
AKČNÍ
NABÍDKA

ČERVENEC–SRPEN 2017

Akční ceny platí od 01. 07. 2017 do 31. 08. 2017 nebo do vyprodání zásob w w w . p h a r m a p o i n t . c z

HemaGel
 5g

• K urychlení hojení akutních ran: 
odřeniny, řezné rány, popáleniny 
I.stupně a drobná poranění  
v domácnosti a při sportu.

• Zabraňuje tvorbě strupů a vzniku 
jizvy.

• Použití 1x denně.
Zdravotnický prostředek

Kůže

akční cena

– 46 Kč

144,-

190,-

Ibalgin® 400
100 potahovaných tablet

Bolest

akční cena

– 30 Kč

109,-

139,-

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. 
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje 
ibuprofenum. 

Nolpaza® 20 mg
enterosolventní tablety, 14 tbl.

• Dlouhodobá úleva od pálení žáhy
• Stačí jen 1 tableta denně
Lék s účinnou látkou pantoprazolum.  
Lék k vnitřnímu užití.

Pálení žáhy

akční cena

– 42 Kč

87,-

129,-

Endiaron® 
20 potahovaných tablet

Nenechte se prohánět!
• Zastavuje průjem tak,  

že zneškodní baktérie, které  
průjem vyvolaly. 

• Šetří normální střevní mikroflóru. 
• Vhodný pro léčbu průjmu 

cestovatelů. 
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje 
cloroxinum.

Průjem

Voltaren® Forte 
2.32% gel
150 g

Analgetikum ve formě gelu  
s účinkem na 12 hodin.
Tlumí bolest zad, svalů a kloubů. 
Stačí aplikovat 2x denně. 
Snadno otevíratelný uzávěr.
V akci také Voltaren® léčivá náplast 
140 mg, 5 ks, cena 269 Kč
Obsahuje diclofenacum natricum. 

toPicKá Bolest

akční cena

– 80 Kč

349,-

429,-

VERAL® 1% gel 
100 g

• K odstranění zánětu a zmenšení 
otoku po úrazech pohybového 
ústrojí, k tlumení bolesti.

• Při bolesti zad.
Lék ke kožnímu podání s léčivou látkou 
diclofenacum natricum.

toPicKá Bolest

akční cena

– 31 Kč

119,-

150,-

Ibalgin® gel 
100 g

Potlačuje bolest, tlumí zánět a snižuje otok. K léčbě 
poranění šlach, svalů a kloubů, jako je podvrtnutí, 
natažení, zhmoždění. Gel má 
zklidňující a chladivý účinek.  
Bez parfemace. Pro dospělé  
a mladistvé od 12 let.
V akci také Ibalgin® krém, 100 g, 
cena 127 Kč.
Lék k vnějšímu užití. 

toPicKá Bolest

CARBO  
Medicinalis Sanova®   
20 tablet

• Přispívá k dobrému trávení ve střevech a snižování 
nadměrné plynatosti po jídle*.

• Vhodné pro děti od 3 let, 
dospělé i těhotné/kojící ženy.

*při podání minimálně 1g nejméně 30 

minut před jídlem a minimálně 1g po 

jídle. Doplněk stravy.

trávení

Tantum Natura  
Lemon & Honey 
15 gumových pastilek

Na podrážděný krk teplotními výkyvy a klimatizací.
Obsahují propolis, vitamín C a Zinek  
– vhodné v období stresu a únavy,  
pro normální funkci imunitního 
systému.
Vhodné pro děti od 3 let, dospělé, 
těhotné a kojící ženy.
V akci také příchuť Orange & Honey 
s propolisem a vitamínem C.
Doplněk stravy

DoPlněK  
strAvy

akční cena

– 22 Kč

77,-

99,-

NOVINKA

Čistě rostlinné
Rakouská tradice  

a kvalita

akční cena

– 11 Kč

57,-

68,-
akční cena

– 30 Kč

119,-

149,-

akční cena

– 32 Kč

127,-

159,-



AKČNÍ NABÍDKA ČERVENEC–SRPEN 2017

Magne B6®  
Forte tablety
50 tablet 

Maxi hořčík
60 tablet

Calcichew® D3 
500 mg/200 UI
60 žvýkacích tablet

Tablety obsahují citrát hořčíku pro 
účinné doplnění hořčíku. Hořčík  
a vitamín B6 přispívají ke snížení 
míry únavy a vyčerpání a k normální 
psychické činnosti.
Doplněk stravy

Vysoká dávka hořčíku v malé, 
snadno polykatelné tabletě
Komfortní užívání - stačí 1 denně!
Doplněk stravy

Určený k prevenci a léčbě 
nedostatku vápníku a vitamínu D.
Vápník a vitamín D slouží jako 
doplněk při léčbě osteoporózy.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. 
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

akční cena akční cena akční cena

– 42 Kč – 24 Kč – 22 Kč

157,- 154,- 147,-

199,- 178,- 169,-

ÚnAvA ÚnAvA vitAmín

Flector® EP Tissugel
transdermální náplast 5 ks

• Proti bolesti, proti zánětu, proti otoku
• Léčivá náplast pro kožní podání
V akci také Flector® EP Gel, 100 g, cena 127 Kč.

Obsahuje diclofenacum epolaminum. Přípravek je určen pro dospělé a dospívající od 16 let. 
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

akční cena

– 73 Kč

197,-

270,-

Bolest  
náPlAsti

Pancreolan® forte 
60 enterosolventních tablet

Aby trávení nebylo trápení!                                                           
Pancreolan® forte vám dodá potřebné trávicí enzymy na 
přírodní bázi, které podpoří vaše trávení a působí proti 
plynatosti a nadýmání po jídle.       
• zlepšuje trávení tučných a těžko 

stravitelných jídel 
• působí proti pocitu tlaku a plnosti 

po jídle
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje 
pancreatinum. 

akční cena

– 41 Kč

154,-

195,-

trávení CURCURIN 700mg 
(curcuma+piperin)
60 tobolek 

Tajemství optimálního zažívání.
Kurkuma podporuje trávení, činnost 
jater, kloubů, srdce a cév.
Mnohonásobně vyšší účinnost  
v kombinaci s piperinem.
Komplexní využití všech látek  
z kurkumy.
Doplněk stravy

akční cena

– 53 Kč

299,-

352,-

trávení,  
záněty, KlouByBiopron® FORTE 

30 tobolek

• Unikátní kombinace probiotických 
bakterií a probiotických kvasinek, 
doplněná o prebiotika.

• Obsahuje Saccharomyces boulardi.
• Vhodný pro děti od 6.měsíce věku.
Doplněk stravy

akční cena

– 42 Kč

234,-

276,-

trávení

znáte  
z TV

Lactulosa  
BIOMEDICA 
50% roztok 
laktulózy 
500 ml

Účinné projímadlo, které
působí místně v tlustém 
střevě a téměř se nevstřebává. 
Způsobuje změknutí stolice, 
nenarušuje fyziologickou činnost 
střev.
V akci také Lactulosa BIOMEDICA 
sirup 250 ml , cena 94 Kč.
Léčivo proti zácpě, sirup k vnitřnímu 
užití, léčivá látka lactulósa.

akční cena

– 35 Kč

124,-

159,-

zácPAImodium®,  
tvrdé tobolky
20 tvrdých tobolek

RYCHLÁ A ÚČINNÁ 
LÉČBA PRŮJMU.  
Úleva často již po 
1. dávce. K léčbě 
akutního  
a chronického průjmu. Neovlivňuje 
přirozenou střevní mikroflóru.
V akci také ostatní produkty  
z řady Imodium.

Reklama na léčivý přípravek. Tvrdé 
tobolky a tablety dispergovatelné v 
ústech obsahují loperamid-hydrochlorid 
a jsou k perorálnímu podání. 

akční cena

– 27 Kč

147,-

174,-

PrůjemTravel-Gum 20 mg
10 perorálních gum

Žvýkejte proti nevolnosti a zvracení 
při cestování. Účinek za 15-30 
minut. Preventivní i akutní použití. 
Od 15 let.

Travel-Gum 20 mg, perorální guma je 
léčivý přípravek k vnitřnímu užití  
s léčivou látkou dimenhydrinát.

akční cena

– 19 Kč

59,-

78,-

nevolnost



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

Hyabak® 0,15% 
10 ml

Zvlhčující a zklidňující oční kapky 
proti pocitu suchých očí, jejich 
podráždění a únavě s hyaluronátem 
sodným a aktivní ochranou proti 
uvB slunečním zářením; vhodné  
i pro nositele kontaktních čoček.
Zdravotnický prostředek

akční cena

– 52 Kč

194,-

246,-

oči Visine® Classic,  
oční kapky, roztok
15 ml

Odstraňuje zarudnutí  
a zmírňuje podráždění 
očí. 
V akci také Visine® 
Unavené oči, 
gelové oční kapky, 
zdravotnický 
prostředek, 10 ml,  
cena 124 Kč.
Reklama na léčivý 
přípravek. 

Oční kapky obsahují 
tetryzolin-hydrochlorid  
a jsou k očnímu podání.

akční cena

– 20 Kč

109,-

129,-

oči

PREDATOR®  
FORTE
spray 150 ml

Obsah účinné látky:
DEET 249 g/kg (24,9 %)
• repelentní spray proti  

komárům a klíšťatům
• zvýšený obsah účinných látek
• vhodné pro děti od 2 let
• aplikace na pokožku i oděv
• doba účinnosti 6 hodin 
V akci také PREDATOR® JUNIOR, 
spray 150 ml, cena 169 Kč.

akční cena

– 20 Kč

139,-

159,-

rePelentPanthenol Omega tělové 
mléko Rakytník 9%
250 ml

Přináší úlevu sluncem  
podrážděné pokožce.
Pomáhá regenerovat  
a hydratovat.
Pomáhá obnovit elasticitu  
pokožky po opalování.
Jemná svěží vůně.
V akci také Panthenol Omega 
tělové mléko Aloe Vera 9%, 
250 ml, cena 139 Kč, Panthenol 
Omega Chladivá pěna ve spreji 
10%, 150 ml, cena 139 Kč.
Kosmetika

akční cena

– 20 Kč

139,-

159,-

KosmetiKA  
Po oPAlovAní DaylongTM kids 

SPF 30 
200 ml

• Vysoká ochrana (SPF 30)
• Extrémně odolné vůči vodě
• Ošetřuje kůži dexpanthenolem, 

glycerinem, Aloe vera a vitamínem E
• Bez parfémů, PEG emulgátorů a 

přídavných konzervačních látek
• Vhodné pro atopickou kůži
V akci také další produkty sluneční 
ochrany DaylongTM.
Kosmetika

akční cena

– 136 Kč

449,-

585,-

sluneční  
ochrAnA

Faktu®

rektální mast 20 g

Neinvazivní varianta léčby 
hemoroidů.
Rychle zastavuje krvácení, pálení  
a svědění.
Účinný proti bolesti.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. 
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

akční cena

– 10 Kč

79,-

89,-

hemoroiDy Prostenal®  
FORTE
90 tablet 

• Komplexní a prověřená péče  
o prostatu a močové cesty

• Dvou/tříměsíční kúra za 
zvýhodněnou cenu (podle balení 
v letáku)

• 1 tableta denně
Doplněk stravy

akční cena

– 125 Kč

534,-

659,-

ProstAtA Cemio RED3
60 kapslí

nová generace péče  
o prostatu, potenci  
a vitalitu
• tři účinky v jedné 

kapsli denně
• slivoň africká  

k podpoře zdraví 
prostaty, maca  
k podpoře sexuálního 
zdraví a fyzické 
kondice a sibiřský 
ženšen  
k podpoře vitality 

Doplněk stravy

akční cena

– 70 Kč

449,-

519,-

ProstAtA

HYALGEL FORTE
pomeranč 500 ml

Speciální přípravek v tekuté formě s obsahem hyaluronanu sodného, chondroitin sulfátu  
a vitamínu C, který přispívá k normální tvorbě kolagenu pro normální funkci chrupavek.
Výrobek je vhodný především pro starší generaci, osoby s vyšším zatížením kloubů jako 
jsou sportovci, osoby s nadváhou, těžce pracující a osoby po úrazech.
Doplněk stravy

akční cena

– 66 Kč

304,-

370,-

KlouBy

Cannaderm  
Venosil  
konopné  
mazání  
100 ml 

Mazání pro nohy  
bez křečových žil,  
metliček, otoků  
a pocitu těžkosti.
Chladivá úleva s konopným olejem, 
rutinem a mátou pro krásné a svěží 
nohy.
Konopná péče

KonoPná Péče

akční cena

– 31 Kč

164,-

195,-



Dezinox sprej
20 ml 

Canespor®  
1x denně krém
15 g

Corega® fixační  
krém
40 g
4 druhy

Proti plísním a zánětům 
na chodidlech, zabraňuje 
popraskaným chodidlům  
a patám, po aplikaci ihned zasychá, 
zabraňuje nežádoucímu zápachu.
Zdravotnický prostředek

KONEC SVĚDĚNÍ I PÁLENÍ.  
KONEC PLÍSNĚ.
• určený k léčbě plísně kůže
• komfortní aplikace – jen 1 x denně
V akci také Canespor® 1x denně 
roztok, 15 ml, cena 127 Kč.
Canespor 1x denně krém je léčivý přípravek 
k vnějšímu použití. Obsahuje léčivou látku 
bifonazol. L.CZ.MKT.CC.01.2017.0855

• Pevná fixace zubní náhrady po 
celý den.

• Pomáhá předcházet ulpívání 
zbytků jídla. 

• Neobsahuje zinek. 
Zdravotnické prostředky

Ústní hygienAPlísněPéče o nohy

akční cena

– 30 Kč

89,-

119,-
akční cena

– 45 Kč

127,-

172,-

Sudocrem
125 g 

Krém na opruzenou pokožku.  
Zklidňuje začervenalou a podrážděnou 
pokožku; podporuje její regeneraci; 
chrání před dalším drážděním. 
V akci také Sudocrem 250g, 229 Kč.
Kosmetika

KosmetiKA

akční cena

– 22 Kč

137,-

159,-

akční cena

– 15 Kč

94,-

109,-

TENA Lady  
Ultra Mini  
14 ks

Diskrétní slipové inkontinenční vložky 
pro velmi lehký únik moči s ochranou 
proti protečení,vlhkosti a zápachu.
V akci také TENA Lady Normal  
+ 50% NAVÍC.
Zdravotnické prostředky

inKontinence

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.

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

BOHATÝ BEZLEPKOVÝ  
SORTIMENT
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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.

vámi vybrané produkty na bezlepek.pharmapoint.cz  
si můžete vyzvednout ve více než 175 lékárnách PharmaPoint
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Eucerin®  
HYALURON-FILLER  
denní/noční  
krém 
50 ml

KosmetiKA

akční cena

– 100 Kč

619,-

719,-
Intenzivní vyplňující denní a noční krém 
proti vráskám HYALURON-FILLER.
Kosmetický přípravek

sleva  
min. 10 %  

na řadu Eucerin 
HYALURON 

-FILLER

Corega  
Antibakteriální 
tablety blister  

6 ks NAVÍC

akční cena

– 16 Kč

39,-

55,-


