
TRÁVENÍ

BOLEST TOPICKÁ BOLEST

IMUNITA

ZAŽÍVÁNÍ

ALERGIE

OPARY

akční cena

– 32 Kč

157,-

189,-

akční cena

– 23 Kč

134,-

157,-

akční cena

– 40 Kč

249,-

289,-

akční cena

– 35 Kč

164,-

199,-

akční cena

– 36 Kč

249,-

285,-

akční cena

– 45 Kč

234,-

279,-

akční cena

– 55 Kč

357,-

412,-

PRŮJEM

ÚNAVA

AKČNÍ
NABÍDKA

ČERVENEC – SRPEN 2019
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akční cena

– 26 Kč

164,-

190,-

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

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití 
obsahující cloroxinum*

Hylak® forte  
100 ml

Obnovuje přirozené prostředí ve střevě, čímž přispívá 
k rychlé úpravě narušené mikrobiální  
rovnováhy.

Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Sanytol 
dezinfekční gel 75 ml je biocidní přípravek pro 
dezinfekci rukou, používejte ho bezpečně. Před 
použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a 
připojené informace o přípravku.* 1+1

BIOPRON® Forte  
30+10 tobolek
1 tob. = 6,23 Kč

• pro náhlé situace nejen na cestách
• probiotický komplex  

s S. Boulardii, laktobacily  
a prebiotiky

V akci také BIOPRON® Laktobacily 
BabyBifi+, 30 tobolek, cena 149 Kč.

Doplňky stravy*

Voltaren Emulgel  
120 g

Voltaren Emulgel s aplikátorem ke snadnému nanášení 
gelu 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 289 Kč.

Voltaren Emulgel je lék na vnější použití. 
Obsahuje diclofenacum diethylaminum. 
Voltaren 140 mg léčivá náplast je lék na 
vnější použití. Obsahuje diclofenacum 
natricum.*

Magne B6®  
FORTE tablety  
50 tablet
1 tbl. = 3,28 Kč

• obsahuje citrát hořčíku pro účinné doplnění hořčíku
• hořčík a vitamín B6 přispívají ke snížení míry únavy  

a vyčerpání a k normální psychické  
činnosti

V akci také  Magne B6® Control 
Stress, 30 potahovaných tablet, 
cena 164 Kč. 

Doplněk stravy*

GS Laktobacily  
Forte 21  
60+20 kapslí
1 cps. = 4,46 Kč

• unikátní komplex  
9 odolných kmenů  
bakterií

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

• navíc selen pro  
podporu imunity

** Uvedené množství odpovídá 
okamžiku výroby.

V akci také  GS Laktobacily Forte 21,  
30+10 kapslí, cena 204 Kč.

Doplněk stravy*

znáte  
z TV

Sanytol 
dezinfekční gel  
na ruce 75 ml 

NAVÍC za  
0,01 Kč

Allergodil®  
oční kapky
6 ml 

Léčí příznaky alergického  
zánětu spojivek jako  
zarudnutí, svědění nebo  
slzení očí, vč. příznaků zánětu nosní sliznice.

V akci také Allergodil® nosní sprej,  
10 ml, cena 154 Kč.

Allergodil® oční kapky, oční kapky, roztok 
a Allergodil® 1 mg/ml, nosní sprej, roztok 
jsou léčivé přípravky k očnímu  
a nosnímu podání s léčivou látkou 
azelastin hydrochlorid.*

Nalgesin® S
40 potahovaných tablet

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

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

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje sodnou 
sůl naproxenu.*

Zovirax® Duo 
50mg/g+10mg/g krém
2 g

• jediný krém na léčbu  
oparů s dvojím  
složením - zabraňuje  
množení viru a pomáhá  
léčit zánět

• klinicky prokázaně pomáhá 
zastavit vznik puchýřů

• zkracuje dobu hojení

Lék k vnějšímu užití*

znáte
z TV

znáte  
z TV



MAXI HOŘČÍK  
60 tablet
1 tbl. = 3,12 Kč

Vysoký obsah 350 mg hořčíku 
(magnézia) v 1 tabletě přispívá ke 
snížení míry únavy a k normální 
činnosti svalů.

Doplněk stravy*

ÚNAVA ÚSTNÍ HYGIENA XXX  
XX
XX

• XXX

V akci také XXX

XXX

ČERVENEC – SRPEN 2019AKČNÍ NABÍDKA
BOLESTBOLEST Ibalgin® KRÉM  

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® GEL, 100 g, 
cena 139 Kč.

Ibalgin® GEL a Ibalgin® KRÉM jsou volně 
prodejné léky k vnějšímu použití obsahující 
ibuprofenum.*

TOPICKÁ BOLEST

TRÁVENÍ

COREGA Comfort / 40 g

akční cena

– 15 Kč

114,-

129,-

akční cena

– 11 Kč

94,-

105,-

akční cena

– 26 Kč

119,-

145,-

akční cena

– 30 Kč

99,-

129,-

akční cena

– 30 Kč

139,-

169,-

akční cena

– 23 Kč

84,-

107,-

DEZINFEKCE

ÚSTNÍ HYGIENA

Panadol Extra Novum  
působí při mírné až středně  
silné bolesti hlavy včetně  
migrény, bolesti zubů a při  
menstruaci a bolesti svalů,  
kloubů a v krku při onemocnění horních  
cest dýchacích. Objevuje se v krvi  
již do 10 minut.

V akci také  Panadol Novum 500 mg, 
24 potahovaných tablet, cena 37 Kč.

Panadol Extra Novum potahované tablety 
je lék na vnitřní užití.*

Panadol Extra  
Novum 500mg/65mg  
30 potahovaných tablet

Imodium®  
RAPID 2 mg, tablety 
dispergovatelné v ústech  
6 tablet
OKAMŽITÁ POMOC PŘI PRŮJMU
• okamžitě se rozpouští na jazyku a přináší rychlou úlevu
• není nutné zapíjet vodou
• má příjemné mátové aroma
• k léčbě akutního a chronického průjmu
• neovlivňuje přirozenou 

střevní mikroflóru

V akci také  Imodium®, tvrdé 
tobolky, 8 tvrdých tobolek, 
cena 94 Kč, Imodium®, 
tvrdé tobolky, 20 tvrdých 
tobolek, cena 154 Kč.

Reklama na léčivý přípravek. Tablety rozpustné 
v ústech a tvrdé tobolky obsahují loperamid-
hydrochlorid a jsou k perorálnímu podání. Před 
užitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou 
informaci. Držitel registrace: McNeil Healthcare 
(Ireland) Ltd.*

PRŮJEM

TePe® mezizubní  
kartáček žlutý,  
velikost 4 
6 ks

Mezizubní kartáčky švédské 
značky TePe® mají plastem 
izolovaný drátek pro maximální 
ochranu citlivých krčků a dásní. 
Jsou flexibilní, přesto vysoce 
odolné proti zlomení. 

V akci také TePe® mezizubní 
kartáčky velikosti 0, 1, 2, 3  
a 5, 6 ks, každý za cenu 99 Kč.

Zdravotnický prostředek*

Dettol 0,2%  
antiseptický  
sprej  
100 ml

• k čištění čerstvých 
drobných ran a k likvidaci 
běžných bakterií, které 
infikují drobné rány

• v účinné formě spreje
• neštípe, nebarví, 

nezapáchá, bez jódu

Lék k vnějšímu použití. Obsahuje 
benzalconii chloridum.*

BRUFEN® 400,  
400 mg  
100 potahovaných tablet

Úleva od bolesti hlavy včetně 
migrény, zubů, horečky 
a bolesti doprovázející 
nachlazení.

V akci také BRUFEN® RAPID  
400 mg, 24 potahovaných 
tablet, cena 89 Kč.

Brufen® 400, 400 mg s léčivou látkou 
ibuprofen a Brufen® Rapid 400 mg 
s léčivou látkou ibuprofen lysinát jsou léčivé 
přípravky ve formě potahovaných tablet 
k vnitřnímu užití.*

– 37 Kč

akční cena

114,-

151,-

LACTULOSA  
BIOMEDICA  
sirup  
500 ml

• léčivý přípravek používaný  
jako laxativum

• účinné projímadlo, které  
působí místně v tlustém střevě  
a téměř se nevstřebává

• způsobuje změknutí stolice, 
nenarušuje fyziologickou  
činnost střev

Léčivo proti zácpě, sirup k vnitřnímu užití, 
léčivá látka lactulósa*

akční cena

– 62 Kč

187,-

249,-

• extra komfort pro citlivé dásně
• pomáhá zmírňovat tlak a podráždění, které může zubní náhrada způsobit
• pevně fixuje celý den
• mátová příchuť

V akci také  COREGA Max Control, 40 g, cena 114 Kč, COREGA Original extra silný, 40 g, COREGA Bez příchuti extra silný, 40 g, COREGA Svěží 
extra silný, 40 g, COREGA Ochrana dásní, 40 g, každý za cenu 99 Kč. / Zdravotnické prostředky*

K fixačním 
krémům COREGA 

blister 6 ks 
NAVÍC za  
0,01 Kč

znáte  
z TV

NEVOLNOSTAntimetil®  
30 tablet
1 tbl. = 3,30 Kč

• prokazatelně účinná pomoc  
z přírody

• na cestovní nevolnost, 
rozbouřený žaludek  
a těhotenskou nevolnost

• nezpůsobuje ospalost

Doplněk stravy*

akční cena

– 20 Kč

99,-

119,-

znáte  
z TV

akční cena

– 12 Kč

89,-

101,-



MAXI HOŘČÍK  
60 tablet
1 tbl. = 3,12 Kč

Vysoký obsah 350 mg hořčíku 
(magnézia) v 1 tabletě přispívá ke 
snížení míry únavy a k normální 
činnosti svalů.

Doplněk stravy*

ÚNAVA ÚSTNÍ HYGIENA XXX  
XX
XX

• XXX

V akci také XXX

XXX

ČERVENEC – SRPEN 2019AKČNÍ NABÍDKA
BOLESTBOLEST Ibalgin® KRÉM  

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® GEL, 100 g, 
cena 139 Kč.

Ibalgin® GEL a Ibalgin® KRÉM jsou volně 
prodejné léky k vnějšímu použití obsahující 
ibuprofenum.*

TOPICKÁ BOLEST

TRÁVENÍ

COREGA Comfort / 40 g

akční cena

– 15 Kč

114,-

129,-

akční cena

– 11 Kč

94,-

105,-

akční cena

– 26 Kč

119,-

145,-

akční cena

– 30 Kč

99,-

129,-

akční cena

– 30 Kč

139,-

169,-

akční cena

– 23 Kč

84,-

107,-

DEZINFEKCE

ÚSTNÍ HYGIENA

Panadol Extra Novum  
působí při mírné až středně  
silné bolesti hlavy včetně  
migrény, bolesti zubů a při  
menstruaci a bolesti svalů,  
kloubů a v krku při onemocnění horních  
cest dýchacích. Objevuje se v krvi  
již do 10 minut.

V akci také  Panadol Novum 500 mg, 
24 potahovaných tablet, cena 37 Kč.

Panadol Extra Novum potahované tablety 
je lék na vnitřní užití.*

Panadol Extra  
Novum 500mg/65mg  
30 potahovaných tablet

Imodium®  
RAPID 2 mg, tablety 
dispergovatelné v ústech  
6 tablet
OKAMŽITÁ POMOC PŘI PRŮJMU
• okamžitě se rozpouští na jazyku a přináší rychlou úlevu
• není nutné zapíjet vodou
• má příjemné mátové aroma
• k léčbě akutního a chronického průjmu
• neovlivňuje přirozenou 

střevní mikroflóru

V akci také  Imodium®, tvrdé 
tobolky, 8 tvrdých tobolek, 
cena 94 Kč, Imodium®, 
tvrdé tobolky, 20 tvrdých 
tobolek, cena 154 Kč.

Reklama na léčivý přípravek. Tablety rozpustné 
v ústech a tvrdé tobolky obsahují loperamid-
hydrochlorid a jsou k perorálnímu podání. Před 
užitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou 
informaci. Držitel registrace: McNeil Healthcare 
(Ireland) Ltd.*

PRŮJEM

TePe® mezizubní  
kartáček žlutý,  
velikost 4 
6 ks

Mezizubní kartáčky švédské 
značky TePe® mají plastem 
izolovaný drátek pro maximální 
ochranu citlivých krčků a dásní. 
Jsou flexibilní, přesto vysoce 
odolné proti zlomení. 

V akci také TePe® mezizubní 
kartáčky velikosti 0, 1, 2, 3  
a 5, 6 ks, každý za cenu 99 Kč.

Zdravotnický prostředek*

Dettol 0,2%  
antiseptický  
sprej  
100 ml

• k čištění čerstvých 
drobných ran a k likvidaci 
běžných bakterií, které 
infikují drobné rány

• v účinné formě spreje
• neštípe, nebarví, 

nezapáchá, bez jódu

Lék k vnějšímu použití. Obsahuje 
benzalconii chloridum.*

BRUFEN® 400,  
400 mg  
100 potahovaných tablet

Úleva od bolesti hlavy včetně 
migrény, zubů, horečky 
a bolesti doprovázející 
nachlazení.

V akci také BRUFEN® RAPID  
400 mg, 24 potahovaných 
tablet, cena 89 Kč.

Brufen® 400, 400 mg s léčivou látkou 
ibuprofen a Brufen® Rapid 400 mg 
s léčivou látkou ibuprofen lysinát jsou léčivé 
přípravky ve formě potahovaných tablet 
k vnitřnímu užití.*

– 37 Kč

akční cena

114,-

151,-

LACTULOSA  
BIOMEDICA  
sirup  
500 ml

• léčivý přípravek používaný  
jako laxativum

• účinné projímadlo, které  
působí místně v tlustém střevě  
a téměř se nevstřebává

• způsobuje změknutí stolice, 
nenarušuje fyziologickou  
činnost střev

Léčivo proti zácpě, sirup k vnitřnímu užití, 
léčivá látka lactulósa*

akční cena

– 62 Kč

187,-

249,-

• extra komfort pro citlivé dásně
• pomáhá zmírňovat tlak a podráždění, které může zubní náhrada způsobit
• pevně fixuje celý den
• mátová příchuť

V akci také  COREGA Max Control, 40 g, cena 114 Kč, COREGA Original extra silný, 40 g, COREGA Bez příchuti extra silný, 40 g, COREGA Svěží 
extra silný, 40 g, COREGA Ochrana dásní, 40 g, každý za cenu 99 Kč. / Zdravotnické prostředky*

K fixačním 
krémům COREGA 

blister 6 ks 
NAVÍC za  
0,01 Kč

znáte  
z TV

NEVOLNOSTAntimetil®  
30 tablet
1 tbl. = 3,30 Kč

• prokazatelně účinná pomoc  
z přírody

• na cestovní nevolnost, 
rozbouřený žaludek  
a těhotenskou nevolnost

• nezpůsobuje ospalost

Doplněk stravy*

akční cena

– 20 Kč

99,-

119,-

znáte  
z TV

akční cena

– 12 Kč

89,-

101,-

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

NACHLAZENÍ BOLEST

MOZEK VITAMÍN

OPALOVACÍ  
KOSMETIKAPanthenol  

Omega Chladivá  
pěna ve spreji 10%  
150 ml

DĚTSKÁ VÝŽIVASudocrem®  
125 g

• krém na opruzenou pokožku
• zklidňuje začervenalou a podrážděnou pokožku, 

podporuje její regeneraci a chrání 
před dalším drážděním

V akci také  Sudocrem®, 250 g, cena 
254 Kč.

Kosmetický přípravek*

KOSMETIKA

akční cena

– 50 Kč

249,-

299,-
akční cena

– 18 Kč

97,-

115,-

akční cena

– 16 Kč

149,-

165,-

akční cena

– 20 Kč

99,-

119,-

akční cena

– 25 Kč

289,-

314,-

Voice-angin  
20 pastilek

Pro zvlhčení sliznice dutiny ústní a krku!
• při chrapotu a škrábání v krku
• při zvýšené zátěži hlasivek
• při pobytu v suchých či 

klimatizovaných místnostech                                                                        
• při podráždění sliznic vyvolaném 

alergeny

Zdravotnický prostředek*

Omega-3FORTE  
rybí olej 1000 mg  
180 tobolek
1 tob. = 1,38 Kč

• vysoká dávka omega-3  
prémiové kvality pro  
zdravé srdce, mozek a zrak

• EPA a DHA přispívají k normální funkci srdce
• DHA pak také k normální funkci mozku a zraku
• příznivého účinku je dosaženo  

při minimální dávce DHA a EPA 
250 mg denně

V akci také  GinkoPrimMAX,  
60 tablet, cena 249 Kč.

Doplňky stravy*

Sunar® premium  
2, 3, 4  
600 g
100 g = 48,17 Kč

• s mléčným tukem
• prémiová péče o imunitu
• vitamín A** přispívá k normální 

funkci imunitního systému

V akci také  Sunar® complex  
2, 3, 4, 5, 600 g, cena 199 Kč.

**podle zákona 
Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy.*

Ibalgin®  
Rapidcaps,  
měkké tobolky 400 mg  
30 měkkých tobolek

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.*

MAGNESIUM  
LACTATE BIOMEDICA 
500 mg  
100 tablet

• léčivý 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*

DOKONALÁ REGENERACE  
A HYDRATACE NEJEN PO OPALOVÁNÍ
• přináší úlevu sluncem podrážděné  

pokožce
• díky zvýšenému obsahu D-panthenolu  

účinně zklidňuje a napomáhá  
regenerovat pokožku po opalování

V akci také  Panthenol Omega Tělové  
mléko Rakytník 9%, 250 ml,  
cena 154 Kč, Panthenol Omega 
Chladivá pěna s aloe vera 9%, 
150 ml, cena 154 Kč, Panthenol 
Omega tělové mléko aloe  
vera 9%, 250 ml, cena 154 Kč.

Kosmetika*

akční cena

– 25 Kč

154,-

179,-

Urinal Akut®  
10 tablet
1 tbl. = 22,90 Kč

• se zlatobýlem  
pro podporu funkce močových cest

• obohaceno o extrakt  
z kanadských brusinek 

V akci také  Urinal Express® pH,  
6 sáčků, cena 149 Kč.

Nejdůvěryhodnější značka 2019 - uděleno 
společností Atoz Marketing Services - 
březen 2019.

Doplňky stravy*

MOČOVÉ CESTY

akční cena

– 20 Kč

229,-

249,-

LITORSAL  
24 šumivých tablet
1 tbl. = 3,29 Kč

• ideální užívat v horkém letním 
období, jelikož účinně hydratuje 
tělo a hasí žízeň

• obsahuje glukózu a elektrolyty, 
které jsou důležitým zdrojem pro 
rehydrataci

• je doporučován sportovcům, 
aby u nich během fyzické 
aktivity nedošlo k dehydrataci 
organizmu - skvěle doplňuje tělu 
potřebné minerální soli  
a elektrolyty

Doplněk stravy*

MINERÁL

akční cena

– 23 Kč

79,-

102,-

znáte  
z TV

Canespor® 1x denně krém nebo Canespor® 1x denně roztok 
15 g/15 ml

KONEC SVĚDĚNÍ I PÁLENÍ. KONEC PLÍSNĚ.
• určený k léčbě plísně kůže
• komfortní aplikace – jen 1 x denně

Canespor® 1x denně krém a Canespor® 1x denně roztok jsou léčivé přípravky vnějšímu použití. 
Obsahují léčivou látku bifonazol. L.CZ.MKT.CC.01.2019.1548*

PLÍSNĚ

akční cena za ks

– 20 Kč

159,-

179,-

akční cena

– 37 Kč

164,-

201,-

Šumivé tablety  
Multivitamin
20 ks 

Doplněk stravy*

Betakaroten PLUS
60 kapslí

Doplněk stravy*

Náplast  
voděodolná proužky
60 ks

Zdravotnické prostředky*

cena za ks

89,-
cena za ks

99,-
cena za ks

49,-

Při nákupu 
2 ks balzám 

Sensitive 
NAVÍC

+ +

Při nákupu  
2 ks náplast univerzální 

proužky NAVÍC*
* Platí k vybraným druhům 

LIVSANE náplastí.

VITAMÍN VITAMÍN NÁPLASTI

Může se osteoporóza stát
také Vaším problémem?
Vyplňte si krátký orientační test a uvidíte.

1. Utrpěl/a jste někdy i po malém
úrazu zlomeninu? ANO    NE

2. Užíváte po dlouhou dobu
kortikoidy? ANO    NE

3. Máte štíhlou nebo malou postavu?  ANO    NE

4. Vynechala Vám někdy menstruace
na dobu delší než půl roku? ANO    NE

5. Byl/a jste někdy ve svém životě upoután/a
alespoň na několik týdnů na lůžko
(úraz, nemoc)? ANO    NE

6. Strávíte denně na čerstvém
vzduchu méně než 1 hodinu? ANO    NE

7. Děláte nějakou pravidelnou pohybovou
aktivitu méně než 2x týdně?  ANO    NE

8. Kouříte pravidelně?  ANO    NE

9. Vypijete více než 3 šálky kávy denně?  ANO    NE

10. Vypijete denně méně než 0,5 l mléka
nebo sníte méně než 100 g
polotučného sýra?  ANO    NE

Jestliže na 3 a více otázek odpovíte ANO, potom jste
vystaven/a možnému riziku nedostatečného příjmu vápníku
a pravděpodobného rozvoje osteoporózy. Navštivte lékárnu
PharmaPoint, kde Vám odborný personál poskytne více
informací.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Caltrate Plus je lék k vnitřnímu užití.

NYNÍ V AKCI

SPECIÁLNÍ SLOŽENÍ PROTI
ŘÍDNUTÍ KOSTÍ - OSTEOPORÓZE

Může se osteoporóza státMůže se osteoporóza státMůže se osteoporóza stát

-33%

Při nákupu 2 ks získáte LIVSANE navíc

+

2+1 NAVÍC

Akce platí  
na všechny  

šumivé 
tablety 

LIVSANE



Šumivé tablety  
Multivitamin
20 ks 

Doplněk stravy*

Betakaroten PLUS
60 kapslí

Doplněk stravy*

Náplast  
voděodolná proužky
60 ks

Zdravotnické prostředky*

cena za ks

89,-
cena za ks

99,-
cena za ks

49,-

Při nákupu 
2 ks balzám 

Sensitive 
NAVÍC

+ +

Při nákupu  
2 ks náplast univerzální 

proužky NAVÍC*
* Platí k vybraným druhům 

LIVSANE náplastí.

VITAMÍN VITAMÍN NÁPLASTI

Může se osteoporóza stát
také Vaším problémem?
Vyplňte si krátký orientační test a uvidíte.

1. Utrpěl/a jste někdy i po malém
úrazu zlomeninu? ANO    NE

2. Užíváte po dlouhou dobu
kortikoidy? ANO    NE

3. Máte štíhlou nebo malou postavu?  ANO    NE

4. Vynechala Vám někdy menstruace
na dobu delší než půl roku? ANO    NE

5. Byl/a jste někdy ve svém životě upoután/a
alespoň na několik týdnů na lůžko
(úraz, nemoc)? ANO    NE

6. Strávíte denně na čerstvém
vzduchu méně než 1 hodinu? ANO    NE

7. Děláte nějakou pravidelnou pohybovou
aktivitu méně než 2x týdně?  ANO    NE

8. Kouříte pravidelně?  ANO    NE

9. Vypijete více než 3 šálky kávy denně?  ANO    NE

10. Vypijete denně méně než 0,5 l mléka
nebo sníte méně než 100 g
polotučného sýra?  ANO    NE

Jestliže na 3 a více otázek odpovíte ANO, potom jste
vystaven/a možnému riziku nedostatečného příjmu vápníku
a pravděpodobného rozvoje osteoporózy. Navštivte lékárnu
PharmaPoint, kde Vám odborný personál poskytne více
informací.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Caltrate Plus je lék k vnitřnímu užití.

NYNÍ V AKCI

SPECIÁLNÍ SLOŽENÍ PROTI
ŘÍDNUTÍ KOSTÍ - OSTEOPORÓZE

Může se osteoporóza státMůže se osteoporóza státMůže se osteoporóza stát

-33%

Při nákupu 2 ks získáte LIVSANE navíc

+

2+1 NAVÍC

Akce platí  
na všechny  

šumivé 
tablety 

LIVSANE



*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.

Beliema® Effect  
10 vaginálních tablet

• vaginální tablety s laktobacily  
a kyselinou mléčnou

• vhodné při kvasinkové  
i bakteriální infekci

V akci také  Beliema® Expert Intim 
krém, 30 ml, cena 149 Kč.

Beliema® Effect je zdravotnický prostředek. 
Beliema® Expert Intim krém je kosmetický 
přípravek.*

INTIMNÍ  
HYGIENAKLIMAKTERIUM INTIMNÍ  

HYGIENA

KOSMETIKA

ROSALGIN®  
500 mg  
6 sáčků

• rychlá úleva při  
gynekologických potížích 

• působí proti bolesti,  
svědění, pálení

• potlačuje bakterie a kvasinky   
• snižuje množství výtoku

V akci také  ROSALGIN® 500 mg,  
10 sáčků, cena 237 Kč.

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

ŽÍLY A CÉVY

akční cena

– 51 Kč

194,-

245,-

akční cena

– 70 Kč

199,-

269,-
akční cena

– 74 Kč

479,-

553,-
akční cena

– 20 Kč

154,-

174,-

GS Merilin  
HARMONY
60+30 tablet
1 tbl. = 5,32 Kč

• vysoce účinný v období klimakteria
• přírodní a nehormonální
• klinicky ověřená účinnost kombinace extraktu ploštičníku 

hroznatého a třezalky tečkované
• ploštičník na všechny fyziologické projevy klimakteria 

(návaly horka, pocení), třezalka pro zlepšení nálady
• obohaceno o vápník a vitamín D3 

pro pevnost kostí

V akci také  GS Merilin, 60+30 tablet, 
cena 464 Kč.

Doplněk stravy*

Přípravek je obohacen 
o extrakt kaštanu  
koňského (20%), aescin  
a resveratrol z křídlatky japonské 
(98% resveratrolu), který 
přispívá k normální činnosti 
kardiovaskulárního systému.

Doplněk stravy*

BIVENOL micro  
60+10 tablet
1 tbl. = 2,77 Kč

znáte  
z TV

PLASMAGEL  
Future  
5 ml

• ochranný a regenerační 
gel na poškozenou, 
podrážděnou a 
porušenou pokožku

• obsahuje unikátní 
formuli R.A.F. na 
urychlení regenerace

• praktické balení bez přístupu 
vzduchu do kabelky i na cestování

• vhodné pro děti i dospělé

Kosmetika*

znáte  
z TV

akční cena

– 23 Kč

317,-

340,-

NOVINKA

Chcete přestat kouřit? Víte jak silná je 
Vaše závislost? Nepřestávejte kouřit sami, 
přestávejte s Nicorette®!

(1) Adaptováno podle Králíková E., Kozák J.: Jak přestat kouřit, Maxdorf, Praha, 2. vyd., 2003
(2) Heatherton TF, Kozlowski LT, Frecker RC, Fagerström KO. The Fagerström Nicotine Dependence: A revision of the Fagerstrom
Reklama na léčivý přípravek. Léčivá žvýkací guma Nicorette® Classic Gum, Nicorette® FreshFruit Gum, Nicorette® Icemint Gum 
obsahuje nikotin-rezinát a je k podání do úst. Transdermální náplast Nicorette® invisipatch 25 mg/ 16 h,  Nicorette® invisipatch 15 
mg/16 h obsahuje nikotin a je k transdermálnímu podání. Lisované pastilky Nicorette® Mint 4 mg  obsahují nikotin- rezinát a jsou  
k orálnímu podání. Orální sprej, roztok Nicorette® Spray 1mg/dávka a Nicorette® Spray s příchutí lesního ovoce 1 mg/ dávka obsahuje 
nikotin a je k podání do úst. Před použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci. Držitel registrace: McNeil AB, SE. Místní 
zástupce: Johnson & Johnson, s.r.o., Walterovo náměstí 329/1, 158 00 Praha 5-Jinonice. MAT/XXXX/04/2019 

Součet bodů 0-2 (1,2)

Máte velmi malou závislost na nikotinu. Výjimečně, v případě nutnosti, použijte žvýkačku 
Nicorette® s obsahem 2 mg nikotinu.

Součet bodů 3-4 (1,2)

Máte nízkou závislost na nikotinu a užívání přípravků Nicorette® Vám pomůže podpořit Vaši vlastní 
vůli. Užívejte slabší žvýkačku Nicorette® s obsahem 2 mg nikotinu nebo 16 hodinovou náplast 
Nicorette®, která je určena pro jedince, kteří vyžadují nepřetržitý příjem nikotinu v průběhu dne, 
nebo Nicorette® Spray 1 mg/dávka.

Součet bodů 5 (1,2)

Máte střední závislost na nikotinu. Kouříte-li v pravidelných intervalech po celý den, zkuste užívat 
16 hodinovou náplast Nicorette®. Alternativně, je-li Váš model kouření méně pravidelný, bude 
možná vhodnější slabší žvýkačka Nicorette® s obsahem 2 mg nikotinu, nebo Nicorette® Spray  
1 mg/dávka.

Součet bodů 6-7 (1,2)

Máte vysokou závislost na nikotinu. Kouříte-li pravidelně po celý den, můžete považovat za 
užitečnou 16 hodinovou náplast Nicorette®. Dáváte-li přednost kontrole nad tím, kolik nikotinu 
přijímáte a kdy, vyzkoušejte silnější žvýkačku  Nicorette® s obsahem 4 mg nikotinu nebo 
Nicorette® Spray 1 mg/dávka.

Součet bodů 8-10 (1,2)

Máte velmi vysokou závislost na nikotinu. Bylo by pro Vás prospěšné užívání některého přípravku 
Nicorette® s vysokým obsahem nikotinu, který nabízí flexibilitu, např. silnější žvýkačku Nicorette®  
s obsahem 4 mg nikotinu nebo Nicorette® Spray 1 mg/dávka. Můžete také vyzkoušet 16 
hodinovou náplast Nicorette®.

2 mg léčivé žvýkací 
gumy

12 týdnů

Transdermální 
náplasti  

15 mg/16 h

8 týdnů

4 mg lisované 
pastilky nebo 4 mg 
léčivé žvýkací gumy

2 mg léčivé žvýkací 
gumy

6 týdnů

6 týdnů

Transdermální 
náplasti  

25 mg/16 h

Transdermální 
náplasti  

15 mg/16 h

2 týdny

8 týdnů

Orální sprej  
pro případ chuti  

na cigaretu

Orální sprej  
– polovina dávek   
z prvních 6 týdnů

Orální sprej  
– max. 4 dávky 

denně

6 týdnů

3 týdny

3 týdny

Kouřím 20 nebo 
více cigaret 

denně

Kouřím 20 nebo 
více cigaret 

denně

Kouřím méně než 
20 cigaret denně

Kouřím méně než 
20 cigaret denně

Chci přípravek, 
který se dá žvýkat 

nebo cucat

Chci přípravek, který 
působí rychle

Jak chcete  
přestat kouřit?

Chtěl bych něco,  
co si můžu vzít  

a celý den už na to 
nemyslet

Chci aktivně 
zasáhnout, když se 

objeví chuť  
na cigaretu

Po ukončení terapie doporučujeme v případě chuti 
na cigaretu pokračovat v terapii podle příbalové 
informace.

Který přípravek Nicorette® 
je pro Vás nejvhodnější?2

Otázka Odpověď Body

Jak brzy po probuzení si zapálíte první 
cigaretu?

do 5 minut
za 6 až 30 minut
za 31 až 60 minut 
po delší době

3
2
1
0

Je pro Vás obtížné nekouřit na místech, kde 
je kouření zakázáno (např. v práci, v letadle 
nebo v kině)?

Ano
Ne

1
0

Které cigarety byste se chtěl(a) vzdát 
nejméně?

První po ránu
Všech

1
0

Kolik cigaret za den vykouříte?

10 nebo méně
11 až 20
21 až 30
31 a více

0
1
2
3

Kouříte častěji v prvních hodinách?
Ano
Ne

1
0

Kouříte i tehdy, když jste natolik nemocen/
nemocná, že strávíte většinu času na lůžku?

Ano
Ne

1
0

Celkem bodů:

PRIESSNITZ  
Žíly a cévy 
MEDICAL  
125 ml

• pro nohy bez křečových žil, 
metličkových žilek, otoků  
a bolesti

• obsahuje escin a flavonoidy

Zdravotnický prostředek*

KŘEČOVÉ ŽÍLY

akční cena

– 31 Kč

204,-

235,-

znáte  
z TV

PROBIARON®  
12 sáčků

Na doplnění normální střevní mikroflóry doma i na cestách
• 6 miliard mikroorganismů Saccharomyces boulardii
• vitamíny A, B6, B9, B12 a D na podporu normálního fungování imunitního systému 
• fruktooligosacharidy

Doplněk stravy*

ZAŽÍVÁNÍ

akční cena

– 58 Kč

104,-

162,-

Chcete přestat kouřit? Víte jak silná je 
Vaše závislost? Nepřestávejte kouřit sami, 
přestávejte s Nicorette®!

(1) Adaptováno podle Králíková E., Kozák J.: Jak přestat kouřit, Maxdorf, Praha, 2. vyd., 2003
(2) Heatherton TF, Kozlowski LT, Frecker RC, Fagerström KO. The Fagerström Nicotine Dependence: A revision of the Fagerstrom
Reklama na léčivý přípravek. Léčivá žvýkací guma Nicorette® Classic Gum, Nicorette® FreshFruit Gum, Nicorette® Icemint Gum 
obsahuje nikotin-rezinát a je k podání do úst. Transdermální náplast Nicorette® invisipatch 25 mg/ 16 h,  Nicorette® invisipatch 15 
mg/16 h obsahuje nikotin a je k transdermálnímu podání. Lisované pastilky Nicorette® Mint 4 mg  obsahují nikotin- rezinát a jsou  
k orálnímu podání. Orální sprej, roztok Nicorette® Spray 1mg/dávka a Nicorette® Spray s příchutí lesního ovoce 1 mg/ dávka obsahuje 
nikotin a je k podání do úst. Před použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci. Držitel registrace: McNeil AB, SE. Místní 
zástupce: Johnson & Johnson, s.r.o., Walterovo náměstí 329/1, 158 00 Praha 5-Jinonice. MAT/XXXX/04/2019 

Součet bodů 0-2 (1,2)

Máte velmi malou závislost na nikotinu. Výjimečně, v případě nutnosti, použijte žvýkačku 
Nicorette® s obsahem 2 mg nikotinu.

Součet bodů 3-4 (1,2)

Máte nízkou závislost na nikotinu a užívání přípravků Nicorette® Vám pomůže podpořit Vaši vlastní 
vůli. Užívejte slabší žvýkačku Nicorette® s obsahem 2 mg nikotinu nebo 16 hodinovou náplast 
Nicorette®, která je určena pro jedince, kteří vyžadují nepřetržitý příjem nikotinu v průběhu dne, 
nebo Nicorette® Spray 1 mg/dávka.

Součet bodů 5 (1,2)

Máte střední závislost na nikotinu. Kouříte-li v pravidelných intervalech po celý den, zkuste užívat 
16 hodinovou náplast Nicorette®. Alternativně, je-li Váš model kouření méně pravidelný, bude 
možná vhodnější slabší žvýkačka Nicorette® s obsahem 2 mg nikotinu, nebo Nicorette® Spray  
1 mg/dávka.

Součet bodů 6-7 (1,2)

Máte vysokou závislost na nikotinu. Kouříte-li pravidelně po celý den, můžete považovat za 
užitečnou 16 hodinovou náplast Nicorette®. Dáváte-li přednost kontrole nad tím, kolik nikotinu 
přijímáte a kdy, vyzkoušejte silnější žvýkačku  Nicorette® s obsahem 4 mg nikotinu nebo 
Nicorette® Spray 1 mg/dávka.

Součet bodů 8-10 (1,2)

Máte velmi vysokou závislost na nikotinu. Bylo by pro Vás prospěšné užívání některého přípravku 
Nicorette® s vysokým obsahem nikotinu, který nabízí flexibilitu, např. silnější žvýkačku Nicorette®  
s obsahem 4 mg nikotinu nebo Nicorette® Spray 1 mg/dávka. Můžete také vyzkoušet 16 
hodinovou náplast Nicorette®.

2 mg léčivé žvýkací 
gumy

12 týdnů

Transdermální 
náplasti  

15 mg/16 h

8 týdnů

4 mg lisované 
pastilky nebo 4 mg 
léčivé žvýkací gumy

2 mg léčivé žvýkací 
gumy

6 týdnů

6 týdnů

Transdermální 
náplasti  

25 mg/16 h

Transdermální 
náplasti  

15 mg/16 h

2 týdny

8 týdnů

Orální sprej  
pro případ chuti  

na cigaretu

Orální sprej  
– polovina dávek   
z prvních 6 týdnů

Orální sprej  
– max. 4 dávky 

denně

6 týdnů

3 týdny

3 týdny

Kouřím 20 nebo 
více cigaret 

denně

Kouřím 20 nebo 
více cigaret 

denně

Kouřím méně než 
20 cigaret denně

Kouřím méně než 
20 cigaret denně

Chci přípravek, 
který se dá žvýkat 

nebo cucat

Chci přípravek, který 
působí rychle

Jak chcete  
přestat kouřit?

Chtěl bych něco,  
co si můžu vzít  

a celý den už na to 
nemyslet

Chci aktivně 
zasáhnout, když se 

objeví chuť  
na cigaretu

Po ukončení terapie doporučujeme v případě chuti 
na cigaretu pokračovat v terapii podle příbalové 
informace.

Který přípravek Nicorette® 
je pro Vás nejvhodnější?2

Otázka Odpověď Body

Jak brzy po probuzení si zapálíte první 
cigaretu?

do 5 minut
za 6 až 30 minut
za 31 až 60 minut 
po delší době

3
2
1
0

Je pro Vás obtížné nekouřit na místech, kde 
je kouření zakázáno (např. v práci, v letadle 
nebo v kině)?

Ano
Ne

1
0

Které cigarety byste se chtěl(a) vzdát 
nejméně?

První po ránu
Všech

1
0

Kolik cigaret za den vykouříte?

10 nebo méně
11 až 20
21 až 30
31 a více

0
1
2
3

Kouříte častěji v prvních hodinách?
Ano
Ne

1
0

Kouříte i tehdy, když jste natolik nemocen/
nemocná, že strávíte většinu času na lůžku?

Ano
Ne

1
0

Celkem bodů:

Nicorette® Classic  
Gum 4 mg, léčivá žvýkací 
guma
105 žvýkaček

ODVYKÁNÍ  
KOUŘENÍ Nicorette® Mint   

4 mg, lisované pastilky
20 pastilek

ZBAVTE SE ZÁVISLOSTI  
NA KOUŘENÍ.
• dovoluje postupné snižování 

dodávané dávky nikotinu
• má osvěžující mátovou 

příchuť
• neobsahuje cukr 

V akci také ostatní přípravky 
Nicorette®.

Reklama na léčivý přípravek.
Lisované pastilky Nicorette® Mint 4 mg  
obsahují nikotin- rezinát a jsou k orálnímu 
podání. Před použitím si pečlivě přečtěte 
celou příbalovou informaci. Držitel 
registrace: McNeil AB, SE. Místní zástupce: 
Johnson & Johnson, s.r.o., Walterovo 
náměstí 329/1, 158 00 Praha 5-Jinonice*

ODVYKÁNÍ  
KOUŘENÍ

ODVYKÁNÍ  
KOUŘENÍNicorette® Spray  

s příchutí lesního ovoce  
1mg/dávka, orální sprej, roztok
13,2 ml

akční cena

– 61 Kč

434,-

495,-
akční cena

– 95 Kč

759,-

854,-
akční cena

– 25 Kč

189,-

214,-

ZBAVTE SE ZÁVISLOSTI  
NA KOUŘENÍ.
• rychlá úleva od chuti na 

cigaretu a nutkání kouřit

V akci také ostatní přípravky 
Nicorette®.

Reklama na léčivý přípravek. Orální sprej, 
roztok obsahuje nikotin a je k podání do 
úst. Před použitím si pečlivě přečtěte celou 
příbalovou informaci. Držitel registrace: 
McNeil AB, SE*

ZBAVTE SE ZÁVISLOSTI  
NA KOUŘENÍ.
• zmírňuje chuť na cigaretu
• umožňuje plynule reagovat 

na potřebu doplnění nikotinu 
v těle

V akci také ostatní přípravky 
Nicorette®.

Reklama na léčivý přípravek. Léčivá 
žvýkací guma Nicorette® Classic Gum, 
Nicorette® FreshFruit Gum, Nicorette® 
Icemint Gum obsahuje nikotin-rezinát a je 
k podání do úst. Před použitím si pečlivě 
přečtěte celou příbalovou informaci. Držitel 
registrace: McNeil AB, SE. Místní zástupce: 
Johnson & Johnson, s.r.o., Walterovo 
náměstí 329/1, 158 00 Praha 5-Jinonice*

znáte  
z TV

NOVINKA



TRÁVENÍ

BOLEST TOPICKÁ BOLEST

IMUNITA

ZAŽÍVÁNÍ

ALERGIE

OPARY

akční cena

– 32 Kč

157,-

189,-

akční cena

– 23 Kč

134,-

157,-

akční cena

– 40 Kč

249,-

289,-

akční cena

– 35 Kč

164,-

199,-

akční cena

– 36 Kč

249,-

285,-

akční cena

– 45 Kč

234,-

279,-

akční cena

– 55 Kč

357,-

412,-

PRŮJEM

ÚNAVA

AKČNÍ
NABÍDKA

ČERVENEC – SRPEN 2019

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

Z d r a v í  o  k r o k  b l í ž

A k č n í  c e n y  p l a t í  o d  1 .  7 .  2 0 1 9  d o  3 1 .  8 .  2 0 1 9  n e b o  d o  v y p r o d á n í  z á s o b

akční cena

– 26 Kč

164,-

190,-

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

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití 
obsahující cloroxinum*

Hylak® forte  
100 ml

Obnovuje přirozené prostředí ve střevě, čímž přispívá 
k rychlé úpravě narušené mikrobiální  
rovnováhy.

Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Sanytol 
dezinfekční gel 75 ml je biocidní přípravek pro 
dezinfekci rukou, používejte ho bezpečně. Před 
použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a 
připojené informace o přípravku.* 1+1

BIOPRON® Forte  
30+10 tobolek
1 tob. = 6,23 Kč

• pro náhlé situace nejen na cestách
• probiotický komplex  

s S. Boulardii, laktobacily  
a prebiotiky

V akci také BIOPRON® Laktobacily 
BabyBifi+, 30 tobolek, cena 149 Kč.

Doplňky stravy*

Voltaren Emulgel  
120 g

Voltaren Emulgel s aplikátorem ke snadnému nanášení 
gelu 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 289 Kč.

Voltaren Emulgel je lék na vnější použití. 
Obsahuje diclofenacum diethylaminum. 
Voltaren 140 mg léčivá náplast je lék na 
vnější použití. Obsahuje diclofenacum 
natricum.*

Magne B6®  
FORTE tablety  
50 tablet
1 tbl. = 3,28 Kč

• obsahuje citrát hořčíku pro účinné doplnění hořčíku
• hořčík a vitamín B6 přispívají ke snížení míry únavy  

a vyčerpání a k normální psychické  
činnosti

V akci také  Magne B6® Control 
Stress, 30 potahovaných tablet, 
cena 164 Kč. 

Doplněk stravy*

GS Laktobacily  
Forte 21  
60+20 kapslí
1 cps. = 4,46 Kč

• unikátní komplex  
9 odolných kmenů  
bakterií

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

• navíc selen pro  
podporu imunity

** Uvedené množství odpovídá 
okamžiku výroby.

V akci také  GS Laktobacily Forte 21,  
30+10 kapslí, cena 204 Kč.

Doplněk stravy*

znáte  
z TV

Sanytol 
dezinfekční gel  
na ruce 75 ml 

NAVÍC za  
0,01 Kč

Allergodil®  
oční kapky
6 ml 

Léčí příznaky alergického  
zánětu spojivek jako  
zarudnutí, svědění nebo  
slzení očí, vč. příznaků zánětu nosní sliznice.

V akci také Allergodil® nosní sprej,  
10 ml, cena 154 Kč.

Allergodil® oční kapky, oční kapky, roztok 
a Allergodil® 1 mg/ml, nosní sprej, roztok 
jsou léčivé přípravky k očnímu  
a nosnímu podání s léčivou látkou 
azelastin hydrochlorid.*

Nalgesin® S
40 potahovaných tablet

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

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

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje sodnou 
sůl naproxenu.*

Zovirax® Duo 
50mg/g+10mg/g krém
2 g

• jediný krém na léčbu  
oparů s dvojím  
složením - zabraňuje  
množení viru a pomáhá  
léčit zánět

• klinicky prokázaně pomáhá 
zastavit vznik puchýřů

• zkracuje dobu hojení

Lék k vnějšímu užití*

znáte
z TV

znáte  
z TV

*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.

Beliema® Effect  
10 vaginálních tablet

• vaginální tablety s laktobacily  
a kyselinou mléčnou

• vhodné při kvasinkové  
i bakteriální infekci

V akci také  Beliema® Expert Intim 
krém, 30 ml, cena 149 Kč.

Beliema® Effect je zdravotnický prostředek. 
Beliema® Expert Intim krém je kosmetický 
přípravek.*

INTIMNÍ  
HYGIENAKLIMAKTERIUM INTIMNÍ  

HYGIENA

KOSMETIKA

ROSALGIN®  
500 mg  
6 sáčků

• rychlá úleva při  
gynekologických potížích 

• působí proti bolesti,  
svědění, pálení

• potlačuje bakterie a kvasinky   
• snižuje množství výtoku

V akci také  ROSALGIN® 500 mg,  
10 sáčků, cena 237 Kč.

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

ŽÍLY A CÉVY

akční cena

– 51 Kč

194,-

245,-

akční cena

– 70 Kč

199,-

269,-
akční cena

– 74 Kč

479,-

553,-
akční cena

– 20 Kč

154,-

174,-

GS Merilin  
HARMONY
60+30 tablet
1 tbl. = 5,32 Kč

• vysoce účinný v období klimakteria
• přírodní a nehormonální
• klinicky ověřená účinnost kombinace extraktu ploštičníku 

hroznatého a třezalky tečkované
• ploštičník na všechny fyziologické projevy klimakteria 

(návaly horka, pocení), třezalka pro zlepšení nálady
• obohaceno o vápník a vitamín D3 

pro pevnost kostí

V akci také  GS Merilin, 60+30 tablet, 
cena 464 Kč.

Doplněk stravy*

Přípravek je obohacen 
o extrakt kaštanu  
koňského (20%), aescin  
a resveratrol z křídlatky japonské 
(98% resveratrolu), který 
přispívá k normální činnosti 
kardiovaskulárního systému.

Doplněk stravy*

BIVENOL micro  
60+10 tablet
1 tbl. = 2,77 Kč

znáte  
z TV

PLASMAGEL  
Future  
5 ml

• ochranný a regenerační 
gel na poškozenou, 
podrážděnou a 
porušenou pokožku

• obsahuje unikátní 
formuli R.A.F. na 
urychlení regenerace

• praktické balení bez přístupu 
vzduchu do kabelky i na cestování

• vhodné pro děti i dospělé

Kosmetika*

znáte  
z TV

akční cena

– 23 Kč

317,-

340,-

NOVINKA

Chcete přestat kouřit? Víte jak silná je 
Vaše závislost? Nepřestávejte kouřit sami, 
přestávejte s Nicorette®!

(1) Adaptováno podle Králíková E., Kozák J.: Jak přestat kouřit, Maxdorf, Praha, 2. vyd., 2003
(2) Heatherton TF, Kozlowski LT, Frecker RC, Fagerström KO. The Fagerström Nicotine Dependence: A revision of the Fagerstrom
Reklama na léčivý přípravek. Léčivá žvýkací guma Nicorette® Classic Gum, Nicorette® FreshFruit Gum, Nicorette® Icemint Gum 
obsahuje nikotin-rezinát a je k podání do úst. Transdermální náplast Nicorette® invisipatch 25 mg/ 16 h,  Nicorette® invisipatch 15 
mg/16 h obsahuje nikotin a je k transdermálnímu podání. Lisované pastilky Nicorette® Mint 4 mg  obsahují nikotin- rezinát a jsou  
k orálnímu podání. Orální sprej, roztok Nicorette® Spray 1mg/dávka a Nicorette® Spray s příchutí lesního ovoce 1 mg/ dávka obsahuje 
nikotin a je k podání do úst. Před použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci. Držitel registrace: McNeil AB, SE. Místní 
zástupce: Johnson & Johnson, s.r.o., Walterovo náměstí 329/1, 158 00 Praha 5-Jinonice. MAT/XXXX/04/2019 

Součet bodů 0-2 (1,2)

Máte velmi malou závislost na nikotinu. Výjimečně, v případě nutnosti, použijte žvýkačku 
Nicorette® s obsahem 2 mg nikotinu.

Součet bodů 3-4 (1,2)

Máte nízkou závislost na nikotinu a užívání přípravků Nicorette® Vám pomůže podpořit Vaši vlastní 
vůli. Užívejte slabší žvýkačku Nicorette® s obsahem 2 mg nikotinu nebo 16 hodinovou náplast 
Nicorette®, která je určena pro jedince, kteří vyžadují nepřetržitý příjem nikotinu v průběhu dne, 
nebo Nicorette® Spray 1 mg/dávka.

Součet bodů 5 (1,2)

Máte střední závislost na nikotinu. Kouříte-li v pravidelných intervalech po celý den, zkuste užívat 
16 hodinovou náplast Nicorette®. Alternativně, je-li Váš model kouření méně pravidelný, bude 
možná vhodnější slabší žvýkačka Nicorette® s obsahem 2 mg nikotinu, nebo Nicorette® Spray  
1 mg/dávka.

Součet bodů 6-7 (1,2)

Máte vysokou závislost na nikotinu. Kouříte-li pravidelně po celý den, můžete považovat za 
užitečnou 16 hodinovou náplast Nicorette®. Dáváte-li přednost kontrole nad tím, kolik nikotinu 
přijímáte a kdy, vyzkoušejte silnější žvýkačku  Nicorette® s obsahem 4 mg nikotinu nebo 
Nicorette® Spray 1 mg/dávka.

Součet bodů 8-10 (1,2)

Máte velmi vysokou závislost na nikotinu. Bylo by pro Vás prospěšné užívání některého přípravku 
Nicorette® s vysokým obsahem nikotinu, který nabízí flexibilitu, např. silnější žvýkačku Nicorette®  
s obsahem 4 mg nikotinu nebo Nicorette® Spray 1 mg/dávka. Můžete také vyzkoušet 16 
hodinovou náplast Nicorette®.

2 mg léčivé žvýkací 
gumy

12 týdnů

Transdermální 
náplasti  

15 mg/16 h

8 týdnů

4 mg lisované 
pastilky nebo 4 mg 
léčivé žvýkací gumy

2 mg léčivé žvýkací 
gumy

6 týdnů

6 týdnů

Transdermální 
náplasti  

25 mg/16 h

Transdermální 
náplasti  

15 mg/16 h

2 týdny

8 týdnů

Orální sprej  
pro případ chuti  

na cigaretu

Orální sprej  
– polovina dávek   
z prvních 6 týdnů

Orální sprej  
– max. 4 dávky 

denně

6 týdnů

3 týdny

3 týdny

Kouřím 20 nebo 
více cigaret 

denně

Kouřím 20 nebo 
více cigaret 

denně

Kouřím méně než 
20 cigaret denně

Kouřím méně než 
20 cigaret denně

Chci přípravek, 
který se dá žvýkat 

nebo cucat

Chci přípravek, který 
působí rychle

Jak chcete  
přestat kouřit?

Chtěl bych něco,  
co si můžu vzít  

a celý den už na to 
nemyslet

Chci aktivně 
zasáhnout, když se 

objeví chuť  
na cigaretu

Po ukončení terapie doporučujeme v případě chuti 
na cigaretu pokračovat v terapii podle příbalové 
informace.

Který přípravek Nicorette® 
je pro Vás nejvhodnější?2

Otázka Odpověď Body

Jak brzy po probuzení si zapálíte první 
cigaretu?

do 5 minut
za 6 až 30 minut
za 31 až 60 minut 
po delší době

3
2
1
0

Je pro Vás obtížné nekouřit na místech, kde 
je kouření zakázáno (např. v práci, v letadle 
nebo v kině)?

Ano
Ne

1
0

Které cigarety byste se chtěl(a) vzdát 
nejméně?

První po ránu
Všech

1
0

Kolik cigaret za den vykouříte?

10 nebo méně
11 až 20
21 až 30
31 a více

0
1
2
3

Kouříte častěji v prvních hodinách?
Ano
Ne

1
0

Kouříte i tehdy, když jste natolik nemocen/
nemocná, že strávíte většinu času na lůžku?

Ano
Ne

1
0

Celkem bodů:

PRIESSNITZ  
Žíly a cévy 
MEDICAL  
125 ml

• pro nohy bez křečových žil, 
metličkových žilek, otoků  
a bolesti

• obsahuje escin a flavonoidy

Zdravotnický prostředek*

KŘEČOVÉ ŽÍLY

akční cena

– 31 Kč

204,-

235,-

znáte  
z TV

PROBIARON®  
12 sáčků

Na doplnění normální střevní mikroflóry doma i na cestách
• 6 miliard mikroorganismů Saccharomyces boulardii
• vitamíny A, B6, B9, B12 a D na podporu normálního fungování imunitního systému 
• fruktooligosacharidy

Doplněk stravy*

ZAŽÍVÁNÍ

akční cena

– 58 Kč

104,-

162,-

Lékárna 
Na Náměstí 
OSANA s.r.o.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

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

ADRESA:
Mírové náměstí 70

Postoloprty

KONTAKT:
tel.: 415 213 657

e-mail: lekarna.postoloprty@seznam.cz 
web: www.lekarnapostoloprty.cz 

1401863


