AKČNÍ
NABÍDKA
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Akční

ceny

platí

BRUFEN® 400,
400 mg

od

1.

BOLEST

7.

2020

Z d r a v í

do

31.

Nalgesin® S 275 mg

8.

2020
BOLEST

40 potahovaných tablet

nebo

do

vyprodání

Ibalgin®
DUO EFFECT

zásob

TOPICKÁ BOLEST

100 g

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

Centrum® pro ženy

b l í ž

znáte
z TV

znáte
z TV

BRUFEN® 400, 400 mg potahované
tablety s léčivou látkou ibuprofen
a BRUFEN® RAPID s léčivou látkou
ibuprofen lysinát jsou léčivé přípravky
k vnitřnímu užití.*

k r o k

www.pharmapoint.cz

100 potahovaných tablet

V akci také BRUFEN® RAPID 400 mg,
24 potahovaných tablet,
cena 97 Kč.

o

• lék proti bolesti
hlavy, zubů, zad,
svalů, kloubů,
menstruační bolesti, bolesti spojené s nachlazením
• mírní bolest, horečku a zánět

– 30 Kč

164,akční cena

134,MULTIVITAMIN

V akci také Nalgesin® S 275 mg,
20 potahovaných tablet,
cena 109 Kč.
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje sodnou
sůl naproxenu.*

BIOPRON® Forte

30 tablet

30 tobolek

1 tbl. = 7,80 Kč

1 tob. = 6,47 Kč

– 40 Kč

199,akční cena

159,ZAŽÍVÁNÍ

• kombinace dvou účinných látek ve formě krému
• potlačuje bolest, zmírňuje zánět a urychluje
vstřebávání modřin
• léčí poúrazové stavy a následky sportovních úrazů,
např. otoky, krevní podlitiny, podvrtnutí kloubu
• ulevuje od bolesti zad
• pro dospělé a dospívající od 12 let
V akci také Ibalgin® GEL, 100 g,
cena 137 Kč, Ibalgin® KRÉM,
100 g, cena 137 Kč.
Ibalgin® DUO EFFECT je volně prodejný
lék k vnějšímu použití.*

– 54 Kč

258,akční cena

204,NEVOLNOST

Antimetil®
30 tablet
1 tbl. = 3,13 Kč

• kompletní
multivitamin
s minerály
a stopovými prvky
• vytvořen speciálně
pro potřeby žen
pro podporu imunity
a zdraví kostí**
• bez lepku, bez cukru
**Vitamin C přispívá k normální funkci
imunitního systému. Vápník je potřebný
pro udržení normálního stavu kostí.

V akci také Centrum® pro muže,
30 tablet, cena 234 Kč.
Doplněk stravy*

ENDIARON®

– 39 Kč

273,akční cena

234,PRŮJEM

40 potahovaných tablet

• komplex živých probiotik s S. Boulardii a prebiotiky
• vaše denní dávka života, nejen
– 105 Kč
na cesty
V akci také BIOPRON® Baby+,
10 ml, cena 329 Kč.
Doplňky stravy*

Imodium®
Rapid 2 mg

299,akční cena

194,PRŮJEM

12 tablet dispergovatelných v ústech

akční cena

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje cloroxinum.*

239,-

Hylak® Forte,
perorální roztok

– 25 Kč

119,akční cena

94,TRÁVENÍ

znáte
z TV

Nyní k nákupu
Hylak® Forte 100 ml
vlhčené ubrousky
Pampers 56 ks NAVÍC
za 0,01 Kč

V akci také Imodium® Rapid 2 mg, 6 tablet
dispergovatelných v ústech, cena 87 Kč, Imodium®,
8 tvrdých tobolek, cena 89 Kč, Imodium®,
20 tvrdých tobolek, cena 149 Kč.

– 27 Kč

Reklama na léčivý přípravek. Tvrdé tobolky
Imodium® a tablety dispergovatelné
v ústech Imodium® Rapid 2mg obsahují
loperamid-hydrochlorid a jsou
k perorálnímu podání.*

Doplněk stravy*

100 ml

RYCHLÁ A ÚČINNÁ
LÉČBA PRŮJMU
• k léčbě akutního
a chronického
průjmu
• neovlivňuje
přirozenou střevní
mikroflóru
Nenechte se prohánět!
• zastavuje průjem tak, že zneškodní baktérie,
které průjem vyvolaly
– 62 Kč
• šetří normální střevní mikroflóru
• vhodný pro léčbu průjmu
301,cestovatelů

• rozbouřený žaludek
• cestovní nevolnost
• extrakt ze zázvoru v unikátní
koncentraci
• nezpůsobuje ospalost

176,-

• jedinečný lék na obnovu střevní
mikroflóry
• vhodný pro dospělé, děti i kojence

akční cena

149,-

Hylak® Forte je léčivý přípravek
k vnitřnímu užití.*

1+1

AKČNÍ NABÍDKA
ALFASILVER sprej

HOJENÍ RAN

50 ml

Na odřeniny,
popáleniny a další
druhy ran
• 3v1: chrání před
infekcí, kryje ránu
(nahradí náplast),
urychluje hojení
• nepálí a ránu zahojí
• jednoduchá a rychlá
pomoc ve spreji
• s ionizovaným stříbrem
Zdravotnický prostředek*

HemaGel®

209,akční cena

174,HOJENÍ RAN

5g

• gel k urychlení hojení odřenin,
popálenin a řezných ran
• zabraňuje vysušování a tvorbě
strupů
• aplikace pouze 1x denně
Zdravotnický prostředek*

REPELENT
PREDATOR
FORTE

Eucerin® Sun krém OPALOVÁNÍ
na opalování na obličej
SPF30

Panthenol Omega
Chladivá pěna
ve spreji 10%

50 ml

150 ml

Sleva až 14 %
na opalovací
kosmetiku
Eucerin® Sun

– 35 Kč

– 45 Kč

189,akční cena

144,PROTI HMYZU

150 ml

• vysoce ochranný krém
na opalování na obličej
• chrání pleť obličeje před stárnutím
vlivem působení slunečního záření
• pro normální a suchou pleť
• voděodolný

– 60 Kč

419,akční cena

359,-

Kosmetický přípravek*

GS Betakaroten
FORTE s měsíčkem

OPALOVÁNÍ

V akci také ostatní přípravky
PREDATOR.
Repelent*

V akci také Panthenol Omega
Tělové mléko Rakytník 9%,
250 ml, Panthenol Omega
Chladivá pěna s aloe vera 9%,
150 ml, Panthenol Omega tělové
mléko aloe vera 9%, 250 ml,
každý za cenu 157 Kč.
Kosmetické přípravky*

90+30 kapslí

1 cps. = 1,74 Kč

1 cps. = 2,49 Kč

• silná dávka
beta-karotenu
pro krásné opálení
• jedinečná kombinace
beta-karotenu, měsíčku
lékařského, biotinu a zinku
• měsíček lékařský blahodárně působí
na pokožku a napomáhá
k jejímu zklidnění po opalování

– 45 Kč

Doplněk stravy*

Zovirax® DUO
50mg/g+10mg/g
krém

254,akční cena

209,OPARY

– 22 Kč

179,akční cena

157,-

OPALOVÁNÍ
Bioaktivní®
Karoten rodinné balení

80+40 kapslí

V akci také GS Betakaroten
s měsíčkem, 90+45 kapslí,
cena 169 Kč.

PÉČE PO
OPALOVÁNÍ

• přináší úlevu sluncem
podrážděné pokožce
• účinně zklidňuje a napomáhá
regeneraci a hydrataci pokožky
• s vysokým obsahem
D-panthenolu

– 50 Kč
Betakaroten přispívá k udržení
normálního stavu pokožky.
Doplněk stravy*

URGO Filmogel®

349,akční cena

299,AFTY

6 ml

2g

znáte
z TV
• 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
• 100% dávkování ve svislé
i vodorovné poloze
• vhodné pro děti od 2 let

ČERVENEC – SRPEN 2020

– 20 Kč

159,akční cena

139,-

• jediný krém na léčbu
oparů s dvojím složením:
zabraňuje množení viru
a pomáhá léčit zánět
• klinicky prokázaně pomáhá
zastavit vznik puchýřků
• zkracuje dobu hojení
Zovirax® DUO 50 mg/g + 10 mg/g krém
je lék k vnějšímu užití.*

– 42 Kč

289,akční cena

247,-

• účinná úleva
od bolesti
a zlepšení
hojení aft
a drobných
poranění
v dutině
ústní
• snižuje
bolestivost,
účinný
i během
jídla
• zamezuje kontaktu afty s okolním
prostředím
V akci také URGO Afty a drobná
poranění sprej pro děti od 3 let,
15 ml, cena 207 Kč.
Zdravotnické prostředky*

– 56 Kč

265,akční cena

209,-

* 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.

www.pharmapoint.cz

300 mg/150 mg/50 mg tablety

TANTUM VERDE®
roztok

24 tablet

120 ml

VALETOL®

BOLEST

znáte
z TV

Léčivý přípravek na bolesti:
• hlavy
• zad
• zubů
• při menstruaci
Valetol® 300 mg/150 mg/50 mg tablety
je registrovaný lék k vnitřnímu užití.
Pouze pro krátkodobé použití.*

MAGNE B6®

BOLEST V KRKU

• lék na bolest v krku a dutině
ústní s antimikrobiálním
a dezinfekčním účinkem
• vhodný při aftách a po
chirurgických a stomatologických
zákrocích
• TANTUM VERDE® roztok je
vhodný pro děti od 4 let
a dospělé, pastilky a spray
pro děti od 6 let a dospělé

– 17 Kč

94,akční cena

77,MINERÁL

50 obalených tablet

V akci také TANTUM VERDE® Eucalyptus,
Lemon, Mint nebo Orange and Honey,
20 pastilek, cena 139 Kč, TANTUM
VERDE® Spray 0,15%, 30 ml, cena 139 Kč.

– 26 Kč

165,akční cena

139,-

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

MAGNESIUM
B-KOMPLEX
RAPID

MINERÁL

Voltaren Emulgel
10 mg/g gel
120 g

20 šumivých tablet

TOPICKÁ BOLEST

znáte
z TV

1 tbl. = 3,95 Kč

• obsahuje kombinaci hořčíku a vitaminu B6,
díky kterému se hořčík v těle rychleji doplní
• je určen ke zlepšení příznaků
– 31 Kč
nedostatku hořčíku, jako např.:
› nervozity, vyčerpanosti,
150,podráždění
› svalových křečí, mravenčení
akční cena

• plně rozpustná tableta
(nezanechává usazeniny)
• vysoce vstřebatelná forma
- citrát hořečnatý
• slazeno stévií
• bez barviv a umělých sladidel
• citronová příchuť

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití*

Doplněk stravy*

VITAMÍN C
PREMIUM

119,VITAMIN

Vitamín
K2+D3+Q10

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

– 20 Kč

99,akční cena

79,VITAMIN

V akci také Voltaren 140 mg léčivá
náplast, 5 ks, cena 287 Kč.
Voltaren Emulgel 10 mg/g gel je lék na
vnější použití. Obsahuje diclofenacum
diethylaminum.*

Proenzi®
INTENSIVE

250 g

60 tobolek

120 tablet

100 g = 54,80 Kč

1 tob. = 4,98 Kč

1 tbl. = 4,83 Kč

– 45 Kč

279,akční cena

234,KLOUBY

znáte
z TV

• vitamin C přispívá
k normální činnosti
nervové soustavy,
k normální psychické
činnosti, k normální funkci
imunitního systému
• přispívá k ochraně buněk
před oxidativním stresem
Doplněk stravy*

– 62 Kč

199,akční cena

137,-

Kombinace vitaminů K2, D3
a koenzymu Q10 přispívá k udržení
normálního stavu kostí a k normální
srážlivosti krve.
Doplněk stravy*

– 86 Kč

385,akční cena

299,-

• nejsilnější
kloubní výživa
od Proenzi®
• s vitaminem C podporuje tvorbu kolagenu
pro normální funkci chrupavky

– 120 Kč

V akci také Proenzi® krém, 100 ml,
cena 154 Kč.
Proenzi® INTENSIVE je doplněk stravy.
Proenzi® krém je kosmetický přípravek.*

699,akční cena

579,-

* 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.

AKČNÍ NABÍDKA
NUROFEN® RAPID
400 mg

Ibalgin® 400

BOLEST

BOLEST

48 potahovaných tablet

20 měkkých tobolek

Léky k vnitřnímu užití. Obsahují ibuprofen.*

Neo-angin®
bez cukru

BOLEST V KRKU

24 pastilek

Účinné analgetikum:
• pomáhá při bolesti hlavy, zubů, zad, svalů, kloubů
a menstruační bolesti
• snižuje horečku
• tlumí zánět
– 17 Kč

• rychlá a učinná úleva od horečky a bolesti, včetně
bolesti hlavy, zad, zubů, či při menstruaci
• 2-krát rychlejší absorpce
v porovnání s obalovanými
– 25 Kč
tabletami Nurofen®
V akci také NUROFEN® RAPID 400 mg,
10 měkkých tobolek, cena 64 Kč.

ČERVENEC – SRPEN 2020

129,-

akční cena

104,-

Hepafirmin

94,-

Pro dospělé a dospívající od 12 let.
Růžový Ibalgin® je jen jeden.

akční cena

77,-

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje ibuprofenum.*

Urinal Akut®

JÁTRA

MOČOVÉ CESTY

Na bolest v krku jednoduše Neo-geniální!
• léčí bolest v krku
• dezinfikuje ústní dutinu
• potlačuje zánět
V akci také Neo-angin® třešeň,
24 pastilek nebo Neo-angin®
šalvěj, 24 pastilek, každý
za cenu 134 Kč.
Léčivé přípravky k místnímu užití
v ústech a v krku*

Cemio RED3

30 tablet

10 tablet

90 kapslí

1 tbl. = 6,57 Kč

1 tbl. = 19,40 Kč

1 cps. = 6,60 Kč

– 43 Kč

177,akční cena

134,PROSTATA

znáte
z TV

• pro normální činnost jater díky
extraktu z listů artyčoku
a ke kontrole tělesné hmotnosti
díky extraktu z cesmíny
NOVINKA
paraguayské
• cholin a extrakt z kurkumy přispívají
akční cena
k udržování správné funkce jater
Doplněk stravy*

197,-

Akutní péče!!! Patentované složení
v kombinaci se zlatobýlem obecným
pro podporu zdraví močových cest.

– 55 Kč

249,-

V akci také Urinal Express® pH,
6 sáčků, cena 144 Kč.

akční cena

194,-

Doplňky stravy*

• nová generace
péče o prostatu,
potenci a vitalitu
• tři účinky v jedné
kapsli denně
• slivoň africká
k podpoře zdraví
prostaty, maca k podpoře
sexuálního zdraví a sibiřský
ženšen k podpoře vitality
V akci také Cemio RED3,
60 kapslí, cena 469 Kč.
Doplněk stravy*

– 143 Kč

737,akční cena

594,ODVYKÁNÍ
KOUŘENÍ

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

Udělejte něco neobyčejného
a zbavte se závislosti
na kouření.

– 66 Kč

V akci také ostatní léčivé přípravky Nicorette.®
Reklama na léčivý přípravek. Léčivá žvýkací guma Nicorette Classic Gum, Nicorette FreshFruit Gum, Nicorette Icemint Gum obsahuje nikotin a je k podání do úst. Transdermální
náplast Nicorette® invisipatch 25 mg/ 16 h, Nicorette® invisipatch 15 mg/16 h, Nicorette® invisipatch 10 mg/16 obsahuje nikotin a je k transdermálnímu podání. Orální sprej, roztok
Nicorette® Spray s příchutí lesního ovoce 1mg/ dávka, Nicorette® Spray 1mg/ 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*
®

®

®

495,akční cena

429,-

* 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.

Sudocrem®
MULTI-EXPERT

PÉČE O KŮŽI

BIOVENOL® krém

KOSMETIKA

200 ml

znáte
z TV

125 g

Balení
obsahuje Bivenol
micro 20 tablet
NAVÍC

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

– 27 Kč

166,akční cena

139,-

• vhodný k péči o pokožku unavených nohou,
se sklonem k natékání
• krém je kombinace olejů levandule, citronové trávy,
borovice, tea tree, rozmarýnu
– 51 Kč
a bylinných extraktů z kaštanu,
arniky, měsíčku a jalovce
205,• je vhodný k prokrvení nohou

akční cena

154,-

Kosmetický přípravek.
Bivenol micro je doplněk stravy.*

PLEŤ, KOSTI,
CHRUPAVKY

MARINE KOLAGEN
Drink
30 sáčků

znáte
z TV

1 sáček = 19,30 Kč

• beauty drink s kolagenem
z mořských ryb
• zinek a vitamin C pro kosti a pleť,
mangan a měď pro pojivové tkáně

– 171 Kč

750,akční cena

579,-

Doplněk stravy s příchutí maracuja
slazený steviol-glykosidy.*

Ochrana vašeho zdraví nejen na cestách
ONLY ECO

gel na ruce s antibakteriálním účinkem, 50 ml

-22

Ochranná jednorázová ústenka
10 kusů

-152

Kč

Kč

V akci také Desident CaviCide,
700 ml za 217 Kč
Desident CaviCide,
200 ml za 114 Kč
Dezinfekční gel,
500 ml za 397 Kč.
Ochranné prostředky*

119 Kč

97

Kč

V akci také Rouška
s nanovlákennou
membránou
(10 membrán) za 297 Kč.
Cena za 1 ks je 29,70 Kč. Ochranné prostředky*

399 Kč

247

Kč

Cena za 1 ks je 24,70 Kč.

* 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.

GUM PAROEX®
ústní voda

ÚSTNÍ HYGIENA

300 ml

COREGA Max
Control
40 g

V akci také GUM PAROEX® ústní voda,
500 ml, cena 144 Kč, GUM PAROEX®
zubní gel, 75 ml, cena 119 Kč, GUM
PAROEX® zubní pasta, 75 ml,
cena 119 Kč.
Ústní voda*

Canesten® GYN
Combi Pack

– 25 Kč

149,akční cena

124,INTIMNÍ HYGIENA

1 vaginální tableta+20 g krém

• novinka vyvinutá speciálně
pro specifické potřeby Vás
i Vašeho miminka v období
kojení
• obsahuje kyselinu listovou
a aktivní folát Metafolin®,
vitamin D3, lutein a DHA
• obohacený o cholin, železo,
vápník, zinek, selen a vitamin A

blister 6 ks NAVÍC
za 0,01 Kč

V akci také COREGA Comfort, 40 g, cena 109 Kč,
COREGA Original extra silný, 40 g,
cena 97 Kč, COREGA Bez příchuti
– 20 Kč
extra silný, 40 g, cena 97 Kč,COREGA
Svěží extra silný, 40 g, cena 97 Kč,
129,COREGA Ochrana dásní, 40 g,
akční
cena
cena 97 Kč.

Procto-Glyvenol®

HEMOROIDY

639,akční cena

497,-

Doplněk stravy*

50 mg/g+20 mg/g rektální krém

Prostenal®
CONTROL

30 g

90 tablet

znáte
z TV

Jediná vaginální tableta
Vás zbaví kvasinkové infekce

– 142 Kč

V akci také Femibion® 2 Těhotenství,
28 tablet + 28 tobolek, cena 497 Kč,
Femibion® 1 Plánování a 1.trimestr,
28 tablet, cena 297 Kč.

109,-

Zdravotnické prostředky*

TĚHOTENSTVÍ

(4 týdenní balení) 28 tablet a 28 tobolek

znáte
K fixačním
z TV krémům COREGA

• pevná fixace
• pomáhá bránit ulpívání
zbytků jídla pod náhradou
• přesná tryska pro přesnější
aplikaci
• bez zinku

Profesionální péče o dutinu
ústní, která působí proti
krvácení dásní, redukuje
zubní plak, regeneruje
a revitalizuje zubní dásně
a omezuje růst bakterií.

Femibion® 3 Kojení

ÚSTNÍ HYGIENA

PROSTATA

Nyní k nákupu
Prostenal® CONTROL
90 tablet balení
30 tablet NAVÍC
za 0,01 Kč

• 1x aplikace pomocí hygienického aplikátoru
• od nepříjemných vnějších příznaků uleví krém
V akci také Canesten® GYN 1 den,
1 vaginální tableta, cena 199 Kč.
Léčivý přípravek Canesten® GYN Combi
Pack obsahuje tabletu k vaginálnímu
použití a krém k vnějšímu použití.
Obsahují léčivou látku clotrimazolum.
L.CZ.MKT.CC.01.2018.1297*

– 45 Kč

279,akční cena

234,-

Lék pro místní léčbu vnějších
a vnitřních hemoroidů.

– 41 Kč

Procto-Glyvenol® 50 mg/g+20 mg/g
rektální krém je registrovaný lék.
Rektální podání.*

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

190,akční cena

149,-

1+1

• osvědčená péče pro zdravou
prostatu a normální proud moči
• obsahuje extrakt ze Saw Palmetto
Doplněk stravy*

OTEVÍRACÍ DOBA:
Po – Pá:
So:

7.30 – 17.30 hod.
8.00 – 11.00 hod.
ADRESA:
B. Němcové 282
Slavkov u Brna

KONTAKT:
tel.: 544 241 106
lekarna-namesti@email.cz
www.lekarnaslavkov.cz

Těšíme se na Vaši návštěvu!
BOHATÝ BEZLEPKOVÝ
SORTIMENT

3
2
14
4
2

9
8

28
32
12
8
5

8
7

23
18

15
8
14
11

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

10
9

10
25

* 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.

