AKČNÍ
NABÍDKA

BŘEZEN 2019

Akční ceny platí od 01. 03. 2019 do 31. 03. 2019 nebo do vyprodání zásob

BRUFEN® 400,
400 mg

BOLEST

30 potahovaných tablet

V akci také BRUFEN® RAPID 400 mg, 12 potahovaných
tablet, cena 49 Kč.

– 18 Kč

ACC® LONG

RÝMA

67,akční cena

49,KAŠEL

600 mg šumivé tablety, 10 tbl.

• rychle, účinně
a dlouhodobě
uvolní nos při
rýmě a nachlazení
• navíc osvěží vůní máty
a eukalyptu, které umocní
zážitek z volného dýchání
• vhodný pro dospělé a děti od 6 let
Volně prodejný lék k nosnímu použití.
Obsahuje tramazolini hydrochloridum.*

Strepsils®
Med a Citron

K Otrivinu®
Menthol papírové
kapesníčky
Kleenex
NAVÍC
znáte
z TV

• sprej s chladivou silou mentolu a eukalyptu
• uvolní ucpaný nos do 2 minut a až na 12 hodin
• bez konzervantů

– 18 Kč

115,akční cena

97,-

BOLEST V KRKU

* Na základě in-vitro studie

– 27 Kč

144,akční cena

MAGNE B6®
Control Stress

117,STRES

V akci také Strepsils® Pomeranč
s vitamínem C, 24 pastilek,
cena 134 Kč, Strepsils® Mentol
a Eukalyptus, 24 pastilek, cena 134 Kč.
Léky k vnitřnímu užití*

Centrum® SILVER

– 35 Kč

169,akční cena

134,MULTIVITAMÍN

100+30 tablet

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

Prospan® sirup

– 21 Kč

125,akční cena

104,KAŠEL

• při kašli a zánětlivých
onemocněních dýchacích cest
• vhodný od narození
• třešňová příchuť
V akci také Prospan® sirup, 200 ml,
cena 199 Kč.
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Účinná
látka hederae helicis folii extractum
siccum.*

Espumisan® 40 mg

– 34 Kč

163,akční cena

129,TRÁVENÍ

100 měkkých tobolek

1 tbl. = 4,45 Kč

30 potahovaných tablet
1 tbl. = 5,30 Kč

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

100 ml

• snížení bolesti v krku po pěti minutách
• účinkuje proti virům, bakteriím a kvasinkám už
za 1 minutu*

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití
s účinnou látkou acetylcystein*

RÝMA

24 pastilek

Dávkování
pouze 1x denně

• léčí vlhký kašel
• lze užívat od prvních příznaků kašle
• rozpouští hustý hlen v dýchacích
cestách a usnadňuje jeho
vykašlávání

Otrivin® Menthol
1mg/ml
10 ml

10 ml

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

BRUFEN® 400, 400 mg s léčivou látkou
ibuprofen a BRUFEN ® RAPID 400 mg
s léčivou látkou ibuprofen lysinát jsou
léčivé přípravky ve formě potahovaných
tablet k vnitřnímu užití.*

MUCONASAL®
PLUS

www.pharmapoint.cz

NOVINKA
znáte
z TV

• extrakt z Rhodiola rosea přispívá
k odolnosti vůči stresu
• hořčík přispívá ke snížení únavy

V akci také MAGNE B6® FORTE
tablety, 50 tablet, cena 159 Kč.
Doplněk stravy*

– 31 Kč

190,akční cena

159,-

Kompletní multivitamín s minerály a stopovými prvky
vhodný pro osoby nad 50 let
v mimořádné jarní nabídce + měsíc
– 31 Kč
užívání NAVÍC.

V akci také Centrum® A-Z, 100+30
tablet, cena 549 Kč.
Doplněk stravy*

610,akční cena

579,-

• pro úlevu od nadýmání
• lze užívat v těhotenství
• pro dospělé, dospívající a děti od 6 let (Espumisan®
kapky jsou vhodné i pro kojence)

– 35 Kč

V akci také Espumisan® kapky
100 mg/ml, 30 ml, cena 124 Kč.
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje
simetikon.*

179,akční cena

144,-

AKČNÍ NABÍDKA
Cemio Kamzík®

KLOUBY

60 kapslí
1 cps. = 5,98 Kč

RADOST Z KAŽDÉHO SKOKU
• jediný, který obsahuje ne 1, ale 2
kolageny, navíc v nativní podobě
• vyrobeno ve Švýcarsku
• vitamín C pro tvorbu kolagenní
sítě kloubních chrupavek
a menisků
Doplněk stravy*

Vápník-Hořčík
-ZinekOSTEO

– 70 Kč

429,akční cena

359,SRDCE, KOSTI
A ZUBY

90 tablet

Voltaren Forte
2.32% gel

TOPICKÁ BOLEST

100 g

znáte
z TV

• 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.*

Proenzi® Intensive

KLOUBY

120 tablet

– 65 Kč

329,akční cena

264,-

DETOXIKACE
TEREZIA
Ostropestřec + Reishi

60 kapslí

1 tbl. = 1,32 Kč

březen 2019

1 cps. = 3,65 Kč

1 tbl. = 4,49 Kč

To nejlepší pro Váš
pohyb od Proenzi®
• nové, unikátní
složení
• zesílená výživa
díky rostlinným
extraktům: vrbě
bílé, kurkuminu a Boswellii serratě pro zdravé, pružné
a pohyblivé klouby

- 160 Kč

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

COLDREX®
horký nápoj
citron
s medem

699,akční cena

539,CHŘIPKA,
NACHLAZENÍ

10 sáčků

• multiminerál pro
silné kosti a zuby
díky vápníku
a hořčíku
• pro podporu imunity
díky zinku, mědi
a vitamínům D3 a B6

V akci také Koenzym Q10FORTE
60 mg, 60 tobolek, cena 219 Kč.
Doplňky stravy*

Iberogast®
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 50 ml za
speciální cenu!

V akci také Iberogast®, 50 ml,
cena 289 Kč.
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. L.CZ.
MKT.CC.07.2018.1441*

– 30 Kč

149,akční cena

119,TRÁVENÍ

znáte
z TV

– 50 Kč

199,akční cena

149,-

• ostropestřec obsahuje sylimarin, který
pomáhá k detoxikaci jater a jejich
regeneraci
– 60 Kč
• v kombinaci s reishi
a černým bezem pro podporu
279,obranyschopnosti organizmu
akční cena
• bez příměsí a konzervačních látek
Doplněk stravy*

Pangrol® 20 000

219,TRÁVENÍ

50 tablet

• horký nápoj pro rychlou
úlevu od příznaků chřipky
a nachlazení
• kombinace 3 účinných
látek odstraňuje bolest
hlavy, svalů a kloubů,
bolesti v krku
• uvolňuje ucpaný nos a snižuje
horečku
V akci také COLDREX® horký nápoj
citron, 10 sáčků, cena 149 Kč.
Lék k vnitřnímu užití*

LACTULOSA
BIOMEDICA
sirup

– 30 Kč

179,akční cena

149,TRÁVENÍ

500 ml

Máte těžký žaludek po jídle?
Důvěřujte léku Pangrol® 20 000.
• obsahuje 3 trávicí enzymy, které pomáhají zlepšit
trávení při nedostatečné tvorbě nebo funkci trávicích
enzymů slinivky břišní
– 49 Kč
• dávkování: 1-2 tablety na každé
jídlo
258,• cenově výhodné balení 50 tablet

akční cena

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje
pancreatinum.*

APO-Lactobacillus

209,-

• 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
Volně prodejný lék. Sirup k vnitřnímu
užití, léčivá látka laktulóza.*

– 18 Kč

142,akční cena

124,ZAŽÍVÁNÍ

30 kapslí
1 cps. = 6,63 Kč

• komplexní probiotika s prebiotiky doplněná o 100 mg brusinkového extraktu
• obsahuje 10 kmenů a 12 miliard bakterií v kapsli
• stačí 1 kapsle denně
Doplněk stravy*

– 62 Kč

261,akční cena

199,-

www.pharmapoint.cz

TEREZIA Hlíva ústřičná s rakytníkovým olejem

IMUNITA

Soledum® 200 mg

NACHLAZENÍ

enterosolventní měkké tobolky

60+60 kapslí
1 cps. = 5,65 Kč

20 tobolek

• nejsilnější hlíva na trhu*
• hlíva z českých pěstíren
• rakytník podporuje funkci
imunitního systému
• bez příměsí a konzervačních látek

• účinně potlačuje zánět v průduškách
• rozpouští usazený hustý hlen v průduškách
• usnadňuje namáhavé vykašlávání

– 40 Kč

* Nejvyšší obsah deklarovaných betaglukanů.
Dle průzkumu z lékáren, květen 2018.

379,akční cena

V akci také TEREZIA Hlíva ústřičná s rakytníkovým olejem, 100+100 kapslí, cena 529 Kč.

339,-

Doplněk stravy*

STÉRIMARTM Cu
Nos náchylný
k infekci

RÝMA

Sinex Vicks Aloe
a Eukalyptus

RÝMA

V akci také Soledum® 100 mg
enterosolventní měkké tobolky,
20 tobolek, cena 129 Kč.
Registrovaný lék s účinnou látkou
cineolum. Na vnitřní užití.*

Magnesium B6

– 31 Kč

180,akční cena

149,VITAMÍN

60 obalených tablet
1 tbl. = 1,65 Kč

15 ml

50 ml
• přírodní mořská voda s příměsí
mědi na infekční bakteriální
rýmu
• vhodný pro nos náchylný
k infekci - měď působí
protibakteriálně, snižuje riziko
komplikací rýmy a bakteriální
infekce
• vhodný pro všechny věkové
kategorie, těhotné i kojící ženy

V akci také STÉRIMAR Na ucpaný
nos, 50 ml, cena 199 Kč.
TM

Zdravotnický prostředek, CE 0459*

BIOTUSSIL® sirup
100 ml

– 25 Kč

214,akční cena

189,KAŠEL

Tradiční rostlinný léčivý přípravek
při rýmě a zánětu nosních dutin.
Lék k vnitřnímu užití*

100,akční cena

79,-

Lék k aplikaci do nosu s účinnou látkou
oxymetazolin hydrochlorid 0,5mg/ml*

THERAFLU FORTE
10 sáčků

CHŘIPKA,
NACHLAZENÍ

znáte

NAVÍC

– 20 Kč

134,akční cena

114,-

60 tablet

1 tbl. = 2,40 Kč
• pomáhá udržovat normální funkci imunitního systému
• 2000 jednotek vitamínu D v jedné tabletě

V akci také THERAFLU 6,1 mg, prášek
– 35 Kč
pro perorální roztok, 16 tvrdých
tobolek, cena 114 Kč.
199,THERAFLU FORTE 1000 mg/200 mg/12,2 mg
prášek pro perorální roztok v sáčku je lék
k vnitřnímu použití.*

znáte
z TV

– 25 Kč
Magnesium v organické vysoce
vstřebatelné formě.
Doplněk stravy*

Livostin® oční
kapky, suspenze

124,akční cena

99,ALERGIE

4 ml

Efektivní úleva od
z TV
příznaků chřipky
a nachlazení, jako jsou mírně
nebo středně silná bolest,
horečka, ucpaný
K Theraflu
nos. Navíc
pomáhá
forte desinfekční
při vlhkém,
gel Lilien
produktivním kašli.

Detritin 2000

Doplněk stravy*

– 21 Kč

12,2 mg, prášek pro
perorální roztok

znáte
z TV

Balení
60 tablet
Vitamínu C
NAVÍC

• nosní sprej s aloe a eukalyptem
pro účinnou úlevu od rýmy
a ucpaného nosu
• přípravek mohou používat
dospělí a děti od 6 let

akční cena

164,-

Příznaky alergické
konjunktivitidy
• okamžitá úleva
• cílené působení v místě obtíží

V akci také Livostin® nosní sprej,
suspenze, 10 ml, 167 Kč.
Reklama na léčivý přípravek. Nosní
sprej, suspenze Livostin® k nosnímu
podání a oční kapky, suspenze Livostin®
k očnímu podání obsahují levokabastinhydrochlorid. Před použitím si pečlivě
přečtěte celou příbalovou informaci. Držitel
registrace: McNeil Healthcare (Ireland) Ltd.,
Irsko. Místní zástupce: Johnson & Johnson,
s.r.o., Walterovo náměstí 329/1, 158 00
Praha 5-Jinonice*

– 30 Kč

197,akční cena

167,IMUNITA

– 40 Kč

184,akční cena

144,-

AKČNÍ NABÍDKA
Herbisland® sirup

KAŠEL

150 ml

QUIXX®
nosní sprej

RÝMA

30 ml

březen 2019

Nasivin® 0,05%
nosní sprej,
roztok

RÝMA

10 ml

• tradiční rostlinný
přípravek
doporučovaný při
suchém dráždivém
kašli, chrapotu
a bolesti v krku
• obsahuje výtažek
z islandského lišejníku
• bez cukru
• vhodný pro dospělé a děti
od 1 roku
Zdravotnický prostředek*

ACYLPYRIN® + C

– 35 Kč

119,akční cena

84,-

CHŘIPKA,
NACHLAZENÍ

320 mg/200 mg šumivé tablety
12 šumivých tablet

• efektivně uvolní
nos při rýmě
a nachlazení
• zprůchodní nos,
sníží otok sliznice,
zředí hlen
• nezpůsobuje
závislost, vhodný
pro těhotné
a kojící ženy
a děti od
6 měsíců věku

– 27 Kč

V akci také QUIXX® acute, 100 ml,
cena 184 Kč.
Zdravotnický prostředek k aplikaci do nosu*

146,akční cena

119,-

VITAMÍN
MAGNESIUM
LACTATE BIOMEDICA 500 mg

100 tablet

Balení
30 tablet
Pyridoxinu
NAVÍC

LÉK PŘI CHŘIPCE A NACHLAZENÍ
• snižuje horečku a bolest
• k úlevě od bolesti hlavy, kloubů a svalů
• rozpustná šumivá tableta
– 18
ACYLPYRIN® + C, 320 mg/200 mg šumivé
tablety. Lék k vnitřnímu užití. Perorální
podání. Jedna šumivá tableta obsahuje
acidum acetylsalicylicum 320 mg a
acidum ascorbicum 200 mg.*

GS Merilin
HARMONY

Kč

85,akční cena

67,-

KLIMAKTERIUM

• rychlá úleva od ucpaného nosu  nástup účinku do několika sekund
• pro dospělé a děti od 8 let
Lék k nosnímu podání s léčivou látkou
oxymetazolin-hydrochlorid.*

De-press

- 15 Kč

94,akční cena

79,STRES

30 tobolek
1 tob. = 5,47 Kč

znáte
z TV

• léčivý přípravek doplňuje hladinu hořčíku v organizmu
• hořčík napomáhá využití kyslíku při svalové zátěži a je
nezbytný pro stavbu chrupavek
– 19 Kč
a zubů a je významný pro
normální funkci nervového,
118,svalového, srdečně-cévního
a imunitního systému
akční cena

99,-

Léčivý přípravek*

Beliema® Effect

INTIMNÍ
HYGIENA

10 tablet

STOP špatné náladě
• podpora duševní pohody a vyrovnání se stresem díky
vysoké dávce kozlíku lékařského
• udržení dobré a pozitivní nálady díky extraktům
šafránu, meduňky a třezalky
• L-tryptofan v unikátní synergické kombinaci
s vitamínem B6, hořčíkem a
– 34 Kč
extrakty 4 bylin

V akci také De-press, 60 tobolek,
cena 249 Kč.
Doplněk stravy*

REVALID®

198,akční cena

164,PÉČE O VLASY

120 tvrdých tobolek

1 tbl. = 21,90 Kč

60+30 tablet
1 tbl. = 5,16 Kč
• vysoce účinný v období
klimakteria
• přírodní a
nehormonální
• klinicky ověřená účinnost
kombinace extraktu
ploštičníku hroznatého
a třezalky tečkované
• ploštičník na všechny fyziologické projevy klimakteria
(návaly horka, pocení), třezalka pro zlepšení nálady
• obohaceno o vápník a vitamín
– 89 Kč
D3 pro pevnost kostí
V akci také GS Merilin, 60+30 tablet,
cena 454 Kč.
Doplněk stravy*

553,akční cena

464,-

• vaginální tablety
s laktobacily a kyselinou
mléčnou
• vhodné při kvasinkové
i bakteriální infekci

V akci také Beliema® Expert
Intim krém, 50 ml, cena
194 Kč, Beliema® Expert Intim gel,
200 ml, cena 144 Kč.
Beliema® Effect je zdravotnický
prostředek. Beliema® Expert Intim krém
a Beliema® Expert Intim gel jsou
kosmetické přípravky.*

Bepanthen® Sensiderm krém
20 g
•
•
•
•

ulevuje od svědění do 30 minut po aplikaci
obnovuje kožní bariéru, hydratuje a regeneruje
vhodný také k péči o pokožku po léčbě kortikoidy
vhodný i pro nejmenší děti a těhotné či kojící ženy

V akci také Bepanthen® Sensiderm krém, 50 g, cena 284 Kč.
Zdravotnický prostředek, L.CZ.MKT.CC.12.2017.1254*

znáte
z TV

– 50 Kč

269,akční cena

219,-

• proti vypadávání vlasů na základě
různých příčin nebo narušené
struktuře vlasů
• má přiznivý vliv na růst vlasů
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití*

– 110 Kč

729,akční cena

619,KOSMETIKA

– 22 Kč

156,akční cena

134,-

www.pharmapoint.cz

TEREZIA
Klouby fit

KLOUBY

Ibalgin® KRÉM

TOPICKÁ BOLEST

100 g

60 kapslí

5 ks

1 cps. = 4,40 Kč

• obsahuje přírodní komplex minerálů Aquamin
- přirozený zdroj vápníku a hořčíku
• obohaceno o boswelli, šípek,
– 45 Kč
rakytník a shii-take
• boswellia podporuje pohybový
309,aparát, kosti a klouby a posiluje
akční cena
jejich činnost
Doplněk stravy*

Olfen, gel

VoltaTherm
hřejivá náplast

264,-

TOPICKÁ BOLEST

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

– 30 Kč

V akci také Ibalgin® GEL, 100 g,
cena 129 Kč.
Volně prodejný lék k vnějšímu použití.
Obsahuje ibuprofenum.*

159,akční cena

129,KLOUBY

GS Condro®
DIAMANT

TOPICKÁ BOLEST

znáte
z TV

NOVINKA
• poskytuje 8 hodin tepla pro prodlouženou úlevu od
bolesti až na 24 hodin
• účinek pozorovaný při akutní nespecifické bolesti
v dolní časti zad během a po 2 dnech používaní

V akci také Voltaren 140 mg léčivá
náplast, 5 ks, cena 279 Kč.
Zdravotnický prostředek. Voltaren 140 mg
léčivá náplast je lék na vnější použití
obsahující diclofenacum natricum.*

GERIMAX PLUS

– 45 Kč

279,akční cena

234,ENERGIE

60 tablet

120 tablet
1 tbl. = 5,33 Kč

znáte
z TV
NOVINKA

• rychle a účinně ulevuje od bolesti zad, svalů a kloubů
• přípravek mohou používat dospělí
a mladiství od 14 let

– 35 Kč

V akci také Olfen 140 mg léčivé
náplasti, 5 ks, cena 209 Kč.
Léčivý přípravek pro zevní použití,
obsahuje léčivou látku diklofenak.*

TANTOGRIP®
citrón

189,akční cena

154,CHŘIPKA,
NACHLAZENÍ

Revital® C vitamin
500 mg pomeranč

• ulevuje od příznaků chřipky a nachlazení (horečka, bolest
hlavy, ucpaný nos, bolest svalů a kloubů)
• zmírňuje příznaky akutního zánětu horních cest dýchacích
• pro dospělé a děti od 12 let

Veterina*

GLUCADENT aktiv

254,ZUBNÍ PÉČE

95 g

– 21 Kč

155,akční cena

134,-

• tablety s vlákninou
• vhodný při zvýšené fyzické zátěži,
sportu, nachlazení
• příjemná forma užívání
• s příchutí pomeranče

V akci také Revital® C vitamin 500 mg
lesní jahoda, 20 šumivých tablet,
– 19 Kč
cena 59 Kč, Revital® multi
pomeranč, 20 šumivých tablet,
78,cena 69 Kč, Revital® multi malina,
akční cena
20 šumivých tablet, cena 69 Kč.

59,-

Doplněk stravy*

FYPRYST® Cat spot-on pro kočky / 1x0,5 ml
• přípravek pro nakapání na kůži
pro kočky
• účinný proti blechám a
klíšťatům
V akci také ostatní výrobky
FYPRYST®.

IMUNITA

Doplněk stravy*

299,akční cena

1 tbl. = 2,95 Kč

znáte
z TV

Tantogrip® citrón a Tantogrip® pomeranč
obsahují paracetamol a phenylephrin
hydrochlorid. Lék k vnitřnímu užití.*

639,-

Doplněk stravy*

V akci také GERIMAX 50+,
80 tablet, 254 Kč.

20 šumivých tablet

10 sáčků

V akci také TANTOGRIP® pomeranč,
10 sáčků, cena 134 Kč.

• extra silná dávka glukosamin sulfátu 1 600 mg v denní
dávce a DIAMANT FORTESCIN®
• aesin pro správné prokrvení
– 170 Kč
kloubů, vazů a šlach
• vitamín C pro tvorbu kolagenní
809,sítě kloubních chrupavek
akční cena
a menisků

Energie na každý den
• kombinace ženšenu, vitaminů a minerálů
• GGE® extrakt z kořene ženšenu přispívá ke
snížení únavy, vitalitě, duševní kondici a přirozené
obranyschopnosti organismu
– 45 Kč
• 1 tableta denně

– 20 Kč

119,akční cena

99,-

•
•
•
•

s výrazným stahujícím účinkem
při paradentóze a krvácení dásní
jako jediná na trhu s beta glukanem
udržuje dobrý stav zubů a dutiny
– 22 Kč
ústní
• s rostlinnými éterickými oleji
99,• s hojivým alantoinem pro dobrý
akční cena
stav sliznice úst
Kosmetický přípravek*

Dehinel® Plus Flavour / 2 tablety
• odčervovací tablety pro psy
• účinné proti oblým i plochým červům
• 1 tableta na 10 kg

V akci také Dehinel® Plus, 2 tablety, cena 129 Kč,
Dehinel® 230mg/20mg pro kočky, 2 tablety, cena 69 Kč.
Veterina*

77,-

VETERINA

– 22 Kč

79,akční cena

57,-

www.pharmapoint.cz

Horký nápoj v prášku
černý bez

Horký nápoj v prášku
citronový

10 sáčků
• ideální na posílení imunity
• obsahuje vitamín C a hořčík

10 sáčků
• k normální funkci imunitního systému
• ke snížení míry únavy a vyčerpání

59,-

Doplněk stravy*

- 20 %

Doplněk stravy*

47,-

KVALITA ZA PŘÍZNIVOU CENU

59,-

- 20 %

Proti kašli a nachlazení

47,-

Horký nápoj v prášku citronový

20 sáčků
• ideální pro posílení imunity a při nachlazení
• obsahuje vitamín C a magnézium

Horký nápoj na suchý kašel

20x5g
• pro zklidnění suchého kašle, sliznic a hrdla
• obsahuje arabskou gumu, která pokrývá podrážděné
sliznice jako ochranný film

129,-

Doplněk stravy*

- 17 %

107,-

99,-

Zdravotnický prostředek*

- 15 %

84,Pastilky proti kašli

40 ks
• pro zklidnění suchého kašle
a chrapotu
• vitamín C přispívá k normální
funkci imunitního systému

Islandský lišejník proti kašli

Mořská voda sprej

100 ml
• pro intenzivní čištění, proplachování nosu
a pro zvlhčování nosní sliznice
• ideální zejména v období nachlazení a alergií

119,-

Zdravotnický prostředek*

- 13 %

104,-

200 ml
• pro zklidnění suchého kašle
a chrapotu
• Islandský lišejník k ochraně sliznic
Zdravotnický prostředek*

- 16 %

129,-

Zdravotnický prostředek*

109,-

BOHATÝ BEZLEPKOVÝ
SORTIMENT

- 17 %

3
2
14
13
4
3

9
8

27
32
13
12
8
5

13
8

20
23

8
7
14
13

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

89,-

74,-

10
9

10
11
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.

