Péče o dítě

AKČNÍ NABÍDKA

www.pharmapoint.cz

ZÁŘÍ–ŘÍJEN 2022
Akční ceny platí od 12. 9. do 9. 10. 2022 nebo do vyprodání zásob

Vibovit Imunity

IMUNITA

50 ks
1 ks = 3,28 Kč

Sambucus Immuno
Kids sirup

IMUNITA

IMUNITA

BioGaia Protectis
probiotické kapky s vitaminem D

IMUNITA

120 ml

10 ml

RAKYTNÍČEK
multivitaminové želatinky
s rakytníkem

100 ml = 111,67 Kč

1 ml = 57,90 Kč

70 ks
1 ks = 2,91 Kč

• želé multivitaminy
pro děti s příchutí černého bezu
• obsahují komplex 11 vitaminů a minerálů pro podporu
zdravé imunity dětí nejen v sychravém počasí
• s vysokým obsahem vitaminů D a C,
s přírodními barvivy a aroma
V akci také
Vibovit Dino, 50 ks, cena 164 Kč;
Vibovit Farma, 50 ks, cena 164 Kč.
Doplněk stravy. Neslouží jako náhrada
pestré a vyvážené stravy.*

– 31 Kč

195,akční cena

164,HOREČKA

Thermoval Baby
bezdotykový infračervený
teploměr
®

PRO PODPORU
IMUNITY

• extrakt z plodů černého bezu
na podporu imunity a zdraví
dýchacích cest
• bez cukru, slazeno sirupem z agáve
V akci také
Sambucus Immuno Kids želatinové
bonbony, 60 ks, cena 149 Kč.
Doplněk stravy.*

PROSPAN 7 mg/ml
®

– 35 Kč

169,akční cena

134,KAŠEL

sirup 100 ml

• 10 µg vitaminu D
v denní dávce
• patentovaný kmen
živých bakterií
L. reuteri Protectis®
• pro děti od 2. týdne

– 90 Kč

669,-

V akci také
BioGaia Protectis s vitaminem D,
30 tablet, cena 309 Kč.

akční cena

579,-

Doplněk stravy.*

NOS

HUMER Hygiena nosu
100% mořská voda
pro děti

•
•
•
•

záruka 5 let
tichý provoz
optický alarm při horečce
měří teplotu lidského těla, kojenecké
láhve i pokoje

Zdravotnický prostředek.*

Sunar®
Premium 2, 3 a 4

– 300 Kč

1299,akční cena

999,DĚTSKÁ VÝŽIVA

700 g

Léčivý přípravek k perorálnímu užití.
Obsahuje účinnou látku Hederae helicis
folii extractum siccum.*

Frida Baby® Windi®
rektální katetr

– 25 Kč

179,akční cena

154,BOLEST BŘICHA

10 ks

100 g = 55,57 Kč

V akci také
další druhy RAKYTNÍČEK.
Doplněk stravy.*

Barny´s Kolostrum
s beta-glukany

– 45 Kč

249,akční cena

204,IMUNITA

30 kapslí
1 cps. = 9,63 Kč

150 ml

• sirup se používá k léčbě
akutních zánětů dýchacích
cest provázených kašlem
• přípravek uvolňuje hleny
v dýchacích cestách, usnadňuje
vykašlávání a ulevuje od kašle
• rostlinný léčivý přípravek je možné
úžívat od narození

• oblíbené želatinky s vitaminy
a rakytníkem na podporu imunity
• mají skvělou chuť díky obsahu
ovocné šťávy
• bez konzervačních látek, umělých
barviv a sladidel

• prevence a pomocná léčba infekcí
horních cest dýchacích
• zvlhčuje nosní sliznici v suchém
prostředí, odstraňuje nečistoty
z nosní sliznice (cizorodé částice,
prach, alergeny, …)
• vhodné pro každodenní hygienu
nosu a pro dlouhodobé používání
• 100% přírodní složení
• vhodné i pro těhotné
V akci také HUMER mořská voda
hypertonická, 50 ml, cena 209 Kč;
HUMER mořská voda pro dospělé,
150 ml, cena 217 Kč.

Podpora zdraví a imunity1 přirozenou cestou

– 52 Kč

269,akční cena

217,-

Zdravotnické prostředky.*

ZAŽÍVÁNÍ

• více kolostra se značkovými
beta-glukany Yestimun®
• 1vitamin C, selen a zinek
pro správnou funkci imunitního
systému
Doplněk stravy.*

Espumisan®
100 mg/ml perorální kapky

BioLac Baby drops

emulze 50 ml

1 ml = 34,00 Kč

– 70 Kč

359,akční cena

289,ZAŽÍVÁNÍ

6 ml

znáte
z TV
Frida Baby Windi je dutá
trubička vynalezená lékaři,
která bezpečně a přirozeně
ulevuje od plynatosti, zácpy
a zklidňuje koliku.

•
•
•
•

naše nejlepší receptura
bez palmového oleje
ještě více mléčného tuku s MFGM
nová praktická dóza

Potravina pro zvláštní výživu.*

Vitar Kids Omega 3
+ vitaminy D3 + E

– 60 Kč

449,akční cena

389,IMUNITA

• určeno pro děti od prvního
dne života do 12 měsíců věku dítěte
• jednoduché a bezpečné použití
• bez nutnosti požití kapek či jiných
léčebných prostředků
• recyklovatelné
• vynalezeno lékaři
• klinicky testováno
Zdravotnický prostředek tř. 1.*

SANIMUN sirup
pro děti

60 kapslí

120 ml

1 cps. = 3,73 Kč

100 ml = 103,33 Kč

• přináší úlevu
od nadýmání a plynatosti
• je vhodný pro všechny
věkové kategorie, tedy
i kojence, děti a mladistvé
• u kojenců je důležité správné dávkování:
5-10 kapek před každým kojením

– 66 Kč

290,akční cena

224,IMUNITA

V akci také Espumisan® 100 mg/ml
perorální kapky, emulze 30 ml,
cena 134 Kč; Espumisan® 40 mg,
100 měkkých tobolek, cena 154 Kč.
Volně prodejný lék Espumisan® kapky
obsahuje simetikon. K vnitřnímu užití.*

Rybilka NEO®

– 40 Kč

244,akční cena

204,PÉČE O TĚLO

100 ml

Příznivého účinku je dosaženo při denním příjmu 250 mg DHA denně.
Příznivého účinku je dosaženo při denním příjmu 250 mg EPA a DHA denně.

V akci také Vitar Kids Multivitaminy
+ kolostrum, 45 tablet, cena 114 Kč;
Vitar Kids Multivitamin želé, 50 ks,
cena 114 Kč; Vitar Kids Multivitamin
effervescent, 20 tablet, cena 54 Kč.
Doplňky stravy.*

Camilia®

270,akční cena

204,ZUBY

• zmírní potíže při růstu
zoubků
• působí na více příznaků
• snadno použitelné
jednorázové obaly
• homeopatie vhodná
pro kojence a batolata

• omega 3 měkké želatinové kapsle
s příchutí TUTTI-FRUTTI
• bez pachuti rybího oleje
• pro podporu normální činnosti
mozku1, zraku1 a srdeční činnosti2
2

Doplněk stravy.*

– 66 Kč

30 jednodávkových obalů

Vitaminy pro školáky

1

• mikroenkapsulace
zlepšuje přežití bakterií
a zvyšuje jejich pozitivní účinky
• díky této technologii
ho lze uchovávat při pokojové
teplotě i po otevření
• jednoduché podávání
• kapky neobsahují konzervanty,
umělá sladidla ani barviva

– 80 Kč

304,akční cena

224,-

• na podporu imunity
• snižuje výskyt a dobu trvání
rýmy a příznaků nachlazení
Doplněk stravy. Vitamin C, D a zinek
přispívají k normální funkci imunitního
systému.*

– 135 Kč

259,akční cena

124,-

•
•
•
•

dětská mast k péči o pokožku se sklonem k opruzeninám
komplexní složení pěti pečujících látek
zklidňuje podrážděnou pokožku
– 47 Kč
bez konzervantů a parfemace

V akci také
Rybilka NEO® s panthenolem dětské
ubrousky, 72 ks, cena 57 Kč.
Kosmetický přípravek.*

156,akční cena

109,-

V akci také
Camilia®, 10 jednodávkových obalů,
cena 179 Kč.
CAMILIA® je homeopatický léčivý přípravek
užívaný tradičně v homeopatii ke zmírnění
potíží spojených s růstem zubů u kojenců
a batolat jako jsou např. bolesti
při prořezávání zubů, podrážděnost, červené
tváře, průjem. Lék k vnitřnímu užití.*

– 92 Kč

499,akční cena

407,-

* 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.

