
* 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.

SPÁNEK SPÁNEK

INTIMNÍ HYGIENALOMEXIN® 600 mg
1 měkká vaginální tobolka

Lék se používá 
k léčbě kvasinkového 
zánětu pochvy 
a zevních rodidel 
(vaginální kandidózy) 
u dospívajících dívek od 16 let 
a dospělých žen.

Volně prodejný lék k vaginálnímu podání 
(do pochvy) s obsahem léčivé látky 
fenticonazoli nitras.*

SRDCE, ENERGIE

PRŮJEM JÁTRA

akční cena

– 40 Kč

159,-

199,-

GS Koenzym 
Q10 60 mg
30+30 kapslí
1 cps. = 4,82 Kč

• 60 mg  koenzymu Q10 
s vysokou vstřebatelností

• vitamin B1 pro podporu činnosti 
srdce a získávání energie

V akci také GS Koenzym Q10 
30 mg, 30+30 kapslí, cena 209 Kč.

Doplněk stravy.*

FAST SLEEP 
ústní sprej 
s melatoninem
24 ml
1 ml = 7,88 Kč

• pro rychlé usínání a klidný spánek
• snadná a rychlá aplikace
• bez návyku

Doplněk stravy.*

akční cena

– 35 Kč

164,-

199,-

akční cena

– 43 Kč

224,-

267,-

Essentiale® 300 mg
100 tvrdých tobolek

Obsahuje esenciální 
fosfolipidy se třemi 
mechanizmy podpory 
funkce jater:  
• urychluje obnovu 

jaterních buněk
• zlepšuje jejich funkci
• podporuje jejich regeneraci

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

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

akční cena

– 97 Kč

349,-

446,-

akční cena

– 40  Kč

189,-

229,-

Barny´s 
HypnoX® forte
20 tablet
1 tbl. = 8,20 Kč

Pro váš zdravý a posilující spánek

• extra silná bylinná směs** tradičně 
užívaná pro lepší komfort usínání

• oblíbený doplněk stravy na spaní

**(kozlík, chmel, mučenka, meduňka)

Doplněk stravy.*

znáte 
z TV

 pro podporu činnosti 

akční cena

– 59 Kč

289,-

348,-

1 měkká vaginální tobolka
Tasectan® DUO 
12 tablet

• rychle vyřeší akutní průjem a šetrně obnoví funkci střev
• potlačuje doprovodné bolesti břicha a křeče
• na všechny druhy průjmu
• forma pro dospělé i děti
  

V akci také  Tasectan® DUO, 
12 sáčků, cena 159 Kč.

Zdravotnický prostředek.*

100 tvrdých tobolek

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 155 lékárnách PharmaPoint
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NOVINKA

MINERÁL

RÝMA

VITAMIN

KAŠELACC® LONG
600 mg šumivé tablety, 10 tbl.

Léčí vlhký kašel. 

• má rychlý nástup účinku od 1. dne
• rozpouští hlen a usnadňuje vykašlávání
• má navíc antioxidační účinek

V akci také ACC®, 20 mg/ml sirup, 
100 ml, cena 114 Kč.

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití 
s účinnou látkou acetylcystein.*

VITAMIN

KAŠELAmbrobene 
15 mg/5 ml
sirup 100 ml

• osvědčený přípravek 
na vlhký kašel

• účinně rozpouští hlen 
a usnadňuje vykašlávání

• sirup vhodný i pro děti

V akci také Ambrobene 30 mg, 
20 tablet, cena 64 Kč.

Ambrobene, sirup; Ambrobene, tablety; jsou 
léčivé přípravky k vnitřnímu užití. Obsahují 
účinnou látku ambroxoli hydrochloridum.*

akční cena

– 56 Kč

207,-

263,-

akční cena

– 28 Kč

119,-

147,-

akční cena

– 36 Kč

184,-

220,-

BOLEST V KRKUTOPICKÁ BOLEST BOLESTIBUPROFEN 
AUROVITAS 400 mg
100 potahovaných tablet

•  užívá se ke snížení horečky
• ulevuje při bolestech hlavy, zad, 

kloubů, zubů i menstruační bolesti

Lék k vnitřnímu užití. 
Obsahuje ibuprofenum.*

akční cena

– 20 Kč

159,-

179,-

MAGNE B6®

FORTE
50 potahovaných tablet
1 tbl. = 3,68 Kč

• osvědčená kombinace hořčíku 
a vitaminu B6

• efektivní doplnění hořčíku 
na podporu psychiky, nervů 
a energie

Doplněk stravy.*

Celaskon®

long effect 500 mg
60 tobolek s prodlouženým uvolňováním

• zmírňuje a zkracuje příznaky chřipky a nachlazení
• s postupným uvolňováním vitaminu C až 12 hodin 

pro jeho lepší vstřebávání
• podpořte svoji imunitu pravidelným užíváním
• zvýšená potřeba užívání např. také 

v těhotenství, při kojení, sportu, 
namáhavé práci, po úrazech nebo 
u kuřáků

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje acidum 
ascorbicum.*

akční cena

– 50 Kč

149,-

199,-

Neo-angin®

bez cukru
24 pastilek

• ulevuje od bolesti a škrábání v krku
• dezinfi kuje ústní dutinu
• potlačuje zánět a má protivirový účinek
• pro dospělé a děti od 6 let

V akci také Neo-angin® třešeň, 24 pastilek; Neo-angin® 
šalvěj, 24 pastilek, každý za cenu 159 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 pastilky jsou léky 
k místnímu užití v ústech a krku.*

AKČNÍ
NABÍDKA
Akční ceny platí od 01. 09. 2022 do 30. 09. 2022  nebo do vyprodání zásob w w w . p h a r m a p o i n t . c z

ZÁŘÍ 2022

akční cena

– 35 Kč

164,-

199,-

VIGANTOLVIT®

D3 2000 I.U.
60 tobolek
1 tob. = 2,73 Kč

Vitamin D3:
• pro správné fungování imunitního systému
• přispívá k udržení správné funkce svalů a kostí
• podporuje vstřebávání vápníku v těle
• bez lepku a bez laktózy
• vhodný pro těhotné i kojící ženy

V akci také VIGANTOLVIT® OSTEO, 
30 tablet, cena 174 Kč.

Doplněk stravy.*

EMOXEN gel
100 g

• gel s chladivým účinkem k lokální 
léčbě bolesti pohybového aparátu

• působí proti zánětu a otoku

Emoxen gel je léčivý přípravek pro kožní 
užití. Není vázán na lékařský předpis. 
Obsahuje naproxen.*

akční cena

– 40 Kč

139,-

179,-

• ulevuje od bolesti a škrábání v krku• ulevuje od bolesti a škrábání v krku

600 mg šumivé tablety, 10 tbl.600 mg šumivé tablety, 10 tbl.

Léčí vlhký kašel. 

akční cena

– 15 Kč

104,-

119,-
akční cena

– 16 Kč

104,-

120,-

Sinex Vicks 
Aloe a Eukalyptus
0,5 mg/ml nosní sprej, 
roztok 15 ml

• nosní sprej k úlevě 
od příznaků ucpaného nosu

• uvolní ucpaný nos během několika 
minut, účinek trvá až 12 hodin

• obsahuje extrakt z aloe vera 
a eukalyptol (cineol)

Léčivý přípravek k nosnímu podání, obsahuje 
léčivou látku oxymetazolin-hydrochlorid.*

Aloe a Eukalyptus



akční cena

– 85 Kč

424,-

509,-

MULTIVITAMIN MINERÁLVITAMINMÖLLER´S 
OMEGA-3 DOUBLE
112 kapslí
1 cps. = 2,67 Kč

• vitaminy A a D přispívají 
k normální funkci 
imunitního systému

• EPA a DHA přispívají 
k normální činnosti srdce2

• DHA přispívá k udržení 
normální činnosti mozku1

a normálního stavu zraku1

• vitamin E přispívá k ochraně 
buněk před oxidativním stresem1

Při přívodu 250 mg 1DHA/2EPA 
a DHA denně.

V akci také další druhy MÖLLER´S.

Doplněk stravy.*

MAGNESIUM 
LACTATE BIOMEDICA 500 mg
100 tablet

• přípravek doplňuje hladinu hořčíku v organizmu
• hořčík napomáhá využití kyslíku při svalové zátěži
• je nezbytný pro stavbu kostí, 

chrupavek a zubů a je významný 
pro normální funkci nervového, 
svalového, srdečního-cévního 
a imunitního systému

Volně prodejné léčivo.*

TOPICKÁ BOLESTVoltaren Forte 20 mg/g gel
150 g

Analgetikum ve formě gelu proti bolesti zad, svalů a kloubů 
s účinkem až na 24h při aplikaci 2x denně ráno a večer.

Voltaren Forte 20 mg/g gel je lék k vnějšímu použití. Obsahuje diclofenacum diethylaminum.*

IMUNITA RÝMA RÝMASanorin® 1 mg/ml
nosní sprej
roztok 10 ml

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

V akci také Sanorin® 0,5 mg/ml nosní 
sprej, roztok 10 ml, cena 84 Kč.

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

TEREZIA 
Ostropestřec+Reishi Forte
60 kapslí
1 cps. = 4,40 Kč

• ostropestřec pomáhá k očistě 
jater a jejich regeneraci

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

• bez konzervačních látek

Doplněk stravy.*

akční cena

– 24 Kč

107,-

131,-
akční cena

– 59 Kč

274,-

333,-

SRDCE, MOZEK, 
ZRAK BOLESTBOLEST Ibolex® 200 mg

20 potahovaných tablet

Nová generace léku proti bolesti

• krystalicky čistý dexibuprofen 
• účinná úleva od bolesti, nižší zátěž pro tělo
• pomáhá při bolesti svalů, kloubů, 

šlach a kostí, jako je např. bolest 
zad

• Ibolex® - čistě proti bolesti

Lék k vnitřnímu užití. 
Obsahuje dexibuprofenum.*

akční cena

– 50 Kč

299,-

349,-
akční cena

– 41 Kč

124,-

165,-

akční cena

– 65 Kč

264,-

329,-

PHYSIOMER®

Hypertonický
135 ml

• čistí nosní sliznici a pomáhá 
tak odstraňovat viry 
a bakterie

• snižuje otok nosní sliznice 
při rýmě

• 100% přírodní, bohatý 
na minerály

• vhodný i pro dlouhodobé použití

V akci také další přípravky 
PHYSIOMER®.

Zdravotnický prostředek.*

• rychlá úleva od bolesti hlavy, 
zubů, svalů, zad 
a menstruační bolesti

• snižuje horečku a zmírňuje zánět
• tablety s půlící rýhou 

Lék k vnitřnímu užití. 
Obsahuje ibuprofenum 400 mg.*

IBUMAX® 400 mg
50 potahovaných tablet

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

GS Extra Strong 
Multivitamin
60+60 tablet
1 tbl. = 3,53 Kč

• vyvážené složení vitaminů, 
minerálů + STRONG 
KOMPLEX (extra dávka 
vitaminu C, lutein, activin, 
echinacea)

• extra silný, extra účinný

V akci také GS Extra Strong 
Multivitamin 50+, 90+30 tablet, 
cena 464 Kč.

Doplněk stravy.*

OMEGA-3 DOUBLE

akční cena

– 36 Kč

209,-

245,-
akční cena

– 14 Kč

84,-

98,-

GS Omega 3 
CITRUS+D3

100+50 kapslí
1 cps. = 1,83 Kč

• 3000 mg vysoce čištěného 
rybího oleje v denní dávce, 
obohaceno o vitamin D3

pro podporu imunity
• DHA a EPA v denní dávce 250 mg 

přispívají ke správné činnosti srdce
• DHA navíc v dávce 250 mg 

podporuje správnou činnost 
mozku a zdravý zrak

V akci také GS Omega 3 CITRUS+D3, 
60+30 kapslí, cena 184 Kč.

Doplněk stravy.*

akční cena

– 12 Kč

77,-

89,-

20 potahovaných tablet

akční cena

– 110 Kč

399,-

509,-



akční cena

– 85 Kč

424,-

509,-

MULTIVITAMIN MINERÁLVITAMINMÖLLER´S 
OMEGA-3 DOUBLE
112 kapslí
1 cps. = 2,67 Kč

• vitaminy A a D přispívají 
k normální funkci 
imunitního systému

• EPA a DHA přispívají 
k normální činnosti srdce2

• DHA přispívá k udržení 
normální činnosti mozku1

a normálního stavu zraku1

• vitamin E přispívá k ochraně 
buněk před oxidativním stresem1

Při přívodu 250 mg 1DHA/2EPA 
a DHA denně.

V akci také další druhy MÖLLER´S.

Doplněk stravy.*

MAGNESIUM 
LACTATE BIOMEDICA 500 mg
100 tablet

• přípravek doplňuje hladinu hořčíku v organizmu
• hořčík napomáhá využití kyslíku při svalové zátěži
• je nezbytný pro stavbu kostí, 

chrupavek a zubů a je významný 
pro normální funkci nervového, 
svalového, srdečního-cévního 
a imunitního systému

Volně prodejné léčivo.*

TOPICKÁ BOLESTVoltaren Forte 20 mg/g gel
150 g

Analgetikum ve formě gelu proti bolesti zad, svalů a kloubů 
s účinkem až na 24h při aplikaci 2x denně ráno a večer.

Voltaren Forte 20 mg/g gel je lék k vnějšímu použití. Obsahuje diclofenacum diethylaminum.*

IMUNITA RÝMA RÝMASanorin® 1 mg/ml
nosní sprej
roztok 10 ml

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

V akci také Sanorin® 0,5 mg/ml nosní 
sprej, roztok 10 ml, cena 84 Kč.

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

TEREZIA 
Ostropestřec+Reishi Forte
60 kapslí
1 cps. = 4,40 Kč

• ostropestřec pomáhá k očistě 
jater a jejich regeneraci

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

• bez konzervačních látek

Doplněk stravy.*

akční cena

– 24 Kč

107,-

131,-
akční cena

– 59 Kč

274,-

333,-

SRDCE, MOZEK, 
ZRAK BOLESTBOLEST Ibolex® 200 mg

20 potahovaných tablet

Nová generace léku proti bolesti

• krystalicky čistý dexibuprofen 
• účinná úleva od bolesti, nižší zátěž pro tělo
• pomáhá při bolesti svalů, kloubů, 

šlach a kostí, jako je např. bolest 
zad

• Ibolex® - čistě proti bolesti

Lék k vnitřnímu užití. 
Obsahuje dexibuprofenum.*

akční cena

– 50 Kč

299,-

349,-
akční cena

– 41 Kč

124,-

165,-

akční cena

– 65 Kč

264,-

329,-

PHYSIOMER®

Hypertonický
135 ml

• čistí nosní sliznici a pomáhá 
tak odstraňovat viry 
a bakterie

• snižuje otok nosní sliznice 
při rýmě

• 100% přírodní, bohatý 
na minerály

• vhodný i pro dlouhodobé použití

V akci také další přípravky 
PHYSIOMER®.

Zdravotnický prostředek.*

• rychlá úleva od bolesti hlavy, 
zubů, svalů, zad 
a menstruační bolesti

• snižuje horečku a zmírňuje zánět
• tablety s půlící rýhou 

Lék k vnitřnímu užití. 
Obsahuje ibuprofenum 400 mg.*

IBUMAX® 400 mg
50 potahovaných tablet

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

GS Extra Strong 
Multivitamin
60+60 tablet
1 tbl. = 3,53 Kč

• vyvážené složení vitaminů, 
minerálů + STRONG 
KOMPLEX (extra dávka 
vitaminu C, lutein, activin, 
echinacea)

• extra silný, extra účinný

V akci také GS Extra Strong 
Multivitamin 50+, 90+30 tablet, 
cena 464 Kč.

Doplněk stravy.*

OMEGA-3 DOUBLE

akční cena

– 36 Kč

209,-

245,-
akční cena

– 14 Kč

84,-

98,-

GS Omega 3 
CITRUS+D3

100+50 kapslí
1 cps. = 1,83 Kč

• 3000 mg vysoce čištěného 
rybího oleje v denní dávce, 
obohaceno o vitamin D3

pro podporu imunity
• DHA a EPA v denní dávce 250 mg 

přispívají ke správné činnosti srdce
• DHA navíc v dávce 250 mg 

podporuje správnou činnost 
mozku a zdravý zrak

V akci také GS Omega 3 CITRUS+D3, 
60+30 kapslí, cena 184 Kč.

Doplněk stravy.*

akční cena

– 12 Kč

77,-

89,-

20 potahovaných tablet

akční cena

– 110 Kč

399,-

509,-

RÝMA

MULTIVITAMINMarťánci®

Gummy Echinacea
50 ks
1 ks = 3,08 Kč

VŠIKalciový sirup
100 ml
1 ml = 1,24 Kč

• příjemná 
vanilková příchuť

• může se podávat s jídlem i nalačno
• vhodný pro dospělé, mladistvé, 

děti od narození, těhotné i kojící 
ženy

Doplněk stravy.*

MINERÁL

akční cena

– 62 Kč

357,-

419,-

Nasivin® Sensitive 
pro děti
0,25 mg/ml nosní sprej, 
roztok 10 ml

• sprej proti rýmě pro děti 
od 1 do 6 let

• uleví od ucpaného nosu 
při rýmě a působí protivirově

• sprej – pohodlné a přesné 
podání dětem od 1 roku

• neobsahuje konzervační 
látky a účinek přetrvává 
až 12 hodin

V akci také Nasivin® Sensitive, 
0,5 mg/ml nosní sprej, roztok 
10 ml, cena 97 Kč.

Nasivin® Sensitive pro děti 0,25 mg/ml nosní 
sprej, roztok je lék k nosnímu podání 
s léčivou látkou oxymetazolin-hydrochlorid.*

• multivitaminy pro děti 
s echinaceou, 
vitaminem C a zinkem 
pro podporu imunitního systému

• oblíbení želatinoví Marťánci 
s příchutí třešně a jahody

Doplněk stravy.*

VITAMIN

1+1

KAŠELROBITUSSIN 
ANTITUSSICUM na suchý 
dráždivý kašel 7,50 mg/5 ml
sirup 100 ml

• efektivní úleva od suchého 
dráždivého kašle

• bez cukru
• pro dospělé a děti od 6 let

V akci také ROBITUSSIN 
EXPECTORANS na odkašlávání 
100 mg/5 ml, sirup 100 ml, 
cena 179 Kč.

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.*

Junior-angin 
pro děti
24 pastilek

BOLEST V KRKU

BABY IMUN sirup s hlívou a rakytníkem 
hruška, malina, višeň nebo jablko
100 ml
1 ml = 2,14 Kč

• hlíva s deklarovaným množstvím betaglukanů – 118,2 mg v 1 lžičce
• rakytník podporuje imunitu
• bez konzervantů, umělých sladidel a barviv
• vhodné pro děti již od 1 roku

Doplněk stravy.*

ČAJ

Prémiový přípravek na podporu imunity, 
který se skládá z komplexu 3 látek:
• vitaminu C s postupným uvolňováním
• vitaminu D
• zinku

Doplňky stravy.*

Cetebe® IMMUNITY Forte / 60 kapslí

akční cena

– 16 Kč

104,-

120,-

LEROS Dětský 
čaj cesty dýchací
20 sáčků
1 sáček = 2,45 Kč

Bylinná čajová směs, 
vhodná pro doplnění 
pitného režimu dětí 
zvláště v období 
zvýšeného výskytu nachlazení.

V akci také další čajové 
směsi LEROS.

Doplněk stravy.*

PARANIT Extra 
Silný Sprej
100 ml

• odstraní vši do 5 minut
• chrání před opakovanou 

nákazou až 72 hodin díky 
obsahu faktoru na ochranu 
proti vším**

• klinicky prokázaná 
100% účinnost**

• stačí 1 aplikace
• bez silikonů, pro děti 

od 1 roku

**Ochrana faktorem LPF a aktivita proti vším byla prokázána 
ex vivo. Paranit sprej zabíjí 100 % 
vší a téměř 100 % hnid.

V akci také další přípravky 
PARANIT.

Zdravotnický prostředek.*

AKČNÍ NABÍDKA ZÁŘÍ 2022

IMUNITA

• pastilky s jahodovou příchutí pro děti od 4 let
• díky islandskému lišejníku ulevují od bolesti v krku
• zklidňují podrážděné sliznice
• působí antisepticky v ústní dutině

V akci také Junior-angin sirup 
pro děti, 100 ml, cena 194 Kč; 
Junior-angin lízátka pro děti, 
8 ks, cena 149 Kč.

Junior-angin jsou zdravotnické prostředky.*

akční cena

– 20 Kč

169,-

189,-
akční cena

– 50 Kč

179,-

229,-

čaj cesty dýchacíčaj cesty dýchací

akční cena

– 20 Kč

49,-

69,-

akční cena

– 45 Kč

154,-

199,-
akční cena

– 29 Kč

124,-

153,-

Nyní 
k nákupu Cetebe®

IMMUNITY Forte 
30 kapslí navíc 

za 0,01 Kč

akční cena za ks

– 55 Kč

214,-

269,-



* 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.

SPÁNEK SPÁNEK

INTIMNÍ HYGIENALOMEXIN® 600 mg
1 měkká vaginální tobolka

Lék se používá 
k léčbě kvasinkového 
zánětu pochvy 
a zevních rodidel 
(vaginální kandidózy) 
u dospívajících dívek od 16 let 
a dospělých žen.

Volně prodejný lék k vaginálnímu podání 
(do pochvy) s obsahem léčivé látky 
fenticonazoli nitras.*

SRDCE, ENERGIE

PRŮJEM JÁTRA

akční cena

– 40 Kč

159,-

199,-

GS Koenzym 
Q10 60 mg
30+30 kapslí
1 cps. = 4,82 Kč

• 60 mg  koenzymu Q10 
s vysokou vstřebatelností

• vitamin B1 pro podporu činnosti 
srdce a získávání energie

V akci také GS Koenzym Q10 
30 mg, 30+30 kapslí, cena 209 Kč.

Doplněk stravy.*

FAST SLEEP 
ústní sprej 
s melatoninem
24 ml
1 ml = 7,88 Kč

• pro rychlé usínání a klidný spánek
• snadná a rychlá aplikace
• bez návyku

Doplněk stravy.*

akční cena

– 35 Kč

164,-

199,-

akční cena

– 43 Kč

224,-

267,-

Essentiale® 300 mg
100 tvrdých tobolek

Obsahuje esenciální 
fosfolipidy se třemi 
mechanizmy podpory 
funkce jater:  
• urychluje obnovu 

jaterních buněk
• zlepšuje jejich funkci
• podporuje jejich regeneraci

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

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

akční cena

– 97 Kč

349,-

446,-

akční cena

– 40  Kč

189,-

229,-

Barny´s 
HypnoX® forte
20 tablet
1 tbl. = 8,20 Kč

Pro váš zdravý a posilující spánek

• extra silná bylinná směs** tradičně 
užívaná pro lepší komfort usínání

• oblíbený doplněk stravy na spaní

**(kozlík, chmel, mučenka, meduňka)

Doplněk stravy.*

znáte 
z TV

 pro podporu činnosti 

akční cena

– 59 Kč

289,-

348,-

1 měkká vaginální tobolka
Tasectan® DUO 
12 tablet

• rychle vyřeší akutní průjem a šetrně obnoví funkci střev
• potlačuje doprovodné bolesti břicha a křeče
• na všechny druhy průjmu
• forma pro dospělé i děti
  

V akci také  Tasectan® DUO, 
12 sáčků, cena 159 Kč.

Zdravotnický prostředek.*

100 tvrdých tobolek

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

BOHATÝ BEZLEPKOVÝ 
SORTIMENT

9

8

10

32

3
14

23

4

12

8

8 

10
25

14

Vámi vybrané produkty na bezlepek.pharmapoint.cz
si můžete vyzvednout ve více než 155 lékárnách PharmaPoint

BOHATÝ BEZLEPKOVÝ 
SORTIMENT

6

5

8

28

2
13

18

3

9

17

5 

6
24

11

NOVINKA

Výdejna 
Kostelec na Hané

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Naše motto: Spojení tradice a kvality

Přijďte se přesvědčit, že úsměv, profesionalita 
a vstřícné jednaní jsou naším standardem.

Jsme tu pro Vás.

LÉKÁRNA VAŠE SRDCOVKA 
OTEVÍRACÍ DOBA:

Po-Pá: 7:30 – 18:00
So: 8:00 – 12:00

ADRESA
nám. T.G.Masaryka 18, Prostějov

KONTAKT:
tel.: 582 345 831

e-mail: lekarna@vasesrdcovka.cz

VÝDEJNA KOSTELEC NA HANÉ
OTEVÍRACÍ DOBA:

Po, St, Čt, Pá:  8:00 – 13:00
Út:  8:00 – 17:00

ADRESA:
B.Němcové 846, Kostelec na Hané

KONTAKT:
tel.: 582 373 218

e-mail: kostelec@lekarnaprostejov.cz

Lékárna 
Vaše Srdcovka


