
* 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.

MOČOVÉ CESTY

NEOSPAN forte
45 tobolek
1 tob. = 4,60 Kč

• pomáhá s usínáním, omezuje předčasné probouzení 
(extra silná dávka kozlíku lékařského)

• obsahuje šest rostlinných extraktů, 
vitaminy a horčík

V akci také NEOSPAN forte,  
15 tobolek, cena 117 Kč.

Doplněk stravy*

SPÁNEK Revital® Super  
Beta-karoten s měsíčkem  
a sedmikráskou
40+20 tablet
1 tbl. = 1,48 Kč

• komplex karotenoidů 9,6 mg
• biotin (příznivě ovlivňuje stav pokožky)
• lutein + zeaxantin
• vitaminy E + C

V akci také Revital® Super  
Beta-karoten s měsíčkem  
a sedmikráskou, 80+40 tablet, 
cena 169 Kč, Revital® Super  
Beta-karoten Vegan, 60 kapslí, 
cena 129 Kč.

Doplněk stravy*

OPALOVÁNÍ

KOSMETIKASWISS NATUREVIA®  
MEGA BRUSINKY®

50+10 kapslí
1 cps. = 6,40 Kč

Urinal Akut®

10 tablet
1 tbl. = 19,90 Kč

• BONUS 20 % kapslí  
v balení NAVÍC

• unikátní složení CranMax®  
a BioShield®

• postupné uvolňování
• pro dlouhodobé i AKUTní užívání  

- brusinky ve své nejsilnější podobě

V akci také SWISS NATUREVIA® 
MEGA BRUSINKY® Akut, 15 kapslí,  
cena 194 Kč.

Doplněk stravy*

• se zlatobýlem pro podporu funkce močových cest
• obohaceno o extrakt  

z kanadských brusinek

V akci také Urinal® Express pH,  
6 sáčků, cena 147 Kč.

Doplňky stravy*

MOČOVÉ CESTY BIOVENOL® krém
200 ml

• vhodný k péči o pokožku  
unavených nohou,  
se sklonem k natékání

• krém je kombinace olejů levandule, citronové trávy, 
borovice, tea tree, rozmarýnu 
a bylinných extraktů z kaštanu, 
arniky, měsíčku a jalovce

• je vhodný k prokrvení nohou

Kosmetický přípravek. Bivenol micro je 
doplněk stravy.*

KOSMETIKA

akční cena

– 40 Kč

159,-

199,-

PLASMAGEL  
Future
5 ml

• gel na ochranu  
a regeneraci pokožky

• doporučujeme v kombinaci  
s PLASMACREME - zcela 
mimořádný pleťový krém  
s inovativní recepturou vhodný  
pro všechny typy pleti

V akci také PLASMACREME Future, 
30 ml, cena 659 Kč.

Kosmetický přípravek*

akční cena

– 35 Kč

207,-

242,-
akční cena

– 29 Kč

89,-

118,-

akční cena

– 50 Kč

199,-

249,-
akční cena

– 29 Kč

384,-

413,-

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

– 41 Kč

299,-

340,-

znáte  
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znáte  
z TVBalení  

obsahuje Bivenol 
micro 20 tablet 

NAVÍC

AKČNÍ
NABÍDKA

DUBEN 2020

Akční ceny platí od 01. 04. 2020 do 30. 04. 2020 nebo do vyprodání zásob w w w . p h a r m a p o i n t . c z

ZAŽÍVÁNÍ

akční cena

– 68 Kč

94,-

162,-

PROBIARON®

12 sáčků
1 sáček = 7,83 Kč

Užíváte antibiotika?  
Nezapomeňte  
doplnit střevní  
mikroflóru!
• obsahuje biologicky aktivní kvasinku Saccharomyces 

boulardii (6 miliard CFU), která je přirozeně odolná vůči 
antibiotikům

• vhodné užívat i na doplnění normální střevní mikroflóry 
během a po užívání antibiotik

• s vitaminy A, B6, B9, B12 a D, které podporují normální 
fungování imunitního systému

• s fruktooligosacharidy: 
probiotickou vlákninu, která slouží 
jako zdroj energie pro příznivé 
střevní bakterie

Doplněk stravy*

ALERGIE

akční cena

– 72 Kč

327,-

399,-

FLIXONASE  
50 mikrogramů/dávka  
nosní sprej, suspenze
60 dávek

• 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.*

TRÁVENÍ

akční cena

– 30 Kč

169,-

199,-

Iberogast®

20 ml

Nadýmání? Pocit plnosti? Křeče nebo bolest břicha? 
Nevolnost?
• 1 řešení na 6 zažívacích potíží!

V akci také Iberogast®, 50 ml,  
cena 339 Kč.

Iberogast® je léčivý přípravek k vnitřnímu 
užití. Léčivý přípravek je složený 
z tekutých extraktů různých částí bylin. 
L.CZ.MKT.CC.06.2019.1665*

ALERGIE

akční cena

– 23 Kč

174,-

197,-

Livostin®, oční 
kapky, suspenze
4 ml

• příznaky alergické  
konjunktivitidy

• téměř okamžitá úleva
• cílené působení  

v místě obtíží

V akci také Livostin®, 
nosní sprej, suspenze, 
10 ml, cena 174 Kč.

Reklama na léčivý přípravek. Nosní 
sprej, suspenze Livostin® k nosnímu 
podání a oční kapky, suspenze Livostin® 
k očnímu podání obsahují levokabastin-
hydrochlorid.*

TRÁVENÍ

akční cena

– 36 Kč

164,-

200,-

Hylak® forte
perorální roztok, 100 ml

• jedinečný lék na obnovu střevní 
mikroflóry

• vhodný pro dospělé, děti i kojence

Hylak® forte je léčivý přípravek  
k vnitřnímu užití.*

ALERGIE

akční cena

– 20 Kč

99,-

119,-

Analergin
30 potahovaných tablet

Pro zmírnění příznaků alergické  
rýmy a chronické kopřivky.

Analergin je léčivý přípravek k vnitřnímu 
užití. Obsahuje účinnou látku cetirizini 
dihydrochloridum. 10, 30, 50 a 90 tabletové 
balení Analergin je volně prodejný léčivý 
přípravek.*

BOLEST

akční cena

– 28 Kč

174,-

202,-

ATARALGIN®

50 tablet

• tlumí bolest hlavy, krční páteře  
a zad

• snižuje svalové napětí
• snižuje emoční a psychické napětí

Lék k vnitřnímu užití*

TOPICKÁ BOLEST

akční cena

– 70 Kč

399,-

469,-

Voltaren Forte 
2.32% gel
150 g

• analgetikum ve formě gelu s účinkem proti bolesti  
až na 24h při aplikaci 2x denně ráno a večer

• tlumí bolest zad, svalů a kloubů, 
působí proti zánětu

• snadno otevíratelný uzávěr

Voltaren Forte 2,32% gel je lék na 
vnější použití. Obsahuje diclofenacum 
diethylaminum.*

KŘEČOVÉ ŽÍLY

akční cena

– 61 Kč

299,-

360,-

Lioton®

100 g

• pro léčbu křečových žil a jejich příznaků
• úleva pro těžké, bolavé, oteklé  

nohy
• pro léčbu poúrazových poškození 

svalů, šlach, vazů, pohmožděnin, 
otoků a modřin

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

znáte  
z TV

znáte  
z TV

znáte  
z TV

Multifukční 
sportovní hodinky 

NAVÍC  
za 0,01 Kč

znáte  
z TV



AKČNÍ NABÍDKA DUBEN 2020

QUIXX® soft  
nosní sprej
30 ml

• přispívá k prevenci 
příznaků alergické rýmy

• čistí a zvlhčuje nosní 
sliznici

• pro každodenní 
preventivní péči o nos

• díky Aloe vera ulevuje 
podrážděné a bolavé 
nosní sliznici

• pro dospělé a děti  
od 6 měsíců

V akci také QUIXX® daily nosní 
sprej, 100 ml, cena 189 Kč.

Zdravotnický prostředek k aplikaci  
do nosu*

akční cena

– 23 Kč

124,-

147,-

RÝMA

GS Condro®  
DIAMANT
120 tablet
1 tbl. = 5,12 Kč

KLOUBY

GS Vápník,  
Hořčík, Zinek PREMIUM
100+30 tablet
1 tbl. = 1,34 Kč

• zinek pro zdravé vlasy,  
nehty, pokožku

• vápník, hořčík, vitamin D3  
a K pro zdravé a silné kosti

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

Doplněk stravy*

akční cena

– 26 Kč

174,-

200,-

MINERÁL

AZELSAN 1 mg/ml  
nosní sprej,  
roztok
10 ml

• k léčbě příznaků sezónní  
alergické rýmy

• silné, dlouhopůsobící 
antialergikum

Lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou 
Azelastini hydrochloridum. K nosnímu 
podání.*

akční cena

– 39 Kč

157,-

196,-

RÝMA

Flexofytol®

60 tobolek
1 tob. = 9,40 Kč

• přírodní revoluce na klouby
• kurkuma s unikátní vstřebatelností
• přípravek již ocenily tisíce uživatelů 

na trzích západní Evropy

Doplněk stravy*

akční cena

– 135 Kč

564,-

699,-

KLOUBY

MAGNESIUM  
B-KOMPLEX RAPID
20 šumivých tablet
1 tbl. = 4,20 Kč

•  plně rozpustná tableta  
(nezanechává usazeniny)

• vysoce vstřebatelná organická 
forma citrát hořečnatý

• slazeno stévií
• bez barviv a umělých sladidel
• citronová příchuť

Doplněk stravy*

MINERÁL

DIAMizin Gurmar
50 kapslí
1 cps. = 4,28 Kč

• přispívá k udržení normální hladiny cukru v krvi¹
• snižuje chuť na sladkosti, čímž  

přispívá k redukci váhy¹

¹Gymnema sylvestre

V akci také DIAMizin Gurmar,  
150 kapslí, cena 447 Kč.

Doplněk stravy*

akční cena

– 32 Kč

214,-

246,-

CUKR V KRVI

COLAFIT
60 kostiček
1 kostička = 5,90 Kč

• 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*

akční cena

– 91 Kč

354,-

445,-

KOLAGEN

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

• beauty drink s kolagenem  
z mořských ryb

• zinek a vitamin C pro kosti a pleť, 
mangan a měď pro pojivové tkáně

Doplněk stravy s příchutí maracuja slazený 
steviol-glykosidy.*

akční cena

– 141 Kč

609,-

750,-

PLEŤ, KOSTI, 
CHRUPAVKY

COREGA Original extra silný DUOPACK
2x40 g
• pevná fixace zubní náhrady po celý den
• pomáhá předcházet ulpívání zbytků jídla
• neobsahuje zinek

V akci 1+1 také COREGA Max Control DUOPACK, 2x40 g.

Zdravotnické prostředky*

ÚSTNÍ HYGIENA

• 1 600 mg glukosamin sulfátu 
v denní dávce a DIAMANT 
FORTESCIN®

• vitamin C pro tvorbu kolagenní sítě 
kloubních chrupavek a menisků

Doplněk stravy*

akční cena

– 160 Kč

614,-

774,-

znáte  
z TV

akční cena

– 15 Kč

84,-

99,-

znáte  
z TV

znáte  
z TV

Kartáček  
na zubní náhrady 

NAVÍC  
za 0,01 Kč 1+1
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NAVÍC  
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w w w . p h a r m a p o i n t . c z

NUROFEN® 200 mg 
léčivá náplast
4 ks

• ulevuje od bolesti 
při namožení svalů, 
podvrtnutí,  
či zhmoždení  
v oblasti kloubů

• nepřetržité uvolňování 
ibuprofenu po dobu 
24 hodin

• dlouhotrvající úleva
• diskrétní, flexibilní, neomezuje pohyb
• jediná léčivá náplast s ibuprofenem
• působí protizánětlivě

V akci také NUROFEN® 200 mg 
léčivá náplast, 2 ks, cena 129 Kč.

Léky k vnějšímu použití. Kožní podání. 
Obsahují ibuprofen.*

akční cena

– 50 Kč

209,-

259,-

 TOPICKÁ BOLEST

RAKYTNÍČEK+  
multivitaminové želatinky  
s rakytníkem - červené vejce
50 ks
1 ks = 3,28 Kč

• 9 vitaminů a rakytník  
na podporu imunity

• skvělá chuť díky obsahu  
20 % ovocné šťávy

• bez konzervantů, barviv a sladidel

V akci také RAKYTNÍČEK+ 
multivitaminové želatinky  
s rakytníkem - žluté nebo zelené 
vejce, 50 ks, každý za cenu 164 Kč.

Doplněk stravy*

akční cena

– 15 Kč

164,-

179,-

IMUNITA

Aulin® gel
100 g

• gel proti bolesti pohybového aparátu
• ulevuje od bolesti
• působí proti zánětu
• zklidňuje namožené svaly a šlachy

V akci také Aulin® gel, 50 g,  
cena 144 Kč.

Lék s účinnou látkou nimesulid.  
Ke kožnímu podání.*

akční cena

– 29 Kč

204,-

233,-

TOPICKÁ BOLEST

GS Omega 3  
CITRUS
100+50 kapslí
1 cps. = 1,56 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 149 Kč.

Doplněk stravy*

akční cena

– 32 Kč

234,-

266,-

SRDCE, MOZEK, 
ZRAK

Bioaktivní®  
Selen+Zinek FORTE
60 tablet
1 tbl. = 5,23 Kč

• příspívá ke správné funkci 
imunitního systému

• podporuje zdravé vlasy,  
nehty a kůži

Doplněk stravy*

akční cena

– 36 Kč

314,-

350,-

IMUNITA

MÖLLER´S  
Omega 3 Citron
250 ml
100 ml = 103,60 Kč

• tradiční rybí olej z Norska  
vyráběný již od roku 1854

• oblíbená citrónová příchuť
• vysoký obsah vitaminu D
• vitaminy A a D přispívají  

k normální funkci imunitního  
systému

• EPA a DHA přispívají k normální  
funkci srdce** a DHA přispívá  
k udržení normální činnosti mozku***

Příznivého účinku se dosáhne při přívodu 
250 mg ***DHA, **DHA a EPA denně.

V akci také ostatní přípravky 
MÖLLER´S.

Doplněk stravy*

VITAMIN

Omega-3FORTE  
rybí olej 1000 mg
180 tobolek
1 tob. = 1,38 Kč

Vysoká dávka omega-3 pro zdravé 
srdce, mozek a zrak. 

Doplněk stravy*

SRDCE, MOZEK, 
ZRAK

akční cena

– 40 Kč

259,-

299,-

Limitovaná  
velikonoční 

edice

Barny´s® OSTŘÍŽ
120 ml
1 ml = 1,74 Kč

OSTŘÍŽ pro ostřejší zrak

• síla LuteinForce
+ vitaminy A** a E
• tekutá forma s příjemnou  

ovocnou chutí
• komfortní řešení pro udržení 

zdravého zraku

** vitamin A přispívá k udržení 
normálního stavu zraku
 
Doplněk stravy*

akční cena

– 20 Kč

209,-

229,-

OČI

NOVINKA

MaxiCor® basic
70+20 tobolek
1 tob. = 2,88 Kč

• garantované složení 70% čistých 
omega-3 nenasycených mastných 
kyselin

• malé snadno polykatelné tobolky
• za ekonomickou cenu pro 

dlouhodobé užívání

Doplněk stravy*

akční cena

– 38 Kč

259,-

297,-

SRDCE, MOZEK, 
ZRAK

akční cena

– 50 Kč

249,-

299,-

FYPRYST® Cat spot-on pro kočky / 1x0,5 ml Dehinel® Plus Flavour / 2 tablety

• přípravek pro nakapání  
na kůži pro kočky

• účinný proti blechám  
a klíšťatům

V akci také  ostatní výrobky 
FYPRYST®.
Veterina*

• odčervovací tablety pro psy
• účinné proti oblým i plochým červům
• 1 tableta na 10 kg

V akci také  Dehinel® Plus XL, 2 tablety, cena 164 Kč,  
Dehinel® 230mg/20mg pro kočky, 2 tablety, cena 74 Kč.
Veterina*

VETERINA

akční cena

– 20 Kč

59,-

79,-
akční cena

– 30 Kč

89,-

119,-



* 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.

MOČOVÉ CESTY

NEOSPAN forte
45 tobolek
1 tob. = 4,60 Kč

• pomáhá s usínáním, omezuje předčasné probouzení 
(extra silná dávka kozlíku lékařského)

• obsahuje šest rostlinných extraktů, 
vitaminy a horčík

V akci také NEOSPAN forte,  
15 tobolek, cena 117 Kč.

Doplněk stravy*

SPÁNEK Revital® Super  
Beta-karoten s měsíčkem  
a sedmikráskou
40+20 tablet
1 tbl. = 1,48 Kč

• komplex karotenoidů 9,6 mg
• biotin (příznivě ovlivňuje stav pokožky)
• lutein + zeaxantin
• vitaminy E + C

V akci také Revital® Super  
Beta-karoten s měsíčkem  
a sedmikráskou, 80+40 tablet, 
cena 169 Kč, Revital® Super  
Beta-karoten Vegan, 60 kapslí, 
cena 129 Kč.

Doplněk stravy*

OPALOVÁNÍ

KOSMETIKASWISS NATUREVIA®  
MEGA BRUSINKY®

50+10 kapslí
1 cps. = 6,40 Kč

Urinal Akut®

10 tablet
1 tbl. = 19,90 Kč

• BONUS 20 % kapslí  
v balení NAVÍC

• unikátní složení CranMax®  
a BioShield®

• postupné uvolňování
• pro dlouhodobé i AKUTní užívání  

- brusinky ve své nejsilnější podobě

V akci také SWISS NATUREVIA® 
MEGA BRUSINKY® Akut, 15 kapslí,  
cena 194 Kč.

Doplněk stravy*

• se zlatobýlem pro podporu funkce močových cest
• obohaceno o extrakt  

z kanadských brusinek

V akci také Urinal® Express pH,  
6 sáčků, cena 147 Kč.

Doplňky stravy*

MOČOVÉ CESTY BIOVENOL® krém
200 ml

• vhodný k péči o pokožku  
unavených nohou,  
se sklonem k natékání

• krém je kombinace olejů levandule, citronové trávy, 
borovice, tea tree, rozmarýnu 
a bylinných extraktů z kaštanu, 
arniky, měsíčku a jalovce

• je vhodný k prokrvení nohou

Kosmetický přípravek. Bivenol micro je 
doplněk stravy.*

KOSMETIKA

akční cena

– 40 Kč

159,-

199,-

PLASMAGEL  
Future
5 ml

• gel na ochranu  
a regeneraci pokožky

• doporučujeme v kombinaci  
s PLASMACREME - zcela 
mimořádný pleťový krém  
s inovativní recepturou vhodný  
pro všechny typy pleti

V akci také PLASMACREME Future, 
30 ml, cena 659 Kč.

Kosmetický přípravek*

akční cena

– 35 Kč

207,-

242,-
akční cena

– 29 Kč

89,-

118,-

akční cena

– 50 Kč

199,-

249,-
akční cena

– 29 Kč

384,-

413,-

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 165 lékárnách PharmaPoint

BOHATÝ BEZLEPKOVÝ  
SORTIMENT

8

5

9

28

2
14

18

2

12

15

7 

10
26

13

akční cena

– 41 Kč

299,-

340,-

znáte  
z TV

znáte  
z TVBalení  

obsahuje Bivenol 
micro 20 tablet 

NAVÍC

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


