
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

HEMOROIDY HemaGel®  
PROCTO čípky
10 ks

• čípky zmírňují krvácení, pálení   
a svědění

• při fisurách a hemoroidech a také 
po Baronově ligatuře

Zdravotnický prostředek*

HEMOROIDY

KOSMETIKAEXODERIL®  
10 mg/g krém
15 g

• léčí kožní a nehtové plísně
• rychle ulevuje od svědění
• odstraňuje zarudnutí
• aplikace na kůži pouze 1x denně**

**při postižení nehtů 2x denně

Volně prodejný lék k vnějšímu použití  
s účinnou látkou naftifin hydrochlorid*

PLÍSNĚ BIOVENOL® krém
200 ml

• vhodný k péči o pokožku  
unavených nohou,  
se skonem k natékání

• krém je kombinace olejů levandule,  
lemograss, borovice, tea tree, 
rozmarýnu a bylinných extraktů  
z kaštanu, arniky, měsíčku a jalovce

• je vhodný k prokrvení nohou

Kosmetický přípravek.  
Bivenol micro je doplněk stravy.*

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

** při užití dvou dávek  

V akci také  ostatní přípravky Nicorette®.
Reklama na léčivý přípravek. Orální sprej, roztok 
Nicorette® Spray s příchutí lesního ovoce 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*

ODVYKÁNÍ  
KOUŘENÍ

akční cena

– 20 Kč

154,-

174,-

akční cena

– 23 Kč

97,-

120,-
akční cena

– 45 Kč

154,-

199,-
akční cena za ks

– 28 Kč

157,-

185,-

PREPARATION H®  
čípky na hemoroidy
12 ks

• pro léčbu hemoroidů 
• ulevuje od bolesti  

a zmírňuje svědění
• čistě přírodní složení, 

je bezpečný i pro 
těhotné a kojící ženy

  

V akci také  PREPARATION H® 
rektální mast na hemoroidy,  
25 g, cena 144 Kč.

PREPARATION H® čípky a PREPARATION 
H® mast jsou léčivé přípravky k rektální 
aplikaci.*

akční cena

– 60 Kč

209,-

269,-

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

akční cena

– 66 Kč

429,-

495,-

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 165 lékárnách PharmaPoint

BOHATÝ BEZLEPKOVÝ  
SORTIMENT

8

5

9

28

2
14

18

2

12

15

7 

10
25

12

znáte  
z TV

Balení  
obsahuje Bivenol 
micro 20 tablet  

NAVÍC

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. Ilustrační obrázky.

BOLESTALERGIE

PRŮJEM ZAŽÍVÁNÍ

KLOUBY

akční cena

– 120 Kč

579,-

699,-

Proenzi®  
INTENSIVE
120 tablet
1 tbl. = 4,83 Kč

• nejsilnější kloubní výživa od Proenzi®
• s vitaminem C podporuje tvorbu  

kolagenu pro normální funkci 
chrupavky

  

V akci také  Proenzi® krém, 100 ml, 
cena 154 Kč.

Doplňky stravy*

HOJENÍ RANHemaGel®

5 g

• gel k urychlení hojení odřenin, 
popálenin a řezných ran

• zabraňuje vysušování a tvorbě 
strupů

• aplikace pouze 1x denně

Zdravotnický prostředek*

BIOPRON® Forte
30 tobolek
1 tob. = 8,13 Kč

• unikátní probiotický komplex  
obohacený o probiotickou kvasinku  
S. Boulardii a prebiotika

• podporuje obnovení rovnováhy 
střevní mikrobioty

• vaše denní dávka života, nejen  
na cesty

Doplněk stravy*

ZAŽÍVÁNÍ

ÚNAVA A STRESMAGNE B6®  
FORTE tablety
50 potahovaných tablet
1 tbl. = 3,18 Kč

• obsahuje citrát  
hořčíku pro účinné doplnění hořčíku

• hořčík a vitamin B6 přispívají ke snížení míry únavy  
a vyčerpání a k normální  
psychické činnosti

  

V akci také MAGNE B6® Control 
Stress, 30 potahovaných tablet, 
cena 159 Kč.

Doplněk stravy*

Rennie®

96 žvýkacích tablet

• zapomeňte  
na pálení žáhy (během 5-ti minut)!

• rychlá a efektivní úleva
• vhodné pro těhotné a kojící 

při dodržení doporučovaného 
dávkování

  

V akci také  Rennie®, 48 žvýkacích 
tablet, cena 114 Kč.

Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. L.CZ.
MKT.CC.06.2019.1666*

AKČNÍ
NABÍDKA

KVĚTEN 2020

Akční ceny platí od 01. 05. 2020 do 31. 05. 2020 nebo do vyprodání zásob w w w . p h a r m a p o i n t . c z

FLIXONASE  
50 mikrogramů/dávka  
nosní sprej, suspenze
60 dávek

• nosní sprej na léčbu  
alergické rýmy

• ulevuje od kýchání,  
svědění nosu,  
ucpaného nosu,  
svědění a slzení očí

• komplexní úleva od alergické rýmy 
po 24 hodin již v 1 dávce

Flixonase 50 mikrogramů/dávka nosní 
sprej, suspenze je lék k nosnímu užití. 
Obsahuje flutikason-propionát.*

Nalgesin® S 275 mg
40 potahovaných tablet

• lék proti bolesti hlavy, zubů, zad, svalů, kloubů, 
menstruační bolesti, bolesti spojené s nachlazením

• mírní bolest, horečku a zánět
• velmi rychlý nástup analgetického účinku
  

V akci také  Nalgesin® S 275 mg,  
20 potahovaných tablet,  
cena 109 Kč.

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje sodnou 
sůl naproxenu.*

Imodium®  
Rapid 2 mg
12 tablet dispergovatelných v ústech 

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

Reklama na léčivý přípravek. Tvrdé tobolky  
Imodium® a tablety dispergovatelné  
v ústech Imodium® Rapid 2mg obsahují 
loperamid-hydrochlorid a jsou k perorálnímu 
podání. Před užitím si pečlivě přečtěte celou 
příbalovou informaci. Držitel registrace McNeil 
Healthcare (Ireland) Limited, Irsko. Místní 
zástupce: Johnson & Johnson, s.r.o., Walterovo 
náměstí 329/1, 158 00 Praha 5-Jinonice*

Olfen, gel
100 g

• rychle a účinně ulevuje od bolesti 
zad, svalů a kloubů

• s příjemným chladivým efektem

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

TOPICKÁ BOLEST

akční cena

– 35 Kč

154,-

189,-
akční cena

– 45 Kč

144,-

189,-

akční cena

– 82 Kč

317,-

399,-

akční cena

– 27 Kč

149,-

176,-

akční cena

– 31 Kč

159,-

190,-

akční cena

– 55 Kč

244,-

299,-

akční cena

– 40 Kč

159,-

199,-

akční cena

– 35 Kč

184,-

219,-

znáte  
z TV

znáte  
z TV

NOVINKA



AKČNÍ NABÍDKA KVĚTEN 2020

ŽÍLY A CÉVY

BOLEST

akční cena

– 36 Kč

209,-

245,-

akční cena

– 16 Kč

74,-

90,-

BIVENOL micro
60+10 tablet
1 tbl. = 2,99 Kč

Ibalgin® 400
48 potahovaných tablet

• pro normální činnost 
kardiovaskulárního systému

• mikronizované částice za účelem 
zvýšení vstřebatelnosti  
a využitelnosti účiných látek

Doplněk stravy*

Účinné analgetikum:
• pomáhá při bolesti hlavy, zubů, zad, svalů, kloubů  

a menstruační bolesti
• snižuje horečku
• tlumí zánět

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

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití. 
Obsahuje ibuprofenum.*

PROSTATA

PROTI HMYZU

MINERÁL

Cemio RED3
90 kapslí
1 cps. = 6,60 Kč

REPELENT  
PREDATOR FORTE
150 ml

• 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*

• 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
  

V akci také  ostatní přípravky 
PREDATOR.

Repelent*

Prostenal®  
CONTROL
90 tablet
1 tbl. = 6,32 Kč

SUSTENIUM PLUS
22 sáčků
1 sáček = 9,05 Kč

• osvědčená péče 
pro udržení 
zdravé prostaty  
a podporu 
potence

• Prostenal®, pořád dobrý
  

V akci také  Prostenal® NIGHT,  
60 tablet, cena 389 Kč.

Doplňky stravy*

• nápoj v sáčku pro  
obnovu sil a vnitřní  
energie při únavě,  
náročném fyzickém  
a dušením výkonu

• obsahuje aminokyseliny, kreatin, vitaminy a minerály
• s přírodní pomerančovou příchutí
  

V akci také  SUSTENIUM PLUS, 12 sáčků, cena 124 Kč, 
SUSTENIUM Biorytmus 3 multivitamin ŽENA, 30 tablet, 
cena 219 Kč, SUSTENIUM Biorytmus 3 multivitamin 
ŽENA 60+, 30 tablet, cena 249 Kč,  
SUSTENIUM Biorytmus 3 
multivitamin MUŽ, 30 tablet,  
cena 219 Kč, SUSTENIUM 
Biorytmus 3 multivitamin MUŽ 
60+, 30 tablet, cena 249 Kč.

Doplněk stravy*

PROSTATA

OPALOVÁNÍ

ÚNAVA A STRES

akční cena

– 120 Kč

569,-

689,-

akční cena

– 48 Kč

199,-

247,-

akční cena

– 143 Kč

594,-

737,-

akční cena

– 25 Kč

104,-

129,-

* 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.

GS Betakaroten FORTE  
s měsíčkem 
80+40 kapslí
1 cps. = 1,74 Kč

Magnesii lactici  
0,5 tbl. Medicamenta  
100 tablet

• obsahuje 500 mg laktátu hořčíku 
pro lepší vstřebávání

• čistý organický hořčík bez příměsí
• vhodný pro těhotné a kojící

Lék s účinnou látkou magnesii lactas 
dihydricus k vnitřnímu užití*

akční cena

– 20 Kč

139,-

159,-
akční cena

– 45 Kč

209,-

254,-

• 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

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

Doplněk stravy*

znáte  
z TV



AKČNÍ NABÍDKA KVĚTEN 2020
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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.
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znáte  
z TV

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

OPARY

akční cena

– 40 Kč

159,-

199,-

TRÁVENÍ

akční cena

– 68 Kč

254,-

322,-

PROLACTON® 
Plus
60 tobolek
1 tob. = 4,23 Kč

• obsahuje 5 kmenů laktobacilů a bifidobakterií, 
komplex trávicích enzymů a vitamin C

• dlouhodobá kúra pro rovnováhu zažívání
  

V akci také PROLACTON® Na cesty, 
10 tobolek, cena 104 Kč.

Doplněk stravy, není určeno jako 
náhrada pestré a vyvážené stravy  
a zdravého životního stylu.*

JÁTRA

KLOUBY

ÚSTNÍ HYGIENA

Essentiale®  
300 mg
100 tvrdých 
tobolek

ALAVISTM  
MAXIMA Triple Blend  
Extra silný
700 g
100 g = 164,14 Kč

TePe® mezizubní  
kartáček žlutý, velikost 4
6 ks

• obsahuje esenciální 
fosfolipidy se 
třemi mechanizmy 
podpory funkce 
jater:

   › urychluje obnovu    
  jaterních buněk

   › zlepšuje jejich funkci
   › podporuje jejich regeneraci
• vyroben z geneticky neupravovaných sójových bobů
• přípravek mohou užívat dospělí  

a dospívající od 12 let  
(o hmotnosti cca. 43 kg)

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

• otázka, existuje-li lepší  
produkt na klouby, je zbytečná

• prémiový produkt pro klouby 
nejen pro sportovce

• užívání na 5 měsíců!

Doplněk stravy*

Mezizubní kartáčky 
švédské značky TePe® pro 
velmi jemné a zároveň 
efektivní vyčištění 
mezizubních prostor. 
Drátek potažený plastem 
je šetrný k citlivým zubním 
krčkům i dásním. Zároveň 
jsou vysoce odolné proti 
ohnutí.
  

V akci také  TePe® mezizubní 
kartáčky velikosti 0, 1, 2, 3 a 5, 6 ks, 
každý za cenu 97 Kč.

Zdravotnický prostředek*

LACTULOSA  
BIOMEDICA  
sirup
500 ml

URGO Filmogel®

6 ml

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

• způsobuje změknutí stolice
• nenarušuje fyziologickou  

činnost střev
  

V akci také LACTULOSA 
BIOMEDICA sirup, 250 ml,  
cena 94 Kč.

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

• 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*

TRÁVENÍ

TOPICKÁ BOLEST

AFTY

akční cena

– 28 Kč

114,-

142,-

akční cena

– 36 Kč

134,-

170,-

akční cena

– 56 Kč

209,-

265,-

akční cena

– 108 Kč

294,-

402,-

* 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.

Ibalgin® KRÉM
100 g

Ibalgin® GEL
100 g

• potlačuje bolest svalů a kloubů,  
tlumí zánět a snižuje otok

• k léčbě bolestivých poranění, jako jsou 
podvrtnutí, natažení, zhmoždění

• dobře se vstřebává, bez parfemace
• pro dospělé a mladistvé od 12 let

• 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

HERPESIN® KRÉM
5 g

HERPESIN® KRÉM se používá při 
léčbě oparu rtů a obličeje  
u dospělých i dětí.

HERPESIN® KRÉM je léčivý přípravek 
k zevnímu použití. Obsahuje účinnou 
látkou aciklovir.*

– 36 Kč

akční cena

134,-

170,-

Volně prodejné léky k vnějšímu použití. Obsahují ibuprofenum.*

znáte  
z TV

akční cena

– 32 Kč

97,-

129,-

akční cena

– 216 Kč

1149,-

1365,-



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

HEMOROIDY HemaGel®  
PROCTO čípky
10 ks

• čípky zmírňují krvácení, pálení   
a svědění

• při fisurách a hemoroidech a také 
po Baronově ligatuře

Zdravotnický prostředek*

HEMOROIDY

KOSMETIKAEXODERIL®  
10 mg/g krém
15 g

• léčí kožní a nehtové plísně
• rychle ulevuje od svědění
• odstraňuje zarudnutí
• aplikace na kůži pouze 1x denně**

**při postižení nehtů 2x denně

Volně prodejný lék k vnějšímu použití  
s účinnou látkou naftifin hydrochlorid*

PLÍSNĚ BIOVENOL® krém
200 ml

• vhodný k péči o pokožku  
unavených nohou,  
se skonem k natékání

• krém je kombinace olejů levandule,  
lemograss, borovice, tea tree, 
rozmarýnu a bylinných extraktů  
z kaštanu, arniky, měsíčku a jalovce

• je vhodný k prokrvení nohou

Kosmetický přípravek.  
Bivenol micro je doplněk stravy.*

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

** při užití dvou dávek  

V akci také  ostatní přípravky Nicorette®.
Reklama na léčivý přípravek. Orální sprej, roztok 
Nicorette® Spray s příchutí lesního ovoce 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*

ODVYKÁNÍ  
KOUŘENÍ

akční cena

– 20 Kč

154,-

174,-

akční cena

– 23 Kč

97,-

120,-
akční cena

– 45 Kč

154,-

199,-
akční cena za ks

– 28 Kč

157,-

185,-

PREPARATION H®  
čípky na hemoroidy
12 ks

• pro léčbu hemoroidů 
• ulevuje od bolesti  

a zmírňuje svědění
• čistě přírodní složení, 

je bezpečný i pro 
těhotné a kojící ženy

  

V akci také  PREPARATION H® 
rektální mast na hemoroidy,  
25 g, cena 144 Kč.

PREPARATION H® čípky a PREPARATION 
H® mast jsou léčivé přípravky k rektální 
aplikaci.*

akční cena

– 60 Kč

209,-

269,-

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

akční cena

– 66 Kč

429,-

495,-

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 165 lékárnách PharmaPoint

BOHATÝ BEZLEPKOVÝ  
SORTIMENT
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znáte  
z TV

Balení  
obsahuje Bivenol 
micro 20 tablet  

NAVÍC

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. Ilustrační obrázky.

OTEVÍRACÍ DOBA: 
Po – Pá:       7.30  –  17.30 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!


