPTÉR  

NAVÍC

1699,-
akční cena

1899,-

– 200 Kč

VÁNOČNÍ
NABÍDKA

Akční ceny platí od 18 . 11. do 24. 12. 2019 nebo do vyprodání zásobListopad–prosinec 2019

Přejeme Vám nádherné Vánoce

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

Z d r a v í  o  k r o k  b l í ž

Multivitaminové želatinky  
50+50 tablet s dárkem.

Doplněk stravy*

COLAFIT
120+30 kostiček
1 kostička = 4,26 Kč

Marťánci® GUMMY
50+50 tablet
1 tbl. = 2,99 Kč

KOLAGEN

MULTIVITAMIN

Výhodné balení kloubní výživy  
120+60 tablet navíc a guma  
na posilování jako dárek.

Doplněk stravy*

Proenzi® Intensive
120+60 tablet
1 tbl. = 3,33 Kč

KLOUBY

•	 vánoční	balení	Vibovit® obsahuje 2 druhy želé 
multivitaminů a kreativní ultra  plastelínu  
s hravými plastovými doplňky pro děti navíc

•	 růžová	je	se	třpytkami	a	modrá	mění	 
barvu teplem

Doplněk stravy. Neslouží jako náhrada  
pestré a vyvážené stravy.*

Vibovit® fun plastelína 
modrá nebo růžová
2x50 ks
1 ks = 3,29 Kč

MULTIVITAMIN

329,-
akční cena

370,-

– 41 Kč

Výhodné balení 60+30 tablet navíc  
osvědčené péče pro udržení zdravé  
prostaty a podporu potence.

Doplněk stravy*

Prostenal® CONTROL
60+30 tablet
1 tbl. = 4,43 Kč

PROSTATA

Kompletní multivitamin s minerály  
a stopovými prvky ve speciálním vánočním 
balení + měsíc užívání NAVÍC.

V akci také Centrum® SILVER,  
100+30 tablet, cena 594 Kč.

Doplněk stravy*

Centrum® A-Z
100+30 tablet
1 tbl. = 4,34 Kč

MULTIVITAMIN

564,-
akční cena

584,-

– 20 Kč

vánoční 
balení

599,-
akční cena

699,-

– 100 Kč

399,-
akční cena

469,-

– 70 Kč

znáte  
z TV

299,-
akční cena

359,-

– 60 Kč

znáte  
z TV

Dárek 
vesmírný 
světlomet

vánoční 
balení

639,-
akční cena

805,-

– 166 Kč
•	darujte	čistý	krystalický	kolagen	v	malých	 

měkkých, lehce polykatelných kostkách
•	výhodné	dárkové	balení	 

na 5 měsíců užívání
•	30	kostek	navíc

Doplněk stravy*

znáte  
z TV

vánoční 
balení

znáte  
z TV



VÁNOČNÍ NABÍDKA 2019

•	2	balení	Systane® ULTRA  
za výhodnou cenu nyní  
s dárkovou krabičkou

•	pro	úlevu	suchých	a	unavených	očí

Zdravotnický prostředek*

Voltaren Emulgel s aplikátorem  
ke	snadnému	nanášení	gelu	působí	přímo	 
v	místě	bolesti	trojím	účinkem:
•	uleví	od	bolesti
•	tlumí	zánět
•	zmenšuje	otok

Lék na vnější použití.  
Obsahuje diclofenacum diethylaminum.*

•	vánoční	balení	Omega	3	 
rybí	olej	1000	mg	FORTE	od	Walmarku

•	vysoká	dávka	omega-3	pro	zdravé	srdce,	 
mozek a zrak

V akci také Koenzym Q10FORTE 60 mg,  
40+20 tobolek, cena 199 Kč.

Doplňky stravy*

Systane® ULTRA zvlhčující 
oční kapky
2x10 ml

Voltaren Emulgel
2x120 g

Omega-3 Forte rybí olej 
1000 mg
120+60 tobolek
1 tob. = 1,27 Kč

OČI

TOPICKÁ BOLEST

DOPLŇKY STRAVY

417,-
akční cena

578,-

– 161 Kč

OČI

•	vánoční	balení	 
Vápník-Hořčík-ZinekOSTEO  
od	Walmarku

•	vyvážená	kombinace	minerálů	 
a vitaminů pro zdravé kosti, svaly a zuby

V akci také LuteinPLUS, 70+50 tobolek,  
cena 399 Kč.

Doplňky stravy*

Vápník-Hořčík-ZinekOSTEO

120+60 tablet
1 tbl. = 1,27 Kč

DOPLŇKY STRAVY

229,-
akční cena

279,-

– 50 Kč

•	vánoční	balení	 
GinkoPrimMAX	od	Walmarku

•	vysoce	kvalitní	výtažek	z	Ginkgo	 
biloby pro vaši paměť

V akci také LecithinFORTE 1325 mg,  
120+60 tobolek, cena 299 Kč.

Doplňky stravy*

GinkoPrimMAX

60+60 tablet
1 tbl. = 2,49 Kč

DOPLŇKY STRAVY

PLEŤ, KOSTI, CHRUPAVKY

599,-
akční cena

750,-

– 151 Kč

Komplexní multivitamin  
s	minerály	a	výtažkem	kořene	 
ženšenu pro aktivní život po padesátce.

V akci 1+1 také Spektrum® Energie, 90 tablet  
a Spektrum® Imunita, 90 tablet.

Doplňky stravy*

Spektrum®  
Vitalita50+

90 tablet

MULTIVITAMIN

1+1229,-
akční cena

299,-

– 70 Kč

•	rybí	olej	z	Norska	bohatý	 
na omega3 mastné  
kyseliny	DHA	a	EPA	 
s tradicí výroby od roku 1854

•	dárkové	balení	dvou	lahviček	 
Möller‘s	s	příjemnou	citronovou	 
příchutí

Doplněk stravy*

MÖLLER´S  
Omega 3
2x250 ml

VITAMIN

vánoční 
balení

547,-
akční cena

698,-

– 151 Kč

299,-
akční cena

399,-

– 100 Kč

459,-
akční cena

558,-

– 99 Kč

znáte  
z TV

•	2	balení	 
Systane®  
COMPLETE	 
za výhodnou cenu nyní  
s dárkovou krabičkou

•	pro	všechny	typy	syndromu	 
suchého oka

Zdravotnický prostředek*

Systane® COMPLETE  
zvlhčující oční kapky
2x10 ml

vánoční 
balení

MARINE KOLAGEN Drink
30 sáčků

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

Doplněk stravy se sladidlem*

Při koupi  
Marine Kolagen denní 

krém na obličej a jemné  
vrásky s antarcticinem  

75 ml NAVÍC  
za 0,01 Kč

znáte  
z TV

499,-
akční cena

vánoční 
balení

 Nyní v akci  
1+1 NAVÍC 
za 0,01 Kč

znáte  
z TV
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Přejeme Vám krásné a pohodové Vánoce, 
plné pohádek, klidu, dobrého jídla 

a úsměvů na tváři.

Vánoční dárky pro vaše blízké
Klouby, vazy, šlachy

Srdce, mozek, zrak Kosti, vlasy, nehty

Energie Imunita

GS Condro® DIAMANT,  
120 tablet
1 600 mg glukosamin sulfátu v 
denní dávce a DIAMANT FOR-
TESCIN®. Vitamin C pro tvorbu 
kolagenní sítě kloubních chru-
pavek a menisků.

Cemio Kamzík®, 120 kapslí
Švýcarský originál na klouby. Vi-
tamin C přispívá k normální tvorbě 
kolagenu pro normální funkci 
kloubních chrupavek. Obsahuje 
kolagen typu 1 a 2 v přirozené 
podobě.

GS Koenzym Q10,  
60+60 kapslí
Dávka 60 mg  koenzymu Q10 s 
vysokou vstřebatelností. Biotin 
pro normální energetický me-
tabolismus, psychickou a nervovou 
činnost. 

GS Omega 3 CITRUS,  
100+50 kapslí
3000 mg vysoce čištěného 
rybího oleje v denní dávce. 
Kapsle s citronovou příchutí. 
Příznivého účinku rybího oleje 
na zdravé srdce se dosáhne při 
příjmu 250 mg EPA denně. DHA 
přispívá ke zdravému zraku  
a činnosti mozku v dávce  
250 mg denně.

GS Vápník, Hořčík, 
Zinek PREMIUM  
100+30 tablet
Vápník a hořčík jsou 
důležité pro zdravé 
a pevné zuby. Navíc 
mangan a vit. D3 a K 
podporují zdravé a 
silné kosti. Zinek, měď 
a vit. B6 podporují 
imunitu.

GS Extra Strong Multivitamin, 
60+60 tablet
Komplexní vyvážené složení 
vitaminů, minerálů a dalších ak-
tivních látek. STRONG KOMPLEX – 
extra dávka vitamin C, lutein, activin, 
echinacea.

akční cena

674 Kč

akční cena

574 Kč

akční cena

454 Kč

akční cena

369 Kč

akční cena

244 Kč

akční cena

194 Kč
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1699,-
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1899,-
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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.

Lékárna U kašny Uh. Brod

Otevírací dOba:
Po-Pá: 7.30 – 17.30

So: 7.30 – 11.00
adresa:

Masarykovo nám. 135, 688 01 Uherský Brod

KOntaKt:
tel. Uh. Brod: 572 634 040

e-mail: u-kasny@seznam.cz


