AKČNÍ
NABÍDKA

BŘEZEN 2020

Akční ceny platí od 01. 03. 2020 do 31. 03. 2020 nebo do vyprodání zásob

MUCONASAL®
PLUS

RÝMA

10 ml

Sinex Vicks
Aloe a Eukalyptus

RÝMA

15 ml

www.pharmapoint.cz

STÉRIMARTM Cu
Nos náchylný
k infekci

RÝMA

50 ml

znáte
z TV
• 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.*

Centrum® A-Z

– 26 Kč

120,akční cena

94,-

MULTIVITAMIN

100 tablet
• kompletní
multivitamin
s minerály
a stopovými prvky
• pro podporu
energie a
imunity**
• bez lepku,
bez cukru

119,-

Lék k nosnímu podání. Obsahuje léčivou
látku oxymetazolin hydrochlorid.*

TANTUM VERDE®
Lemon

94,-

BOLEST V KRKU

597,akční cena

454,-

BOLEST
VALETOL®
300 mg/150 mg/50 mg
tablety

V akci také TANTUM VERDE® roztok,
120 ml, cena 144 Kč, TANTUM VERDE®
Spray 0,15%, 30 ml, cena 144 Kč,
TANTUM VERDE® Spray Forte 0,30%,
15 ml, cena 157 Kč.
Léky s účinnou látkou benzydamin hydrochlorid.
K místnímu užití v ústech a v krku.*

Ibalgin® KRÉM

V akci také STÉRIMARTM Na ucpaný
nos, 50 ml, cena 204 Kč.
Zdravotnický prostředek, CE 0459.*

ACC® LONG

– 35 Kč

229,akční cena

194,KAŠEL

600 mg šumivé tablety, 10 tbl.

znáte
z TV

• pastilky proti bolesti v krku ve čtyřech příchutích
(Orange and honey, Eucalyptus, Mint a Lemon)
• léčí zánět v krku a dutině ústní
• pro děti od 6 let a dospělé

**Vitaminy B1, B2, B6, B12 přispívají k normálnímu
energetickému metabolismu.
Vitamin C přispívá k normální funkci
– 143 Kč
imunitního systému.

Doplněk stravy*

– 25 Kč
akční cena

20 pastilek

1 tbl. = 4,54 Kč

V akci také Centrum® SILVER,
100 tablet, cena 477 Kč.

• nosní sprej pro léčbu
ucpaného nosu při rýmě
a nachlazení
• uvolní ucpaný nos během
několika minut a až na 12 hodin
• extrakt Aloe vera osvěžuje,
zvláčňuje a pečuje o sliznici nosní
dutiny

• 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

– 21 Kč

165,-

• léčí vlhký kašel
• stačí 1 tableta 1x denně
• lze užívat od prvních příznaků
kašle
• rozpouští hustý hlen v dýchacích
cestách a usnadňuje jeho
vykašlávání

akční cena

144,TOPICKÁ BOLEST

100 g

– 23 Kč

147,akční cena

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití s účinnou
látkou acetylcystein*

Proenzi® 3 plus

124,KLOUBY

180 tablet
1 tbl.= 2,77 Kč

24 tablet

Lék na bolest:
• hlavy
• zad
• při menstruaci
• zubů
Valetol 300 mg/150 mg/50 mg tablety
Propyphenazonum/paracetamolum/
coffeinum. Registrovaný lék k vnitřnímu užití.
Perorální podání.*
®

– 12 Kč

96,akční cena

84,-

• potlačuje bolest, 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
V akci také Ibalgin® GEL, 100 g,
cena 139 Kč.
Ibalgin® GEL a Ibalgin® KRÉM jsou volně prodejné
léky k vnějšímu použití obsahující ibuprofenum.*

– 31 Kč

170,akční cena

139,-

Komplexní kloubní
výživa se silou 3 látek
• špičková péče o vaše
klouby s přetrvávajícím
účinkem až 2-3 měsíce po ukončení užívání
• obsahuje glukosamin, chondroitin a kolagen
• s vitaminem C, který podporuje
tvorbu kolagenu pro normální
– 100
funkci chrupavek
V akci také Proenzi® krém, 100 ml,
cena 159 Kč.
Doplněk stravy*

Kč

599,akční cena

499,-

AKČNÍ NABÍDKA
Pangrol® 20 000 IU

TRÁVENÍ

50 enterosolventních tablet

APO-Lactobacillus

ZAŽÍVÁNÍ

30 kapslí
1 cps. = 6,80 Kč

BŘEZEN 2020

Lepicol®
pro zdravá střeva

ZAŽÍVÁNÍ

180 g
1 g = 1,27 Kč

Máte těžký žaludek po jídle? Důvěřujte léku Pangrol®
• obsahuje 3 trávicí enzymy, které pomáhají zlepšit trávení
při nedostatečné tvorbě nebo funkci trávicích enzymů
slinivky břišní
• dávkování: 1–2 tablety na každé jídlo
V akci také Pangrol® 20 000 IU,
20 enterosolventních tablet,
cena 114 Kč.
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje pancreatinum.*

GS Koenzym
Q10 60 mg

– 44 Kč

258,akční cena

214,ENERGIE

• komplexní vlákninový přípravek
obsahující jemné psyllium, které
přispívá k udržování normálního
pohybu střev
• obohaceno o 5 specifických
kmenů živých kultur a inulín, jež
slouží jako výživa pro živé kultury
• komplexní probiotika s prebiotiky
doplněná o 100 mg brusinkového
extraktu
• obsahuje 10 kmenů a 12 miliard
bakterií v kapsli
• dávkování - stačí 1 kapsle denně
Doplněk stravy*

– 56 Kč

260,akční cena

204,-

DETOXIKACE
TEREZIA
Ostropestřec + Reishi

30+30 kapslí

60 kapslí

1 cps. = 4,07 Kč

1 cps. = 3,98 Kč

V akci také Lepicol® pro zdravá
střeva, 180 kapslí, cena 294 Kč,
Lepicol® PLUS trávicí enzymy,
180 g, cena 279 Kč, Lepicol® PLUS
trávicí enzymy, 180 kapslí, cena
334 Kč.
Doplněk stravy*

Prostamol® UNO

– 37 Kč

266,akční cena

229,PROSTATA

90 měkkých tobolek

znáte
z TV
• optimální dávka 60 mg
koenzymu Q10 s vysokou
vstřebatelností
• biotin pro normální
energetický
metabolismus, psychickou
a nervovou činnost
V akci také GS Koenzym Q10 30 mg,
30+30 kapslí, cena 177 Kč.
Doplněk stravy*

Cemio Kamzík®

– 38 Kč

282,akční cena

244,KLOUBY

60 kapslí

• ostropestřec mariánský přispívá k ochraně jater
a jejich regeneraci
– 50 Kč
• v kombinaci s reishi
a černým bezem pro podporu
289,obranyschopnosti organizmu
• bez příměsí a konzervačních látek
akční cena
Doplněk stravy*

Olfen, gel

239,-

TOPICKÁ BOLEST

100 g

1 cps. = 6,23 Kč

• tradiční rostlinný lék na problémy s močením způsobené
zbytnělou prostatou
• nenarušuje sexuální funkce
• obsahuje extrakt Serenoa repens – 104 Kč
K vnitřnímu užití, po vyloučení závažných
příčin obtíží lékařem. Použití tohoto tradičního
rostlinného léčivého přípravku je založeno
výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.*

BRUFEN® 400,
400 mg

758,akční cena

654,BOLEST

100 potahovaných tablet

Úleva od bolesti hlavy včetně
migrény, zubů, menstruační
bolesti, horečky a bolesti
doprovázející nachlazení.
Jedinečné kolageny v přirozené formě
• kolagen typu I jako hlavní součást vazů,
šlach a kůže
• kolagen typu II, obsažený v
– 55 Kč
kloubní chrupavce
• vitamin C jako podpora tvorby
429,vlastního kolagenu pro správnou
funkci kloubních chrupavek
akční cena
Doplněk stravy*

374,-

• rychle a účinně ulevuje od bolesti zad, svalů a kloubů
• s příjemným chladivým efektem
V akci také Olfen 140 mg léčivé
náplasti, 10 ks, cena 299 Kč.
Olfen gel a Olfen léčivé náplasti jsou léčivé
přípravky k zevnímu použití s účinnou látkou
diclofenacum natricum.*

MAGNE B6®

– 30 Kč

189,akční cena

159,-

V akci také BRUFEN® RAPID
400 mg, 12 potahovaných
tablet, cena 59 Kč.
BRUFEN® 400, 400 mg, potahované tablety
s léčivou látkou ibuprofen a BRUFEN® RAPID
400 mg potahované tablety s léčivou látkou
ibuprofen lysinát jsou léčivé přípravky
k vnitřnímu užití.*

– 28 Kč

162,akční cena

134,MINERÁL

50 obalených tablet
• obsahuje kombinaci hořčíku a vitaminu B6, díky kterému se hořčík v těle rychleji doplní
• je určen ke zlepšení příznaků nedostatku hořčíku, jako např. nervozity, vyčerpanosti,
podráždění, svalových křečí, mravenčení
Doplněk stravy*

– 26 Kč

150,akční cena

124,-

www.pharmapoint.cz

Nasivin® 0,05%
nosní sprej, roztok

RÝMA

Otrivin® MENTHOL
1 mg/ml
10 ml

10 ml

V akci také Nasivin® 0,025% nosní
sprej, roztok, 10 ml, cena 94 Kč.
Lék k nosnímu podání s léčivou látkou
oxymetazolin-hydrochlorid*

114,akční cena

94,CHŘIPKA,

THERAFLU FORTE NACHLAZENÍ
12,2 mg, prášek pro
znáte
perorální roztok
z TV

10 sáčků

Theraflu Forte 1 000 mg/200 mg/12,2 mg
prášek pro perorální roztok v sáčku je lék
k vnitřnímu použití.*

– 32 Kč

209,akční cena

177,-

20 sáčků

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

Soledum® 200 mg

125,akční cena

104,NACHLAZENÍ

enterosolventní měkké tobolky
20 tobolek

měkké tobolky,
20 tobolek, cena 144 Kč.

Soledum 200 mg enterosolventní měkké
tobolky a Soledum® 100 mg enterosolventní
měkké tobolky je registrovaný lék s účinnou
látkou cineolum. Na vnitřní užití. Vitamín C
500 mg 15 kapslí je doplněk stravy.*
®

– 23 Kč

197,akční cena

174,-

207,-

Sanorin® 1‰
nosní sprej,
roztok

• uvolní ucpaný nos a nosní dutiny
• snižuje otok nosní sliznice
V akci také Sanorin® 0,5‰ nosní
sprej, roztok, 10 ml, cena 87 Kč.
Lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou
Naphazolini nitras k nosnímu podání*

Bepanthen®
Sensiderm krém

50 tablet

– 27 Kč

221,akční cena

194,RÝMA

20 g

– 8 Kč

95,akční cena

87,-

KOSMETIKA

1 tbl. = 2,98 Kč

– 42 Kč
akční cena

Zdravotnický prostředek*

MULTIVITAMIN
Marťánci®
Gummy Echinacea

2 vesmírná
razítka uvnitř
balení!

249,-

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 194 Kč.

10 ml

Při koupi
jakéhokoliv balení
Soledum Vitamín C
500 mg 15 kapslí
V akci také Soledum®
NAVÍC za
100 mg enterosolventní
0,01 Kč

KAŠEL
ERDOMED®
225 mg, granule pro
perorální suspenzi

• 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

Otrivin® Menthol 1 mg/ml nosní sprej
s dávkovačem, roztok obsahuje
xylometazolin. Lék k podání do nosu.*

– 21 Kč

• účinně potlačuje
zánět v průduškách
• rozpouští usazený
hustý hlen
v průduškách
• usnadňuje namáhavé
vykašlávání

• efektivní úleva od příznaků
chřipky a nachlazení, jako
jsou mírně nebo středně
silná bolest, horečka,
ucpaný nos
• navíc pomáhá při vlhkém,
produktivním kašli
V akci také THERAFLU
6,1 mg, 16 tvrdých tobolek,
cena 124 Kč.

V akci také Otrivin® 1PM 1 mg/ml,
10 ml, cena 97 Kč, Otrivin®
Rhinostop, 10 ml, cena 144 Kč.

RÝMA

• 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

• sprej s chladivou
silou mentolu
a eukalyptu
• uvolní ucpatý nos
do 2 minut a až
na 12 hodin
• bez konzervantů

– 20 Kč

PHYSIOMER®
Hypertonic
135 ml

znáte
z TV

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

RÝMA

– 50 Kč
Limitovaná edice hravých
multivitaminů pro děti s příchutí
jahoda a třešeň.
Doplněk stravy*

HERPESIN® krém

199,akční cena

149,-

• ulevuje od svědění do 30 minut po aplikaci
• obnovuje kožní bariéru, hydratuje a regeneruje
• vhodný také k péči o pokožku po léčbě kortikoidy
• vhodný i pro nejmenší děti
a těhotné či kojící ženy

– 19 Kč

V akci také Bepanthen® Sensiderm
krém, 50 g, cena 284 Kč.
Zdravotnický prostředek, L.CZ.MKT.
CC.12.2017.1254*

163,akční cena

144,OPARY

5g

– 35 Kč
Přípravek Herpesin krém se používá
při léčbě oparu rtů a obličeje u dospělých i dětí.
®

Herpesin® krém 5g je léčivý přípravek k zevnímu použití s účinnou látkou aciklovir.*

199,akční cena

164,-

AKČNÍ NABÍDKA
IMUNITA
TEREZIA Čaga
+ Reishi a Rakytník

Bioaktivní®
Q10 GOLD 100 mg

60 kapslí

30 kapslí

90 kapslí

1 cps. = 20,13 Kč

1 cps. = 4,63 Kč

1 cps. = 6,32 Kč

• vzácná houba
ze Sibiře, obohacená
o reishi a rakytník pro podporu
obranyschopnosti a vitamin E pro ochranu
buněk před oxidativním stresem
– 80 Kč
• obsahuje deklarované
množství významného enzymu
459,superoxiddismutázy, betaglukanů
akční cena
a vitaminu E

• přírodní zdroj energie pro jarní
období a všechny věkové skupiny
• nejlépe zdokumentovaný Q10

Doplněk stravy*

Doplněk stravy*

379,-

BOLEST
Ibalgin®
Rapidcaps,
měkké tobolky 400 mg

ÚNAVA

BŘEZEN 2020

– 74 Kč

678,akční cena

604,-

120 g

30 tobolek

Ibalgin® Rapidcaps 400 mg měkké tobolky
je volně prodejný lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje ibuprofenum.*

akční cena

Prostenal® NIGHT

PROSTATA

99,-

60 tablet
1 tbl. = 6,65 Kč

OČI

– 101 Kč

518,akční cena

417,JÁTRA

1 tob. = 7,30 Kč

• s aplikátorem ke snadnému nanášení gelu
• působí přímo v místě bolesti trojím účinkem: uleví od
bolesti, tlumí zánět a zmenšuje otok

120,-

Doplněk stravy*

Ostropestřec
Plus Farmax®

znáte
z TV

– 21 Kč

Doplněk stravy
pro péči o Váš zrak, který díky
obsahu zinku přispívá k udržení
normálního stavu zraku.

TOPICKÁ BOLEST
Voltaren
Emulgel 10 mg/g gel

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)

Avilut® Ginkgo
Recordati

V akci také Voltaren Emulgel
10 mg/g gel, 150 g, cena 244 Kč.

– 55 Kč

299,akční cena

Voltaren Emulgel 10 mg/g gel je lék na
vnější použití. Obsahuje diclofenacum
diethylaminum.*

244,-

ALAVISTM
MAXIMA BESTIER
Tribulus

SPORTOVNÍ
VÝŽIVA

• očista jater
s unikátní
trojkombinací
• obsahuje
standardizovaný
extrakt z plodů ostropestřce mariánského a cholinu,
který podporuje normální činnost jater
• vysoký obsah silymarinu
• navíc klanopračka čínská
• stačí jedna tobolka denně
– 33 Kč
V akci také Ostropestřec Plus
Farmax®, 60 tobolek, cena 389 Kč.
Doplněk stravy*

Vápník Hořčík
ZinekOSTEO

252,akční cena

219,MINERÁL

90 tablet
1 tbl. = 1,43 Kč

60 kapslí
1 cps. = 9,15 Kč

znáte
z TV
Unikátní řešení
vyvinuto pro
zdravou prostatu,
méně vstávaní v noci
a kvalitní spánek.
V akci také Prostenal® CONTROL,
90 tablet, cena 559 Kč.
Doplňky stravy*

– 70 Kč

469,akční cena

399,-

• skvělá volba pro
každého muže
• BESTIER Tribulus obsahuje zinek,
který přispívá k udržení normální
hladiny testosteronu a k udržení
tělesné výkonnosti
Doplněk stravy*

MAGNESIUM LACTATE BIOMEDICA 500 mg
50 tablet
• 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
V akci také MAGNESIUM LACTATE BIOMEDICA 500 mg, 100 tablet, cena 99 Kč.
Volně prodejné léčivo*

– 90 Kč

639,akční cena

549,-

– 20 Kč
Vyvážená kombinace minerálů
a vitaminů pro zdravé kosti, svaly
a zuby.
Doplněk stravy*

149,akční cena

129,MINERÁL

– 9 Kč

63,akční cena

54,-

AKČNÍ NABÍDKA
Máte podezření
na syndrom suchého oka?2

Vaše skóre

1. OČNÍ DISKOMFORT
a. Jak často se u Vás objevuje pocit nepohodlí v očích?

20

2  občas

3  velmi často

4  neustále

Vaše výsledné skóre

18

1  výjimečně

b. Pokud máte v očích pocit nepohodlí, jak
intenzivní byl tento pocit na konci dne, zhruba
dvě hodiny předtím, než jste šli spát?
Slabý
1 2

3

Velmi intenzivní
4

2. SUCHÉ OČI
a. Jak často jste za poslední měsíc měli pocit
suchých očí během běžného dne?
1  výjimečně

2  občas

3  velmi často

4  neustále

3

14
12

10–12
střední

10
7–9
nízké

8
6
4
0

0–6
žádné

Podezření na syndrom suchého oka

Syndrom suchého oka

b. Pokud jste měli pocit suchých očí, jak intenzivní
byl tento pocit na konci dne, zhruba dvě hodiny
předtím, než jste šli spát?
Slabý
1 2

13–20
vysoké

16

2

0  nikdy

Vůbec
0

1a + 1b + 2a + 2b + 3 = součet
+
+
+
+
=

VÝSLEDNÉ SKÓRE DOTAZNÍKU DEQ-5

0  nikdy

Vůbec
0
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Velmi intenzivní
4

Výskyt syndromu suchého oka se v populaci pohybuje
v rozmezí od 5 do 50 %1. Spouštěčem může být klimatizované
prostředí s nízkou vlhkostí vzduchu, dlouhodobá práce
na počítači, ale třeba i hormonální
změny, léky nebo oční operace.
Slzný film se skládá ze dvou vrstev,
které mají za úkol výživu rohovkové
tkáně, ochranu očí před okolními
nečistotami a zlepšení zrakové
ostrosti. Jednotlivé vrstvy by měly být
dostatečně silné a hodnotí se také
jejich kvalita.

3. SLZENÍ OČÍ
Jak často Vaše oči slzely nebo jste měli pocit slzavých
očí při běžném dni během posledního měsíce?

0  nikdy
1  výjimečně

2  občas

3  velmi často

4  neustále

i

Zvlhčující oční kapky produktové řady Systane® jsou zdravotnickým prostředkem.
Před použitím si vždy pečlivě prostudujte návod k použití. Účinky konzultujte s Vaším lékařem či lékárníkem.
1.
2.

The Ocular Surface 2017 15, 334-365
Chalmers, R. L., Begley, C. G., & Caffery, B. (2010). Validation of the 5-Item Dry Eye Questionnaire (DEQ-5): discrimination across self assessed severity
and aqueous tear deficient dry eye diagnoses. Contact Lens and Anterior Eye, 33(2), 55-60.

© 2019 Alcon Inc.

CZ-SYC-2000003-01-20

M7_ALC_banner_Systane_Complete190x180_V06.indd
1
®
Systane
COMPLETE zvlhčující
oční kapky

OČI

10 ml

Systane®
ULTRA
zvlhčující
oční kapky

08.01.2020OČI
14:25:35

10 ml

• snadná volba pro
optimální úlevu od
příznaků syndromu
suchého oka
• složení „vše v
jednom“ poskytuje
zvlhčení a ochranu
od všech typů
podrážděných,
suchých očí
Zdravotnický prostředek*

– 80 Kč

349,akční cena

269,-

Poskytují okamžitou
úlevu suchým, unaveným
a podrážděným očím.
V akci také Systane® BALANCE oční kapky, 10 ml, cena 229 Kč,
Systane® HYDRATION zvlhčující oční kapky, 10 ml, cena 229 Kč.
Zdravotnický prostředek*

– 80 Kč

289,akční cena

209,-

TePe® mezizubní
kartáček žlutý,
velikost 4

ÚSTNÍ HYGIENA

60 kapslí

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

REVALID®

100 tablet

1 cps. = 5,82 Kč

6 ks
Mezizubní kartáčky švédské značky
TePe® pro jemné a zároveň efektivní
vyčištění všech mezizubních prostor.
Drátek izolovaný plastem je šetrný k
dásním a vysoce odolný proti ohnutí.
Součástí balení je praktická krytka.

Magnesii lactici MINERÁL
0,5 tbl. Medicamenta

IMUNITA

TEREZIA
Černý česnek

– 30 Kč

129,akční cena

99,-

PÉČE O VLASY

120 tvrdých tobolek

• fermentovaný česnek
kuchyňský s vyšší
koncentrací účinných
látek
• pomáhá regulovat hladinu
cholesterolu a lipidů v krvi
• bez zápachu a palčivé chuti
• nedráždí sliznice zažívacího ústrojí

– 70 Kč

419,akční cena

349,-

Doplněk stravy*

DIAS® FORTE

KOLAGEN

1 sáček = 21,30 Kč

znáte
z TV

• přípravek k léčbě
vypadávání vlasů
• pro výživu, posílení
a stimulaci růstu vlasů
• vyvinuto ve Švýcarsku

– 100 Kč

749,akční cena

649,-

Léčivý přípravek k vnitřnímu užití*

– 20 Kč

129,akční cena

109,-

Lék s účinnou látkou magnesii lactas
dihydricus k vnitřnímu užití*

MENOPAUZA

MenoPrima
Bella®

30 sáčků
• colagen quatro complex®
(Kolagen I, III 10 000 mg,
Kolagen II 30 mg, Nativní
kolagen II 20 µg)
• vitamin C, E a kyselina hyaluronová
• špičkové spektrum kolagenních
peptidů
• doporučené dávkování:
1 sáček denně

• obsahuje 500 mg laktátu hořčíku
pro lepší vstřebávání
• čistý organický hořčík bez příměsí
• vhodný pro těhotné a kojící

120 tablet
1 tbl. = 3,83 Kč

Balení obsahuje denní
krém na obličej a jemné
vrásky s antarcticinem

75 ml NAVÍC

– 64 Kč

V akci také DIAS® BEAUTY,
60 tablet, cena 409 Kč.
Doplněk stravy*

703,akční cena

639,-

• obsahuje speciálně upravený extrakt českého chmele,
dále extrakty ze šalvěje lékařské,
– 101 Kč
anděliky čínské a řeřichy
peruánské, které napomáhají
560,k menopauzálnímu komfortu žen
akční cena
• doplněno o vitamin B6

459,-

Doplněk stravy*

1401863

Lékárna

Na Náměstí
OSANA s.r.o.

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

Těšíme se na Vaši návštěvu!

BOHATÝ BEZLEPKOVÝ
SORTIMENT

3
2
14

4
2

9
8

28
32
8
5

12

23
18

8
7
15
8

14
13

Vámi vybrané produkty na bezlepek.pharmapoint.cz
si můžete vyzvednout ve více než 165
175 lékárnách PharmaPoint

10
9

25
26

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.

