NAŠE
NABÍDKA

LEDEN 2023

Letákové ceny platí od 1. 1. 2023 do 31. 1. 2023 nebo do vyprodání zásob
RÝMA

MUCONASAL®
PLUS
10 ml

CHŘIPKA,

NACHLAZENÍ
COLDREX®
Horký nápoj Citron s medem

10 sáčků

www.pharmapoint.cz
CHŘIPKA,

NACHLAZENÍ
Paralen® Grip
horký nápoj pomeranč
a zázvor

12 sáčků
• odstraňuje příznaky
chřipky a nachlazení
• díky paracetamolu
snižuje horečku,
odstraňuje bolest
hlavy, bolest v krku
• s přídavkem léčivé
látky na uvolnění
ucpaného nosu
a s vitaminem C

• rychle, účinně
a dlouhodobě
uvolní nos při rýmě a nachlazení
• osvěží vůní máty a eukalyptu
• pro dospělé a děti od 6 let
MUCONASAL® PLUS je volně prodejný lék
k nosnímu použití. Obsahuje tramazolini
hydrochloridum.*

výhodná cena

114,-

ACC® LONG

KAŠEL

600 mg šumivé tablety, 20 tbl.

znáte
z TV

Léčí vlhký kašel.
• má rychlý nástup účinku od 1.dne
• rozpouští hlen a usnadňuje vykašlávání
• má navíc antioxidační účinek
V nabídce také
ACC® 20 mg/ml, sirup 100 ml
cena 127 Kč.

V nabídce také
COLDREX® tablety, 24 tablet,
cena 159 Kč; COLDREX® Horký
nápoj Citron, 14 sáčků, cena 217 Kč. výhodná cena

V nabídce také
Paralen® Grip horký nápoj citrón, 12 sáčků;
Paralen® Grip horký nápoj šípek
a echinacea, 12 sáčků, každý
výhodná cena
za cenu 174 Kč.

Lék k vnitřnímu užití.*

Lék k vnitřnímu užití.*

187,-

209,-

KAŠEL
ROBITUSSIN
ANTITUSSICUM na suchý
dráždivý kašel 7,50 mg/5 ml

30 ml

sirup 100 ml

• léčí vlhký kašel
• uvolňuje zahlenění
a usnadňuje vykašlávání
• neobsahuje cukr
ani alkohol
• pro děti od 2 let,
dospívající a dospělé
• v lahvičce s pojistným
šroubovacím uzávěrem

Efektivně ulevuje od suchého,
dráždivého kašle dospělým
a dětem od 6 let.

Volně prodejné léky Bromhexin
Berlin-Chemie obsahují bromhexini
hydrochloridum. K vnitřnímu užití.*

BOLEST
Panadol
Extra Novum 500 mg/65 mg

Ibalgin®
Rapidcaps 400 mg

24 potahovaných tablet

30 měkkých tobolek

• uvolnění účinné látky
do 10 minut¹
• proti mírné až středně silné
bolesti hlavy, zubů, svalů
a kloubů při chřipce
a nachlazení
¹Založeno na absorbci paracetamolu
bez hodnocení klinické účinnosti.

znáte

V nabídce také
z TV
Panadol Novum 500 mg,
24 potahovaných tablet, cena 47 Kč; Panadol Extra
Rapide 500 mg/65 mg, 12 šumivých tablet, cena 97 Kč.
Panadol Extra Novum 500 mg/65 mg potahované tablety,
Panadol Novum 500 mg potahované
výhodná cena
tablety (paracetamol) a Panadol Extra
Rapide 500 mg/65 mg šumivé tablety jsou
léky k vnitřnímu užití.*

97,-

174,-

KAŠEL
Bromhexin
Berlin-Chemie 12 mg/ml
perorální kapky

V nabídce také
ROBITUSSIN EXPECTORANS
na odkašlávání 100 mg/5 ml,
sirup 100 ml, cena 187 Kč.

V nabídce také
Bromhexin Berlin Chemie
8 mg obalené tablety,
25 tablet, cena 67 Kč.

výhodná cena

Volně prodejné léky k vnitřnímu užití
s účinnou látkou acetylcystein.*

• odstraňuje příznaky
chřipky a nachlazení:
horečka, ucpaný nos,
bolest hlavy, bolest
v krku
• nezpůsobuje ospalost
• bez umělých barviv

výhodná cena

97,BOLEST

Neo-angin®
bez cukru

výhodná cena

187,-

BOLEST V KRKU

24 pastilek

• snadno rozpustné
růžové měkké
tobolky s účinnou
látkou v tekuté formě
• s protizánětlivým
účinkem
• pro dospělé a děti od 6 let
• ulevuje od bolesti hlavy, migrény, bolesti zubů,
zad, svalů a menstruační bolesti
• snižuje horečku
• tlumí zánět
Ibalgin® Rapidcaps 400 mg měkké
tobolky je lék k vnitřnímu užití. Obsahuje
ibuprofenum.*

Robitussin Antitussicum na suchý
dráždivý kašel 7,50 mg/5 ml, sirup
(dextrometorfan) a Robitussin
Expectorans na odkašlávání 100 mg/5 ml,
sirup (guaifenesin) jsou léky k vnitřnímu
užití.*

výhodná cena

139,-

• ulevuje
od bolesti a škrábání v krku
• dezinfikuje ústní dutinu
• potlačuje zánět a má protivirový účinek
• pro dospělé a děti od 6 let
V nabídce také
Neo-angin® třešeň, 24 pastilek; Neo-angin® šalvěj,
24 pastilek, každý za cenu 164 Kč.
Neo-angin® bez cukru 1,2 mg/0,6 mg/5,72 mg pastilky, Neo-angin®
třešeň 1,2 mg/0,6 mg/5,9 mg pastilky
a Neo-angin® šalvěj 1,2 mg/0,6 mg/5,9 mg
výhodná cena
pastilky jsou léky k místnímu užití v ústech
a krku.*

164,-

NAŠE NABÍDKA
MaxiMag Hořčík
375 mg + B6

MINERÁL

MAGNE B6®
470 mg/5 mg

LEDEN 2023

MINERÁL

100 obalených tablet

70 tobolek

MULTIVITAMIN

60+60 tablet

1 tob. = 1,91 Kč

1 tbl. = 3,81 Kč

• obsahuje
doporučenou
denní dávka
hořčíku 375 mg
a vitamin B6
v 1 tabletě
• hořčík přispívá
ke zmírnění únavy a vyčerpání
V nabídce také
MaxiMag Hořčík 375 mg + B6, 50 tobolek, cena 129 Kč;
MaxiMag Hořčík 375 mg + B6, 20 šumivých tablet,
cena 84 Kč; MaxiMag Hořčík 375 mg + B6, 20 sáčků,
cena 157 Kč; MaxiMag Express
Hořčík 375 mg + B6, 20 sáčků,
výhodná cena
cena 114 Kč.
Doplněk stravy.*

GS Extra Strong
Multivitamin

134,-

• Magne B6
s vitaminem B6 pro efektivní doplnění hořčíku
• pro zlepšení příznaků nedostatku hořčíku:
› svalové křeče, mravenčení
› křeče trávicího traktu, bušení srdce
› mírné poruchy spánku, dočasná únava
› nervozita, podrážděnost

• vyvážené složení
STRONG KOMPLEX
– extra dávka
vitaminu C, lutein,
activin, echinacea
• extra silný,
extra účinný

V nabídce také
MAGNE B6® FORTE, 50 potahovaných
výhodná cena
tablet, cena 189 Kč.

V nabídce také
GS Extra Strong Multivitamin 50+,
90+30 tablet, cena 527 Kč.

MAGNE B6 je lék k vnitřnímu užití.*

Doplněk stravy.*

®

RAKYTNÍČEK multivitaminové želatinky
s rakytníkem

234,IMUNITA

70 ks
1 ks = 2,91 Kč

výhodná cena

457,-

MULTIVITAMIN
Marťánci®
Gummy podzim - zima
EMOJIS

50 želatinových tablet
1 tbl. = 3,58 Kč

• vitaminy a rakytník na podporu imunity
• skvělá chuť díky obsahu 20 % ovocné šťávy
• bez konzervačních látek
V nabídce také
RAKYTNÍČEK multivitaminové želatinky s rakytníkem hruška, 70 ks;
RAKYTNÍČEK multivitaminové želatinky s rakytníkem višeň, 70 ks;
RAKYTNÍČEK multivitaminové želatinky s rakytníkem džungle, 70 ks;
RAKYTNÍČEK multivitaminové želatinky s rakytníkem mořský svět, 140 ks;
RAKYTNÍČEK veganské želé maracuja, 90 ks;
RAKYTNÍČEK veganské želé divoké ovoce, 90 ks;
RAKYTNÍČEK+ multivitaminové želatinky se zimolezem, 50 ks, každý za cenu 204 Kč.
Doplněk stravy.*

GS Vitamin C 1000
se šípky

VITAMIN

LIPO C ASKOR
FORTE

100+20 tablet

60 kapslí

1 tbl. = 2,28 Kč

1 cps. = 7,07 Kč

• s přírodní
silou šípků
v TIME-RELEASE
tabletě
s postupným
uvolňováním
• vitamin C
podporuje
imunitu a snižuje
únavu
V nabídce také
GS Vitamin C 500 se šípky,
100+20 tablet, cena 199 Kč.
Doplněk stravy.*

výhodná cena

204,VITAMIN

274,-

Doplněk stravy.*

výhodná cena

179,-

VITAMIN
Cetebe®
Vitamin C 500 mg
s postupným uvolňováním

60 kapslí

• obsahuje RosaCelip-LD®
• vitamin C s lipozomálním vstřebáváním
• bioflavonoidy z citrusových plodů a extrakt z plodu
šípku
• testovací proužky součástí balení

výhodná cena

• nové tvary
marťanských
smajlíků
• multivitamin
s rakytníkem
• vitaminy C, D3
a zinek přispívají
ke správné funkci
imunitního systému

Nyní k nákupu Cetebe®
Vitamin C 500 mg
60 kapslí získáte NAVÍC
30 kapslí za 0,01 Kč.

V nabídce také
LIPO C ASKOR FORTE, 120 kapslí, cena 754 Kč;
LIPO C ASKOR JUNIOR, 110 ml, cena 307 Kč;
LIPO C ASKOR Tekutý, 136 ml,
výhodná cena
cena 397 Kč.

• jedinečným způsobem zásobuje organismus
vitaminem C po celý den díky unikátní TECHNOLOGII
ČASOVÝCH PERLIČEK
• téměř kompletní vstřebatelnost

Doplněk stravy.*

Doplňky stravy.*

424,-

1+1

*Nabídka z tohoto letáku platí pouze v lékárnách PharmaPoint (jejich seznam naleznete webových stránkách www.pharmapoint.cz). U léčivých přípravků si vždy pečlivě prostudujte příbalový leták, u zdravotnických prostředků
a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro jejich návod k použití, účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. Doplňky stravy nenahrazují pestrou a vyváženou stravu ani zdravý životní styl,
uchovávejte je mimo dosah dětí a nepřekračujte jejich doporučené denní dávkování. Cílem tohoto informačního letáku není podpora zvýšeného užívání léků, zdravotnických prostředků a diagnostických zdravotnických
prostředků in vitro. Uvedené ceny zboží jsou běžnými nabídkovými cenami, které se mohou v jednotlivých lékárnách PharmaPoint lišit, stejně tak se může v jednotlivých lékárnách PharmaPoint lišit dostupnost zboží. Informujte
se proto ve své lékárně PharmaPoint o dostupnosti a běžných cenách zboží. Tiskové chyby a pozdější změny vyhrazeny. Výše uvedená vyobrazení nabízeného zboží jsou pouze ilustrativní.

www.pharmapoint.cz

OLYNTH® HA
1 mg/ml, nosní sprej

RÝMA

Sanorin® 1 mg/ml
nosní sprej

RÝMA

roztok 10 ml

roztok 10 ml

KAŠEL
Mucoplant proti
kašli s jitrocelem a medem

sirup 250 ml
• bylinný přípravek
pro léčbu vlhkého
kašle
• pro dospělé a děti
od 3 let

• rychle uvolňuje
ucpaný nos
• zvlhčuje nosní sliznici
• neobsahuje
konzervační látky
• účinek po dobu
10 hodin

• uvolní ucpaný nos a nosní
dutiny
• snižuje otok nosní sliznice

V nabídce také další léčivé přípravky OLYNTH®.
Reklama na léčivý přípravek. Nosní sprej,
roztok OLYNTH® HA 1 mg/ml obsahuje
xylometazolin-hydrochlorid a je určen
k podání do nosu.*

V nabídce také
Sanorin® 0,5 mg/ml nosní
sprej, roztok 10 ml,
cena 87 Kč.

výhodná cena

107,-

CHŘIPKA,
NACHLAZENÍ

PARALEN® GRIP
chřipka a kašel

výhodná cena
Volně prodejný lék k nosnímu podání
s účinnou látkou Naphazolini nitras.*

ACYLPYRIN®

87,-

CHŘIPKA,
NACHLAZENÍ

10 tablet

24 potahovaných tablet

V nabídce také
Mucoplant proti kašli
s jitrocelem a medem,
sirup 100 ml, cena 89 Kč;
Mucoplant Jitrocelový
roztok bez cukru,
100 ml, cena 89 Kč;
Mucoplant Jitrocelový
roztok bez cukru,
250 ml, cena 177 Kč;
Mucoplant Jitrocelový
roztok na dobrou noc,
100 ml, cena 89 Kč;
Mucoplant Jitrocelový roztok
na dobrou noc, 250 ml, cena 177 Kč. výhodná cena
Tradiční rostlinný léčivý přípravek.*

Voltaren Forte
20 mg/g gel

177,-

TOPICKÁ BOLEST

100 g

znáte
z TV
• lék při chřipce a nachlazení
• snižuje horečku a uleví od bolesti hlavy, kloubů a svalů
provázející chřipková onemocnění
• odstraňuje příznaky chřipky a nachlazení: horečka,
ucpaný nos, bolest hlavy, bolest v krku
• navíc tlumí i suchý kašel
V nabídce také
PARALEN® GRIP chřipka a bolest,
24 potahovaných tablet,
cena 154 Kč.

výhodná cena

154,-

Lék k vnitřnímu užití.*

V nabídce také
ACYLPYRIN®, 15 šumivých tablet, cena 84 Kč;
ACYLPYRIN® s vitaminem C, 12 šumivých tablet,
cena 89 Kč.

V nabídce také
VoltaTherm Hřejivá náplast, 5 ks, cena 294 Kč;
Voltaren 140 mg léčivá náplast, 5 ks, cena 334 Kč.

ACYLPYRIN® 500 mg tablety / ACYLPYRIN® 500 mg šumivé
tablety. Jedna tableta obsahuje 500 mg
kyseliny acetylsalicylové. ACYLPYRIN®
výhodná cena
s vitaminem C 320 mg/200 mg šumivé
tablety. Volně prodejné léky k vnitřnímu
užití.*

Voltaren Forte 20 mg/g gel obsahuje diclofenacum diethylaminum.
Voltaren 140 mg léčivá náplast obsahuje
diclofenacum natricum. Léky k vnějšímu
výhodná cena
použití. Hřejivé náplasti VoltaTherm jsou
zdravotnické prostředky určené na úlevu
od bolesti zad.*

42,-

BOLEST
Dexoket® 25 mg
potahované tablety

PARAMAX®
Rapid 500 mg

10 tablet

30 tablet

Rychlá a účinná
pomoc, když
vás zasáhne bolest1
• svalů a kloubů
• zubů
• hlavy
• při menstruaci
Ke krátkodobé léčbě mírné až střední intenzity

V nabídce také
Dexoket® 25 mg granule pro perorální roztok,
10 sáčků, cena 84 Kč.
Volně prodejné léky Dexoket® obsahují
dexketoprofen trometamol.
K vnitřnímu užití.*

BOLEST

77,-

Ibalgin® 400 mg

V nabídce také
Ibalgin® 400 mg, 24 potahovaných
tablet, cena 59 Kč.

výhodná cena
Volně prodejné léky obsahující
paracetamol. K vnitřním užití.*

BOLEST

• účinné analgetikum:
› pomáhá při bolesti hlavy,
zubů, zad, svalů a kloubů,
menstruační bolesti
› snižuje horečku
při horečnatých stavech
a zánětlivých onemocněních
horních cest dýchacích
› protizánětlivý účinek
• pro dospělé a dospívající od 12 let
• růžový Ibalgin® je jen jeden

V nabídce také
PARAMAX® Rapid 1 g, 5 tablet, cena 27 Kč;
PARAMAX® Rapid 1 g, 15 tablet, cena 50 Kč.

výhodná cena

314,-

100 potahovaných tablet

• účinná látka paracetamol
• rychlá úleva od bolesti hlavy,
zubů, zad, svalů, kloubů
a menstruační bolesti
• snižuje horečku

1

• analgetikum ve formě gelu s účinkem proti bolesti
až na 24h při aplikaci 2x denně
• tlumí bolest zad, svalů a kloubů

50,-

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

167,-

*Nabídka z tohoto letáku platí pouze v lékárnách PharmaPoint (jejich seznam naleznete webových stránkách www.pharmapoint.cz). U léčivých přípravků si vždy pečlivě prostudujte příbalový leták, u zdravotnických prostředků
a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro jejich návod k použití, účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. Doplňky stravy nenahrazují pestrou a vyváženou stravu ani zdravý životní styl,
uchovávejte je mimo dosah dětí a nepřekračujte jejich doporučené denní dávkování. Cílem tohoto informačního letáku není podpora zvýšeného užívání léků, zdravotnických prostředků a diagnostických zdravotnických
prostředků in vitro. Uvedené ceny zboží jsou běžnými nabídkovými cenami, které se mohou v jednotlivých lékárnách PharmaPoint lišit, stejně tak se může v jednotlivých lékárnách PharmaPoint lišit dostupnost zboží. Informujte
se proto ve své lékárně PharmaPoint o dostupnosti a běžných cenách zboží. Tiskové chyby a pozdější změny vyhrazeny. Výše uvedená vyobrazení nabízeného zboží jsou pouze ilustrativní.

NAŠE NABÍDKA
ZAŽÍVÁNÍ

Rennie®

LEDEN 2023

ZAŽÍVÁNÍ

LINEX® FORTE
28 tobolek

48 žvýkacích tablet

HUBNUTÍ

Forfemina Slim
60 kapslí

1 tob. = 8,46 Kč

znáte
z TV

znáte
z TV

1 cps. = 4,62 Kč

Pálí Vás žáha?
• Rennie přináší rychlou a efektivní úlevu
• vhodné pro těhotné a kojící při dodržení
doporučovaného dávkování

Rennie 680 mg/80 mg žvýkací tablety
je léčivý přípravek k vnitřnímu užití.
CH-20220726-43*
®

Lacto Seven
Strong

• nejen při a po antibiotické léčbě, při změně stravy
• vhodný pro děti od 3 let, dospívající
a dospělé
výhodná cena

• extrakt z kopřivy přispívá ke správné funkci ledvin
a vylučování vody z těla
• extrakt z hořkého pomeranče a černého pepře
napomáhají ke kontrole hmotnosti
• s obsahem minerálů
výhodná cena

Doplněk stravy.*

Doplněk stravy.*

Obsahuje PROBIOTIKA a PREBIOTIKA.

V nabídce také
Rennie®, 96 žvýkacích tablet, cena 224 Kč.

výhodná cena

144,ZAŽÍVÁNÍ

30 kapslí

LACTULOSA
BIOMEDICA sirup

237,ZAŽÍVÁNÍ

277,ZAŽÍVÁNÍ

TITANLAXTM
20 sáčků

500 ml

1 cps. = 5,97 Kč

• na podporu střevní
mikroflóry během
a po antibiotické léčbě
• 10 miliard cfu v kapsli
• unikátní složení sedmi kmenů bakterií mléčného
kvašení, technologie Bio-Support™
• bez cukru, lepku, laktózy
výhodná cena
Doplněk stravy.*

BIOPRON® Baby+

179,ZAŽÍVÁNÍ

10 ml
1 ml = 35,90 Kč

• léčivý přípravek používaný
jako laxativum
• účinné, ale zároveň šetrné
projímadlo, které působí
místně v tlustém střevě
a nevstřebává se
• způsobuje změknutí stolice,
nenarušuje fyziologickou
činnost střev
V nabídce také
LACTULOSA BIOMEDICA
sirup, cena 114 Kč.
Léčivo proti zácpě, sirup k vnitřnímu užití,
léčivá látka lactulósa.*

výhodná cena

154,-

GS Superky
probiotika

33 kapslí

60+20 kapslí

1 cps. = 7,18 Kč

1 cps. = 5,43 Kč

• probiotické kapky
s vitaminem D
pro děti od narození
• podpora správného
vývoje střevní
mikrobioty
a imunitního systému
díky vitaminu D

• moderní probiotikum
nové generace pro péči
o vyváženou střevní
mikroflóru
• s vitaminem C pro podporu
imunity
• prémiová kvalita - maximální
síla v jedné kapsli
• vhodné při a po užívání antibiotik

V nabídce také
BIOPRON® Laktobacily BabyBifi+,
30 tobolek, cena 179 Kč.

V nabídce také
NatureVia® Laktobacily baby,
30 sáčků, cena 179 Kč.

Doplňky stravy.*

359,-

Zdravotnický prostředek.*

ZAŽÍVÁNÍ
NatureVia®
Laktobacily 5 Imunita

znáte
z TV

výhodná cena

• k léčbě zácpy a plynatosti
• unikátní kombinace projímadla
makrogolu, rozpustné vlákniny
psyllia a simetikonu, který snižuje
plynatost

Doplněk stravy.*

výhodná cena

234,ZAŽÍVÁNÍ

• unikátní komplex
9 odolných kmenů
bakterií
• 21 mld.
životaschopných
mikroorganismů1
v denní dávce
(2 kapsle)
• selen pro podporu
imunity
Uvedené množství odpovídá okamžiku výroby.

1

výhodná cena

237,-

V nabídce také
GS Superky probiotika,
30+10 kapslí, cena 264 Kč.
Doplněk stravy.*

výhodná cena

434,-

*Nabídka z tohoto letáku platí pouze v lékárnách PharmaPoint (jejich seznam naleznete webových stránkách www.pharmapoint.cz). U léčivých přípravků si vždy pečlivě prostudujte příbalový leták, u zdravotnických prostředků
a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro jejich návod k použití, účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. Doplňky stravy nenahrazují pestrou a vyváženou stravu ani zdravý životní styl,
uchovávejte je mimo dosah dětí a nepřekračujte jejich doporučené denní dávkování. Cílem tohoto informačního letáku není podpora zvýšeného užívání léků, zdravotnických prostředků a diagnostických zdravotnických
prostředků in vitro. Uvedené ceny zboží jsou běžnými nabídkovými cenami, které se mohou v jednotlivých lékárnách PharmaPoint lišit, stejně tak se může v jednotlivých lékárnách PharmaPoint lišit dostupnost zboží. Informujte
se proto ve své lékárně PharmaPoint o dostupnosti a běžných cenách zboží. Tiskové chyby a pozdější změny vyhrazeny. Výše uvedená vyobrazení nabízeného zboží jsou pouze ilustrativní.

NAŠE NABÍDKA
Bioaktivní®
Selen+Zinek FORTE

IMUNITA

HCY-Vitalist
475 ml
100 ml = 52,42 Kč

60 tablet
1 tbl. = 4,98 Kč

• přispívá ke správné funkci imunitního
systému
• podporuje zdravé vlasy, nehty a kůži výhodná cena
Doplněk stravy.*

Vitamín K2+D3+Q10

299,VITAMIN

LEDEN 2023

IMUNITA

znáte
z TV

• nápojový
koncentrát
s příchutí
pomeranče
a extraktem
z moruše bílé
na podporu
imunitního
systému celé
rodiny
• obsahuje
vitaminy skupiny
B, které přispívají
k normálnímu
metabolismu
homocysteinu
(HCY) a syntéze cysteinu

výhodná cena
Doplněk stravy se sladidlem z rostliny
stévie.*

249,-

Ascorvita MAX
30 tablet
1 tbl. = 5,47 Kč

• vitamin C
1000 mg
s dvoufázovým
uvolňováním
• vitamin D3
2000 IU a zinek
10 mg k účinné
podpoře Vaší
imunity
Doplněk stravy.*

TEREZIA Hlíva ústřičná + lactobacily

60 tobolek

60+60 kapslí

1 tob. = 5,15 Kč

1 cps. = 3,41 Kč

IMUNITA

výhodná cena

164,IMUNITA

znáte
z TV

• jedinečná kombinace
vitaminů K 2 a D3
(2000 IU/tob.)
a koenzymu Q10
• vitamin D3 přispívá
k normální funkci
imunitního systému
Doplněk stravy.*

NUROFEN Rapid
400 mg

• nejsilnější hlíva na trhu1
• s deklarovaným obsahem
betagukanů a 3 kmeny
probiotických kultur
• šípek a vitamin C podporují imunitní systém
• bez konzervačních látek

výhodná cena

309,BOLEST

30 měkkých tobolek

Nejvyšší obsah deklarovaných betaglukanů. Dle průzkumu z lékáren, srpen 2022.

1

Doplněk stravy.*

Nalgesin® S
275 mg

BOLEST

Essentiale®
300 mg

výhodná cena

409,JÁTRA

100 tvrdých tobolek

40 potahovaných tablet

znáte
z TV
znáte
z TV

Rychlá a učinná úleva od horečky a bolesti,
včetně bolesti hlavy, zad, zubů, či při menstruaci.
V nabídce také
NUROFEN Rapid 400 mg,
20 měkkých tobolek, cena 109 Kč.
Léky k vnitřnímu užití. Obsahují ibuprofen.*

• lék proti bolesti hlavy,
zubů, zad, svalů, kloubů,
menstruační bolesti, bolesti spojené s nachlazením
• mírní bolest, horečku a zánět
• rychlý nástup analgetického účinku
V nabídce také
Nalgesin® S 275 mg, 20 potahovaných tablet,
cena 114 Kč.

výhodná cena

129,-

• podporuje
přirozenou
regeneraci jater
• určen pacientům s poškozením jaterních funkcí
v důsledku toxicko-metabolického poškození jater
a při zánětu jater
• pro zlepšení subjektivních obtíží, jako je ztráta chuti
k jídlu nebo pocit tlaku v pravém nadbřišku
• pro dospělé a dospívající od 12 let
(o hmotnosti cca. 43 kg)

výhodná cena
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje sodnou sůl
naproxenu.*

164,-

výhodná cena
Volně prodejný lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje phospholipida sojae desoleata.*

369,-

*Nabídka z tohoto letáku platí pouze v lékárnách PharmaPoint (jejich seznam naleznete webových stránkách www.pharmapoint.cz). U léčivých přípravků si vždy pečlivě prostudujte příbalový leták, u zdravotnických prostředků
a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro jejich návod k použití, účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. Doplňky stravy nenahrazují pestrou a vyváženou stravu ani zdravý životní styl,
uchovávejte je mimo dosah dětí a nepřekračujte jejich doporučené denní dávkování. Cílem tohoto informačního letáku není podpora zvýšeného užívání léků, zdravotnických prostředků a diagnostických zdravotnických
prostředků in vitro. Uvedené ceny zboží jsou běžnými nabídkovými cenami, které se mohou v jednotlivých lékárnách PharmaPoint lišit, stejně tak se může v jednotlivých lékárnách PharmaPoint lišit dostupnost zboží. Informujte
se proto ve své lékárně PharmaPoint o dostupnosti a běžných cenách zboží. Tiskové chyby a pozdější změny vyhrazeny. Výše uvedená vyobrazení nabízeného zboží jsou pouze ilustrativní.

Herpesin, krém

OPARY

5g

Sunar® BIO 2

DĚTSKÁ VÝŽIVA

700 g
100 g = 62,71 Kč

PÉČE O VLASY
Revalid
Stimulating Shampoo

200 ml

znáte
z TV

NOVINKA
• bio smetana
• bez palmového oleje
• 100% recyklovatelný obal1
Víčko, odměrka a plechovka

1

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.*

výhodná cena

229,-

V nabídce také Sunar® BIO 3, 700 g, cena 439 Kč.
Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. Kojenecká výživa
by měla být podávána pouze na základě
výhodná cena
doporučení lékaře. Akce se nevztahuje
na počáteční a speciální mléka. Potravina
pro zvláštní výživu.*

439,-

ÚSTNÍ HYGIENA
TePe Original
ekologické mezizubní
kartáčky, velikost 4

ÚSTNÍ HYGIENA
HERBADENT
bylinná ústní voda FORTE

6 ks

• nová verze oblíbené bylinné
ústní vody Original
• obsahuje vyšší koncentraci extraktu
ze 7 bylin v kombinaci s fluoridy
• díky tomu působí antisepticky
a preventivně proti vzniku
zubního kazu
• svěží bylinná chuť
• vhodná pro dásně se sklonem
k zánětům

• mezizubní kartáčky vyrobené
z materiálů z udržitelných zdrojů
a za využití solární energie
• snižují tak svoji uhlíkovou stopu
o 80 % bez jakýchkoliv změn
na kvalitě
V nabídce také
TePe Original ekologické mezizubní
kartáčky velikosti 0, 1, 2, 3 a 5, 6 ks,
výhodná cena
každý za cenu 104 Kč.
Zdravotnický prostředek.*

104,-

400 ml

V nabídce také
další produkty HERBADENT.
Kosmetický přípravek.*

• zvyšuje hustotu vlasů, šetrně
myje a hydratuje
• obsahuje patentovanou
složku Redensyl® s klinicky
prověřeným účinkem
působícím na kmenové
buňky vlasu
• vyvinuto a vyrobeno
ve Švýcarsku

výhodná cena

349,-

Kosmetický přípravek.*

ODVYKÁNÍ
KOUŘENÍ

Nicorette® Spray

1 mg/dávka, orální sprej, roztok
2x 13,2 ml
ZBAVTE SE ZÁVISLOSTI NA KOUŘENÍ.
• účinkuje rychle a potlačí touhu po cigaretě
již po 30 sekundách1
• 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
V nabídce také
další léčivé přípravky Nicorette®.
Při užití dvou dávek.

1

výhodná cena

174,-

výhodná cena

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

779,-

OTEVÍRACÍ DOBA:
Po-Pá: 7:30–16:00
So: 8:00–11:00
ADRESA:
Klášterní 1150
Valtice
KONTAKT:
Tel.: 519 363 154
E-mail: vomackova@nemvalt.cz

Těšíme se na Vaši návštěvu!

BOHATÝ BEZLEPKOVÝ
SORTIMENT
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Vámi vybrané produkty na bezlepek.pharmapoint.cz
si můžete vyzvednout ve více než 130
175 lékárnách PharmaPoint
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*Nabídka z tohoto letáku platí pouze v lékárnách PharmaPoint (jejich seznam naleznete webových stránkách www.pharmapoint.cz). U léčivých přípravků si vždy pečlivě prostudujte příbalový leták, u zdravotnických prostředků
a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro jejich návod k použití, účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. Doplňky stravy nenahrazují pestrou a vyváženou stravu ani zdravý životní styl,
uchovávejte je mimo dosah dětí a nepřekračujte jejich doporučené denní dávkování. Cílem tohoto informačního letáku není podpora zvýšeného užívání léků, zdravotnických prostředků a diagnostických zdravotnických
prostředků in vitro. Uvedené ceny zboží jsou běžnými nabídkovými cenami, které se mohou v jednotlivých lékárnách PharmaPoint lišit, stejně tak se může v jednotlivých lékárnách PharmaPoint lišit dostupnost zboží. Informujte
se proto ve své lékárně PharmaPoint o dostupnosti a běžných cenách zboží. Tiskové chyby a pozdější změny vyhrazeny. Výše uvedená vyobrazení nabízeného zboží jsou pouze ilustrativní.

