AKČNÍ
NABÍDKA

LISTOPAD 2020

Akční ceny platí od 01. 11. 2020 do 30. 11. 2020 nebo do vyprodání zásob

ACC® LONG

KAŠEL

600 mg šumivé tablety, 10 tbl.

MUCOSOLVAN®
pro dospělé

KAŠEL

100 ml

www.pharmapoint.cz
CHŘIPKA,

NACHLAZENÍ
COLDREX®
MAXGRIP Lesní ovoce
10 sáčků

znáte
z TV

znáte
z TV

• léčí vlhký kašel
• trojí účinek: rozpouští hlen, usnadňuje vykašlávání
a podporuje uvolnění dýchacích cest
• stačí 1 tableta 1x denně
• lze užívat od prvních příznaků
kašle

– 28 Kč

V akci také ACC® 20 mg/ml sirup,
200 ml, cena 129 Kč.
Volně prodejný lék k vnitřnímu užití
s účinnou látkou acetylcystein*

Olynth® Plus
1mg/ml+50mg/ml
nosní sprej

147,akční cena

119,RÝMA

• léčí vlhký kašel
• rozpouští hlen
• usnadňuje vykašlávání
• jahodová příchuť
V akci také MUCOSOLVAN® Long
Effect, 20 tobolek, cena 129 Kč,
MUCOSOLVAN® Junior, 100 ml,
cena 104 Kč.
Volně prodejný lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje ambroxoli hydrochloridum.*

Otrivin MENTHOL
1 mg/ml
nosní sprej

10 ml

roztok 10 ml

• 4v1
• uvolňuje ucpaný nos
• podporuje hojení poraněné
nosní sliznice
• chrání nosní sliznici
• bez obsahu konzervačních
látek

• pomáhá rychle uvolnit ucpaný
nos a při zánětu dutin
• začíná uvolňovat ucpaný
nos do 2 minut
• aplikace ráno a večer zajistí
úlevu od ucpaného nosu
až na 24 hodin
• neobsahuje konzervanty

V akci také ostatní léčivé
přípravky Olynth®.
Reklama na léčivý přípravek. Nosní
sprej, roztok obsahuje xylometazolinhydrochlorid a dexpanthenol a je určen
k podání do nosu. Před použitím si pečlivě
přečtěte celou příbalovou informaci.*

Neo-angin®
bez cukru

– 30 Kč

129,akční cena

99,-

BOLEST V KRKU

24 pastilek

znáte
z TV
Na bolest
v krku jednoduše
Neo-geniální!
• léčí bolest v krku
• dezinfikuje ústní
dutinu
• potlačuje zánět

• horký nápoj 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 Otrivin 1 mg/ml nosní
sprej, roztok 10 ml, cena 94 Kč,
Otrivin Rhinostop 0,5 mg/ml
+ 0,6 mg/ml nosní sprej,
roztok 10 ml, cena 139 Kč.
Léky k podání do nosu obsahující
xylometazolin*

– 30 Kč

144,akční cena

114,RÝMA

V akci také COLDREX® MAXGRIP
Citron, 10 sáčků, cena 154 Kč,
COLDREX® tablety, 24 tablet,
cena 124 Kč.
Lék k vnitřnímu užití*

STÉRIMARTM Cu
Nos náchylný
k infekci

– 31 Kč

185,akční cena

154,RÝMA

50 ml

– 17 Kč

116,akční cena

99,-

BOLEST
Ibalgin®
Rapidcaps,
měkké tobolky 400 mg

• přírodní mořská voda s příměsí
mědi na infekční bakteriální rýmu
• vhodný pro nos náchylný k infekci
- měď působí protibakteriálně,
snižuje riziko komplikací rýmy
a bakteriální infekce
• vhodný pro všechny věkové
kategorie, těhotné i kojící ženy
V akci také STÉRIMARTM Na ucpaný
nos, 50 ml, cena 197 Kč.
Zdravotnický prostředek, CE 0459*

Prostamol® UNO

– 33 Kč

222,akční cena

189,PROSTATA

90 měkkých tobolek

30 měkkých tobolek

Nyní k nákupu
jakéhokoliv balení
Neo-angin® NAVÍC
Hygienický gel na ruce
50 ml za 0,01 Kč

V akci také Neo-angin® třešeň, 24 pastilek, cena 149 Kč,
Neo-angin® šalvěj, 24 pastilek,
– 28 Kč
cena 149 Kč.
Neo-angin® bez cukru, Neo-angin® třešeň
a Neo-angin® šalvěj je lék k místnímu užití
v ústech a v krku. Hygienický gel
Ace Trade s.r.o. je kosmetický přípravek.*

177,akční cena

149,-

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.*

znáte
z TV

– 22 Kč

119,akční cena

97,-

• tradiční rostlinný lék na problémy s močením způsobené
zbytnělou prostatou
• nenarušuje sexuální funkce
• obsahuje extrakt Serenoa repens

– 109 Kč

K vnitřnímu užití, po vyloučení závažných
příčin obtíží lékařem. Použití tohoto
tradičního rostlinného léčivého přípravku
je založeno výlučně na zkušenosti
z dlouhodobého použití.*

758,akční cena

649,-

AKČNÍ NABÍDKA
Centrum pro ženy

MULTIVITAMIN

60 tablet
1 tbl. = 6,98 Kč

30 tablet
1 tbl. = 5,47 Kč

• kompletní multivitamin s minerály a stopovými prvky
vytvořen speciálně pro potřeby žen pro podporu imunity1
• nyní ve vánočním balení
1
2

3

Vitamin C přispívá k normální funkci imunitního systému.
V kategorii multivitaminů. Zdroj: IQVIA consumption data Česká republika, YTD 12/2019
Výroba multivitaminů Centrum je
v souladu s certifikátem „Good
– 72 Kč
Manufacturing Practice“.

V akci také Centrum pro muže,
60 tablet, cena 419 Kč.
Doplněk stravy*

Ambrobene
15 mg/5 ml, sirup

VITAMIN

VIGANTOLVIT®
OSTEO

491,-

akční cena

419,KAŠEL

LISTOPAD 2020

ÚNAVA

MAGNE B6®
FORTE tablety
50 potahovaných tablet
1 tbl. = 3,18 Kč

• 3v1 pro
zdravé kosti
a svaly
- vitamin D3, K2 a vápník
• pro aktivní lidi, sportovce i starší osoby
• nejvyšší obsah vitaminu D3
– 31
v kombinaci s vápníkem a vit. K2
V akci také VIGANTOLVIT® D3
2000 I.U., 60 tobolek, cena 149 Kč.
Doplněk stravy*

Kč

195,akční cena

164,KAŠEL

Levopront® kapky
15 ml

100 ml

• tablety obsahují citrát hořčíku
pro účinné doplnění hořčíku
• hořčík a vitamin B6 přispívají
ke snížení míry únavy a vyčerpání
a k normální psychické činnosti
Doplněk stravy*

– 31 Kč

190,akční cena

159,-

ERDOMED®
225 mg, granule pro
perorální
suspenzi

KAŠEL

20 sáčků
• rychlá úleva od suchého
a dráždivého kašle
• při tlumení kašle působí přímo
v dýchacích cestách bez
nežádoucího ovlivnění mozku
• kapky a sirup pro děti od 2 let
a dospělé, tablety od 12 let

• osvědčený přípravek
na vlhký kašel účinně
rozpouští hlen
a usnadňuje vykašlávání
• sirup vhodný i pro děti

V akci také Ambrobene 30 mg,
20 tablet, cena 57 Kč.
Ambrobene 15 mg/5ml, sirup;
Ambrobene 30 mg, tablety; jsou léčivé
přípravky k vnitřnímu užití s účinnou
látkou ambroxoli hydrochloridum.*

APO-IBUPROFEN
400 mg

– 21 Kč

110,akční cena

89,BOLEST

100 potahovaných tablet

• uleví od bolesti hlavy, zad,
kloubů i menstruační bolesti
• snižuje horečku a tlumí
projevy zánětu
• balení po 100 i 30 tabletách
Lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje ibuprofenum.*

– 40 Kč

154,akční cena

114,-

V akci také Levopront® sirup,
120 ml, cena 127 Kč, Levopront®
tablety 60 mg, 10 tablet, cena
127 Kč.
Levopront ® kapky, sirup, tablety obsahují
levodropropizin. Lék k vnitřnímu užití.*

– 18 Kč

125,akční cena

107,BOLEST V KRKU

Septabene®
3 mg/1mg

ERDOMED® 225 mg, granule pro
perorální suspenzi obsahuje erdostein.
Lék k vnitřnímu užití.*

Vicks SymptoMed
Complete citrón

16 pastilek

10 sáčků

• trojí účinek:
protizánětlivý,
analgetický
a antiseptický
• snižuje lokální známky zánětu: bolest, zarudnutí, otok
• příchuť eukalyptu nebo citronu a bezového květu
• balení 16 pastilek nebo 30 ml
orálního spreje

• horký nápoj uleví
od příznaků chřipky
a nachlazení
• tři účinné složky
pro léčbu bolesti
hlavy, svalů, bolesti
v krku, horečky,
průduškového kašle
a pro uvolnění
ucpaného nosu

V akci také Septabene® 1,5 mg/ml
+ 5,0 mg/ml, orální sprej, roztok,
cena 144 Kč.
Léky k vnitřnímu užití*

– 30 Kč

159,akční cena

129,-

Junior-angin pro děti / 24 pastilek
Expert na bolest v krku u dětí!
• ulevuje od bolesti v krku
• zklidňuje podrážděné sliznice
• ve formě jemných jahodových pastilek, lízátek nebo třešňového sirupu

V akci také Vicks Symptomed Forte
citrón, 10 sáčků, cena 154 Kč.
Lék k vnitřnímu užití*

– 50 Kč

249,akční cena

199,CHŘIPKA,
NACHLAZENÍ

– 45 Kč

199,akční cena

154,BOLEST V KRKU

znáte
z TV

V akci také Junior-angin lízátka pro děti, 8 ks, cena 139 Kč, Junior-angin sirup pro děti, 100 ml, cena 179 Kč.
Junior-angin pastilky, lízátka, sirup, jsou zdravotnické prostředky*

• lék na kašel, rýmu
a zánět dutin
• ředí hlen, působí proti
bakteriím
• včasné nasazení může
předejít užívání antibiotik
• pomerančová příchuť
• pro dospělé a děti od 12 let

– 26 Kč

185,akční cena

159,-

www.pharmapoint.cz

Iberogast®

TRÁVENÍ

50 ml

Hylak® forte,
perorální roztok

TRÁVENÍ

100 ml

ZAŽÍVÁNÍ
NATUREVIA®
LAKTOBACILY 5 Imunita

33 kapslí
1 cps. = 6,64 Kč

znáte
z TV

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

V akci také Iberogast®,
20 ml, cena 164 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*

TEREZIA Reishi BIO

– 70 Kč

399,akční cena

329,KREVNÍ OBĚH

60 kapslí
1 cps. = 6,57 Kč

• jedinečný lék na obnovu střevní
mikroflóry
• vhodný pro dospělé, děti i kojence
Hylak® forte je léčivý přípravek
k vnitřnímu užití.*

UROVAL®
manosa AKUT

– 36 Kč

200,akční cena

164,MOČOVÉ CESTY

• moderní probiotikum nové
generace pro péči
o vyváženou střevní
mikroflóru
• s vitaminem C pro podporu
imunity
• prémiová kvalita - maximální
síla v jedné kapsli
• vhodné při a po užívání
antibiotik

V akci také NATUREVIA®
LAKTOBACÍLKY třešňové,
33 pastilek, cena 169 Kč.
Doplněk stravy*

Rennie®

– 22 Kč

241,akční cena

219,ZAŽÍVÁNÍ

96 žvýkacích tablet

10 tablet
1 tbl. = 19,40 Kč

• 100% houbový
přípravek bez příměsí
• obsahuje všechny aktivní látky celé Reishi,
které působí ve vzájemné harmonii
• Reishi podporuje obranyschopnost
organizmu a příznivě působí na
– 95
oběhový systém
V akci také TEREZIA Reishi BIO,
120 kapslí, cena 649 Kč.
Doplněk stravy*

Spektrum®
GUMMIES
Imunita

Kč

489,akční cena

394,MULTIVITAMIN

60 ks

• kombinace extraktu kanadských
brusinek a D-manosy
• vhodné také pro těhotné a kojící
ženy

V akci také UROVAL® D-manosa,
15 sáčků, cena 194 Kč.
Doplňky stravy*

The Simpsons
Multivitamin želé

– 35 Kč

229,akční cena

194,VITAMIN

• zapomeňte na pálení žáhy (během 5-ti minut)!
• rychlá a efektivní úleva
• vhodné pro těhotné a kojící při dodržení
doporučovaného dávkování

V akci také Rennie®, 48 žvýkacích
tablet, cena 114 Kč.
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. L.CZ.
MKT.CC.06.2019.1666*

– 35 Kč

219,akční cena

184,-

IMUNITA
Imunit®
Hlíva ústřičná 800 mg

50 ks

100+100 tobolek

1 ks = 1,94 Kč

1 tob. = 2,70 Kč

1 ks = 3,65 Kč
• 50 ks želé v ovocných
příchutích
• pro podporu imunity
• s obsahem vitaminů
skupiny B, vitaminů C, D3 a E
Komplex vitaminů a minerálů
s extraktem z echinacey, která
pomáhá posilovat imunitní systém.

V akci také Spektrum® Imunita,
90 tablet, cena 269 Kč.
Doplňky stravy*

– 100 Kč

319,akční cena

219,-

V akci také The Simpsons Multivitamin + kolostrum,
45 tablet, cena 97 Kč, The Simpsons
Omega 3 s vitaminy D a E,
– 52 Kč
60 ochucených žvýkacích kapslí,
cena 189 Kč, The Simpsons
149,Multivitamin, 20 šumivých tablet,
akční cena
cena 47 Kč.
Doplněk stravy*

Magnesii lactici 0,5 tbl. Medicamenta

97,-

• nejvyšší dávka hlívy
ústřičné na trhu
• s rakytníkem, echinaceou
a selenem pro posílení
obranyschopnosti

V akci také Imunit® Hlíva JACK
HLÍVÁK pro děti, 60 tablet+3D
mořský svět, cena 309 Kč, Imunit®
Hlíva JACK HLÍVÁK glukany +
laktoferin, 300 ml, cena 259 Kč.
Doplněk stravy*

– 101 Kč

640,akční cena

539,MINERÁL

100 tablet

– 26 Kč
• obsahuje 500 mg laktátu hořčíku pro lepší vstřebávání
• čistý organický hořčík bez příměsí
• vhodný pro těhotné a kojící
Lék s účinnou látkou magnesii lactas dihydricus k vnitřnímu užití*

130,akční cena

104,-

AKČNÍ NABÍDKA
Cemio Kamzík®

KLOUBY

Barny´s SIOUX

120 kapslí

600 g

1 cps. = 4,53 Kč

100 g = 101,50 Kč

KLOUBY

Koňská síla pro vaše klouby v balení na 6 měsíců!

znáte
z TV

Balení obsahuje
navíc ULTRA-C
Imuno Complex

• jedinečné kolageny v přirozené formě:
› kolagen typu I jako hlavní součást vazů, šlach a kůže
› kolagen typu II, obsažený
– 161 Kč
v kloubní chrupavce
• vitamin C je důležitý pro správou
705,tvorbu kolagenu v kloubních
chrupavkách
akční cena

Unikátní receptura:
• MSM Lignisul®
• patentované kolageny
• vitamin C - NUTRA-C™ pro
podporu tvorby kolagenu
a správnou činnost kloubních
chrupavek a kostí

Doplněk stravy*

Doplňky stravy*

Ibolex® 200 mg

544,BOLEST

20 potahovaných tablet

Voltaren Forte
20 mg/g gel
150 g

– 110 Kč

719,akční cena

609,TOPICKÁ BOLEST

znáte
z TV

• analgetikum ve formě
gelu s účinkem proti
bolesti až na 24h při
aplikaci 2x denně
ráno a večer
• tlumí bolest zad,
svalů a kloubů

LISTOPAD 2020

Cemio Kamzíkova KLOUBY A SVALY
konopná mast hřejivá
200 ml

znáte
z TV
• koncentrovaný konopný extrakt
99,7% v unikátní kombinaci
s bylinnými extrakty
• rychlá úleva pro ztuhlé klouby,
unavené svaly a namožená
záda a krk
• díky čistě přírodnímu složení
je mast vhodná pro každodenní
použití

V akci také Cemio Kamzíkova
konopná mast chladivá, 200 ml,
cena 207 Kč.
Zdravotnický prostředek*

ALAVISTM MAXIMA
BESTIER Tribulus

– 42 Kč

249,akční cena

207,SPORTOVNÍ
VÝŽIVA

60 kapslí
1 cps. = 8,32 Kč

Nyní
k nákupu Voltaren
Forte 150 g NAVÍC
Gelový obklad
za 0,01 Kč

znáte
z TV

V akci také Voltaren Forte 20 mg/g gel, 100 g, cena 274 Kč,
Voltaren Rapid 25 mg měkké tobolky, 20 tobolek, cena
117 Kč, Voltaren 140 mg léčivá náplast, 5 ks, cena 287 Kč.

– 22 Kč
• krystalicky čistý dexibuprofen
• nová generace léku proti bolesti
Volně prodejný lék k vnitřnímu užití
obsahující dexibuprofenum*

Omega-3FORTE
rybí olej 1000 mg

119,akční cena

97,-

SRDCE, MOZEK,
ZRAK

130+65 kapslí
1 tob. = 1,38 Kč

• výhodné balení Omega-3FORTE
rybí olej 1000 mg
• vysoká dávka omega-3 pro zdravé
srdce, mozek a zrak
Doplněk stravy*

– 60 Kč

329,akční cena

269,-

Voltaren Forte 20 mg/g gel je lék
k vnějšímu použití. Obsahuje diclofenacum
diethylaminum. Voltaren Rapid 25 mg
měkké tobolky je lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje diclofenacum kalicum. Voltaren
140 mg léčivá náplast je lék k vnějšímu
použití. Obsahuje diclofenacum natricum.*

– 41 Kč

430,akční cena

389,-

– 120 Kč
• stálé mládí a síla
• extra porce testosteronu
i do Vaší ložnice
Doplněk stravy*

619,akční cena

499,-

IMUNITA
TEREZIA
Hlíva ústřičná + lactobacily

Femibion® 2
Těhotenství

60+60 kapslí
1 cps. = 3,24 Kč

(4 týdenní balení) 28 tablet+28 tobolek

• nejsilnější
hlíva na trhu**
• hlíva z českých
pěstíren
• šípek a vitamin C podporují imunitní systém
• bez příměsí a konzervačních látek

– 40 Kč

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

429,akční cena

389,-

Bepanthen® Baby / 100 g
Nový název, složení zůstává.
• pomáhá chránit dětský zadeček před vznikem opruzení
• pro každodenní péči
• pečuje i o kojením namáhané prsní bradavky
**Nejprodávanější značka v ČR v lékárnách v kategorii péče o zadeček v období 01/2017 - 04/2019; zdroj IMS, počet prodaných kusů.

V akci také Bepanthen® Baby, 30 g, cena 134 Kč. Kosmetický přípravek, L.CZ.MKT.CC.07.2019.1681*

TĚHOTENSTVÍ

• inovované složení pro
specifické potřeby Vašeho
miminka i Vás ve 2. a 3.
trimestru těhotenství
• obsahuje kyselinu listovou
a aktivní folát Metafolin®,
vitamin D3, lutein a DHA
• nově obohacený o železo,
zinek, selen a hořčík
• od 13. týdne těhotenství do porodu

V akci také Femibion® 3 Kojení,
28 tablet+28 tobolek, cena 497 Kč,
Femibion® 1 Plánování & první týdny
těhotenství, 28 tablet, cena 297 Kč.
Doplněk stravy*

– 102 Kč

599,akční cena

497,KOSMETIKA

– 45 Kč

319,akční cena

274,-

AKČNÍ NABÍDKA
MUCONASAL®
PLUS

RÝMA

10 ml

• rychle, účinně
a dlouhodobě
uvolní nos při
rýmě a nachlazení
• navíc osvěží vůní máty
a eukalyptu, které umocní
zážitek z volného dýchání
• vhodný pro dospělé a děti
od 6 let
Volně prodejný lék k nosnímu použití.
Obsahuje tramazolini hydrochloridum.*

Drill

PHYSIOMER®
Hypertonic

RÝMA

LISTOPAD 2020

BIOTUSSIL®

RÝMA,
NACHLAZENÍ

100 ml

135 ml
• přírodní nosní sprej
s obsahem 100%
mořské vody
• uvolní ucpaný nos při
rýmě a nachlazení
• urychluje úlevu od
symptomů rýmy
• čistí a zvlhčuje nosní sliznici,
přirozeně regeneruje
• bezpečný pro
každodenní použití

– 22 Kč

119,akční cena

97,-

BOLEST V KRKU

24 pastilek

V akci také PHYSIOMER® Baby,
115 ml, PHYSIOMER® Baby
hypertonic, 60 ml, PHYSIOMER®
Gentle Jet&Spray, 135 ml,
PHYSIOMER® Kids, 115 ml,
každý za cenu 184 Kč.
Zdravotnický prostředek*

znáte
z TV

– 37 Kč

221,akční cena

184,-

KAŠEL
Robitussin
Antitussicum na suchý
dráždivý kašel

– 36 Kč
Tradiční rostlinný léčivý přípravek
při rýmě a zánětu nosních dutin.
Lék k vnitřnímu užití*

165,akční cena

129,KAŠEL

STODAL® sirup
200 ml

100 ml

Pastilky na bolest v krku s dvojím účinkem:
• antiseptikum snižuje počet patogenů způsobujících
bolest v krku
• lokální anestetikum mírní bolest

V akci také Drill bez cukru,
24 pastilek a Drill růžový med,
24 pastilek, každý za cenu 107 Kč.
Registrovaný volně prodejný léčivý
přípravek*

Hydro pastilky

– 42 Kč

149,akční cena

107,BOLEST V KRKU

20 pastilek

• PROTI suchému kašli
• efektivní úleva od suchého
dráždivého kašle
• bez cukru
• pro děti od 6 let a dospělé

V akci také Robitussin Expectorans
na odkašlávání, 100 ml, cena 134 Kč,
Robitussin Junior na suchý dráždivý
kašel, 100 ml, cena 109 Kč.
Robitussin Antitussicum na suchý dráždivý
kašel a Robitussin Junior na suchý
dráždivý kašel (oba dextrometorfan)
a Robitussin Expectorans na vlhký kašel
(guaifenesin) jsou léky k vnitřnímu užití.*

– 16 Kč

150,akční cena

134,CHŘIPKA,

NACHLAZENÍ
PARALEN® GRIP
horký nápoj pomeranč
a zázvor

12 sáčků

Jedinečný hydrogel komplex:
• kašel
• škrábání
• bolest
• chrapot
• hlasivky
Zdravotnický prostředek*

– 29 Kč

153,akční cena

124,-

V akci také PARALEN® GRIP horký
nápoj NEO, 12 sáčků, cena 144 Kč.
Volně prodejné léky k vnitřnímu užití*

Essentiale® 300 mg / 100 tvrdých tobolek
• obsahuje esenciální fosfolipidy se třemi mechanizmy podpory funkce jater:
› urychluje obnovu jaterních buněk
› zlepšuje jejich funkci
› podporuje jejich regeneraci
• vyroben z geneticky neupravovaných sójových bobů
• přípravek mohou užívat dospělí a dospívající od 12 let (o hmotnosti cca. 43 kg)
Volně prodejný lék k vnitřnímu užití. Obsahuje phospholipida sojae praeparata.*

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

TANTOGRIP®
pomeranč
10 sáčků

– 41 Kč

195,akční cena

154,CHŘIPKA,
NACHLAZENÍ

znáte
z TV

• ulevuje od příznaků
chřipky a nachlazení
(horečka, bolest hlavy,
ucpaný nos, bolest svalů
a kloubů)
• zmírňuje příznaky
akutního zánětu horních cest dýchacích
• rozpustný i ve studené vodě
• pro dospělé a děti od 12 let

Akce se
vztahuje
na všechny
příchutě
• odstraňuje příznaky
chřipky a nachlazení, jako
jsou: horečka, ucpaný nos,
bolest hlavy, bolest v krku
• nezpůsobuje ospalost
• bez umělých barviv

• zklidní suchý kašel
• uleví od vlhkého kašle
• tradiční rostlinný léčivý přípravek
• rodinné balení 200 ml

– 35 Kč

179,akční cena

144,-

V akci také TANTOGRIP® citrón,
10 sáčků, cena 97 Kč.
TANTOGRIP ® citrón a TANTOGRIP ®
pomeranč obsahují paracetamol
a phenylephrin hydrochlorid.
Léky k vnitřnímu užití.*

– 72 Kč

169,akční cena

97,JÁTRA

– 83 Kč

402,akční cena

319,-

Immuno Complex

VITAMIN

30 pastilek
1 pastilka = 5,80 Kč

Vitamín
K2+D3+Q10

SystaneTM ULTRA

VITAMIN

BEZ KONZERVAČNÍCH LÁTEK
zvlhčující oční kapky, 10 ml

60 tobolek
1 tob. = 4,98 Kč

NOVINKA

znáte
z TV

– 44 Kč
Unikátní složení na podporu imunity
s vitaminy D, C a betaglukanem
nejvyšší čistoty.
Doplněk stravy*

PLASMACREME
Future znáte
30 ml

218,akční cena

174,KOSMETIKA

z TV

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

Zvlhčující oční kapky
Systane™ ULTRA bez
konzervačních látek
poskytují suchým,
unaveným a podrážděným
očím rychlou úlevu.

– 86 Kč

385,akční cena

299,-

Doplněk stravy*

Medimento Hand
balm balzám
na ruce

KOSMETIKA

60 ml

Nyní k nákupu
PLASMACREME Future
NAVÍC PLASMAGEL
Future za 0,01 Kč
• omlazující a vyživujicí krém
se silným regeneračním účinkem
• obsahuje unikátní formuli
R.A.F na bázi krevních proteinů

V akci také PLASMAGEL Future,
5 ml, cena 284 Kč.

– 170 Kč

769,akční cena

599,-

Kosmetický přípravek*

OČI

• balzám na ruce ke každodennímu
použití s obsahem urey 10%
• vhodný pro suchou a zhrublou
kůži na rukou
• obsahuje olivový olej a papáju
• klinicky prokázané zlepšení
hydratace kůže

– 95 Kč

V akci také SystaneTM COMPLETE
zvlhčující oční kapky, 10 ml,
cena 259 Kč.

314,akční cena

219,-

Zdravotnický prostředek*

SANYTOL
dezinfekční gel
na ruce

DEZINFEKCE

75 ml

– 66 Kč

Kosmetický přípravek*

160,akční cena

94,-

– 11 Kč

SANYTOL dezinfekční gel čistí ruce,
neutralizuje zápach a eliminuje
99,9% bakterií, virů a plísní
bez vody a mýdla.

80,akční cena

69,-

Dezinfekční prostředek*

Lékárna

METRO Petřiny

OTEVÍRACÍ DOBA:
Po-Pá: 7.30 – 17.00

Přijímáme:
poukázky Sodexo, Unišek, Caadhoc, Ticket;
a platební karty, včetně karet bezkontaktních.

ADRESA:
Čílova 303/10
Praha 6
KONTAKT:
tel.: 222 268 547
e-mail: lekarnapetriny@seznam.cz

Těšíme se na Vaši návštěvu!

BOHATÝ BEZLEPKOVÝ
SORTIMENT

3
2
14

4
2

9
8

28
32
8
5

12

23
18

8
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.

