
Essentiale®

300 mg
100 tvrdých tobolek

Essentiale® je určen pacientům 
s poškozením jater v důsledku 
toxicko-metabolického poškození 
jater a při zánětu jater.
  

Volně prodejný lék k vnitřnímu 
užití. Obsahuje phospholipida sojae 
praeparata.*

JÁTRA

ODVYKÁNÍ 
KOUŘENÍ ÚSTNÍ HYGIENA

INTIMNÍ HYGIENAURO Help Forte 
20 sáčků
1 sáček = 21,35 Kč

Komplexní doplněk stravy s účinnou 
kombinací extraktu kanadské 
brusinky, vysoce biodostupného 
kurkuminu, D-manosy a vitaminu C.
  

Doplněk stravy.*

MOČOVÉ CESTY

OPARY

akční cena

– 63 Kč

769,-

832,-

* 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.

ZBAVTE SE ZÁVISLOSTI NA KOUŘENÍ.
• účinkuje rychle a potlačí touhu 

po cigaretě již po 30 sekundách**
• rychlá úleva od chuti na cigaretu a nutkání kouřit
• umožňuje plynule reagovat na potřebu doplnění nikotinu 

v těle
• dovoluje postupné snižování dodávané dávky nikotinu
• neobsahuje cukr

**Při užití dvou dávek.
  

V akci také  další léčivé přípravky 
Nicorette®.
Reklama na léčivý přípravek. Orální sprej, 
roztok Nicorette® Spray 1 mg/dávka 
obsahuje nikotin a je k podání do úst.*

Nicorette® Spray 
1mg/dávka, orální sprej, 
roztok
2x 13,2 ml

akční cena

– 25 Kč

94,-

119,-
akční cena

– 75 Kč

264,-

339,-

akční cena

– 88 Kč

349,-

437,-
akční cena

– 68 Kč

427,-

495,-

Canesten® GYN 
1 den   
1 vaginální tableta s aplikátorem 
+ 20 g krém

Jednorázová léčba vaginální 
kvasinkové infekce

• efektivní léčba jednou vaginální tabletou
• ulevuje od svědění a výtoku
• aplikátor pro hygienické zavedení tablety
  
V akci také  Canesten® GYN 1 den, 1 vaginální tableta 
s aplikátorem, cena 229 Kč; 
Canesten® GYN 1 den, 1 vaginální 
tobolka, cena 244 Kč.

Přípravek Canesten GYN 1 den je 
léčivý přípravek k vaginálnímu použití. 
Obsahuje léčivou látku clotrimazolum. 
CH-20220218-59*

akční cena

– 50 Kč

269,-

319,-

Corega Original 
extra silný
40 g

• pevná fi xace až 12 hodin
• pomáhá bránit ulpívání zbytků jídla 

pod náhradou

V akci také Corega Bez příchuti extra silný, 
40 g, cena 94 Kč; Corega Max Control, 40 g, 
cena 109 Kč; Corega Bio Tabs 
čistící tablety, 30 ks, cena 89 Kč.

Corega čistící tablety určené 
na každodenní čištění zubních náhrad 
a Corega fi xační krémy na fi xaci zubních 
náhrad jsou zdravotnické prostředky.*

NAVÍC 6 ks 
čistících tablet 
za 0,01 Kč při 
nákupu 1 ks 

výrobku 
Corega

Zovirax Duo 
50 mg/g + 10 mg/g krém
2 g

• jediný krém na léčbu oparů 
s dvojím složením: 
zabraňuje množení 
viru, pomáhá léčit zánět 
a zastavit vznik puchýřků

• zkracuje dobu hojení

V akci také Zovirax 50 mg/g krém, 
2 g, cena 224 Kč.

Léky k vnějšímu použití. Zovirax Duo 
50 mg/g + 10 mg/g krém obsahuje 
aciclovirum a hydrocortisonum. Zovirax 
50 mg/g krém obsahuje aciclovirum.*

• efektivní léčba jednou vaginální tabletou

znáte 
z TV

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 155 lékárnách PharmaPoint
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ZAŽÍVÁNÍPRŮJEM

KLOUBY BOLEST

HOJENÍ RANALFASILVER 
sprej 
50 ml

Na odřeniny, popáleniny 
a další druhy ran 
s ionizovaným stříbrem

• chrání před infekcí
• pomáhá hojení rány
• nepálí a neštípe
• jednoduchá a rychlá pomoc 

ve spreji

Zdravotnický prostředek.*

PROTI HMYZU

TOPICKÁ BOLEST

PRŮJEM

BRUFEN® 400 mg 
100 potahovaných tablet

• úleva od bolesti 
hlavy, migrény, 
zubů i zad

• pomáhá při podvrtnutí a natažení svalů
• působí protizánětlivě
  

V akci také  BRUFEN® 400 mg, 
50 potahovaných tablet, cena 84 Kč; 
BRUFEN® 400 mg, 30 potahovaných 
tablet, cena 67 Kč.

BRUFEN® 400 mg potahované tablety 
je léčivý přípravek k vnitřnímu užití 
s léčivou látkou ibuprofen.*

AKČNÍ
NABÍDKA

ČERVENEC – SRPEN 2022

Akční ceny platí od 01. 07. 2022 do 31. 08. 2022 nebo do vyprodání zásob w w w . p h a r m a p o i n t . c z

BIOPRON® Forte 
30 tobolek
1 tob. = 8,30 Kč

• probiotický komplex 
se Saccharomyces boulardii, 
laktobacily a prebiotiky

• trojí doplnění střevní mikrobioty 
nejen na cestách

Doplněk stravy.*

PÉČE O TĚLO

akční cena

– 26 Kč

159,-

185,-

akční cena

– 149 Kč

649,-

798,-

akční cena

– 33 Kč

124,-

157,-

akční cena

– 90 Kč

299,-

389,-

akční cena

– 90 Kč

249,-

339,-

GS Condro®

DIAMANT PROFI PACK 
100 tbl.+50 cps.
1 ks = 4,33 Kč

• mimořádná síla a účinnost 
GS Condro® DIAMANT

• NAVÍC kolagenová kúra GS Fit 
& Beauty Collagen na 50 dní

V akci také  GS Condro® DIAMANT, 
120 tablet, cena 599 Kč.

Doplněk stravy.*

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

• v účinné formě ve spreji
• neštípe, nebarví, nezapáchá, 

bez jodu

Lék k vnějšímu použití. Kožní podání. 
Obsahuje benzalconii chloridum.*

DETTOL 0,2% 
Antiseptický 
sprej 
100 ml

IMODIUM® 2 mg, 
tvrdé tobolky
20 tvrdých tobolek

RYCHLÁ A ÚČINNÁ 
LÉČBA PRŮJMU.
• k léčbě akutního 

a chronického průjmu
• účinkuje do 1 hodiny, 

při užití jednorázové dávky 4 mg
• vhodné k léčbě akutního průjmu 

souvisejícího se syndromem dráždivého střeva

V akci také IMODIUM® 2 mg, tvrdé tobolky, 8 tvrdých 
tobolek, cena 94 Kč; IMODIUM® RAPID 2 mg, tablety 
dispergovatelné v ústech, 6 tablet, cena 89 Kč; 
IMODIUM® RAPID 2 mg, tablety dispergovatelné 
v ústech, 12 tablet, cena 159 Kč.

Reklama na léčivý přípravek. Tvrdé 
tobolky IMODIUM® 2 mg a tablety 
dispergovatelné v ústech IMODIUM®

RAPID 2 mg obsahují loperamid-
hydrochlorid a jsou k perorálnímu 
podání.*

při užití jednorázové dávky 4 mgpři užití jednorázové dávky 4 mg

SMECTA®

10 sáčků

• k léčbě akutního 
průjmu u dospělých 
a dětí od 2 let
současně 
s podáním 
perorálního 
rehydratačního 
roztoku

• upozornění: 
při průjmu u dětí 
do 3 let vždy 
vyhledejte lékaře, nedoporučuje 
se užívat během těhotenství
a kojení

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití 
s účinnou látkou diosmektit. 
SCA-CZ-000194*

znáte 
z TV

znáte 
z TV

Voltaren Forte 
20 mg/g gel
100 g

• analgetikum ve formě gelu s účinkem proti bolesti 
až na 24h při aplikaci 2x denně ráno a večer

• tlumí bolest zad, svalů a kloubů

V akci také Voltaren Rapid 25 mg měkké tobolky, 
20 tobolek, cena 124 Kč; Voltaren 140 mg léčivá 
náplast, 5 ks, cena 314 Kč.

Voltaren Forte 20 mg/g gel je lék 
k vnějšímu použití. Obsahuje diclofenacum 
diethylaminum. Voltaren Rapid 25 mg 
měkké tobolky je lék k vnitřnímu užití. 
Obsahuje diclofenacum kalicum. Voltaren 
140 mg léčivá náplast je lék k vnějšímu 
použití. Obsahuje diclofenacum natricum.*

20 mg/g gel

znáte 
z TV

akční cena

– 38 Kč

147,-

185,-

100 potahovaných tablet

znáte 
z TV

akční cena

– 48 Kč

187,-

235,-
akční cena

– 30 Kč

109,-

139,-

Repelent 
PREDATOR FORTE
150 ml

• repelentní spray proti 
komárům a klíšťatům 

• zvýšený obsah účinných látek, 
obsah účinné látky: DEET 25 % 

• aplikace na pokožku i oděv 
• doba účinnosti 4-6 hodin 
• vhodné pro děti od 2 let, 100% 

dávkování ve svislé i vodorovné 
poloze

V akci také další přípravky 
PREDATOR.

Repelentní přípravek.*

akční cena

– 30 Kč

149,-

179,-



AKČNÍ NABÍDKA ČERVENEC – SRPEN 2022

RÝMA OPALOVÁNÍALERGIE LADIVAL®

alergická pokožka 
OF 50+ gel 
200 ml

• pro alergickou či mastnou 
pokožku se sklonem k akné, 
při sluneční alergii a Mallorka-akné 

• unikátní ochranný komplex 
UVA + UVB + IR-A

  

V akci také  LADIVAL® proti 
stárnutí pleti & pigmentovým 
skvrnám OF 30 gel, 50 ml, 
cena 299 Kč.

Kosmetické přípravky.*

TOPICKÁ BOLEST

PÉČE O TĚLO PÉČE O TĚLO PÉČE O TĚLOAsept sprej 
100 ml

• účinná dezinfekce 
pro celou rodinu

• určená k dezinfekci:
   › drobných ran 

  a poranění kůže
   › bodnutí hmyzem
   › popálení od slunce
• neštípe, nepálí a nešpiní oblečení
• vhodná i pro novorozence

Zdravotnický prostředek.*

PSILO-BALSAM®

10 mg/g gel 
20 g

Zklidní pálení a svědění kůže při:
• bodnutí hmyzem
• alergických projevech kůže
• nadměrném slunění
• povrchových popáleninách 1. stupně
•  planých neštovicích
  

V akci také  PSILO-BALSAM® 
10 mg/g gel, 50 g, cena 154 Kč.

Volně prodejný léčivý přípravek 
k vnějšímu užití s obsahem účinné látky 
difenhydramin-hydrochlorid.*

BOLEST TOPICKÁ BOLESTBOLEST

akční cena

– 70 Kč

329,-

399,-
akční cena

– 60 Kč

309,-

369,-

akční cena

– 149 Kč

389,-

538,-

akční cena

– 25 Kč

94,-

119,-

HemaCut® SPRAY 
15 ml

• určen pro hojení 
povrchových poranění 
kůže jako jsou drobné 
trhliny a praskliny kůže, 
popáleniny I. a II. stupně, 
řezné, sečné a tržné rány, 
odřeniny, puchýře a další 
povrchová poranění

• 15 ml = 115 dávek

Zdravotnický prostředek.*

• pomáhá při bolesti 
hlavy, zubů, zad, 
svalů a kloubů, 
menstruační bolesti

• snižuje horečku a tlumí zánět
  

Ibalgin® 400 mg je lék k vnitřnímu užití. 
Obsahuje ibuprofenum.*

Ibalgin® 400 mg 
100 potahovaných tablet

Otrivin Menthol 
1 mg/ml nosní sprej
roztok 10 ml

• pomáhá rychle uvolnit 
ucpaný nos a při zánětu 
dutin

• začíná uvolňovat 
ucpaný nos do 2 minut 
a až na 12 hodin

  

V akci také  Otrivin 1 mg/ml 
nosní sprej, roztok 10 ml, 
cena 97 Kč.

Otrivin Menthol 1 mg/ml nosní sprej, 
roztok a Otrivin 1 mg/ml nosní sprej, 
roztok obsahují xylometazolin. Léky 
k podání do nosu.*

akční cena

– 22 Kč

87,-

109,-
akční cena

– 56 Kč

239,-

295,-

Ibalgin®

Duo Effect 
100 g

• kombinace dvou účinných látek k potlačení bolesti
• zmírňuje zánět a urychluje vstřebávání modřin
  

V akci také  
Ibalgin® gel, 100 g, cena 149 Kč; 
Ibalgin® krém, 100 g, cena 149 Kč.

Ibalgin® Duo Effect je lék k vnějšímu 
použití.*

Olfen 140 mg léčivé náplasti
10 ks

Olfen Neo Forte ulevuje 
od intenzivní, náhle vzniklé 
bolesti zad, svalů a kloubů.

Léčivá náplast pro dlouhotrvající  
úlevu od bolesti svalů a kloubů 
končetin až na 12 hodin.

Olfen, léčivá náplast je léčivý přípravek k zevnímu 
použití. Obsahuje účinnou látku diclofenacum 
natricum.*

Olfen Neo Forte je léčivý přípravek k zevnímu použití. 
Obsahuje účinnou látku diclofenacum diethylaminum.*

Olfen Neo Forte
20 mg/g gel, 150 g

  Otrivin 1 mg/ml 

akční cena

– 40 Kč

99,-

139,-

Vividrin® ectoin 
oční kapky
10 ml

• účinná ochrana očí 
proti alergenům

• potlačuje příznaky, 
předchází alergiím 
a tlumí zánětlivé 
procesy v oku

• bez konzervantů 
a obavy z nežádoucích účinků

• bez omezení věku a délky užívání

V akci také Vividrin® ectoin nosní 
sprej, 20 ml, cena 199 Kč.

Zdravotnický prostředek, ČNO 0483.*

a obavy z nežádoucích účinkůa obavy z nežádoucích účinků

akční cena

– 50 Kč

199,-

249,-

alergická pokožka 

znáte 
z TV

znáte 
z TV

akční cena

– 56 Kč

309,-

365,-

PÉČE O TĚLOPÉČE O TĚLOAsept sprej 

akční cena

– 16 Kč

99,-

115,-

Panadol 
Extra Novum 500 mg/65 mg
24 potahovaných tablet

• zesílený účinek¹ proti 
mírné až středně silné 
bolesti hlavy, zubů 
a bolesti svalů a kloubů 
při chřipce a nachlazení

• snižuje horečku

¹Obsahuje kofein pro posílení 
účinku paracetamolu proti mírné 
až středně silné bolesti o 37 %.

V akci také Panadol Extra 
Rapide 500 mg/65 mg, 
12 šumivých tablet, cena 87 Kč.

Panadol Extra Novum 500 mg/65 mg 
potahované tablety a Panadol Extra Rapide 
500 mg/65 mg šumivé tablety jsou léky 
k vnitřnímu užití.*

100 potahovaných tablet

akční cena

– 37 Kč

149,-

186,-



AKČNÍ NABÍDKA ČERVENEC – SRPEN 2022

RÝMA OPALOVÁNÍALERGIE LADIVAL®

alergická pokožka 
OF 50+ gel 
200 ml

• pro alergickou či mastnou 
pokožku se sklonem k akné, 
při sluneční alergii a Mallorka-akné 

• unikátní ochranný komplex 
UVA + UVB + IR-A

  

V akci také  LADIVAL® proti 
stárnutí pleti & pigmentovým 
skvrnám OF 30 gel, 50 ml, 
cena 299 Kč.

Kosmetické přípravky.*

TOPICKÁ BOLEST

PÉČE O TĚLO PÉČE O TĚLO PÉČE O TĚLOAsept sprej 
100 ml

• účinná dezinfekce 
pro celou rodinu

• určená k dezinfekci:
   › drobných ran 

  a poranění kůže
   › bodnutí hmyzem
   › popálení od slunce
• neštípe, nepálí a nešpiní oblečení
• vhodná i pro novorozence

Zdravotnický prostředek.*

PSILO-BALSAM®

10 mg/g gel 
20 g

Zklidní pálení a svědění kůže při:
• bodnutí hmyzem
• alergických projevech kůže
• nadměrném slunění
• povrchových popáleninách 1. stupně
•  planých neštovicích
  

V akci také  PSILO-BALSAM® 
10 mg/g gel, 50 g, cena 154 Kč.

Volně prodejný léčivý přípravek 
k vnějšímu užití s obsahem účinné látky 
difenhydramin-hydrochlorid.*

BOLEST TOPICKÁ BOLESTBOLEST

akční cena

– 70 Kč

329,-

399,-
akční cena

– 60 Kč

309,-

369,-

akční cena

– 149 Kč

389,-

538,-

akční cena

– 25 Kč

94,-

119,-

HemaCut® SPRAY 
15 ml

• určen pro hojení 
povrchových poranění 
kůže jako jsou drobné 
trhliny a praskliny kůže, 
popáleniny I. a II. stupně, 
řezné, sečné a tržné rány, 
odřeniny, puchýře a další 
povrchová poranění

• 15 ml = 115 dávek

Zdravotnický prostředek.*

• pomáhá při bolesti 
hlavy, zubů, zad, 
svalů a kloubů, 
menstruační bolesti

• snižuje horečku a tlumí zánět
  

Ibalgin® 400 mg je lék k vnitřnímu užití. 
Obsahuje ibuprofenum.*

Ibalgin® 400 mg 
100 potahovaných tablet

Otrivin Menthol 
1 mg/ml nosní sprej
roztok 10 ml

• pomáhá rychle uvolnit 
ucpaný nos a při zánětu 
dutin

• začíná uvolňovat 
ucpaný nos do 2 minut 
a až na 12 hodin

  

V akci také  Otrivin 1 mg/ml 
nosní sprej, roztok 10 ml, 
cena 97 Kč.

Otrivin Menthol 1 mg/ml nosní sprej, 
roztok a Otrivin 1 mg/ml nosní sprej, 
roztok obsahují xylometazolin. Léky 
k podání do nosu.*

akční cena

– 22 Kč

87,-

109,-
akční cena

– 56 Kč

239,-

295,-

Ibalgin®

Duo Effect 
100 g

• kombinace dvou účinných látek k potlačení bolesti
• zmírňuje zánět a urychluje vstřebávání modřin
  

V akci také  
Ibalgin® gel, 100 g, cena 149 Kč; 
Ibalgin® krém, 100 g, cena 149 Kč.

Ibalgin® Duo Effect je lék k vnějšímu 
použití.*

Olfen 140 mg léčivé náplasti
10 ks

Olfen Neo Forte ulevuje 
od intenzivní, náhle vzniklé 
bolesti zad, svalů a kloubů.

Léčivá náplast pro dlouhotrvající  
úlevu od bolesti svalů a kloubů 
končetin až na 12 hodin.

Olfen, léčivá náplast je léčivý přípravek k zevnímu 
použití. Obsahuje účinnou látku diclofenacum 
natricum.*

Olfen Neo Forte je léčivý přípravek k zevnímu použití. 
Obsahuje účinnou látku diclofenacum diethylaminum.*

Olfen Neo Forte
20 mg/g gel, 150 g

  Otrivin 1 mg/ml 

akční cena

– 40 Kč

99,-

139,-

Vividrin® ectoin 
oční kapky
10 ml

• účinná ochrana očí 
proti alergenům

• potlačuje příznaky, 
předchází alergiím 
a tlumí zánětlivé 
procesy v oku

• bez konzervantů 
a obavy z nežádoucích účinků

• bez omezení věku a délky užívání

V akci také Vividrin® ectoin nosní 
sprej, 20 ml, cena 199 Kč.

Zdravotnický prostředek, ČNO 0483.*

a obavy z nežádoucích účinkůa obavy z nežádoucích účinků

akční cena

– 50 Kč

199,-

249,-

alergická pokožka 

znáte 
z TV

znáte 
z TV

akční cena

– 56 Kč

309,-

365,-

PÉČE O TĚLOPÉČE O TĚLOAsept sprej 

akční cena

– 16 Kč

99,-

115,-

Panadol 
Extra Novum 500 mg/65 mg
24 potahovaných tablet

• zesílený účinek¹ proti 
mírné až středně silné 
bolesti hlavy, zubů 
a bolesti svalů a kloubů 
při chřipce a nachlazení

• snižuje horečku

¹Obsahuje kofein pro posílení 
účinku paracetamolu proti mírné 
až středně silné bolesti o 37 %.

V akci také Panadol Extra 
Rapide 500 mg/65 mg, 
12 šumivých tablet, cena 87 Kč.

Panadol Extra Novum 500 mg/65 mg 
potahované tablety a Panadol Extra Rapide 
500 mg/65 mg šumivé tablety jsou léky 
k vnitřnímu užití.*

100 potahovaných tablet

akční cena

– 37 Kč

149,-

186,-

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

akční cena

– 40 Kč

159,-

199,-

PRŮJEM IMUNITAIMUNITA Vitamín 
D3+Zn+Se+Probio 
30 tablet
1 tbl. = 5,30 Kč

• jedinečná kombinace probiotik Limosilactobacillus 
reuteri (10 mld.), prebiotik inulinu (120 mg/tableta) 
a vitaminu D  (1000 IU/tableta)

• obohaceno o minerální látky zinek a selen, 
které přispívají k normální funkci 
imunitního systému

• přípravek je vhodný v průběhu 
i po užívání antibiotik

• vhodné pro děti od 12 let
  

Doplněk stravy.*

HOJENÍ RAN

PÉČE O TĚLO DĚTSKÁ VÝŽIVA MINERÁLMAGNESIUM 
B-KOMPLEX RAPID 
20 šumivých tablet
1 tbl. = 4,20 Kč

• plně rozpustná tableta 
(nezanechává usazeniny)

• vysoce vstřebatelná forma 
- citrát hořečnatý

• slazeno stévií
• bez barviv a umělých sladidel
• citronová příchuť
  

Doplněk stravy.*

Sudocrem®

MULTI-EXPERT 
125 g

Ochranný krém 
pro podporu léčby 
a prevence:
• plenkové dermatitidy
• odřenin a podrážděné 

pokožky
• dermatitidy při inkontinenci 

u dospělých
• pro ochranu pokožky 

v okolí poranění

Sudocrem® MULTI-EXPERT je zdravotnický 
prostředek. Certifi kát vydala notifi kovaná 
osoba č. 0482.*

BOLEST PÉČE O TĚLOKLOUBY

Tradiční lék na hojení kůže a sliznic (při odřeninách, popáleninách, opaření) vhodný pro celou rodinu.
  

Panthenol Spray je lék k vnějšímu užití, kožní podání. Obsahuje dexpanthenol.*

akční cena

– 89 Kč

384,-

473,-

1+1

akční cena

– 46 Kč

159,-

205,-

akční cena

– 22 Kč

144,-

166,-

Sunar® Premium 
2, 3, 4 
700 g
100 g = 55,57 Kč

• naše nejlepší receptura 
Sunar

• bez palmového oleje
• více mléčného tuku 

s MFGM
• v praktické dóze
  

V akci také
Sunar® Complex 2, 3, 4, 5, 600 g, každý za cenu 269 Kč.

Potravina pro zvláštní výživu. Kojení je pro 
kojence nejlepší způsob výživy. Kojenecká 
výživa by měla být podávána pouze 
na základě doporučení lékaře. Akce se 
nevztahuje na počáteční a speciální mléka. 
Více o složení a použití najdete 
na obale výrobku.*

akční cena

– 60 Kč

389,-

449,-

• 2x SILNĚJŠÍ Cemio Kamzík® na klouby, vazy a šlachy
• jedinečná kombinace přírodních kolagenů NATIV.COL™
• vitamin C je důležitý pro správou 

tvorbu kolagenu v kloubních 
chrupavkách

  

V akci také  Cemio Kamzík®, 
60 kapslí, cena 379 Kč.

Doplněk stravy.*

Cemio Kamzík®

60 kapslí
1 cps. = 6,65 Kč

akční cena

– 71 Kč

399,-

470,-

Tasectan® DUO 
12 tablet

• rychle vyřeší akutní průjem a šetrně obnoví funkci střev
• potlačuje doprovodné bolesti břicha a křeče
• na všechny druhy průjmu
• forma pro dospělé i děti
  

V akci také  Tasectan® DUO, 
12 sáčků, cena 159 Kč.

Zdravotnický prostředek.*

akční cena

– 40 Kč

124,-

164,-
akční cena

– 60 Kč

249,-

309,-

Panthenol Spray 
130 g

GS SUPERKY 
probiotika
60+20 kapslí
1 cps. = 4,80 Kč

• unikátní komplex 
9 odolných kmenů 
bakterií

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

• selen pro podporu imunity
**Uvedené množství odpovídá 

okamžiku výroby.

V akci také GS SUPERKY 
probiotika, 30+10 kapslí, 
cena 229 Kč.

Doplněk stravy.*

B-KOMPLEX RAPID B-KOMPLEX RAPID 

akční cena

– 21 Kč

84,-

105,-

NUROFEN 
Rapid 400 mg
30 měkkých tobolek

• rychlá a učinná 
úleva od horečky a bolesti, včetně 
bolesti hlavy, zad, zubů, či při menstruaci

• výhodné rodinné balení

V akci také NUROFEN Rapid 400 mg, 
20 měkkých tobolek, cena 104 Kč; 
NUROFEN Stopgrip, 24 tablet, 
cena 199 Kč.

Léky k vnitřnímu užití. Nurofen Rapid 
obsahuje ibuprofen.*

30 měkkých tobolek

znáte 
z TV

NOVINKA

znáte 
z TV

EndWarts 
ORIGINAL roztok k odstranění 
bradavic
5 ml

EndWarts ošetření 
kožních výrůstků

Freeze: zmrazení bradavic 
Original a Pen: vysoušení bradavic
Extra: odstranění měkkých fi bromů

V akci také EndWarts FREEZE kryoterapie bradavic, 7,5 g, 
cena 494 Kč; EndWarts PEN pero k odstranění bradavic, 
3 ml, cena 337 Kč; EndWarts EXTRA kryoterapie � bromů, 
14,3 g, cena 584 Kč.

EndWarts® ORIGINAL, EndWarts® PEN, 
EndWarts® FREEZE a EndWarts® EXTRA 
jsou zdravotnické prostředky. Číslo 
notifi kované osoby: 0546 (Original, Pen), 
0459 (Freeze, Extra)*

NYNÍ 
K NÁKUPU 
DRUHÝ KUS 
ZA 0,01 KČ



Essentiale®

300 mg
100 tvrdých tobolek

Essentiale® je určen pacientům 
s poškozením jater v důsledku 
toxicko-metabolického poškození 
jater a při zánětu jater.
  

Volně prodejný lék k vnitřnímu 
užití. Obsahuje phospholipida sojae 
praeparata.*

JÁTRA

ODVYKÁNÍ 
KOUŘENÍ ÚSTNÍ HYGIENA

INTIMNÍ HYGIENAURO Help Forte 
20 sáčků
1 sáček = 21,35 Kč

Komplexní doplněk stravy s účinnou 
kombinací extraktu kanadské 
brusinky, vysoce biodostupného 
kurkuminu, D-manosy a vitaminu C.
  

Doplněk stravy.*

MOČOVÉ CESTY

OPARY

akční cena

– 63 Kč

769,-

832,-

* 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.

ZBAVTE SE ZÁVISLOSTI NA KOUŘENÍ.
• účinkuje rychle a potlačí touhu 

po cigaretě již po 30 sekundách**
• rychlá úleva od chuti na cigaretu a nutkání kouřit
• umožňuje plynule reagovat na potřebu doplnění nikotinu 

v těle
• dovoluje postupné snižování dodávané dávky nikotinu
• neobsahuje cukr

**Při užití dvou dávek.
  

V akci také  další léčivé přípravky 
Nicorette®.
Reklama na léčivý přípravek. Orální sprej, 
roztok Nicorette® Spray 1 mg/dávka 
obsahuje nikotin a je k podání do úst.*

Nicorette® Spray 
1mg/dávka, orální sprej, 
roztok
2x 13,2 ml

akční cena

– 25 Kč

94,-

119,-
akční cena

– 75 Kč

264,-

339,-

akční cena

– 88 Kč

349,-

437,-
akční cena

– 68 Kč

427,-

495,-

Canesten® GYN 
1 den   
1 vaginální tableta s aplikátorem 
+ 20 g krém

Jednorázová léčba vaginální 
kvasinkové infekce

• efektivní léčba jednou vaginální tabletou
• ulevuje od svědění a výtoku
• aplikátor pro hygienické zavedení tablety
  
V akci také  Canesten® GYN 1 den, 1 vaginální tableta 
s aplikátorem, cena 229 Kč; 
Canesten® GYN 1 den, 1 vaginální 
tobolka, cena 244 Kč.

Přípravek Canesten GYN 1 den je 
léčivý přípravek k vaginálnímu použití. 
Obsahuje léčivou látku clotrimazolum. 
CH-20220218-59*

akční cena

– 50 Kč

269,-

319,-

Corega Original 
extra silný
40 g

• pevná fi xace až 12 hodin
• pomáhá bránit ulpívání zbytků jídla 

pod náhradou

V akci také Corega Bez příchuti extra silný, 
40 g, cena 94 Kč; Corega Max Control, 40 g, 
cena 109 Kč; Corega Bio Tabs 
čistící tablety, 30 ks, cena 89 Kč.

Corega čistící tablety určené 
na každodenní čištění zubních náhrad 
a Corega fi xační krémy na fi xaci zubních 
náhrad jsou zdravotnické prostředky.*

NAVÍC 6 ks 
čistících tablet 
za 0,01 Kč při 
nákupu 1 ks 

výrobku 
Corega

Zovirax Duo 
50 mg/g + 10 mg/g krém
2 g

• jediný krém na léčbu oparů 
s dvojím složením: 
zabraňuje množení 
viru, pomáhá léčit zánět 
a zastavit vznik puchýřků

• zkracuje dobu hojení

V akci také Zovirax 50 mg/g krém, 
2 g, cena 224 Kč.

Léky k vnějšímu použití. Zovirax Duo 
50 mg/g + 10 mg/g krém obsahuje 
aciclovirum a hydrocortisonum. Zovirax 
50 mg/g krém obsahuje aciclovirum.*

• efektivní léčba jednou vaginální tabletou

znáte 
z TV

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

BOHATÝ BEZLEPKOVÝ 
SORTIMENT

9

8

10

32

3
14

23

4

12

8

8 

10
25

14

Vámi vybrané produkty na bezlepek.pharmapoint.cz
si můžete vyzvednout ve více než 155 lékárnách PharmaPoint

BOHATÝ BEZLEPKOVÝ 
SORTIMENT

6

5

8

28

2
13

18

3

9

17

5 

6
24

11

OTEVÍRACÍ DOBA: 
Po – Pá:       7.00  –  17.00 hod.

            So:   8.00  –   11.00 hod.

ADRESA:
B. Němcové 282
Slavkov u Brna

KONTAKT:
tel.: 544 241 106

lekarna-namesti@email.cz
www.lekarnaslavkov.cz

Lékárna  
Na náměstí  
• kosmetika BIODERMA
• široký dětský sortiment
• platba poukázkami Sodexo Flexi, Vital, Dárkový 

šek, Bonus, Fokus, Asistence
• platba kartami Sodexo Flexi Pass CARD a Multi 

Pass CARD
• platba kartami popř. objednávkou v programu 

Benefit Plus
• slevy Seniorpas, Rodinný pas
• možnost nákupu dárkových poukázek
• bezbariérový přístup

Těšíme se na Vaši návštěvu!


