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Akční ceny platí od 01. 09. 2017 do 30. 09. 2017 nebo do vyprodání zásob w w w . p h a r m a p o i n t . c z

Bolest

akční cena

– 36 Kč

107,-

143,-

Bolest

akční cena

– 46 Kč

134,-

180,-

Panadol® Extra
30 potahovaných tablet

APO-IBUPROFEN 
400 mg
100 potahovaných tablet

Bolest

akční cena

– 21 Kč

74,-

95,-

Panadol Extra při mírné až středně 
silné bolesti hlavy včetně migrény, 
bolesti zubů, proti menstruačním 
bolestem, bolestem svalů, kloubů a 
bolesti v krku. Nedráždí žaludek.
V akci také Panadol® Novum 500mg,  
24 potahovaných tablet, 
cena 29 Kč.
Lék na vnitřní užití.

•	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. 

Rennie®

48 žvýkacích tablet

Výhodná nabídka!
48 za cenu 38 tablet!*
•	rychlá	a	efektivní	úleva	od	pálení	žáhy
•	působí	již	během	5	minut
•	lze	užívat	i	v	těhotenství
Rennie je léčivý přípravek k vnitřnímu 
užití.
*Vychází z nezávazné maximální doporučené 
spotřebitelské ceny ve výši 142 Kč za balení 
Rennie® 48 žv. tablet.
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ZAžíVání 

akční cena

– 38 Kč

104,-

142,-

Sinecod® sirup 
200 ml 

Proti suchému, dráždivému kašli. 
Vhodný pro dospělé a děti od 3 let. 
Sirup	s	vanilkovou	příchutí.	Účinná	
látka	se	začíná	vstřebávat	již	od	5	
minut.
Sinecod 0,15% sirup je lék k vnitřnímu 
užití. Obsahuje butamirát.

KAšel

akční cena

– 35 Kč

114,-

149,-

Hedelix® sirup
100 ml

BIOTUSSIL® 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. Obsahuje hustý 
extrakt z břečťanového listu. Použití 
tohoto tradičního rostlinného léčivého 
přípravku je založeno výlučně na 
zkušenosti z dlouhodobého použití.

Biotussil	je	tradiční	rostlinný	léčivý	
přípravek	užívaný	jako	pomocný	lék	
při onemocněních dýchacích cest 
včetně	rýmy	a	zánětů	vedlejších	
nosních dutin. Vhodný pro děti 
od 4 let. 
Lék k vnitřnímu užití.

KAšel KAšel

akční cena

– 32 Kč

119,-

151,-
akční cena

– 36 Kč

109,-

145,-

Olynth® HA 0.1%  
nosní sprej, roztok
10 ml

Rychle	uvolňuje	ucpaný	
nos.	Zvlhčuje	nosní	sliznici.	
Jediný	obsahuje	kyselinu	
hyaluronovou*.  
*	Ve	formě	sodné	soli.	V	kategorii	
nosních	sprejů	obsahujících	
xylometazolin/oxylometazolin.
V akci také ostatní spreje z řady 
Olynth®.
Reklama na léčivý přípravek. Nosní 
sprej, roztok obsahuje  xylometazolin-
hydrochlorid a je k nosnímu podání. 

RýmA

akční cena

– 17 Kč

89,-

106,-

Nalgesin S
30 potahovaných tablet

•	Lék	na	bolesti	hlavy,	zubů,	zad,	svalů,	kloubů,	
menstruační bolesti, bolesti  
spojené	s	nachlazením

•	Výhodné	balení	30	tablet
V akci také Nalgesin S,  
20 potahovaných tablet, 
cena 104 Kč.
Lék k vnitřnímu užití.

Otrivin Menthol 
1mg/ml
10 ml

RýmA

akční cena

– 22 Kč

97,-

119,-

•	Sprej	s	chladivou	silou	mentolu	a	eukalyptu.	
•	Uvolní	ucpaný	nos	do	2	minut	 

a až na 12 hodin.
•	Bez	konzervantů.	
V akci také Otrivin 1PM, 10 ml,  
cena 84 Kč.
Nosní sprej s dávkovačem, roztok  
obsahuje xylometazolin. Lék k podání  
do nosu.
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Baldriparan®

30 obalených tablet

Preventan® Akut 
30 tablet

•	Rostlinný	lék	ke	zmírnění	poruch	spánku
•	Vysoký	obsah	kozlíku	lékařského*
•	Pro	snazší	usínání	a	svěží	začátek	dne
*1 tableta průměrně obsahuje 2 957 
mg kořene z kozlíku lékařského tj. 
441,35 mg suchého extraktuz kořene 
kozlíku lékařského (DER 6,0-7,4:1).
Čtěte pozorně příbalovou informaci. 
Baldriparan (Valerianae extractum 
siccum) je lék k vnitřnímu užití. 

Medvědí síla. Originální 
patentovaná látka ProteQuine®  
a vitamin C pro Vaši imunitu.  
Pro akutní užívání.
Doplněk stravy

akční cena

– 25 Kč

134,-

159,-

akční cena

– 35 Kč

164,-

199,-

spáneK

ImunItA

GS Condro® DIAMANT
100 tablet

VYZKoušeJte i Vy
nejdůvěryhodnější značku roku 2016!

mimořádná síla pro Vaše  klouby:
2 122 mg originálního glukosamin 
sulfátu	CliniQ®	s	jedinečným	DIAmAnt 
FoRtesCInem® - aescin pro správné 
krevní zásobení kloubního pouzdra, 
vazů a šlach a vitamín C pro tvorbu 
kolagenní sítě chrupavek a menisků.  
V akci také GS Condro® DIAMANT,  
60 tablet, cena 344 Kč.

Doplněk stravy

KlouBY

Barny´s MSM Sioux pro klouby
600 g
100 g = 99,83 Kč

Tradiční	severoamerická	
receptura pro klouby a celý 
pohybový aparát. Vhodný pro 
všechny	generace,	velmi	účinný	
i u seniorů ve vysokém věku.
Doplněk stravy

akční cena

– 120 Kč

599,-

719,-

KlouBY

TEREZIA Klouby fit
60 kapslí 

Obsahuje	mořský	komplex	minerálů	Aquamin	-	přírodní	zdroj	vápníku	a	hořčíku.	
Obohaceno	o	boswelli,	šípek,	rakytník	a	shii-také.	Boswellia	podporuje	pohybový	
aparát,	kosti	a	klouby	a	posiluje	jejich	činnost.
Doplněk stravy

akční cena

– 65 Kč

244,-

309,-

KlouBY

GS Dormian  
RAPID 
40 kapslí 

Pro rychlé usínání a klidný 
spánek po celou noc.*

•	Účinná	kombinace	4	
bylinných extraktů* ve 
vysokých dávkách.

•	Šetrná	a	nenávyková	cesta	k	
Vašemu odpočinku.

V akci také GS Dormian RAPID, 20 
kapslí, cena 117 Kč.
*500	mg	kozlíku	lékařského	v	denní	
dávce, meduňka, mučenka, chmel.
Doplněk stravy.

akční cena

– 40 Kč

189,-

229,-

spáneK

Olfen gel
100 g

Rychle	a	účinně	ulevuje	od	bolesti	zad,	svalů	a	
kloubů. Přípravek mohou používat dospělí a mladiství 
od 14 let.
V akci také Olfen 140mg léčivé 
náplasti, 10 kusů, cena 279 Kč, 
Olfen 140mg léčivé náplasti,  
5 kusů, cena 189 Kč.
Léčivý přípravek pro zevní použití, 
obsahuje léčivou látku diklofenak.

akční cena

– 35 Kč

134,-

169,-

topICKá Bolest

NoviNKA

TEREZIA Hlíva  
ústřičná s rakytníkovým 
olejem
60 kapslí  
+	60	kapslí	ZDARMA

Nejsilnější	hlíva	na	trhu*.	Hlíva	z	českých	
pěstíren.	Rakytník	podporuje	
imunitu.	Bez	příměsí	a	
konzervačních	látek.	*	Nejvyšší	
obsah deklarovaných betaglukanů. 
Dle průzkumu z lékáren, květen 
2017.
Doplněk stravy

akční cena

– 39 Kč

319,-

358,-

ImunItA

akční cena

– 200 Kč

499,-

699,-



Thermoval® Standard
1 ks

Cenově výhodný digitální teploměr, změří teplotu za  
1 minutu.
V akci také Thermoval® Kids, cena 149 Kč,  
Thermoval® Kids flex, cena 149 Kč, Thermoval® Rapid, cena 129 Kč.
Zdravotnický prostředek

akční cena

– 20 Kč

59,-

79,-

teplotA

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

TEREZIA  
BrusLinky
60 kapslí

Obsahuje	
prášek sušeného extraktu z plodů 
brusnice.	Jedná	se	o	vzácný	druh	
brusnice brusinka. Vhodné pro 
těhotné	a	kojící.
V akci také TEREZIA 
BrusLinky+bylinky AKUT, 10 kapslí, 
cena 184 Kč.
Doplněk stravy

akční cena

– 56 Kč

199,-

255,-

močoVé CestY

TEREZIA Diaregul
60 kapslí

Přírodní přípravek na regulaci cukru 
v	krvi.	Obsahuje	vzácnou	houbu	
hnojník	a	rostliny	chebuli	srdčitou,	
zázvor	a	skořici,	které	pomáhají	
udržet normální hladinu cukru v krvi. 
Bez	příměsí	a	konzervačních	látek.
Doplněk stravy

akční cena

– 63 Kč

234,-

297,-

RegulACe CuKRu 
V KRVI TEREZIA  

Ostropestřec+Reishi
60 kapslí

Swiss  
LAKTOBACILY “5“
33 kapslí

Ostropestřec	obsahuje	silymarin,	
který	pomáhá	k	detoxikaci	jater	
a	jejich	regeneraci.	V	kombinaci	s	
reishi a černým bezem pro podporu 
obranyschopnosti	organismu.	Bez	
příměsí a konzervačních látek.
Doplněk stravy

10% ZDARmA
Nejmodernější	probiotikum	 
nové	generace.	Doporučují	 
se při a po užívání antibiotik.
Total	protection	-	komplexní	 
ochrana bakterií od výroby až po 
trávicí	trakt	pro	maximální	efekt!	 
V akci také Swiss LAKTOBACÍLKY dět.
třešňové 33 pastilek, cena 154 Kč.
Doplněk stravy

akční cena akční cena

– 57 Kč – 22 Kč

214,- 194,-

271,- 216,-

JátRA ZAžíVání

Cemio RED3
30 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

– 50 Kč

269,-

319,-

pRostAtA

znáte 
z Tv

HemoStop  
Gel Max Da Vinci  
Academia 
75	ml

Stop	hemoroidům!	Již	při	prvotních	
problémech	spojených	s	hemoroidy	
– svrbění, štípání a pálení 
konečníku. Vhodný i pro těhotné  
a	kojící	ženy.
Zdravotnický prostředek

akční cena

– 20 Kč

124,-

144,-

HemoRoIDY ColonFit Plus  
180 g
100 g = 126,11 Kč

•	100%	rostlinný	
produkt

•	Určen	pro	řízenou	
dietární výživu při 
zácpě a hemoroidech

•	Obsahuje	vlákninu	
Psyllium	–	které	absorbuje	
ve vodě více než 20krát svou 
vlastní hmotnost

•	Formule	4	v	1:	Probiotika	+	
Prebiotika	+	Trávící	enzymy	+	Vláknina	
psyllium
Potravina pro zvláštní lékařské účely

akční cena

– 52 Kč

227,-

279,-

tRáVeníHemopropin®  
mast
20 g

stop HemoRoIDŮm!  
HEMOPROPIN	mast	s	heřmánkem	a	propolisem:
•	s	aplikátorem,	při	vnějších	a	vnitřních	hemoroidech
•	urychluje	hojení	poškozené	sliznice	a	ulehčuje	

vyprazdňování (bez bolesti  
a napětí)

•	působí	proti	nepříjemným	
příznakům (otok, bolest, pálení) 

•	s	prokázanou	účinností,	vhodná	 
i	pro	těhotné	a	kojící	ženy

Zdravotnický prostředek

akční cena

– 23 Kč

99,-

122,-

HemoRoIDY

NoviNKA



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.

BIOAQUANOL  
kofeinový vlasový šampon
250	ml
 

Bioaquanol	kofeinový	 
šampon pro podporu růstu vlasů.
Kosmetika

VlAsY

akční cena

– 22 Kč

109,-

131,-

ALAVISTM 5
90 tablet

ALAVISTM Shelby 
pro srst
200 ml

Komplexní kloubní výživa  
pro psy a kočky.

Pro	kvalitní	a	lesklou	srst	100%	
přírodní	lososový	olej	obohacený	 
o minerály a vitamíny.

VeteRInA

Ureagamma  
mast pro péči o nohy
45	ml

Mast k péči o suchou a hrubou 
pokožku	nohou.	Obsahuje	10%	
Urey	-	hydratační	látka,	která	
podporuje	schopnost	kůže	
pohlcovat a zadržovat vlhkost.  
Bez	parfémů	a	konzervačních	látek.	
Kosmetika

péče o noHY

akční cena

– 36 Kč

114,-

150,-

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

BoHATÝ BEzLEPKovÝ  
SoRTiMENT
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Vámi vybrané produkty na bezlepek.pharmapoint.cz  
si můžete vyzvednout ve více než 175 lékárnách pharmapoint

BoHATÝ BEzLEPKovÝ  
SoRTiMENT

9

7

7
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Fixační krémy  
blend-a-dent
40 g nebo 47 g 

•	Určeno	pro	úplné	a	částečné	zubní	
náhrady

•	Silná	fixace	pro	dokonalé	přilnutí	
náhrady

•	Ochrana	proti	pronikání	zbytků	
jídla	pod	zubní	náhradu

Kosmetika

Ústní HYgIenA

akční cena

– 41 Kč

74,-

115,-

Remescar  
metličkové  
žilky
krém	50	ml	

•	Unikátní	krém	 
s okamžitým  
vizuálním	efektem

•	Dlouhodobé	používání	
redukuje	metličkové	žilky	 
až	o	51	%	 
Zdravotnický prostředek

péče o noHY

akční cena

– 160 Kč

639,-

799,-

akční cena

– 76 Kč

244,-

320,-
akční cena

– 51 Kč

544,-

595,-


