
MINERÁL

KAŠEL

VITAMIN

BOLEST V KRKU

MINERÁL

KAŠELLEVOPRONT®

kapky 15 ml

• ulevuje od suchého  
a dráždivého kašle

• při tlumení kašle působí  
přímo v dýchacích cestách  
bez nežádoucího ovlivnění mozku

• kapky a sirup pro děti od 2 let  
a dospělé, tablety od 12 let

V akci také LEVOPRONT® tablety 
60 mg, 10 tablet; LEVOPRONT® 
sirup, 120 ml, každý za cenu  
129 Kč.

LEVOPRONT® obsahuje levodropropizin. 
Lék k vnitřnímu užití.*

akční cena

– 36 Kč

169,-

205,-

akční cena

– 20 Kč

159,-

179,-

akční cena

– 58 Kč

224,-

282,-

akční cena

– 30 Kč

129,-

159,-

akční cena

– 27 Kč

129,-

156,-

CHŘIPKA,  
NACHLAZENÍCOLDREX®  

MAXGRIP citron
10 sáčků

JÁTRA

• nejprodávanější horký 
nápoj na chřipku  
a nachlazení v ČR**

• díky paracetamolu 
snižuje horečku, 
odstraňuje bolest hlavy, 
bolest v krku

• s přídavkem léčivé látky 
na uvolnění ucpaného 
nosu a s vitaminem C

**Iqvia sell out data kategorie 
01B1 MAT 04/2022.

V akci také COLDREX® MAXGRIP 
lesní ovoce, 10 sáčků, cena 187 Kč; 
COLDREX® tablety, 24 tablet, cena 
144 Kč.

Lék k vnitřnímu užití.*

RÝMA

akční cena

– 30 Kč

187,-

217,-

akční cena

– 30 Kč

129,-

159,-

Magnesii Lactici  
0.5 tbl. Medicamenta
100 tablet

• čistý hořčík ve formě laktátu (51 mg v 1 tbl.)
• léčba hypomagnezémie
• podpůrná léčba při kardiovaskulárních  

onemocněních
• vhodný u pacientů  

s diabetes mellitus
• vhodný pro těhotné a kojící

Lék s účinnou látkou magnesii lactas 
dihydricus k vnitřnímu užití.*
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MAGNE B6®  
470 mg/5 mg
100 obalených tablet

• 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  

V akci také MAGNE B6® FORTE, 
50 potahovaných tablet, cena 
184 Kč.

MAGNE B6® je lék k vnitřnímu užití.*

VIGANTOLVIT®  
D3 2000 I.U.
60 tobolek
1 tob. = 2,82 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 179 Kč.

Doplněk stravy.*

MUCONASAL®  
PLUS
10 ml

• 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.*

akční cena

– 29 Kč

109,-

138,-

znáte  
z TV

znáte  
z TV

Neo-angin®  
bez cukru
24 pastilek

• ulevuje od bolesti a škrábání v krku
• dezinfikuje 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.*

ACC® 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

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

akční cena

– 92 Kč

354,-

446,-

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.*
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KLOUBY KLOUBY

akční cena

– 230 Kč

1309,-

1539,-

ALAVISTM MAXIMA  
Triple Blend Extra Silný  
+ ALAVISTM MAXIMA Trau-MAX
700 g
100 g = 187,00 Kč

• přípravek určený pro peči o Vaše klouby
• nechutná, ale funguje!!!
• velmi vhodné pro dlouhodobé 

užívaní
• v limitované edici s AlavisTM 

Maxima Trau-MAX emulgelem  
pro rychlou úlevu

Doplněk stravy.*

akční cena

– 237 Kč

614,-

851,-

VITAMINMÖLLER´S OMEGA 3
2x 250 ml
100 ml = 107,80 Kč

• rybí olej z norské 
přírody s tradicí  
od roku 1854

• bohatý zdroj 
Omega-3 mastných 
kyselin EPA a DHA

• vysoký obsah 
vitaminu D

• výborná citronová příchuť

V akci také další druhy MÖLLER´S.

Doplněk stravy.*

Centrum pro ženy
60+30 tablet
1 tbl. = 5,52 Kč

Kompletní  
multivitamin  
s minerály  
a stopovými prvky vytvořen  
speciálně pro potřeby žen pro podporu imunity¹  
v limitovaném vánočním balíčku + měsíc užívání NAVÍC.

¹Vitamin C přispívá k normální funkci 
imunitního systému.

V akci také Centrum pro muže, 
60+30 tablet, cena 497 Kč.

Doplněk stravy.*

MULTIVITAMIN

akční cena

– 122 Kč

497,-

619,-

PROSTATACemio RED3
90+15 kapslí
1 cps. = 5,70 Kč

• 2x silnější složení  
pro péči o prostatu**, 
potenci a vitalitu

• slivoň africká  
k podpoře zdraví  
prostaty, maca  
k podpoře sexuálního  
zdraví a sibiřský ženšen  
k podpoře vitality

**Nové, silnější složení s obsahem  
2× více slivoně africké.

Doplněk stravy.*

MULTIVITAMIN

akční cena

– 31 Kč

164,-

195,-

akční cena

– 154 Kč

599,-

753,-

• čistý krystalický kolagen  
ve formě měkkých, snadno 
polykatelných kostiček

• bez barviv a přídavných látek
• balení 120+30 kostiček navíc,  

na 5 měsíců užívání – stačí pouze 
1 kostička denně

Doplněk stravy.*

COLAFIT
120+30 kostiček
1 kostička = 4,09 Kč

Cemio Kamzík®

120 kapslí
1 cps. = 4,99 Kč

• 2x silnější složení  
s jedinečnými  
přírodními kolageny  
NATIV.COL™

• vitamin C pro správnou  
tvorbu kolagenu v kloubních chrupavkách

V akci také  
Cemio Kamzíkova konopná mast 
hřejivá, 200 ml; Cemio Kamzíkova 
konopná mast chladivá, 200 ml, 
každý za cenu 209 Kč.

Doplněk stravy. Konopné masti jsou 
zdravotnické prostředky.*

KLOUBY, VAZY, 
ŠLACHY

akční cena

– 121 Kč

599,-

720,-

PÉČE O TĚLO

akční cena

– 35 Kč

284,-

319,-

Bepanthen® Baby / 100 g

Prověřená ochrana pro miminka i maminky
• pomáhá chránit zadeček před vznikem opruzenin 
• hydratuje a přirozeně regeneruje
• bez barviv a parfemace
• péče o prsní bradavky a suchou pokožku

V akci také Bepanthen® Baby, 30 g, cena 129 Kč.
Kosmetický přípravek. CH-20220209-119.*

IMUNITARAKYTNÍČEK+ multivitaminové želatinky
vánoční koule - červená, modrá nebo tyrkysová
50 ks
1 ks = 4,08 Kč

• oblíbené želatinky s 9 vitaminy a rakytníkem na podporu imunity
• skvělá ovocná chuť
• bez konzervantů
• v originálním vánočním balení

Doplněk stravy.*

akční cena

– 60 Kč

539,-

599,-

znáte  
z TV

akční cena za ks

– 15 Kč

204,-

219,-

• 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.*

Vibovit Imunity
50 ks
1 ks = 3,28 Kč

 limitovaná 
edice

znáte  
z TV

znáte  
z TV

znáte  
z TV
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edice

znáte  
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znáte  
z TV

znáte  
z TV
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* 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.

akční cena

– 50 Kč

399,-

449,-
akční cena

– 103 Kč

314,-

417,-

akční cena

– 35 Kč

154,-

189,-

IMUNITAIMUNITA

BOLEST V KRKUOROFAR®

24 pastilek

• úleva od bolesti v krku
• působí proti virům, bakteriím 

i kvasinkám
• léčí infekci

OROFAR® je volně prodejný léčivý 
přípravek k rozpuštění v ústech.*

TEREZIA  
Hlíva ústřičná + lactobacily
60+60 kapslí
1 cps. = 3,33 Kč

• nejsilnější hlíva na trhu**
• hlíva z českých pěstíren
• šípek podporuje imunitní systém
• bez konzervačních látek

** Nejvyšší obsah deklarovaných 
betaglukanů. Dle průzkumu z lékáren, 
červen 2021.

Doplněk stravy.*

akční cena

– 32 Kč

127,-

159,-

BOLEST V KRKUSeptabene®  
citron a bezový květ  
3 mg/1 mg
16 pastilek

• trojí účinek proti bolesti v krku:  
protizánětlivý, analgetický a antiseptický

• snižuje lokální známky zánětu v krku: bolest, zarudnutí, 
otok

V akci také Septabene® eukalyptus 
3 mg/1 mg, 16 pastilek, cena  
127 Kč; Septabene® orální sprej, 
30 ml, cena 144 Kč.

Léky k orálnímu užití.*

akční cena

– 40 Kč

124,-

164,-

BOLESTBOLESTNUROFEN Rapid  
400 mg
30 měkkých tobolek

Rychlá a učinná úleva od horečky a bolesti, včetně bolesti 
hlavy, zad, zubů, či při menstruaci.

V akci také  
NUROFEN Rapid 400 mg,  
20 měkkých tobolek, cena 104 Kč.

Léky k vnitřnímu užití. Obsahují 
ibuprofen.*

akční cena

– 45 Kč

194,-

239,-

IMUNITA

IMUNITA

akční cena

– 28 Kč

127,-

155,-

BOLEST

Herba-C RAPID
45+15 tablet NAVÍC
1 tbl. = 4,31 Kč

• výhodné balení  
pro akutní  
podporu imunity a dýchacích cest

• vysoká dávka vitaminu C a zinku 
pro podporu imunity, bylinné 
výtažky z echinacey pro podporu 
dýchacích cest

Doplněk stravy.*

• dlouhodobá  
podpora imunity  
s českou patentovanou  
ochranou ProteQuine®  
a komplexem vitaminů C1, D a Zn

• působí již při rozpouštění v ústech

V akci také Preventan® Junior  
KOMPLEX D3 400 IU, 120 tablet, 
cena 539 Kč.

1Vitamin C přispívá k normální funkci  
imunitního systému.

Doplněk stravy.*

Preventan®  
KOMPLEX D3 1000 IU
120 tablet
1 tbl. = 4,49 Kč

akční cena

– 110 Kč

539,-

649,-

Betaglukan  
IMU 200 mg
60 tobolek
1 tob. = 5,23 Kč

• přípravek obsahující přírodní kvasničné 
betaglukany s garantovanou 
čistotou min. 80%, vlákninu inulín 
a vitamin D pro podporu normální 
funkce imunitního systému

• vhodný pro dlouhodobé užívání

Doplněk stravy.*

CETALGEN  
500 mg/200 mg
20 tablet

• léčba krátkodobé středně silné bolesti a horečky
• tlumí bolest hlavy, zad, zubů  

i menstruační bolesti
• rychlá úleva, silný účinek  

po dobu 9 hodin
• kombinace 500 mg paracetamolu 

a 200 mg ibuprofenu

Lék k vnitřnímu užití.*

znáte  
z TV

• 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

akční cena

– 12 Kč

77,-

89,-
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KAŠEL KAŠELSinecod 1,5 mg/ml
sirup 200 ml

• proti suchému,  
dráždivému kašli  
různého původu

• vhodný pro děti  
od 3 let a dospělé

• velmi dobře snášen  
i při vysokém  
dávkovaní

V akci také  
Sinecod 50 mg tablety  
s prodlouženým uvolňováním,  
10 ks, cena 189 Kč.

Sinecod 1,5 mg/ml sirup a Sinecod  
50 mg tablety s prodlouženým 
uvolňováním jsou léky k vnitřnímu užití. 
Obsahují butamirati citras.*

KAŠEL

akční cena

– 50 Kč

179,-

229,-

TEREZIA NEKAŠLI  
100% přírodní bylinný sirup
150 ml

• 100% přírodní sirup  
s bylinnými extrakty

• lahodná chuť
• vhodný na suchý i vlhký kašel

V akci také TEREZIA NEKAŠLI 
Junior přírodní bylinný sirup,  
150 ml, cena 139 Kč.

Zdravotnický prostředek.*

VITAMIN

akční cena

– 20 Kč

59,-

79,-
akční cena

– 50 Kč

179,-

229,-

CHŘIPKA,  
NACHLAZENÍ

akční cena

– 36 Kč

149,-

185,-

ZAŽÍVÁNÍLINEX® FORTE
28 tobolek
1 tob. = 8,11 Kč

Obsahuje PROBIOTIKA a PREBIOTIKA.

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

dospívající a dospělé

Doplněk stravy. Obsahuje bakterie 
Lactobacillus acidophilus  
a Bifidobacterium animalis subsp.lactis. 
Není určen k náhradě pestré stravy.*

Femibion® 2 
Těhotenství
(4 týdenní balení)  
28 tablet + 28 tobolek

• jedinečné složení  
pro specifické potřeby  
Vás i Vašeho miminka  
ve 2. a 3. trimestru těhotenství

• obsahuje kyselinu listovou a aktivní folát Metafolin®, 
přispívající k růstu zárodečných tkání včetně placenty, 
dále vitamin D3, lutein

• obsahuje také DHA pro zdravý vývoj mozku i očí plodu
• obohacený o železo, zinek,  

selen a hořčík
• od 13. týdne těhotenství  

do porodu
• neobsahuje lepek ani laktózu

Doplněk stravy.*

VITAMIN

akční cena

– 52 Kč

227,-

279,-

• odstraňuje příznaky chřipky a nachlazení: horečka, ucpaný nos, bolest hlavy, bolest v krku
• díky kofeinu působí také proti únavě a ospalosti

V akci také PARALEN® GRIP chřipka a kašel, 24 potahovaných tablet, cena 149 Kč.

Lék k vnitřnímu užití.*

PARALEN® GRIP chřipka a bolest
24 potahovaných tablet

VITAMIN TEREZIA  
VITAMIN D3 400 IU
10 ml
1 ml = 17,90 Kč

TEREZIA  
VITAMIN D3 1000 IU
30 tobolek
1 tob. = 1,80 Kč

TEREZIA  
VITAMIN D3 2000 IU
30 tobolek
1 tob. = 1,97 Kč

• na podporu tvorby kostí a zubů
• vitamin D3 reguluje metabolismus 

vápníku a udržuje normální funkci 
imunitního systému

Doplněk stravy.*

akční cena

– 111 Kč

514,-

625,-

NatureVia®  
Laktobacily 5 ATB
10 kapslí
1 cps. = 11,40 Kč

• nejmodernější probiotikum
• doporučuje se při a po užívání  

antibiotik
• prémiová kvalita - maximální  

efekt díky jediné kapsli
• 15 miliard živých bakterií  

v okamžiku výroby
• ochranná BIO-SUPPORTTM 

technologie

V akci také NatureVia® Laktobacily 5 
Imunita, 33 kapslí, cena 234 Kč.

Doplněk stravy.*

ZAŽÍVÁNÍ

akční cena

– 11 Kč

114,-

125,-

akční cena

– 28 Kč

104,-

132,-

Ambrobene  
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

– 15 Kč

104,-

119,-
akční cena

– 30 Kč

139,-

169,-

Špičkový vitamin D3 ve slunečnicovém olejí 
pro vysokou vstřebatelnost nejen 
pro vaši imunitu.

V akci také Vitamin D3 400 I.U.,  
kapky 10 ml, cena 119 Kč.

Doplněk stravy.*

Vitamin D3  
1000 I.U.
90 kapslí
1 cps. = 1,16 Kč

akční cena

– 15 Kč

54,-

69,-

V akci také TEREZIA VITAMIN D3 
1000 IU, 90 tobolek, cena 94 Kč.

V akci také TEREZIA VITAMIN D3 
2000 IU, 90 tobolek, cena 104 Kč.



KOSMETIKA Hedrin® Once
spray gel 100 ml

• hubí veš dětskou i její vajíčka 
• působí do 15 minut  
• nedráždí pokožku  
• pro děti již od 6 měsíců a dospělé 
• snadná aplikace ve spreji

V akci také Hedrin® Protect & Go 
spray, 120 ml, cena 164 Kč.

Zdravotnické prostředky.*

VŠI

DĚTSKÁ VÝŽIVASunar® Complex  
2, 3, 4 a 5
600 g
100 g = 44,83 Kč

• naše nejoblíbenější receptura
• z plnotučného mléka
• bez palmového oleje

V akci také Sunar® Premium 2, 3,  
a 4, 700 g, každý za cenu 389 Kč.

Kojení je pro kojence nejlepší způsob 
výživy. Kojenecká výživa by měla být 
podávána pouze na základě doporučení 
lékaře. Potravina pro zvláštní výživu. 
Akce se nevztahuje na počáteční  
a speciální mléka.*

ODVYKÁNÍ  
KOUŘENÍ

akční cena

– 70 Kč

509,-

579,-

BYLINNÉ KAPKYDr. Theiss  
Schweden Bitter
250 ml + koncentrát kapky 50 ml
100 ml = 128,00 Kč

• originální švédské 
kapky s obsahem 
přirozeně  
se vyskytujících 
hořčin pro lepší 
pocit po jídle

• nyní ve výhodném 
balení na doma  
i na cesty

Doplněk stravy.*

Systane® ULTRA  
BEZ KONZERVAČNÍCH LÁTEK
zvlhčující oční kapky, 10 ml

• RYCHLÁ ÚLEVA suchým,  
unaveným a podrážděným  
očím

• vhodné také pro použítí  
s kontaktními čočkami

V akci také Systane® COMPLETE,  
10 ml, cena 289 Kč; Systane® 
ULTRA, 10 ml, cena 229 Kč; 
Systane® HYDRATION, 10 ml, 
cena 244 Kč; Systane® BALANCE, 
10 ml, cena 234 Kč

Zdravotnický prostředek.*

OČI

akční cena

– 30 Kč

269,-

299,-
akční cena

– 55 Kč

224,-

279,-

Eucerin®  
HYALURON-FILLER 
+ELASTICITY denní krém 
SPF 15
50 ml

• denní krém proti  
stárnutí pleti  
pro zralou pleť

• vhodný pro všechny typy pleti
• vyplňuje hluboké vrásky
• redukuje pigmentové skvrny

V akci také  
další výrobky Eucerin®.

Kosmetický přípravek.*

NiQuitin® Clear  
21 mg, transdermální 
náplast
7 ks

Skoncujte s kouřením.

• 24 hodinová kontrola  
při odvykání kouření

• uleví od chuti na cigaretu
• zmírní abstinenční příznaky

V akci také  
další přípravky NiQuitin®.

Lék na vnější užití - transdermální 
náplast. Obsahuje nikotin.*

akční cena

– 150 Kč

769,-

919,-

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

* 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.

akční cena

– 66 Kč

224,-

290,-

akční cena

– 246 Kč

384,-

630,-

LISTOPAD 2022AKČNÍ NABÍDKA

KREVNÍ OBĚH SRDCE A KREVNÍ 
OBĚH

akční cena

– 105 Kč

234,-

339,-

Vitar Koenzym  
Q10 FORTE 60 mg
60 kapslí
1 cps. = 3,90 Kč

akční cena

– 100 Kč

409,-

509,-

ZAŽÍVÁNÍ

akční cena

– 65 Kč

254,-

319,-

BIOPRON® 9  
Immunity s vitaminem D3
30 tobolek
1 tob. = 8,47 Kč

• pro každodenní doplnění střevní 
mikrobioty probiotiky  
a prebiotiky

• díky obsahu vitaminu D3  
pro podporu imunitního systému

Doplněk stravy.*

ZAŽÍVÁNÍLACTULOSA  
BIOMEDICA sirup
500 ml

• 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

Léčivo proti zácpě, sirup k vnitřnímu 
užití, léčivá látka lactulósa.*

Lioton® 1000 IU/g
gel 100 g

• pro léčbu žilních onemocnění, křečových žil  
a jejich komplikací

• úleva pro těžké, bolavé,  
oteklé nohy

• pro léčbu poúrazových poškození 
svalů, šlach a vazů

Volně prodejný lék s účinnou látkou 
sodná sůl heparinu. Ke kožnímu 
podání.*

KŘEČOVÉ ŽÍLY

akční cena

– 66 Kč

329,-

395,-

TOPICKÁ BOLEST

akční cena

– 110 Kč

399,-

509,-

Voltaren Forte 20 mg/g gel / 150 g

BOLEST

akční cena

– 20 Kč

89,-

109,-

Panadol Extra  
Novum 500 mg/65 mg
24 potahovaných tablet

• začíná účinkovat  
již za 10 minut¹

• proti mírné až středně silné 
bolesti hlavy, zubů a svalů  
a kloubů při chřipce  
a nachlazení

¹Založeno na absorbci paracetamolu 
bez hodnocení klinické účinnosti.

V akci také Panadol Extra 
Rapide 500 mg/65 mg,  
12 šumivých tablet, cena 89 Kč.

Panadol Extra Novum 500 mg/65 mg 
potahované tablety a Panadol Extra 
Rapide 500 mg/65 mg šumivé tablety 
jsou léky k vnitřnímu užití.*

BOLESTIbalgin®  
Rapidcaps 400 mg
30 měkkých tobolek

• 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.*

Bioaktivní®  
Q10 GOLD 100 mg
30 kapslí
1 cps. = 17,97 Kč

Přírodní koenzym Q10  
spolu s vitaminem B6 přispívají  
ke snížení míry únavy a vyčerpání 
a k normálnímu energetickému 
metabolismu.

Doplněk stravy.*

VITALITA

akční cena

– 139 Kč

539,-

678,-
akční cena

– 34 Kč

134,-

168,-

IMUNITA

akční cena

– 30 Kč

194,-

224,-

Compliflora  
Immuno Complex
30 kapslí
1 cps. = 6,47 Kč

• symbiotický komplex  
s vitaminem D3 1000 IU

• podpora imunity a střevní 
mikroflory při a po užívání 
antibiotik

Doplněk stravy.*

akční cena

– 56 Kč

129,-

185,-

TEREZIA Reishi BIO
60 kapslí
1 cps. = 6,82 Kč

• reishi podporuje  
obranyschopnost organismu a oběhovou soustavu

• s deklarovaným obsahem betaglukanů
• 100% reishi v kvalitě bio  

bez konzervantů

V akci také TEREZIA Reishi BIO, 
120 kapslí, cena 669 Kč.

Doplněk stravy.*

• pro zdravé srdce
• s obsahem thiaminu,  

vitaminu E a selenu
• vyšší obsah koenzymu Q10
• koenzym Q10 získaný přirozeným 

biologickým procesem bakteriální 
fermentace

• thiamin pro správnou činnost srdce
• vitamin E a selen k ochraně buněk před jejich 

poškozením a tím i stárnutím

V akci také Vitar Koenzym Q10  
30 mg, 60 kapslí, cena 174 Kč;
Vitar Koenzym Q10 MAX 100 mg, 
60 kapslí, cena 304 Kč.

Doplněk stravy.*

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

V akci také Voltaren Rapid 25 mg měkké tobolky, 20 tobolek, cena 124 Kč;
Voltaren 140 mg léčivá náplast, 5 ks, cena 314 Kč.

Voltaren Forte 20 mg/g gel je lék k vnějšímu použití. Obsahuje diclofenacum diethylaminum.  
Voltaren Rapid 25 mg měkké tobolky je lék k vnitřnímu užití. Obsahuje diclofenacum kalicum. 
Voltaren 140 mg léčivá náplast je lék k vnějšímu použití. Obsahuje diclofenacum natricum.*



MINERÁL

KAŠEL

VITAMIN

BOLEST V KRKU

MINERÁL

KAŠELLEVOPRONT®

kapky 15 ml

• ulevuje od suchého  
a dráždivého kašle

• při tlumení kašle působí  
přímo v dýchacích cestách  
bez nežádoucího ovlivnění mozku

• kapky a sirup pro děti od 2 let  
a dospělé, tablety od 12 let

V akci také LEVOPRONT® tablety 
60 mg, 10 tablet; LEVOPRONT® 
sirup, 120 ml, každý za cenu  
129 Kč.

LEVOPRONT® obsahuje levodropropizin. 
Lék k vnitřnímu užití.*

akční cena

– 36 Kč

169,-

205,-

akční cena

– 20 Kč

159,-

179,-

akční cena

– 58 Kč

224,-

282,-

akční cena

– 30 Kč

129,-

159,-

akční cena

– 27 Kč

129,-

156,-

CHŘIPKA,  
NACHLAZENÍCOLDREX®  

MAXGRIP citron
10 sáčků

JÁTRA

• nejprodávanější horký 
nápoj na chřipku  
a nachlazení v ČR**

• díky paracetamolu 
snižuje horečku, 
odstraňuje bolest hlavy, 
bolest v krku

• s přídavkem léčivé látky 
na uvolnění ucpaného 
nosu a s vitaminem C

**Iqvia sell out data kategorie 
01B1 MAT 04/2022.

V akci také COLDREX® MAXGRIP 
lesní ovoce, 10 sáčků, cena 187 Kč; 
COLDREX® tablety, 24 tablet, cena 
144 Kč.

Lék k vnitřnímu užití.*

RÝMA

akční cena

– 30 Kč

187,-

217,-

akční cena

– 30 Kč

129,-

159,-

Magnesii Lactici  
0.5 tbl. Medicamenta
100 tablet

• čistý hořčík ve formě laktátu (51 mg v 1 tbl.)
• léčba hypomagnezémie
• podpůrná léčba při kardiovaskulárních  

onemocněních
• vhodný u pacientů  

s diabetes mellitus
• vhodný pro těhotné a kojící

Lék s účinnou látkou magnesii lactas 
dihydricus k vnitřnímu užití.*

AKČNÍ
NABÍDKA

LISTOPAD 2022
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MAGNE B6®  
470 mg/5 mg
100 obalených tablet

• 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  

V akci také MAGNE B6® FORTE, 
50 potahovaných tablet, cena 
184 Kč.

MAGNE B6® je lék k vnitřnímu užití.*

VIGANTOLVIT®  
D3 2000 I.U.
60 tobolek
1 tob. = 2,82 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 179 Kč.

Doplněk stravy.*

MUCONASAL®  
PLUS
10 ml

• 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.*

akční cena

– 29 Kč

109,-

138,-

znáte  
z TV

znáte  
z TV

Neo-angin®  
bez cukru
24 pastilek

• ulevuje od bolesti a škrábání v krku
• dezinfikuje 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.*

ACC® 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

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

akční cena

– 92 Kč

354,-

446,-

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.*

KOSMETIKA Hedrin® Once
spray gel 100 ml

• hubí veš dětskou i její vajíčka 
• působí do 15 minut  
• nedráždí pokožku  
• pro děti již od 6 měsíců a dospělé 
• snadná aplikace ve spreji

V akci také Hedrin® Protect & Go 
spray, 120 ml, cena 164 Kč.

Zdravotnické prostředky.*

VŠI

DĚTSKÁ VÝŽIVASunar® Complex  
2, 3, 4 a 5
600 g
100 g = 44,83 Kč

• naše nejoblíbenější receptura
• z plnotučného mléka
• bez palmového oleje

V akci také Sunar® Premium 2, 3,  
a 4, 700 g, každý za cenu 389 Kč.

Kojení je pro kojence nejlepší způsob 
výživy. Kojenecká výživa by měla být 
podávána pouze na základě doporučení 
lékaře. Potravina pro zvláštní výživu. 
Akce se nevztahuje na počáteční  
a speciální mléka.*

ODVYKÁNÍ  
KOUŘENÍ

akční cena

– 70 Kč

509,-

579,-

BYLINNÉ KAPKYDr. Theiss  
Schweden Bitter
250 ml + koncentrát kapky 50 ml
100 ml = 128,00 Kč

• originální švédské 
kapky s obsahem 
přirozeně  
se vyskytujících 
hořčin pro lepší 
pocit po jídle

• nyní ve výhodném 
balení na doma  
i na cesty

Doplněk stravy.*

Systane® ULTRA  
BEZ KONZERVAČNÍCH LÁTEK
zvlhčující oční kapky, 10 ml

• RYCHLÁ ÚLEVA suchým,  
unaveným a podrážděným  
očím

• vhodné také pro použítí  
s kontaktními čočkami

V akci také Systane® COMPLETE,  
10 ml, cena 289 Kč; Systane® 
ULTRA, 10 ml, cena 229 Kč; 
Systane® HYDRATION, 10 ml, 
cena 244 Kč; Systane® BALANCE, 
10 ml, cena 234 Kč

Zdravotnický prostředek.*

OČI

akční cena

– 30 Kč

269,-

299,-
akční cena

– 55 Kč

224,-

279,-

Eucerin®  
HYALURON-FILLER 
+ELASTICITY denní krém 
SPF 15
50 ml

• denní krém proti  
stárnutí pleti  
pro zralou pleť

• vhodný pro všechny typy pleti
• vyplňuje hluboké vrásky
• redukuje pigmentové skvrny

V akci také  
další výrobky Eucerin®.

Kosmetický přípravek.*

NiQuitin® Clear  
21 mg, transdermální 
náplast
7 ks

Skoncujte s kouřením.

• 24 hodinová kontrola  
při odvykání kouření

• uleví od chuti na cigaretu
• zmírní abstinenční příznaky

V akci také  
další přípravky NiQuitin®.

Lék na vnější užití - transdermální 
náplast. Obsahuje nikotin.*

akční cena

– 150 Kč

769,-

919,-

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

* 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.

akční cena

– 66 Kč

224,-

290,-

akční cena

– 246 Kč

384,-

630,-

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


