
AKČNÍ
NABÍDKA

ŘÍJEN 2020

Akční ceny platí od 01. 10. 2020 do 31. 10. 2020 nebo do vyprodání zásob w w w . p h a r m a p o i n t . c z

KAŠEL RÝMA RÝMA

VITAMIN

TOPICKÁ BOLEST BOLEST BOLEST V KRKU

TRÁVENÍEspumisan®  
40 mg 
100 měkkých tobolek

• pro úlevu od nadýmání
• lze užívat dlouhodobě
• 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*

Strepsils®  
Med a Citron  
36 pastilek

akční cena

– 9 Kč

107,-

116,-

akční cena

– 30 Kč

149,-

179,-

akční cena

– 30 Kč

159,-

189,-
akční cena

– 30 Kč

139,-

169,-

Olfen, gel  
100 g

akční cena

– 55 Kč

194,-

249,-

Olynth® HA  
1 mg/ml, nosní sprej, roztok  
10 ml

• rychle uvolňuje ucpaný nos
• zvlhčuje nosní sliznici
• účinek po dobu 10. hodin
• neobsahuje konzervační látky

V akci také ostatní přípravky 
Olynth®.

Reklama na léčivý přípravek. Nosní sprej, 
roztok obsahuje xylometazolin-hydrochlorid 
a je určen k podání do nosu.*

Celaskon®  
250 mg  
100 tablet

• vitamin C podporuje přirozenou obranyschopnost 
organismu v zimním období

• vyšší potřeba vitaminu C je i během dospívání,  
v těhotenství, při kojení, 
namáhavé práci, sportu, 
infekčních onemocněních,  
po úrazech, ve stáří, u kuřáků

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití 
obsahující acidum ascorbicum*

akční cena

– 21 Kč

99,-

120,-

• proti bolesti v krku
• účinkuje proti virům,  

bakteriím a kvasinkám  
už po 1 minutě**

• snížení bolesti v krku  
po pěti minutách

**na základě studie In-vitro

V akci také Strepsils® Med a Citron, 24 pastilek, Strepsils® 
Pomeranč s vitaminem C, 24 pastilek, Strepsils® Mentol  
a eukalyptus, 24 pastilek, každý 
za cenu 159 Kč, Strepsils® citron 
bez cukru, 24 pastilek a Strepsils® 
Jahoda bez cukru, 24 pastilek,  
každý za cenu 169 Kč.

Léky k vnitřnímu užití*

CHŘIPKA,  
NACHLAZENÍCOLDREX®  

horký nápoj citron  
14 sáčků

• uleví rychle od  
příznaků chřipky  
a nachlazení

• snižuje horečku,  
odstraňuje bolest  
hlavy, bolest v krku  
a uvolňuje ucpaný nos

• obsahuje paracetamol, fenylefrin 
a vitamin C

V akci také ostatní přípravky 
COLDREX®.

Lék k vnitřnímu užití*

akční cena

– 22 Kč

177,-

199,-

Stoptussin®  
kapky  
50 ml

• správná volba proti kašli  
díky 2 účinným látkám

• tiší dráždivý kašel  
a napomáhá vykašlávání

V akci také Stoptussin® sirup,  
180 ml, cena 137 Kč.

Stoptussin®, perorální kapky, roztok; 
Stoptussin® sirup jsou léčivé přípravky  
k vnitřnímu užití.*

Otrivin  
MENTHOL 1 mg/ml  
nosní sprej  
roztok 10 ml

• nosní sprej s chladivým  
mentolem a eukalyptolem

• pomáhá rychle uvolnit  
ucpaný nos a při zánětu dutin

• začíná uvolňovat ucpaný nos  
do 2 minut a až na 12 hodin

• neobsahuje konzervanty

V akci také Otrivin 1 mg/ml nosní 
sprej, roztok 10 ml, cena 97 Kč, 
Otrivin Rhinostop 0,5 mg/ml  
+ 0,6 mg/ml nosní sprej, roztok  
10 ml, cena 144 Kč.

Léky k podání do nosu obsahující xylometazolin*

• rychle a účinně ulevuje od bolesti zad, 
svalů a kloubů

• s příjemným chladivým efektem

V akci také Olfen 140 mg léčivé 
náplasti, 5 ks, cena 209 Kč.

Olfen, gel a Olfen léčivá náplast jsou léčivé 
přípravky k zevnímu použití. Obsahují 
účinnou látku diclofenacum natricum.*

akční cena

– 28 Kč

137,-

165,-
akční cena

– 20 Kč

97,-

117,-

znáte  
z TV

znáte  
z TV

Ibalgin® 400  
100 potahovaných tablet

Účinné analgetikum:
• pomáhá při bolesti hlavy, 

zubů, zad, svalů, kloubů  
a menstruační bolesti

• snižuje horečku
• tlumí zánět
Pro dospělé a dospívající od 12 let.  
Růžový Ibalgin® je jen jeden.

Ibalgin® 400 je lék k vnitřnímu užití. 
Obsahuje ibuprofenum.*



Nasivin® Sensitive  
0,5 mg/ml nosní sprej, roztok  
10 ml

• skoncujte s rýmičkou  
o dva dny dříve!

• zkracuje trvání rýmy  
v průměru o 2 dny

• zabere mimořádně rychle 
– už do 25 sekund

• sprej proti rýmě pro děti  
od 6 let a dospělé

V akci také Nasivin® Sensitive  
pro děti 0,25 mg/ml nosní sprej, 
roztok, 10 ml, cena 97 Kč.

Lék k nosnímu podání s léčivou látkou 
oxymetazolin-hydrochlorid*

RÝMA

BOLEST V KRKU

Dexoket® 25 mg potahované tablety / 10 tablet

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

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.*

BOLEST

KAŠELKAŠEL KAŠEL

AKČNÍ NABÍDKA ŘÍJEN 2020

TUSSIREXTM sirup  
120 ml

• sirup na všechny  
druhy kašle spojené  
s nachlazením  

• zmírňuje suchý dráždivý  
i průduškový kašel 

• rychlá úleva

V akci také TUSSIREXTM JUNIOR 
sirup, 120 ml, cena 139 Kč.

Zdravotnický prostředek*

akční cena

– 39 Kč

127,-

166,-
akční cena

– 16 Kč

157,-

173,-

BOLEST V KRKUSeptofort 2 mg 
24 pastilek

• léčí příčinu bolesti v krku
• ničí široké spektrum bakterií i viry
• mátová příchuť

Septofort 2 mg je lék k vnitřnímu užití. 
Obsahuje chlorhexidin.*

• tablety s prodlouženým uvolňováním proti suchému 
dráždivému kašli různého původu

• vhodný pro děti od 12 let a pro dospělé

V akci také Sinecod 0,15% sirup,  
200 ml, cena 144 Kč, Sinecod 0,5%  
perorální kapky, roztok, 20 ml,  
cena 124 Kč.

Sinecod je lék k vnitřnímu užití. Obsahuje  
butamirati citras.*

Sinecod 50 mg  
tablety s prodlouženým 
uvolňováním  
10 tablet

akční cena

– 23 Kč

154,-

177,-
akční cena

– 20 Kč

109,-

129,-
akční cena

– 27 Kč

137,-

164,-

akční cena

– 12 Kč

77,-

89,-

Neo-angin®  
bez cukru  
24 pastilek

KOMPLEXNÍ  
ŘEŠENÍ BOLESTI  
V KRKU
• Neo-angin  

na mírnou  
bolest v krku

• novinka Orocalm Forte sprej na akutní silnou bolest 
v krku

V akci také Neo-angin® třešeň, 24 pastilek, cena 154 Kč,  
Neo-angin® šalvěj, 24 pastilek,  
cena 154 Kč, Orocalm Forte 3 mg/ ml 
orální sprej, 15 ml, cena 164 Kč, 
Orocalm 1,5 mg/ml orální sprej,  
30 ml, cena 149 Kč.

Léčivé přípravky k místnímu užití v ústech 
a v krku*

BRUFEN® 400,  
400 mg  
100 potahovaných tablet

• poskytuje úlevu při  
chřipkových onemocněních,  
bolesti hlavy, zad, kloubů,  
zubů i menstruační bolesti

• snižuje horečku

V akci také BRUFEN® 400, 400 mg, 
30 potahovaných tablet,  
cena 64 Kč.

BRUFEN® 400, 400 mg potahované tablety 
je léčivý přípravek k vnitřnímu užití s léčivou 
látkou ibuprofen.*

BOLEST

RÝMAQUIXX®,  
nosní sprej  
30 ml

• uvolní nos při rýmě, 
chřipce a nachlazení

• zprůchodní nos, sníží 
otok sliznice, zředí hlen

• hypertonický roztok 
mořské vody

• k aplikaci do nosu

V akci také QUIXX® acute, nosní 
sprej, 100 ml, cena 194 Kč.

Zdravotnický prostředek*

akční cena

– 23 Kč

124,-

147,-
akční cena

– 28 Kč

129,-

157,-

CHŘIPKA,  
NACHLAZENÍ

Hedelix® sirup  
100 ml

• Expektorans ve formě  
sirupu

• tradiční rostlinný léčivý 
přípravek obsahuje hustý 
extrakt z břečťanového  
listu

• podpůrná léčba při kašli 
provázejícím nachlazení

• již od narození

Lék k vnitřnímu užití. Použití tohoto 
tradičního rostlinného léčivého přípravku 
je založeno výlučně na zkušenosti z 
dlouhodobého použití.*

znáte  
z TV

akční cena

– 20 Kč

139,-

159,-

PARALEN® GRIP 
chřipka a bolest
24 potahovaných tablet

• odstraňuje příznaky chřipky a nachlazení, jako jsou 
horečka, ucpaný nos, bolest hlavy, bolest v krku

• díky kofeinu působí také proti  
únavě a ospalosti

V akci také PARALEN® GRIP chřipka 
a kašel, 24 potahovaných tablet, 
cena 129 Kč. 

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití*

akční cena

– 14 Kč

97,-

111,-



Nasivin® Sensitive  
0,5 mg/ml nosní sprej, roztok  
10 ml

• skoncujte s rýmičkou  
o dva dny dříve!

• zkracuje trvání rýmy  
v průměru o 2 dny

• zabere mimořádně rychle 
– už do 25 sekund

• sprej proti rýmě pro děti  
od 6 let a dospělé

V akci také Nasivin® Sensitive  
pro děti 0,25 mg/ml nosní sprej, 
roztok, 10 ml, cena 97 Kč.

Lék k nosnímu podání s léčivou látkou 
oxymetazolin-hydrochlorid*

RÝMA

BOLEST V KRKU

Dexoket® 25 mg potahované tablety / 10 tablet

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

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.*

BOLEST

KAŠELKAŠEL KAŠEL

AKČNÍ NABÍDKA ŘÍJEN 2020

TUSSIREXTM sirup  
120 ml

• sirup na všechny  
druhy kašle spojené  
s nachlazením  

• zmírňuje suchý dráždivý  
i průduškový kašel 

• rychlá úleva

V akci také TUSSIREXTM JUNIOR 
sirup, 120 ml, cena 139 Kč.

Zdravotnický prostředek*

akční cena

– 39 Kč

127,-

166,-
akční cena

– 16 Kč

157,-

173,-

BOLEST V KRKUSeptofort 2 mg 
24 pastilek

• léčí příčinu bolesti v krku
• ničí široké spektrum bakterií i viry
• mátová příchuť

Septofort 2 mg je lék k vnitřnímu užití. 
Obsahuje chlorhexidin.*

• tablety s prodlouženým uvolňováním proti suchému 
dráždivému kašli různého původu

• vhodný pro děti od 12 let a pro dospělé

V akci také Sinecod 0,15% sirup,  
200 ml, cena 144 Kč, Sinecod 0,5%  
perorální kapky, roztok, 20 ml,  
cena 124 Kč.

Sinecod je lék k vnitřnímu užití. Obsahuje  
butamirati citras.*

Sinecod 50 mg  
tablety s prodlouženým 
uvolňováním  
10 tablet

akční cena

– 23 Kč

154,-

177,-
akční cena

– 20 Kč

109,-

129,-
akční cena

– 27 Kč

137,-

164,-

akční cena

– 12 Kč

77,-

89,-

Neo-angin®  
bez cukru  
24 pastilek

KOMPLEXNÍ  
ŘEŠENÍ BOLESTI  
V KRKU
• Neo-angin  

na mírnou  
bolest v krku

• novinka Orocalm Forte sprej na akutní silnou bolest 
v krku

V akci také Neo-angin® třešeň, 24 pastilek, cena 154 Kč,  
Neo-angin® šalvěj, 24 pastilek,  
cena 154 Kč, Orocalm Forte 3 mg/ ml 
orální sprej, 15 ml, cena 164 Kč, 
Orocalm 1,5 mg/ml orální sprej,  
30 ml, cena 149 Kč.

Léčivé přípravky k místnímu užití v ústech 
a v krku*

BRUFEN® 400,  
400 mg  
100 potahovaných tablet

• poskytuje úlevu při  
chřipkových onemocněních,  
bolesti hlavy, zad, kloubů,  
zubů i menstruační bolesti

• snižuje horečku

V akci také BRUFEN® 400, 400 mg, 
30 potahovaných tablet,  
cena 64 Kč.

BRUFEN® 400, 400 mg potahované tablety 
je léčivý přípravek k vnitřnímu užití s léčivou 
látkou ibuprofen.*

BOLEST

RÝMAQUIXX®,  
nosní sprej  
30 ml

• uvolní nos při rýmě, 
chřipce a nachlazení

• zprůchodní nos, sníží 
otok sliznice, zředí hlen

• hypertonický roztok 
mořské vody

• k aplikaci do nosu

V akci také QUIXX® acute, nosní 
sprej, 100 ml, cena 194 Kč.

Zdravotnický prostředek*

akční cena

– 23 Kč

124,-

147,-
akční cena

– 28 Kč

129,-

157,-

CHŘIPKA,  
NACHLAZENÍ

Hedelix® sirup  
100 ml

• Expektorans ve formě  
sirupu

• tradiční rostlinný léčivý 
přípravek obsahuje hustý 
extrakt z břečťanového  
listu

• podpůrná léčba při kašli 
provázejícím nachlazení

• již od narození

Lék k vnitřnímu užití. Použití tohoto 
tradičního rostlinného léčivého přípravku 
je založeno výlučně na zkušenosti z 
dlouhodobého použití.*

znáte  
z TV

akční cena

– 20 Kč

139,-

159,-

PARALEN® GRIP 
chřipka a bolest
24 potahovaných tablet

• odstraňuje příznaky chřipky a nachlazení, jako jsou 
horečka, ucpaný nos, bolest hlavy, bolest v krku

• díky kofeinu působí také proti  
únavě a ospalosti

V akci také PARALEN® GRIP chřipka 
a kašel, 24 potahovaných tablet, 
cena 129 Kč. 

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití*

akční cena

– 14 Kč

97,-

111,-

APO-Lactobacillus  
30 kapslí 
1 cps. = 6,80 Kč

• komplexní probiotika s prebiotiky 
doplněná o 100 mg brusinkového 
extraktu

• obsahuje 10 kmenů a 12 miliard 
bakterií v kapsli

• dávkování: stačí 1 kapsle denně

Doplněk stravy*

ZAŽÍVÁNÍ

ZAŽÍVÁNÍ

PROLACTON® / 15 tobolek 
1 tob. = 9,27 Kč

• při a po antibiotické terapii
• 10 kmenů laktobacilů a bifidobakterií v unikátním zpracování
• 12 miliard živých bakterií v jedné tobolce
• bez nutnosti skladování v ledničce

Doplněk stravy*

TRÁVENÍ

MOČOVÉ CESTYVITAMIN IMUNITAGS SUPERKY  
probiotika  
30+10 kapslí 
1 cps. = 5,43 Kč

• unikátní komplex 9 
odolných kmenů bakterií

• 21 miliard životaschopných 
mikroorganismů** v denní 
dávce (2 kapsle)

• navíc selen pro podporu 
imunity a prebiotika

**Uvedené množství odpovídá 
okamžiku výroby.

V akci také GS SUPERKY probiotika, 
60+20 kapslí, cena 374 Kč.

Doplněk stravy*

akční cena

– 40 Kč

259,-

299,-

akční cena

– 56 Kč

204,-

260,-

akční cena

– 34 Kč

217,-

251,-
akční cena

– 50 Kč

249,-

299,-

ZAŽÍVÁNÍLINEX® FORTE  
28 tobolek 
1 cps. = 7,39 Kč

• OBSAHUJE PROBIOTIKA A PREBIOTIKA
• nejen při a po antibiotické léčbě, při změně stravy
• vhodný pro děti od 3 let, 

dospívající a dospělé

Doplněk stravy. Obsahuje bakterie 
Lactobacillus acidophilus a Bifidobacterium 
animalis subsp.lactis. Není určen k náhradě 
pestré stravy.*

•  vysoká dávka D-manosy  
s patentovanou kombinací 
brusinek a vitaminu D

• s extraktem z břízy pro podporu 
močových cest

Doplněk stravy*

Urinal®  
D-manosa  
Forte  
10 sáčků 
1 sáček = 24,90 Kč

akční cena

– 60 Kč

339,-

399,-
akční cena

– 58 Kč

207,-

265,-
akční cena

– 37 Kč

229,-

266,-

akční cena

– 18 Kč

139,-

157,-

BIOPRON® Baby+  
10 ml 
1 ml = 33,90 Kč

• ideální podpora správného  
vývoje střevního  
mikrobiomu a imunitního  
systému Vašeho dítěte

• Vaše denní dávka života  
pro Vás a Vaše dítě

V akci také BIOPRON® Kids+,  
30 tobolek, cena 339 Kč, 
BIOPRON® Pregna+, 30 tobolek, 
cena 339 Kč.

Doplňky stravy*

Lepicol® pro  
zdravá střeva  
180 g 
100 g = 127,22 Kč

• komplexní vlákninový 
přípravek obsahující jemné 
psyllium, které přispívá  
k udržování normálního  
pohybu střev

• obohaceno o 5 specifických 
kmenů živých kultur a inulín, 
jež slouží jako výživa pro živé 
kultury

V akci také Lepicol® pro zdravá  
střeva, 180 kapslí, cena 294 Kč, 
Lepicol® PLUS trávicí enzymy,  
180 g, cena 279 Kč, Lepicol® PLUS 
trávicí enzymy, 180 kapslí,  
cena 334 Kč.

Doplněk stravy*

ZAŽÍVÁNÍ

TEREZIA Hlíva  
s rakytníkovým olejem  
60+60 kapslí 
1 cps. = 3,16 Kč

TEREZIA  
Hlíva s rakytníkovým 
olejem  
100+100 kapslí 
1 cps. = 2,90 Kč

**Nejvyšší obsah deklarovaných betaglukanů. 
Dle průzkumu z lékáren,  
leden 2020.

Doplněk stravy*
akční cena

– 40 Kč

379,-

419,-

IMUNITA

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

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

• rybí olej z norské přírody
• získáváme ho z jater tresek  

z chladných vod u ostrovů Lofoty
• DHA přispívá k udržení normální  

činnosti mozku a k udržení normálního stavu zraku
• EPA a DHA přispívají k normální činnosti srdce
• vitaminy A a D přispívají k normální funkci imunitního 

systému, vitamin A přispívá k udržení normálního stavu 
zraku a vitamin D přispívá k udržení normálního stavu 
kostí a zubů, vitamin E přispívá  
k ochraně buněk před oxidativním 
stresem

• příznivého účinku se dosáhne při 
přívodu 250 mg EPA a DHA denně

V akci také ostatní přípravky MÖLLER´S.

Doplněk stravy*

akční cena

– 50 Kč

579,-

629,-

znáte  
z TV

• nejsilnější hlíva na trhu**
• hlíva z českých pěstíren
• rakytník podporuje funkci imunitního 

systému 
• bez příměsí a konzervačních látek



Cemio Kamzík®  
60 kapslí 
1 cps. = 6,23 Kč

• jedinečné kolageny v přirozené formě: kolagen typu I 
jako hlavní součást vazů, šlach  
a kůže a kolagen typu II,  
obsažený v kloubní chrupavce

• vitamin C je důležitý pro správou 
tvorbu kolagenu v kloubních 
chrupavkách

Doplněk stravy*

KLOUBY

TOPICKÁ BOLEST

Bepanthen® Sensiderm krém / 20 g

• účinně již od prvních projevů ekzému 
• ulevuje od svědění a zarudnutí pokožky
• přirozeně obnovuje kožní bariéru, poskytuje zvýšenou hydrataci a regeneruje
• je vhodný i pro nejmenší

V akci také Bepanthen® Sensiderm krém, 50 g, cena 284 Kč.

Zdravotnický prostředek, L.CZ.MKT.CC.02.2016.0589*

KOSMETIKA

MULTIVITAMINVITAMIN MULTIVITAMIN

AKČNÍ NABÍDKA ŘÍJEN 2020

Marťánci®  
Gummy Echinacea  
50 tablet 
1 tbl. = 3,18 Kč

S echinaceou, vitaminem C  
a zinkem, které přispívají ke správné 
funkci imunitního systému.

Doplňky stravy*

akční cena

– 25 Kč

164,-

189,-

akční cena

– 59 Kč

374,-

433,-

akční cena

– 40 Kč

224,-

264,-

TOPICKÁ BOLESTVoltaren  
Emulgel 10 mg/g gel  
150 g

Působí přímo  
v místě bolesti trojím  
účinkem:
• uleví od bolesti
• tlumí zánět
• zmenšuje otok 

V akci také Voltaren 140 mg léčivá náplast, 5 ks,  
cena 297 Kč, Voltaren Rapid 25 mg měkké tobolky,  
20 tobolek, cena 119 Kč.

Voltaren Emulgel 10 mg/g gel je lék  
k vnějšímu použití. Obsahuje diclofenacum 
diethylaminum. Voltaren 140 mg léčivá 
náplast je lék k vnějšímu použití. Obsahuje 
diclofenacum natricum. Voltaren Rapid 
25 mg měkké tobolky je lék k vnitřnímu 
užití. Obsahuje diclofenacum kalicum.*

• multivitaminový přípravek 
s postupným uvolňováním 
vitaminů a minerálů  
po dobu až 8 hodin 

• podporuje imunitní systém** 
• specifické složení právě pro  

vaši věkovou kategorii

**Obsahuje vitaminy A, B6, B12, C, 
D a stopové prvky železo, zinek, měď 
a selen.

V akci také ostatní přípravky 
SUSTENIUM.

Doplněk stravy*

SUSTENIUM 
Biorytmus 3 
multivitamin ŽENA  
30 tablet 
1 tbl. = 7,47 Kč

akční cena

– 44 Kč

214,-

258,-
akční cena

– 23 Kč

244,-

267,-
akční cena

– 91 Kč

354,-

445,-

akční cena

– 25 Kč

144,-

169,-

• 4 účinné složky  
v 1 kapsli

• obsahuje meruňková jádra s vitaminem B17
• hlíva ústřičná z českých pěstíren
• reishi a rakytník podporují  

obranyschopnost organizmu

V akci také B17 APRICARC  
s meruňkovým olejem,  
60 kapslí, cena 329 Kč.

Doplněk stravy*

B17 APRICARC  
s meruňkovým olejem  
180 kapslí 
1 cps. = 4,61 Kč

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*

KOLAGEN

KLOUBYALAVISTM  
MAXIMA Triple Blend 
Extra silný  
700 g 
100 g = 168,43 Kč

• otázka, existuje-li lepší produkt  
na klouby, je zbytečná

• prémiový produkt pro klouby 
nejen pro sportovce

• užívání na 5 měsíců!

Doplněk stravy*

akční cena

– 186 Kč

1179,-

1365,-
akční cena

– 200 Kč

829,-

1029,-

IMUNITA

GS Vitamin C 500  
se šípky  
100+20 tablet 
1 tbl. = 1,37 Kč

• obohacen o přírodní sílu 
šípků

• navíc unikátní tableta 
TIME-RELEASE zajišťující 
postupné uvolňování

• vitamin C podporuje 
imunitu a přispívá ke 
snížení míry  
únavy a vyčerpání

V akci také GS Vitamin C 1000 se 
šípky, 100+20 tablet, cena 239 Kč.

Doplněk stravy*

akční cena

– 20 Kč

159,-

179,-

Nyní k nákupu 
Marťánci® Gummy 
Echinacea NAVÍC 

Marťánci® Futura 3+ 
30 tablet  
za 0,01 Kč

znáte  
z TV

Ibalgin®  
DUO EFFECT
100 g

• kombinace dvou účinných látek ve formě krému
• potlačuje bolest, zmírňuje zánět a urychluje  

vstřebávání modřin
• léčí poúrazové stavy a následky sportovních úrazů,  

např. otoky, krevní podlitiny, podvrtnutí kloubu
• ulevuje od bolesti zad 
• pro dospělé a dospívající od 12 let

V akci také Ibalgin® GEL, 100 g, 
cena 144 Kč, Ibalgin® KRÉM,  
100 g, cena 144 Kč.

Ibalgin® DUO EFFECT je volně prodejný 
lék k vnějšímu použití.*



INTIMNÍ 
 HYGIENAÚSTNÍ HYGIENA

JÁTRA

TePe® mezizubní 
kartáček žlutý, 
velikost 4  
6 ks

• kvalitní švédské mezizubní kartáčky  
pro jemné a zároveň efektivní  
vyčištění všech mezizubních prostor

• drátek izolovaný plastem je šetrný  
k zubům i dásním a vysoce odolný  
proti ohnutí

V akci také TePe® mezizubní 
kartáčky velikosti 0, 1, 2, 3 a 5,  
6 ks, každý za cenu 104 Kč.

Zdravotnický prostředek*

HEMOROIDY

akční cena

– 55 Kč

214,-

269,-

akční cena

– 22 Kč

157,-

179,-
akční cena

– 25 Kč

104,-

129,-

• čípky zmírňují krvácení,  
pálení a svědění

• při fisurách a hemoroidech  
a také po Baronově ligatuře

Zdravotnický prostředek*

HemaGel®  
PROCTO čípky  
10 ks

Silybin Active  
complex  
60 kapslí 
1 cps. = 4,65 Kč

• unikátní patentovaná  
technologie

• na podporu jater
• až 10krát vyšší biologická 

dostupnost než silymarin

Doplněk stravy*

akční cena

– 63 Kč

279,-

342,-

* 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.

VŠI

akční cena

– 55 Kč

344,-

399,-

PARANIT Extra 
silný sprej  
100 ml
• odstraní vši do 5 minut
• obsahuje faktor na ochranu proti vším  

(LPF), který ve vlasech vytváří pro vši  
nepříznivé podmínky a chrání před  
opakovanou nákazou až do 72 hodin**

• klinicky prokázaná 100% účinnost**
• dermatologicky testován, bez silikonů

V akci také ostatní přípravky PARANIT.
** Ochrana faktorem LPF a aktivita proti 
vším byla prokázána ex vivo. Paranit 
sprej zabíjí 100 % vší a téměř 100 % 
hnid. Pro úspěšné ošetření proti hnidám 
doporučujeme nechat působit 10 minut. 
Používejte dostatečné množství produktu a 
důkladně vyčešte všechny hnidy.

Zdravotnický prostředek*

URGO Bradavice 
kryoterapie  
38 ml

PÉČE O KŮŽI

akční cena

– 96 Kč

419,-

515,-

• domácí ošetření bradavice  
metodou zmrazení

• bezpečné použítí na bradavice  
na rukou a nohou u dospělých  
a dětí od 4 let

• krátké a postupné působení  
zaručuje omezení bolestivosti  
ošetření

• vystačí na ošetření  
až 15 bradavic

V akci také URGO Pero na odolné 
bradavice, 2 ml, cena 309 Kč.

Zdravotnické prostředky*

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

8 

10
25

12

NOVINKA

ROSALGIN® 500 mg
6 sáčků

• 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.

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

znáte  
z TV

BOLEST

VITAMIN

MAGNESIUM LACTATE BIOMEDICA 500 mg  
100 tablet

• přípravek doplňuje hladinu hořčíku v organizmu
• hořčík napomáhá využití kyslíku při svalové zátěži, je nezbytný pro stavbu kostí,  

chrupavek a zubů a je významný pro normální funkci nervového, svalového,  
srdečního-cévního a imunitního systému

Volně prodejné léčivo*

MINERÁL

RÝMA,  
NACHLAZENÍRÝMA RÝMA

AKČNÍ NABÍDKA ŘÍJEN 2020

Sanorin®  
1‰ nosní sprej,  
roztok  
10 ml

• uvolní ucpaný nos a nosní dutiny
• snižuje otok nosní sliznice

V akci také Sanorin® 0,5‰ nosní 
sprej, roztok, 10 ml, cena 87 Kč.

Lék s účinnou látkou Naphazolini nitras  
k nosnímu podání*

akční cena

– 35 Kč

164,-

199,-

VITAMIN

Tradiční rostlinný léčivý přípravek 
při rýmě a zánětu nosních dutin.

Lék k vnitřnímu užití*

BIOTUSSIL®  
100 ml

akční cena

– 39 Kč

199,-

238,-
akční cena

– 76 Kč

309,-

385,-

akční cena

– 37 Kč

119,-

156,-

Pharmaton®  
WOMAN Energy 30+  
30 potahovaných tablet 
1 tbl. = 6,63 Kč

• 18 důležitých vitamínů  
a minerálů

• podpora energie
• podpora zdravých vlasů,  

nehtů a pokožky
• podpora tvorby červených krvinek

V akci také Pharmaton® MAN Energy 
30+, 30 potahovaných tablet, 
cena 199 Kč.

Doplněk stravy*

MINERÁL

BOLESTSaridon® tablety  
20 tablet

• snižuje horečku a mírní bolest spojenou s akutním 
zánětem horních cest dýchacích a chřipkou

• efektivně ulevuje od:
   › bolesti hlavy
   › bolesti zubů
   › menstruační bolesti
   › pooperační bolesti
• smí být užíván od 12ti let věku

V akci také Saridon® tablety,  
10 tablet, cena 67 Kč.

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití, L.CZ.
MKT.CC.07.2020.2014*

akční cena

– 18 Kč

107,-

125,-
akční cena

– 7 Kč

30,-

37,-

CHŘIPKA,  
NACHLAZENÍ

Sinex Vicks Aloe  
a Eukalyptus  
0,5 mg/ml  
nosní sprej  
15 ml

• nosní sprej pro léčbu  
ucpaného nosu při  
rýmě a nachlazení

• uvolní ucpaný nos  
během několika minut  
a až na 12 hodin

• extrakt Aloe vera zvláčňuje  
a pečuje o nosní sliznici

Lék k nosnímu podání, obsahuje léčivou látku 
oxymetazolin hydrochlorid.*

akční cena

– 22 Kč

97,-

119,-
akční cena

– 8 Kč

87,-

95,-

znáte  
z TV

akční cena

– 35 Kč

134,-

169,-

Nalgesin® S 275 mg
40 potahovaných tablet

• lék proti bolesti  
hlavy, zubů, zad,  
svalů, kloubů,  
menstruační bolesti, bolesti spojené s nachlazením

• mírní bolest, horečku a zánět

V akci také Nalgesin® S 275 mg,  
20 potahovaných tablet,  
cena 114 Kč.

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje sodnou 
sůl naproxenu.*

znáte  
z TV

ACYLPYRIN®  
500 mg tablety
10 tablet

• lék při chřipce a nachlazení
• snižuje horečku
• k úlevě od bolesti hlavy, kloubů  

a svalů provázející chřipková 
onemocnění

ACYLPYRIN®, volně prodejný lék 
k vnitřnímu užití. Jedna tableta obsahuje 
acidum acetylsalicylicum 500 mg.*

Vitamín  
K2+D3+Q10  
60 tobolek
1 tob. = 5,15 Kč

Kombinace vitaminů K2, D3  
a koenzymu Q10 přispívá k udržení 
normálního stavu kostí a k normální 
srážlivosti krve.

Doplněk stravy*

znáte  
z TV

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

• plně rozpustná tableta  
(nezanechává usazeniny)

• vysoce vstřebatelná forma  
- citrát hořečnatý

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

Doplněk stravy*

akční cena

– 15 Kč

84,-

99,-

Nyní k nákupu 
Pyridoxin 20 mg 
30 tablet NAVÍC  

za 0,01 Kč



AKČNÍ
NABÍDKA

ŘÍJEN 2020

Akční ceny platí od 01. 10. 2020 do 31. 10. 2020 nebo do vyprodání zásob w w w . p h a r m a p o i n t . c z

KAŠEL RÝMA RÝMA

VITAMIN

TOPICKÁ BOLEST BOLEST BOLEST V KRKU

TRÁVENÍEspumisan®  
40 mg 
100 měkkých tobolek

• pro úlevu od nadýmání
• lze užívat dlouhodobě
• 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*

Strepsils®  
Med a Citron  
36 pastilek

akční cena

– 9 Kč

107,-

116,-

akční cena

– 30 Kč

149,-

179,-

akční cena

– 30 Kč

159,-

189,-
akční cena

– 30 Kč

139,-

169,-

Olfen, gel  
100 g

akční cena

– 55 Kč

194,-

249,-

Olynth® HA  
1 mg/ml, nosní sprej, roztok  
10 ml

• rychle uvolňuje ucpaný nos
• zvlhčuje nosní sliznici
• účinek po dobu 10. hodin
• neobsahuje konzervační látky

V akci také ostatní přípravky 
Olynth®.

Reklama na léčivý přípravek. Nosní sprej, 
roztok obsahuje xylometazolin-hydrochlorid 
a je určen k podání do nosu.*

Celaskon®  
250 mg  
100 tablet

• vitamin C podporuje přirozenou obranyschopnost 
organismu v zimním období

• vyšší potřeba vitaminu C je i během dospívání,  
v těhotenství, při kojení, 
namáhavé práci, sportu, 
infekčních onemocněních,  
po úrazech, ve stáří, u kuřáků

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití 
obsahující acidum ascorbicum*

akční cena

– 21 Kč

99,-

120,-

• proti bolesti v krku
• účinkuje proti virům,  

bakteriím a kvasinkám  
už po 1 minutě**

• snížení bolesti v krku  
po pěti minutách

**na základě studie In-vitro

V akci také Strepsils® Med a Citron, 24 pastilek, Strepsils® 
Pomeranč s vitaminem C, 24 pastilek, Strepsils® Mentol  
a eukalyptus, 24 pastilek, každý 
za cenu 159 Kč, Strepsils® citron 
bez cukru, 24 pastilek a Strepsils® 
Jahoda bez cukru, 24 pastilek,  
každý za cenu 169 Kč.

Léky k vnitřnímu užití*

CHŘIPKA,  
NACHLAZENÍCOLDREX®  

horký nápoj citron  
14 sáčků

• uleví rychle od  
příznaků chřipky  
a nachlazení

• snižuje horečku,  
odstraňuje bolest  
hlavy, bolest v krku  
a uvolňuje ucpaný nos

• obsahuje paracetamol, fenylefrin 
a vitamin C

V akci také ostatní přípravky 
COLDREX®.

Lék k vnitřnímu užití*

akční cena

– 22 Kč

177,-

199,-

Stoptussin®  
kapky  
50 ml

• správná volba proti kašli  
díky 2 účinným látkám

• tiší dráždivý kašel  
a napomáhá vykašlávání

V akci také Stoptussin® sirup,  
180 ml, cena 137 Kč.

Stoptussin®, perorální kapky, roztok; 
Stoptussin® sirup jsou léčivé přípravky  
k vnitřnímu užití.*

Otrivin  
MENTHOL 1 mg/ml  
nosní sprej  
roztok 10 ml

• nosní sprej s chladivým  
mentolem a eukalyptolem

• pomáhá rychle uvolnit  
ucpaný nos a při zánětu dutin

• začíná uvolňovat ucpaný nos  
do 2 minut a až na 12 hodin

• neobsahuje konzervanty

V akci také Otrivin 1 mg/ml nosní 
sprej, roztok 10 ml, cena 97 Kč, 
Otrivin Rhinostop 0,5 mg/ml  
+ 0,6 mg/ml nosní sprej, roztok  
10 ml, cena 144 Kč.

Léky k podání do nosu obsahující xylometazolin*

• rychle a účinně ulevuje od bolesti zad, 
svalů a kloubů

• s příjemným chladivým efektem

V akci také Olfen 140 mg léčivé 
náplasti, 5 ks, cena 209 Kč.

Olfen, gel a Olfen léčivá náplast jsou léčivé 
přípravky k zevnímu použití. Obsahují 
účinnou látku diclofenacum natricum.*

akční cena

– 28 Kč

137,-

165,-
akční cena

– 20 Kč

97,-

117,-

znáte  
z TV

znáte  
z TV

Ibalgin® 400  
100 potahovaných tablet

Účinné analgetikum:
• pomáhá při bolesti hlavy, 

zubů, zad, svalů, kloubů  
a menstruační bolesti

• snižuje horečku
• tlumí zánět
Pro dospělé a dospívající od 12 let.  
Růžový Ibalgin® je jen jeden.

Ibalgin® 400 je lék k vnitřnímu užití. 
Obsahuje ibuprofenum.*

INTIMNÍ 
 HYGIENAÚSTNÍ HYGIENA

JÁTRA

TePe® mezizubní 
kartáček žlutý, 
velikost 4  
6 ks

• kvalitní švédské mezizubní kartáčky  
pro jemné a zároveň efektivní  
vyčištění všech mezizubních prostor

• drátek izolovaný plastem je šetrný  
k zubům i dásním a vysoce odolný  
proti ohnutí

V akci také TePe® mezizubní 
kartáčky velikosti 0, 1, 2, 3 a 5,  
6 ks, každý za cenu 104 Kč.

Zdravotnický prostředek*

HEMOROIDY

akční cena

– 55 Kč

214,-

269,-

akční cena

– 22 Kč

157,-

179,-
akční cena

– 25 Kč

104,-

129,-

• čípky zmírňují krvácení,  
pálení a svědění

• při fisurách a hemoroidech  
a také po Baronově ligatuře

Zdravotnický prostředek*

HemaGel®  
PROCTO čípky  
10 ks

Silybin Active  
complex  
60 kapslí 
1 cps. = 4,65 Kč

• unikátní patentovaná  
technologie

• na podporu jater
• až 10krát vyšší biologická 

dostupnost než silymarin

Doplněk stravy*

akční cena

– 63 Kč

279,-

342,-

* 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.

VŠI

akční cena

– 55 Kč

344,-

399,-

PARANIT Extra 
silný sprej  
100 ml
• odstraní vši do 5 minut
• obsahuje faktor na ochranu proti vším  

(LPF), který ve vlasech vytváří pro vši  
nepříznivé podmínky a chrání před  
opakovanou nákazou až do 72 hodin**

• klinicky prokázaná 100% účinnost**
• dermatologicky testován, bez silikonů

V akci také ostatní přípravky PARANIT.
** Ochrana faktorem LPF a aktivita proti 
vším byla prokázána ex vivo. Paranit 
sprej zabíjí 100 % vší a téměř 100 % 
hnid. Pro úspěšné ošetření proti hnidám 
doporučujeme nechat působit 10 minut. 
Používejte dostatečné množství produktu a 
důkladně vyčešte všechny hnidy.

Zdravotnický prostředek*

URGO Bradavice 
kryoterapie  
38 ml

PÉČE O KŮŽI

akční cena

– 96 Kč

419,-

515,-

• domácí ošetření bradavice  
metodou zmrazení

• bezpečné použítí na bradavice  
na rukou a nohou u dospělých  
a dětí od 4 let

• krátké a postupné působení  
zaručuje omezení bolestivosti  
ošetření

• vystačí na ošetření  
až 15 bradavic

V akci také URGO Pero na odolné 
bradavice, 2 ml, cena 309 Kč.

Zdravotnické prostředky*

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

8 

10
25

12

NOVINKA

ROSALGIN® 500 mg
6 sáčků

• 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.

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

znáte  
z TV

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


