AKČNÍ
NABÍDKA

ČERVEN 2020

Akční ceny platí od 01. 06. 2020 do 30. 06. 2020 nebo do vyprodání zásob

Espumisan® 40 mg

TRÁVENÍ

100 měkkých tobolek

ENDIARON®

PRŮJEM

20 potahovaných tablet

znáte
z TV

• pro úlevu od nadýmání
• lze užívat v těhotenství
• Espumisan® kapky 100 mg/ml
je vhodný i pro kojence a děti
do 6 let
V akci také Espumisan® kapky
100 mg/ml, 30 ml, cena 129 Kč.
Lék k vnitřnímu užití obsahující simetikon*

Analergin

– 30 Kč

179,akční cena

Nenechte se prohánět!
• zastavuje průjem tak, že zneškodní baktérie,
které průjem vyvolaly
– 32 Kč
• šetří normální střevní mikroflóru
• vhodný pro léčbu průjmu
189,cestovatelů

akční cena

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití
obsahující cloroxinum*

ALERGIE

OCUTEIN®
Sensitive Plus
oční kapky
15 ml

Pro zmírnění příznaků alergické
rýmy a chronické kopřivky.

157,OČI

– 20 Kč
akční cena

Cemio Kamzík®

KLOUBY

119,-

99,-

60+30 kapslí
1 cps. = 4,74 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
Pro dospělé a dospívající
od 12 let. (od 40 kg tělesné
hmotnosti)
Ibalgin® Rapidcaps 400 mg měkké tobolky
je volně prodejný lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje ibuprofenum.*

Bepanthen® Plus

– 20 Kč

119,akční cena

99,-

HOJENÍ RAN

30 g

znáte
z TV

• poskytuje okamžitou
úlevu pro podrážděné
a unavené oči
• vhodné pro citlivé oči
• lze aplikovat na kontaktní
čočky
• trvanlivost kapek 90 dní
po prvním otevření

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
Ibalgin®
Rapidcaps,
měkké tobolky 400 mg

30 měkkých tobolek

149,-

30 potahovaných tablet

www.pharmapoint.cz

V akci také OCUTEIN® Allergo
oční kapky, 15 ml, cena 117 Kč,
OCUTEIN® SENSIGEL hydratační
oční gel, 15 ml, cena 227 Kč.
Zdravotnické prostředky*

Voltaren Forte
2.32% gel

– 21 Kč

175,akční cena

154,TOPICKÁ BOLEST

150 g

• na odřeniny, škrábance, trhliny a praskliny kůže
• brání vzniku a šíření infekce v ráně
• díky dexpanthenolu ránu hojí

– 22 Kč

V akci také Bepanthen® Plus, 100 g,
cena 334 Kč.
Léčivý přípravek k vnějšímu použití. L.CZ.
MKT.CC.04.2019.1623*

PRIESSNITZ ŽÍLY
A CÉVY
MEDICAL

169,akční cena

147,KŘEČOVÉ ŽÍLY

125 ml

znáte
z TV
• analgetikum ve formě gelu s účinkem na 24 hodin při
použití 2x denně
• tlumí bolest zad, svalů a kloubů
• snadno otevíratelný uzávěr

znáte
z TV
• švýcarský originál na KLOUBY-VAZY-ŠLACHY
• kolageny typu I a II v přirozené
– 73 Kč
formě
• vitamin C je důležitý pro správnou
500,tvorbu kolagenu v kloubních
akční cena
chrupavkách
Doplněk stravy*

427,-

znáte
z TV

V akci také Voltaren 140 mg léčivá náplast, 5 ks,
cena 297 Kč.

– 65 Kč

Voltaren Forte 2,32% gel je lék na
vnější použití. Obsahuje diclofenacum
diethylaminum. Voltaren 140 mg léčivá
náplast je lék na vnější použití. Obsahuje
diclofenacum natricum.*

459,akční cena

394,-

– 34 Kč
• proti křečovým žilám
• proti otokům a bolesti nohou
• obsahuje escin a flavonoidy
Zdravotnický prostředek*

243,akční cena

209,-

AKČNÍ NABÍDKA
LINEX® FORTE

ZAŽÍVÁNÍ

28 tobolek
1 tob. = 7,39 Kč

Nejen při
a po antibiotické
léčbě, při cestování,
při změně stravy.
• obsahuje probiotika a prebiotika
• vhodný pro děti od 3 let,
dospívající a dospělé
• bez nutnosti uchovávat v lednici
Doplněk stravy. Není určen k náhradě
pestré stravy. Obsahuje bakterie
Lactobacillus acidophilus a Bifidobacterium
animalis subsp.lactis.*

SystaneTM
COMPLETE
zvlhčující oční
kapky

ZAŽÍVÁNÍ
Nolpaza® 20 mg
enterosolventní tablety

14 tablet

– 58 Kč

265,akční cena

207,OČI

• dlouhodobá úleva od pálení žáhy
• k léčbě kyselé regurgitace (kyselý
pocit v ústech)
• stačí jen 1 tableta denně
• lék s účinnou látkou
pantoprazolum
Lék k vnitřnímu užití*

Omega-3FORTE
rybí olej 1000 mg

ČERVEN 2020

Silymarin 140
90 kapslí
1 cps. = 1,97 Kč

– 30 Kč

– 22 Kč

129,akční cena

107,SRDCE, MOZEK,
ZRAK

120+60 tobolek

Špičkový extrakt z Ostropestřce
společně s esenciálními fosfolipidy
pro podporu jater.
Doplněk stravy*

Otrivin® MENTHOL
1 mg/ml

ACYLPYRIN®
500 mg tablety

177,RÝMA

znáte
z TV

Při koupi
SystaneTM
COMPLETE
druhý kus za
0,01 Kč

Zdravotnický prostředek*

207,akční cena

10 ml

1 tob. = 1,38 Kč

10 ml

• snadná volba pro optimální úlevu
od příznaků syndromu suchého
oka
• složení „vše v jednom“ poskytuje
zvlhčení a ochranu od všech typů
podrážděných, suchých očí

JÁTRA

1+1
BOLEST

10 tablet

• vysoká dávka omega-3
prémiové kvality pro zdravé srdce, mozek a zrak
• EPA a DHA přispívají k normální
funkci srdce
• DHA pak také k normální funkci
– 50 Kč
mozku a zraku
Příznivého účinku je dosaženo při
minimální dávce DHA a EPA 250 mg denně.
Doplněk stravy*

299,-

akční cena

249,-

Dexoket® 25 mg
potahované tablety

BOLEST

• sprej s chladivou
silou mentolu
a eukalyptu
• uvolní ucpatý nos
do 2 minut a až
na 12 hodin
• bez konzervantů
V akci také Otrivin® 1PM 1 mg/ml,
10 ml, cena 97 Kč, Otrivin®
Rhinostop, 10 ml, cena 144 Kč.
Otrivin® Menthol 1 mg/ml nosní sprej
s dávkovačem, roztok obsahuje
xylometazolin. Lék k podání do nosu.*

NUROFEN® 200 mg
léčivá náplast

– 21 Kč

125,akční cena

104,TOPICKÁ BOLEST

10 tablet

4 ks

Rychlá a účinná pomoc,
když vás zasáhne bolest
• svalů a kloubů
• zubů
• hlavy
• při menstruaci

• 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

znáte
z TV

• lék při chřipce a nachlazení
• snižuje horečku
• k úlevě od bolesti hlavy, kloubů
a svalů provázející chřipková
onemocnění
ACYLPYRIN®, tablety – registrovaný léčivý
přípravek k vnitřnímu užití. Perorální
podání. Jedna tableta obsahuje acidum
acetylsalicylicum 500 mg.*

– 8 Kč

37,akční cena

29,-

V akci také Dexoket® 25 mg granule
pro perorální roztok,
10 sáčků, cena 84 Kč.
Volně prodejné léky Dexoket ® obsahují
dexketoprofen trometamol.
K vnitřnímu užití.*

– 12 Kč

89,akční cena

77,-

– 50 Kč

V akci také NUROFEN® 200 mg
léčivá náplast, 2 ks, cena 129 Kč.
Léky k vnějšímu použití. Kožní podání.
Obsahují ibuprofen.*

259,akční cena

209,-

*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.

www.pharmapoint.cz

Claritine® 10 mg
tablety

ALERGIE

ALFASILVER sprej

HOJENÍ RAN

50 ml

30 tablet

100 tablet

• uleví od příznaků alergie až na 24 hodin
• řeší projevy interiérových i venkovních alergií
• neovlivňuje běžné denní aktivity
V akci také Claritine® 10 mg tablety,
60 tablet, cena 309 Kč.
Léčivý přípravek s léčivou látkou
loratadin k vnitřnímu užití. L.CZ.MKT.
CC.03.2019.1601*

Ladival® citlivá
pokožka OF50
mléko

– 28 Kč

242,akční cena

214,OPALOVÁNÍ

200 ml

• pro normální až citlivou pokožku
• poskytuje spolehlivou ochranu
před spálením, poškozením
a předčasným stárnutím pokožky
způsobené sluncem
• dermatologicky testováno,
voděodolné
• neobsahuje PEG emulgátory,
parfémy, barviva ani konzervanty
Kosmetický přípravek*

MINERÁL
MAGNESIUM
LACTATE BIOMEDICA 500 mg

PYRIDOXIN
20 mg
30 tablet
NAVÍC
za 0,01 Kč

Na odřeniny, popáleniny
a další druhy ran
• 3v1: chrání před infekcí,
kryje ránu (nahradí
náplast), urychluje hojení
• nepálí a ránu zahojí
• jednoduchá a rychlá
pomoc ve spreji
• s ionizovaným stříbrem

– 40 Kč

219,akční cena

179,-

Zdravotnický prostředek*

• přípravek doplňuje hladinu hořčíku v organizmu
• hořčík napomáhí využití kyslíku při svalové zátěži
• je nezbytný pro stavbu kostí,
chrupavek a zubů a je významný – 31 Kč
pro normální funkci nervového,
130,svalového, srdečního-cévního
akční cena
a imunitního systému
Volně prodejné léčivo*

Eucerin® Sun krém OPALOVÁNÍ
na opalování na obličej
SPF30

Panthenol 10%

50 ml

200+50 ml

458,akční cena

369,-

OPALOVÁNÍ
Revital® Super
Beta-karoten s měsíčkem
a sedmikráskou

PÉČE PO
OPALOVÁNÍ

SWISS PREMIUM
tělové mléko
znáte
z TV

Sleva až 12 %
na opalovací
kosmetiku
Eucerin® Sun

– 89 Kč

99,-

• vysoce ochranný krém
na opalování na obličej
• chrání pleť obličeje před stárnutím
vlivem působení slunečního záření
• pro normální a suchou pleť
• voděodolný
Kosmetický přípravek*

– 50 Kč

419,akční cena

369,-

Excilor® proti
plísni nehtů, roztok

PLÍSEŇ

• rychlá úleva podrážděné
pokožky po opalování
• vysoký obsah D-panthenolu,
Aloe vera a vitaminů
V akci také Panthenol 10% SWISS
PREMIUM pěna, 125+25 ml,
cena 164 Kč.
Kosmetický přípravek*

BIOVENOL® krém

– 30 Kč

219,akční cena

189,KOSMETIKA

200 ml

znáte
z TV

3,3 ml

40+20 tablet
1 tbl. = 1,48 Kč

Krásné opálení
a zdravá pokožka
• 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® Beta-karoten
Vegan, 60 kapslí, cena 129 Kč.
Doplněk stravy*

– 29 Kč

118,akční cena

89,-

• účinné řešení proti
plísňové infekci nehtů
• rychle proniká nehtem
a působí tak ihned
v místě problému
• stačí jedna minuta denně
bez nutnosti pilování

Veterina*

– 55 Kč

V akci také Excilor® proti plísni
nehtů, pero 3,3 ml, cena 294 Kč.
Zdravotnický prostředek*

FYPRYST® Cat spot-on pro kočky / 1x0,5 ml
• přípravek pro nakapání
na kůži pro kočky
• účinný proti blechám
a klíšťatům
V akci také ostatní výrobky
FYPRYST®.

Balení
obsahuje Bivenol
micro 20 tablet
NAVÍC

– 30 Kč

119,akční cena

89,-

299,akční cena

244,-

• vhodný k péči o pokožku unavených nohou,
se skonem k natékání
• krém je kombinace olejů levandule,
lemograss, borovice, tea tree,
rozmarýnu a bylinných
– 40 Kč
extraktů z kaštanu, arniky,
měsíčku a jalovce
199,• je vhodný k prokrvení nohou

akční cena

Kosmetický přípravek.
Bivenol micro je doplněk stravy.*

Dehinel® Plus Flavour / 2 tablety
• 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*

159,VETERINA

– 20 Kč

79,akční cena

59,-

ROSALGIN® 500 mg
6 sáčků

INTIMNÍ HYGIENA

znáte
z TV

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

MAGNEZUM
DEAD SEA

MOČOVÉ CESTY

ŽÍLY A CÉVY

BIVENOL micro
60+10 tablet
1 tbl. = 3,10 Kč

10 tablet
1 tbl. = 19,90 Kč

• rychle ulevuje od
gynekologických potíží
• zachovává přirozené
laktobacily
• ulevuje od bolesti a urychluje
hojení po porodu
• vhodný pro intimnmí
hygienu
V akci také ROSALGIN® 500 mg,
10 sáčků, cena 244 Kč.

UROVAL® manosa
AKUT

– 22 Kč

179,akční cena

157,MINERÁL

znáte
z TV

• unikátní spojení
extraktu kanadských brusinek a D-manosy
• vysoká koncentrace obsažených látek: 50 mg PAC
(proanthokyanidinů) v denní dávce
• vhodné také pro těhotné
– 30 Kč
a kojící ženy
V akci také UROVAL® manosa AKUT,
20 tablet, cena 289 Kč.
Doplňky stravy*

229,-

akční cena

199,-

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

– 28 Kč

245,akční cena

217,-

Doplněk stravy*

Sunar® Complex 2, 3, 4, 5

DĚTSKÁ VÝŽIVA

600 g
100 g = 33,17 Kč

40 tablet
1 tbl. = 3,23 Kč

znáte
z TV
• síla hořčíku z Mrtvého moře
• účinek podpořen vit.B6, B12
• snížení únavy2,3
• normální činnost svalů1
hořčík (oxid hořečnatý ze soli
z Mrtvého moře), 2vitamin B6,
3
vitamin B12
1

Doplněk stravy*

• s mléčným tukem
• komplexní péče pro spokojené bříško
• vápník a vitamin D** jsou potřebné pro
normální růst a vývoj kostí dítěte

– 20 Kč

149,akční cena

129,-

V akci také Sunar® Premium 2, 3, 4,
600 g, cena 289 Kč.

– 50 Kč

249,-

**Obsahují všechna pokračovací
kojenecká mléka podle zákona.

akční cena

199,-

Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy.
Potravina pro zvláštní výživu.*

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

BOHATÝ BEZLEPKOVÝ
SORTIMENT

3
2
14

4
2

9
8

28
32
8
5

12

23
18

8
6
15
8

14
12

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

10
9

25

10

*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.

