
AKČNÍ
NABÍDKA

zářÍ 2018

Akční ceny platí od 01. 09. 2018 do 30. 09. 2018 nebo do vyprodání zásob w w w . p h a r m a p o i n t . c z

BOLEST

akční cena

– 39 Kč

107,-

146,-

Apo-Ibuprofen  
400 mg
100 potahovaných tablet

• uleví od bolesti hlavy, zad, 
kloubů i menstruační bolesti

• snižuje horečku a tlumí projevy 
zánětu

• balení po 100 i 30 tabletách

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje 
ibuprofenum.*

RýmA

akční cena

– 13 Kč

74,-

87,-

Olynth® 0.1% 
nosní sprej, 
roztok
10 ml

RychLá úLEvA Od Rýmy
• uvolnění ucpaného nosu
• uvolnění vedlejších nosních dutin
• nástup účinku již od 5 minut

V akci také Olynth® 0,05 %, nosní sprej, roztok, 10 ml, 
cena 74 Kč, Olynth® HA 0,1 %, nosní sprej, roztok,  
10 ml, cena 94 Kč, Olynth® HA 0,05 %, nosní sprej, 
roztok, 10 ml,  cena 94 Kč.

Reklama na léčivý přípravek. Nosní sprej, roztok 
Olynth® HA 0,05 %, Olynth® HA 0,1 %, Olynth® 
0,05 %, Olynth® 0,1 % obsahuje xylometazolin-
hydrochlorid a je určen k nosnímu podání. Před 
použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou 
informaci. Držitel registrace: McNeil Products Ltd., 
UK. Místní zástupce: Johnson & Johnson, s.r.o., 
Walterovo náměstí 329/1, 158 00 Praha 5-Jinonice*

MUCOSOLVAN® 

pro dospělé
100 ml

• léčí vlhký kašel
• rozpouští hlen
• usnadňuje vykašlávání
• jahodová příchuť

V akci také MUCOSOLVAN® long 
effect, 20 tobolek, cena 114 Kč.

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití. 
Obsahuje ambroxili hydrochloridum.*

KAšEL

akční cena

– 27 Kč

104,-

131,-

TOPIcKá BOLESTOlfen gel
100 g

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

• přípravek mohou používat 
dospělí a mladiství od 14 let

Léčivý přípravek pro zevní použití, 
obsahuje léčivou látku diklofenak.*

KLOUBy

akční cena

– 70 Kč

369,-

439,-

Voltaren®  
Forte 2.32%
150 g

• analgetikum ve formě gelu  
s účinkem na 12 hodin

• tlumí bolest zad, svalů a kloubů
• stačí aplikovat 2x denně
• snadno otevíratelný uzávěr

Lék na vnější použití. Obsahuje 
diclofenacum diethylaminum.*

Cemio Kamzík®

60 kapslí
1 cps. = 5,73 Kč

Jediný v ČR s kombinací špičkových 
kolagenů NCI® a NCII® a vitaminem C. 
Vitamin C pro tvorbu kolagenní sítě 
kloubních chrupavek a menisků.

Doplněk stravy*

KLOUBy

akční cena

– 55 Kč

344,-

399,-

KOLAGENColafit 
60 kostiček
1 kostička = 5,48 Kč

• čistý krystalický 
kolagen ve formě 
měkkých, snadno 
polykatelných 
kostiček

• balení na 2 měsíce užívání - stačí 
pouze 1 kostička denně

• bez barviv a přídavných látek

Doplněk stravy*

Sinecod® sirup   
200 ml

• proti suchému 
dráždivému kašli 
různého původu

• vhodný pro 
dospělé a děti od 
3 let

• oblíbená příchuť 
vanilka 

V akci také Sinecod® 50mg,  
10 tablet, cena 134 Kč.

Sinecod® 0,15% sirup je lék k vnitřnímu 

užití. Obsahuje butamirati citras.*

KAšEL

Otrivin®  
Menthol 1mg/ml 
10 ml

• sprej s chladivou silou 
mentolu a eukalyptu

• uvolní ucpaný nos do  
2 minut až na 12 hodin

• bez konzervantů

V akci také  Otrivin® 1PM 1mg/ml, 
 10 ml, cena 89 Kč.

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

RýmA

akční cena

– 21 Kč

104,-

125,-

akční cena

– 30 Kč

119,-

149,-
akční cena

– 36 Kč

144,-

180,-

akční cena

– 112 Kč

329,-

441,-

znáte  
z TV

znáte  
z TV

znáte  
z TV

znáte  
z TV

gelový  
obklad 
NAVÍC



AKČNÍ NABÍDKA zářÍ 2018

TANTUM® NATURA Lemon&Honey 
15 gumových pastilek
1 pastilka = 5,13 Kč

• na podrážděný krk způsobený 
teplotními výkyvy

• obsahuje propolis, vitamín C a 
Zinek - vhodné v období stresu a 
únavy, pro normální funkci 
imunitního systému

• vhodné pro děti od 3 let, dospělé, 
těhotné a kojící ženy

V akci také TANTUM® NATURA 
Orange&Honey, 15 gumových 
pastilek, cena 77 Kč.

Doplněk stravy*

dOPLNĚK STRAvy

akční cena

– 31 Kč

164,-

195,-

TRávENÍIberogast®  
20 ml

Unikátní síla 9 bylin  
proti zažívacím 
potížím.
• ulevuje od 1 i více 

zažívacích potíží 
najednou

• pomáhá při 
nevolnosti, při 
nadýmání, pocitu 
plnosti, bolestech  
a křečích

• nyní rodinné balení 
 50 ml za atraktivní cenu!
    
V akci také Iberogast®, 50 ml,  
cena 304 Kč.

Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. L.CZ.
MKT.CC.07.2018.1441*

mOČOvÉ cESTyUrinal® Express pH
6 sáčků

NOvINKA - rychlá úleva od 
nepříjemných pocitů při močení. 
Užijte si první dva dny v pohodlí.

V akci také Urinal® Akut, 10 tablet, 
cena 224 Kč.

Doplňky stravy*

TEREZIA  
Ostropestřec a Reishi
60 kapslí
1 cps. = 3,62 Kč

• ostropestřec obsahuje sylimarin, který 
pomáhá k detoxikaci jater a jejich 
regeneraci

• v kombinaci s reishi a 
černým bezem pro podporu 
obranyschopnosti organizmu

• bez příměsí a konzervačních látek

Doplněk stravy*

akční cena

– 62 Kč

217,-

279,-

dETOXIKAcE

Prostamol® Uno
90 měkkých tobolek

Volně prodejný lék na problémy 
s močením způsobené zbytnělou 
prostatou v 1. a 2. stádiu tohoto 
onemocnění. Užívá se 1 tobolka 
denně.

Obsahuje extrakt Serenoa repens.  
Lék k vnitřnímu užití.*

akční cena

– 117 Kč

547,-

664,-

PROSTATA

Stérimar® Baby Hygiena
100 ml

• přírodní mořská voda pro miminka od 
narození do 3 let

• speciální tryska bezpečná pro nejmenší 
nosánky

• určeno pro každodenní hygienu nosu jako 
prevence rýmy anebo doplněk při její léčbě

Zdravotnický prostředek, CE 0459.*

akční cena

– 32 Kč

237,-

269,-

RýmA

znáte  
z TV

akční cena

- 14 Kč

77,-

91,-

RýmASanorin® 1‰  
nosní sprej,  
roztok
10 ml

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

V akci také Sanorin® 0,5‰ nosní sprej, 
roztok, 10 ml, cena 77 Kč. 
Zdravotnické prostředky
Sanorin® Aqua Plus sprej, 20 ml, 
Sanorin® Aqua NATURA, 20 ml, 
Sanorin® Aqua ANTI-ALLLERGY  
sprej, 20 ml, všechny za cenu 114 Kč.

Léčivý přípravek s účinnou látkou 
Naphazolini nitras k nosnímu podání. 
Výrobky z řady Sanorin® Aqua jsou 
zdravotnické prostředky.*

Plyšový delfínek 
jako dárek

znáte  
z TV

akční cena

– 40 Kč

229,-

269,-

akční cena

– 22 Kč

77,-

99,-



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

Barny‘s HypnoX® 

StressManager 
20 kapslí
1 cps. = 11,70 Kč

Pro dokonalý 
den BEZ STRESU
• pomáhá při 

stavech úzkosti, 
strachu a 
vnitřního neklidu

• je nenávykový a 
nezpůsobuje ospalost

• bez vedlejších účinků
• obsahuje unikátní ingredienci 

Lactium®

Doplněk stravy*

akční cena

– 65 Kč

234,-

299,-

STRES

akční cena

– 65 Kč

234,-

299,-

SPEcIáLNÍ výŽIvATEREZIA Diaregul 
60 kapslí
1 cps. = 3,90 Kč

• přírodní přípravek na regulaci cukru v krvi
• obsahuje unikátní houbu hnojník 

a rostliny chebuli srdčitou, zázvor 
a skořici, které pomáhají udržet 
normální hladinu cukru v krvi

• bez příměsí a konzervačních látek

Doplněk stravy*

akční cena

– 47 Kč

244,-

299,-

SRdcE, mOZEKOmega-3 FORTE
120+60 tobolek
1 tob. = 1,36 Kč

• vysoká dávka omega-3 prémiové kvality pro zdravé 
srdce, mozek a zrak

• EPA a DHA přispívají k normální funkci srdce
• DHA pak také k normální funkci  

mozku a zraku
• navíc 50% balení ZDARMA!

V akci také Zinek Forte 25mg,  
100 tablet, cena 144 Kč.

Doplňky stravy*

OČIOcutein® Brillant Lutein 25mg DaVinci
60 tobolek

• extra velké množství luteinu
• přispívá k udržení kvalitního zraku (vitamin A a zinek)
• vyživuje unavené oči

V akci také Ocutein® Brillant Lutein 25mg DaVinci,  
90+30 tobolek+dárek, cena 624 Kč.

Doplňky stravy*

akční cena

– 33 Kč

157,-

190,-

mULTIvITAmÍN 
PRO dĚTIVibovit Imunity 

50ks
1 ks = 3,14 Kč 

Novinka vibovit Imunity - želé multivitaminy pro děti se 
zvýšeným obsahem vitaminu D a C pro lepší imunitu.  
S vynikající chutí černého bezu a 100% přírodními  
barvivy a aroma.

V akci také Vibovit DINO, 50ks, cena  
147 Kč, Vibovit Abeceda, 50ks, cena  
147 Kč, Vibovit Aqua, 50ks, cena 147 Kč,  
Vibovit Zoo, 50ks, cena 147 Kč, Vibovit  
Farma, 50ks, cena 147 Kč.

Doplněk stravy*

The Simpsons  
Omega 3 s vitamíny D3 a E
45 ochucených žvýkacích kapslí

• zcela bez pachuti rybího oleje
• se skvělou příchutí TUTTI - FRUTTI

Doplněk stravy*

vITAmÍNy PRO 
dĚTI

TEREZIA Hlíva ústřičná s reishi forte 
60 kapslí 
1 cps. = 3,90 Kč

• nejsilnější hlíva od českého výrobce
• deklarovaný obsah betaglukanů (129,3 mg v 1 kapsli)
• rakytník a reishi podporují imunitu
• bez příměsí a konzervačních látek

Doplněk stravy*

akční cena

– 65 Kč

234,-

299,-

ImUNITA

Baldriparan®  
30 obalených tablet

• rostlinný léčivý přípravek ke 
zmírnění poruch spánku a k úlevě 
od mírného nervového napětí

• pro dospělé a děti od 12 let
 
Baldriparan (Valerianae extractum 
siccum) je lék k vnitřnímu užití.*

SPáNEK

akční cena

– 26 Kč

174,-

200,-

Balení obsahuje  
zvlhčující oční kapky  

Ocutein® Sensitive 
NAVÍC

znáte  
z TV

Spektrum®  
Vitalita 50+ 
90 tablet
1 tbl. = 4,08 Kč

Spektrum je prémiový, 
komplexní multivitamin 
s minerály. Unikátní 
složení obsahuje vitaminy 
a stopové prvky z 
organických zdrojů. 

V akci také Spektrum® Imunactiv, 
90 tablet, cena 334 Kč, Spektrum® 
Energy,  90 tablet, cena 334 Kč.

Doplňky stravy*

akční cena

– 72 Kč

367,-

439,-

mULTIvITAmÍN

Limitovaná 
edice s dárky 
pro školáky

akční cena

– 75 Kč

399,-

474,-

znáte  
z TV

akční cena

– 46 Kč

224,-

270,-



Reparil® - Gel N 
100 g

• ošetřovatel řady drobných úrazů
• pomáhá od bolesti a otoku
• působí protizánětlivě a příjemně  

chladí

V akci také Reparil® - Gel N, 40 g, 
cena 84 Kč.

Léčivý přípravek k vnějšímu užití obsahující 
léčivé látky escin a diethylamin salicylát.*

ZUBNÍ PÉČEPÉČE O NOhyOTOKy KONČETIN

akční cena

– 50 Kč

154,-

204,-
akční cena

– 30 Kč

114,-

144,-

ČAJLEROS čaje

LEROS Ostropestřec mariánský plod sypaný, 150 g, 
akční cena 44 Kč
LEROS heřmánek květ sypaný, 50 g, 
akční cena 37 Kč
LEROS šalvěj lékařská nať sypaný, 40 g, 
akční cena 34 Kč

Doplněk stravy*

akční cena

– 31 Kč

64,-

95,-

Orion respect  
vlasová voda  
proti vším  
a hnidám  
100 ml

• testovaná účinnost proti vším a 
hnidám

• maximální rychlost v účinnosti, 
již 10 minut po aplikaci

• na rozdíl od jiných řešení 
DIMETI-CON respektuje 
pokožku hlavy a zabraňuje jeho 
vstřebávání do kůže 

Dermatologicky testováno na citlivé 
pokožce. Zdravotnický prostředek*

všIForfemina  
přípravek na odvodnění 
těla
30 kapslí
1 cps. = 6,47 Kč

hUBNUTÍ

akční cena

– 48 Kč

194,-

242,-

• pomáhá odstraňovat přebytečnou 
vodu z těla

• přispívá k detoxikaci organizmu
• brání vzniku otoku dolních 

končetin
• s extraktem z klikvy velkoplodé a 

kopřivy

Doplněk stravy*

Ureagamma mast 
pro péči o nohy
45 ml

• mast k péči o suchou a hrubou 
pokožku nohou

• obsahuje 10% Urey - hydratační 
látka, která podporuje schopnost 
kůže pohlcovat a zadržovat vlhkost

• bez parfémů a konzervačních látek

Kosmetika*

ZENDIUM® zubní  
pasta Complete Protection
75 ml

Zubní pasty Zendium® díky obsahu přírodních enzymů 
a proteinů přirozeně a účinně chrání vaše ústa. Jemně 
pění a je vhodná pro většinu lidí s citlivými ústy. 
Obsahuje 0% triclosanu, 0% parabenů, 0% pěnicí 
složky SLS (sodium lauryl sulphate).

V akci také ZENDIUM® zubní pasta 
Gentle Whitening, 75 ml, cena 
64 Kč, ZENDIUM® zubní pasta 
Biogum, 75 ml, cena 64 Kč.

Zdravotnický prostředek*

akční cena

– 30 Kč

129,-

159,-

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.

vámi vybrané produkty na bezlepek.pharmapoint.cz  
si můžete vyzvednout ve více než 175 lékárnách PharmaPoint
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vámi vybrané produkty na bezlepek.pharmapoint.cz  
si můžete vyzvednout ve více než 170 lékárnách PharmaPoint
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