AKČNÍ
NABÍDKA

PROSINEC 2020

Akční ceny platí od 01. 12. 2020 do 31. 12. 2020 nebo do vyprodání zásob

OSCILLOCOCCINUM®

CHŘIPKA

30 dávek

Stoptussin®
kapky

KAŠEL

PROSPAN®
sirup 7 mg/ml

KAŠEL

100 ml

50 ml

znáte
z TV

www.pharmapoint.cz

znáte
z TV

• prevence a léčba chřipkových stavů, jako jsou horečka,
bolest hlavy, zimnice, únava a bolesti svalů
• bez věkového omezení
• mohou užívat těhotné a kojící ženy
V akci také OSCILLOCOCCINUM®,
6 dávek, cena 179 Kč.
Oscillococcinum je homeopatický léčivý
přípravek k vnitřnímu užití, užívaný tradičně
v homeopatii k prevenci a léčbě chřipkových
stavů. Obsahuje Anas barbariae, hepatis et
cordis extractum 200 K.*
®

– 92 Kč

699,akční cena

607,CHŘIPKA,

NACHLAZENÍ
COLDREX®
horký nápoj citron

14 sáčků

• 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.*

– 28 Kč

165,akční cena

137,RÝMA

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

– 15 Kč
• usnadňuje vykašlávání
• vhodný již od narození
Lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou
Hederae helicis folii extractum siccum*

169,akční cena

154,-

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

15 ml

10 ml

znáte
z TV
• 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*

Centrum SILVER

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

– 22 Kč

199,akční cena

177,MULTIVITAMIN

100+30 tablet vánoční
1 tbl. = 4,45 Kč

V akci také ostatní léčivé
přípravky Olynth®.
Reklama na léčivý přípravek. Nosní sprej,
roztok Olynth® HA 1 mg/ml obsahuje
xylometazolin-hydrochlorid a je určen
k podání do nosu.*

– 20 Kč

117,akční cena

97,VITAMIN

Pharmaton®
GERIAVIT

Kompletní multivitamin s minerály a stopovými prvky
vhodný pro osoby nad 50 let pro podporu imunity**
v limitovaném vánočním balení + měsíc užívání NAVÍC.
**Vitamín C přispívá k normální funkci
imunitního systému.

V akci také Centrum AZ,
100+30 tablet vánoční,
cena 549 Kč.
Doplněk stravy*

– 49 Kč

628,akční cena

579,-

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

MAGNESIUM
B-KOMPLEX

– 22 Kč

119,akční cena

97,-

MINERÁL

100+20 tablet

100 potahovaných tablet

1 tbl. = 1,99 Kč

1 tbl. = 6,19 Kč

znáte
z TV

• uvolní ucpaný nos během několika
minut a až na 12 hodin
• extrakt Aloe vera pečuje o sliznici
nosní dutiny

• vyvážená kombinace
vitaminů, minerálů
a ženšenového
výtažku G115®
• výtažek Panax ginseng G115®
přispívá k tělesné a duševní pohodě,
k odolnosti organismu vůči stresu
a pomáhá podporovat vitalitu organismu
V akci také Pharmaton® GERIAVIT, 30 potahovaných tablet,
cena 244 Kč, Pharmaton® WOMAN
– 98 Kč
Energy 30+, 30 potahovaných
tablet, cena 194 Kč, Pharmaton®
717,MAN Energy 30+, 30 potahovaných
akční cena
tablet, cena 194 Kč.

• komplexní a vyvážené složení
hořčíku a vitaminů B1, B6 a B12
• hořčík přispívá ke snížení míry
únavy a vyčerpání
• vhodné pro dlouhodobé užívání

Doplněk stravy*

Doplněk stravy*

619,-

– 50 Kč

289,akční cena

239,-

AKČNÍ NABÍDKA
Barny´s® KlokanTM

KLOUBY

120 kapslí
1 cps. = 2,66 Kč

PRIESSNITZ PÉČE
O KLOUBY

KLOUBY

PROSINEC 2020

Ibalgin® KRÉM

TOPICKÁ BOLEST

100 g

90+30 tablet
1 tbl. = 2,24 Kč

Limitovaná
edice
Výhodné balení na 4 měsíce
Efektivní kombinace 7 složek:
• 3 druhy kolagenů pro pohybový aparát
• kyselina hyaluronová
• glukosaminsulfát
– 50 Kč
• chondroitinsulfát
• vitamin C pro podporu tvorby
369,kolagenu a správnou činnost
akční cena
kloubních chrupavek a kostí
Doplněk stravy*

PARALEN® GRIP
chřipka a bolest

319,-

CHŘIPKA,
NACHLAZENÍ

**

• 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*

ATARALGIN®

Vitamin C

1

– 43 Kč

V akci také PRIESSNITZ KLOUBNÍ
VÝŽIVA FORTE, 180+90 tablet,
cena 689 Kč.
Doplněk stravy*

TANTUM VERDE®
LEMON
20 pastilek

24 potahovaných tablet

**www.duveryhodneznacky.cz

• čtyřměsíční péče
o vaše klouby1
• obsahuje kolagen
typu I+II a nativní
kolagen typu
II + boswellii

– 28 Kč

157,akční cena

129,BOLEST

50 tablet

312,akční cena

269,BOLEST V KRKU

• působí proti bolesti a zánětu v krku
• pastilky bez cukru ve čtyřech příchutích - Eucalyptus,
Lemon, Mint a Orange and Honey
• pro děti od 6 let a dospělé
V akci také TANTUM VERDE® roztok, 120 ml; TANTUM
VERDE® Spray 0,15%, 30 ml;
– 21 Kč
TANTUM VERDE® Spray Forte
0,30%, 15 ml; každý za cenu 144 Kč.

165,-

Ibalgin® 400

– 30 Kč

V akci také Ibalgin® GEL, 100 g,
cena 144 Kč.
Volně prodejný lék k vnějšímu použití.
Obsahuje ibuprofenum.*

Strepfen

174,akční cena

144,BOLEST V KRKU

24 pastilek

znáte
z TV

Léky s účinnou látkou benzydamin
hydrochlorid. K místnímu užití v ústech
a v krku.*

• potlačuje bolest svalů a kloubů, tlumí zánět
a snižuje otok
• k léčbě bolestivých poranění, jako jsou podvrtnutí,
natažení, zhmoždění
• dobře se vstřebává
• bez parfemace
• pro dospělé a mladistvé od 12 let

akční cena

144,BOLEST

48 potahovaných tablet

• ulevuje od bolesti v krku po dobu až 6 hodin
• uklidňující efekt po 2 minutách**
• zmírňuje otok a zánět
**Daný lékovou formou pastilky.

V akci také Strepfen, 16 pastilek,
cena 149 Kč, Strepfen pomeranč
bez cukru, 24 pastilek, cena 179 Kč,
Strepfen orální sprej, roztok,
15 ml, cena 179 Kč.
Léky k vnitřnímu užití. Obsahují flurbiprofen.*

Nalgesin® S 275 mg

– 46 Kč

225,akční cena

179,BOLEST

40 potahovaných tablet

znáte
z TV

• kombinace 3 látek: paracetamol,
guaifenesin, kofein
• snižuje horečku a příznaky při
akutních infekčních stavech
• tlumí bolest hlavy, krční páteře
a zad
Lék k vnitřnímu užití*

– 28 Kč

202,akční cena

174,-

Účinné analgetikum:
• pomáhá při bolesti hlavy, zubů, zad, svalů, kloubů
a menstruační bolesti
• snižuje horečku
• tlumí zánět
– 15 Kč
Pro dospělé a dospívající od 12 let.
Růžový Ibalgin® je jen jeden.
Volně prodejný lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje ibuprofenum.*

NEOSPAN forte
45 tobolek
1 tob. = 4,76 Kč

Pomáhá s usínáním a omezuje předčasné probouzení
(extra silná dávka kozlíku lékařského a pomerančovníku
hořkého).
Doplněk stravy*

94,akční cena

79,-

• 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.*

– 35 Kč

199,akční cena

164,SPÁNEK

znáte
z TV

– 34 Kč

248,akční cena

214,-

www.pharmapoint.cz

MUCONASAL®
PLUS

RÝMA

10 ml

Otrivin MENTHOL
1 mg/ml
nosní sprej

RÝMA

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

10 ml

roztok 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.*

BIOTUSSIL®

• 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

– 20 Kč

119,akční cena

99,-

RÝMA,
NACHLAZENÍ

100 ml

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*

TUSSIREXTM sirup

znáte
z TV

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

– 12 Kč

116,akční cena

104,KAŠEL

120 ml

V akci také Nasivin® Sensitive
pro děti 0,25 mg/ml nosní sprej,
roztok, 10 ml, cena 97 Kč.
Nasivin® Sensitive je lék k nosnímu
podání s léčivou látkou oxymetazolinhydrochlorid.*

– 13 Kč

110,akční cena

97,-

KAŠEL
STOPKAŠEL®
Medical sirup Dr.Weiss

200+100 ml

znáte
z TV

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

BIOPRON® 9
Premium

znáte
z TV

znáte
z TV

165,akční cena

134,ZAŽÍVÁNÍ

• 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*

Septofort 2 mg

• ulevuje při suchém a vlhkém kašli
• ulevuje při škrábání v krku
• uklidňuje podrážděný krk
• snižuje bolest v krku

– 20 Kč

159,akční cena

139,BOLEST V KRKU

24 pastilek

30+10 tobolek

V akci také STOPKAŠEL® Angin-EX
sprej na bolest v krku Dr.Weiss,
30 ml, cena 124 Kč, STOPKAŠEL®
Medical pastilky Dr.Weiss,
24 pastilek, cena 127 Kč,
STOPKAŠEL® pro děti Dr.Weiss,
200+100 ml, cena 174 Kč.
Zdravotnický prostředek*

Neo-angin®
bez cukru

– 27 Kč

201,akční cena

174,BOLEST V KRKU

24 pastilek

1 tob. = 6,23 Kč

znáte
z TV

– 50 Kč
Ideální podpora Vaší celkové pohody
a rovnováhy střevní mikrobioty při
a po léčbě antibiotiky.
Doplněk stravy*

299,akční cena

249,-

• léčí příčinu bolesti v krku
• antiseptikum na široké spektrum
bakterií i některých virů
• lokální léčba infekcí v dutině ústní
a horních cest dýchacích
• mátová příchuť
Septofort 2 mg je lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje chlorhexidin.*

Celaskon® 500 mg červený pomeranč

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

– 20 Kč

129,akční cena

109,-

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 154 Kč, Neo-angin®
šalvěj, 24 pastilek, cena 154 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.*

– 23 Kč

177,akční cena

154,VITAMIN

30 šumivých tablet
– 30 Kč
• posiluje odolnost organismu při infekčních onemocněních
jako chřipka a nachlazení
• zmírňuje a zkracuje příznaky chřipky a nachlazení
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje acidum ascorbicum.*

169,akční cena

139,-

Sudocrem®
MULTI-EXPERT

PÉČE O KŮŽI

Revitalon FORTE

PÉČE O VLASY

30 kapslí
1 cps. = 4,80 Kč

125 g

Eucerin®
HYALURON-FILLER
+ELASTICITY
3D sérum
znáte
z TV

30 ml

znáte
z TV

• odborník na různé
potřeby pokožky
• ochranný krém pro podporu léčby
a prevence: plenkové dermatitidy,
odřenin a podrážděné pokožky
Zdravotnický prostředek*

Vitamín K2+D3+Q10

– 22 Kč

166,akční cena

144,VITAMIN

• 18 účinných látek v každé kapsli
• pro výživu vlasů od kořínků
• podporuje růst vlasů
• 1 kapsle denně

150 kapslí

1 tob. = 5,15 Kč

1 cps. = 3,13 Kč

znáte
z TV

211,akční cena

144,-

DIAMizin Gurmar

60 tobolek

• sérum s patentovaným thiamidolem
• redukuje pigmentové skvrny, vyplňuje
vrásky a zlepšuje pružnost pleti
• vhodné jako základ pod denní
– 116
nebo noční krém

– 67 Kč

Doplněk stravy*

CUKR V KRVI

– 76 Kč

385,akční cena

309,-

Doplněk stravy*

1401863

1035,-

V akci také ostatní přípravky
Eucerin®.

akční cena

919,-

Kosmetický přípravek*

Sunar® Complex
2, 3, 4, 5

DĚTSKÁ VÝŽIVA

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

• přispívá k udržení normální hladiny cukru v krvi¹
• snižuje chuť na sladkosti, čímž přispívá
k redukci váhy¹
¹Gymnema sylvestre

Kč

600 g /100 g = 33,17 Kč

znáte
z TV

• jedinečná kombinace vitaminů
K2 a D3 (2000 IU/tob.)
a koenzymu Q10
• vitamin D3 přispívá k normální
funkci imunitního systému

KOSMETIKA

**Obsahují všechna pokračovací
kojenecká mléka podle zákona.

– 79 Kč

V akci také DIAMizin Gurmar,
50 kapslí, cena 219 Kč.
Doplněk stravy*

548,akční cena

469,-

Lékárna

– 50 Kč

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

249,-

Potravina pro zvláštní výživu. Kojení
je pro kojence nejlepší způsob výživy.
Akce se nevztahuje na počáteční mléčnou
výživu.*

akční cena

199,-

OTEVÍRACÍ DOBA:
Po-Pá: 7:00 – 18:00
So: 8:00 – 12:00

Na Náměstí
OSANA s.r.o.

ADRESA:
Mírové náměstí 70
Postoloprty
KONTAKT:
tel.: 415 213 657
e-mail: lekarna.postoloprty@seznam.cz
web: www.lekarnapostoloprty.cz

Těšíme se na Vaši návštěvu!

BOHATÝ BEZLEPKOVÝ
SORTIMENT

3
2
14

4
2

9
7

27
32
8
5

12
11

23
18

8
5
17
8

14
11

Vámi vybrané produkty na bezlepek.pharmapoint.cz
si můžete vyzvednout ve více než 160
175 lékárnách PharmaPoint

10
8

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.

