
VÁNOČNÍ NABÍDKA 2018

• 100% houbový přípravek 
bez příměsí

• obsahuje všechny aktivní 
látky celé reishi, které působí 
ve vzájemné harmonii

• reishi podporuje obranyschopnost 
organizmu a příznivě působí na 
oběhový systém

Doplněk stravy*

XX

V akci také X

Xxx

TEREZIA Reishi BIO
120 kapslí
1 cps. = 6,08 Kč NAVÍC 

2 sáčky 
REISHI 
v kávě

KREVNÍ OBĚH

LuteinPLUS

70+50 tobolek
1 tob. = 3,45 Kč

OČI

• Revalid® revitalizující proteinový 
šampon + extra pečující kondicionér

• účinná péče o vlasy bez života

Kosmetika*

REVALID® speciální edice
2 x 250 ml

PÉČE O VLASY

294,-
akční cena

408,-

– 114 Kč

729,-
akční cena

– 48 Kč

777,-

* 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.

• vyvážené složení 
pro výživu očí s vitamínem A a zinkem

• obohacené o zeaxanthin, lutein a vitamín E

V akci také Vápník-Hořčík-ZinekOSTEO, 
100+30 tablet, cena 194 Kč.

Doplněk stravy*

vánoční 
balení vánoční 

balení

414,-
akční cena

– 85 Kč

499,-

Vánoční balení Vibovit® obsahuje 
2 druhy želé multivitamínů a plyšáčka 
Bezáčka nebo plyšovou Bezičku pro 
děti navíc.

Neslouží jako náhrada pestré a vyvážené 
stravy. Doplněk stravy*

• saw palmetto a 
kopřiva dvoudomá 
pomáhají udržovat 
správnou funkci 
močového ústrojí 
a zdraví prostaty

• kotvičník 
zemní pomáhá 
podporovat 
sexuální aktivitu

• vitamín B6 přispívá 
ke snižování únavy a vyčerpání

• vitamín D3 podporuje funkci 
imunitního systému

Doplněk stravy*

• skvělá chuť díky 
obsahu 20% ovocné 
šťávy

• obsahuje 9 vitamínů 
včetně rakytníku na 
podporu obranyschopnosti 
organizmu

• bez příměsí a konzervačních látek

Doplněk stravy*

• kvalitní extrakt ginkgo 
biloby pro podporu 
paměti, koncentraci 
a mozkovou činnost 
obohacený o DMAE 
a magnesium

• magnesium má 
blahodárný vliv na 
nervový a svalový 
systém, podporuje 
mentální výkonnost

V akci také LecithinFORTE, 
100+50 tobolek, cena 274 Kč.

Doplněk stravy*

• chutné 
želatinové 
tablety pro 
podporu zdraví, 
imunity a vitality

• s černým bezem/echinaceou, 
vitamínem C a zinkem pro 
podporu imunity

Doplněk stravy*

COLAFIT 
120+30 kostiček
1 kostička = 3,99 Kč

Vibovit® Vánoce 2018
bezinka růžová a bezinka vínová

Prostenal® Control
90 tablet
1 tbl. = 6,10 Kč

RAKYTNÍČEK® multivitamínové 
želatinky s rakytníkem
50 ks
1 ks = 2,88 Kč

GinkoPrim®MAX

90+30 tablet
1 tbl. = 2,95 Kč

Marťánci® Gummy
50+50 tablet
1 tbl. = 2,94 Kč

VÁNOČNÍ
NABÍDKA

Akční ceny platí od 19. 11. do 24. 12. 2018 nebo do vyprodání zásobListopad–prosinec 2018

vánoční 
balení

vánoční 
baleníŠROUBOVÁK 

SE SVÍTILNOU 
uvnitř balení 

NAVÍC

vánoční 
balení

599,- 549,- 354,-
akční cena akční cena akční cena

790,- 659,- 419,-

– 191 Kč – 110 Kč – 65 Kč

KOLAGEN

MULTIVITAMÍN PRO DĚTI

PROSTATA

IMUNITA

MOZEK

MULTIVITAMÍN PRO DĚTI

Přejeme Vám nádherné Vánoce

294,-
akční cena

338,-

– 44 Kč

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

Z d r a v í  o  k r o k  b l í ž

znáte 
z TV

• darujte čistý krystalický kolagen v malých 
měkkých, lehce polykatelných kostkách

• výhodné dárkové balení na 5 měsíců 
užívání

• 30 kostek v balení navíc

Doplněk stravy*

319,-
akční cena

370,-

– 51 Kč

vánoční 
balení

144,-
akční cena

159,-

– 15 Kč

KOSMOBROUK 
uvnitř balení 

NAVÍC + soutěž 
o vesmírnou 

dráhu



VÁNOČNÍ NABÍDKA 2018

Kompletní 
multivitamín 
s minerály 
a stopovými prvky vhodný 
pro osoby nad 50 let v 
limitované vánoční nabídce 
+ měsíc užívání navíc.

V akci také Centrum® AZ, 
100+30 tablet, cena  539 Kč.

Doplněk stravy*

Koňská síla pro Vaše 
klouby!
• tradiční severoamerická 

receptura pro klouby 
a celý pohybový aparát

• vhodný pro všechny generace, 
velmi účinný i u seniorů ve 
vysokém věku

Doplněk stravy v prášku*

Voltaren 
Emulgel s 
aplikátorem 
ke snadnému 
nanášení gelu 
působí přímo v 
místě bolesti trojím 
účinkem:
• uleví od bolesti
• tlumí zánět
• zmenšuje otok

Voltaren Emulgel je 
lék na vnější použití. 
Obsahuje diclofenacum diethylaminum.*

Centrum® SILVER
100+30 tablet

Barny‘s Sioux MSM
600 g

Voltaren Emulgel
2 x 120 g

Barny‘s Sioux MSMBarny‘s Sioux MSM

MULTIVITAMÍN

KLOUBY

TOPICKÁ BOLEST

559,-

589,-

akční cena

akční cena

599,-

719,-

– 40 Kč

– 130 Kč

• nejsilnější hlíva na trhu*
• hlíva z českých pěstíren
• rakytník podporuje funkci 

imunitního systému
• bez příměsí a konzervačních látek

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

Doplněk stravy*

TEREZIA Hlíva ústřičná 
s rakytníkovým 
olejem
120 kapslí
1 cps. = 3,66 Kč

IMUNITA

• čtyřměsíční péče o klouby 
s kolageny a boswellií

• obsahuje kolagen typu I + II 
a přírodní nativní kolagen II typu

Doplněk stravy*

PRIESSNITZ Kolageny+Boswellie
90+30 tablet

KLOUBY

259,-
akční cena

298,-

– 39 Kč

Komplexní multivitamín 
s minerály a výtažkem 
kořene ženšenu pro aktivní 
život po padesátce.

V akci také Spektrum® 
Imunita, 90 tablet, 
cena 324 Kč, Spektrum® Energie, 
90 tablet, cena 324 Kč.

Doplněk stravy*

Spektrum® Vitalita 50+
90 tablet
1 tbl. = 3,60 Kč

MULTIVITAMÍN

324,-
akční cena

389,-

– 65 Kč

• to nejlepší pro Váš 
pohyb od Proenzi®

• intenzivní kloubní výživa s 
extraktem z vrby bílé, kurkumy 
dlouhé a boswellie seratty pro 
zdravé klouby s Bioperinem® 
posilovačem vstřebávání

Doplněk stravy*

Proenzi® Intensive
120+60 tablet
1 tbl. = 3,33 Kč

extraktem z vrby bílé, kurkumy 

KLOUBY

599,-
akční cena

699,-

– 100 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

V akci také Koenzym Q10FORTE 60 mg, 
30+30 tobolek, cena 234 Kč.

Doplňky stravy*

Omega-3FORTE

120+60 tobolek
1 tob. = 1,38 Kč

SRDCE, MOZEK

439,-
akční cena

479,-

– 40 Kč

• DHA pak také k normální 

249,-
akční cena

299,-

– 50 Kč

vánoční 
balení

vánoční 
balení

50% 
navíc nyní 

ve vánočním 
balení

vánoční 
balení

znáte 
z TV

znáte 
z TV

znáte 
z TV

znáte 
z TV

KROKOMĚR 
v balení 
NAVÍC

vánoční 
balení

Při 
koupi 2 ks 

120 g balení 
Voltaren Emulgel 

dárková 
taštička 
NAVÍC

454,-
akční cena

558,-

– 104 Kč

• rybí olej z Norska 
s tradicí od roku 1854

• bohatý zdroj Omega 3 
mastných kyselin EPA a DHA

• vysoký obsah vitamínu D
• příjemná citronová příchuť

Doplněk stravy*

MÖLLER´S Omega 3 50+
250 ml

mastných kyselin EPA a DHA

MÖLLER´S Omega 3 50+MÖLLER´S Omega 3 50+

SRDCE, KOSTI A ZUBY

277,-
akční cena

znáte 
z TV

vánoční 
balení
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GARANTOVANÝ DÁREK 

500 Kč 

Poukaz na lázeňské pobyty od spa.cz 

najdete na vnitřní straně obalu.

Soutěž o luxusní lázeňskou péči 

a poukazy na GS přípravky

50 × Luxusní lázeňské pobyty

dle vlastního výběru v hodnotě 8000 Kč 

200 × Poukaz na GS přípravky

v hodnotě 500 Kč

1+1 Limitovaná edice

www.gs.cz

Klouby, vazy a šlachy 
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120+40 tbl.

594 Kč

GS Condro® DIAMANT
120 + 40 tablet
1 600 mg originálního glukosamin 
sulfátu v denní dávce s komplexem 
DIAMANT FORTESCIN®. Vitamin C 
pro správnou tvorbu kolagenní sítě 
kloubních chrupavek a menisků. 
Aescin pro správné zásobení 
kloubního pouzdra vazů a šlach; k 
podpoře mikrocirkulace tkání.
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Extra silný, extra učinný
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Extra silný, extra učinný

50+50 tbl.
294 Kč

GS Extra Strong Multivitamin 
50 + 50 tablet
Komplexní vyvážené složení vitaminů, 
minerálů a dalších aktivních látek. 
STRONG KOMPLEX – extra dávka 
vitaminu C, lutein, activin, echinacea.
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Srdce, mozek, zrak

90+90 tbl.

274 Kč

GS Omega 3 CITRUS
90 + 90 kapslí
300 mg vysoce čištěného rybího 
oleje. DHA a EPA v přirozené formě 
triglyceridů – až o 50 % vyšší vstře-
batelnost než polosyntetické ethyl-
estery. Kapsle s citronovou příchutí. 
(Příznivého účinku rybího oleje na zdravé 
srdce se dosáhne při dávce 250 mg EPA a 
DHA denně. DHA přispívá ke zdravému zraku 
a činnosti mozku v dávce 250 mg denně.)
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Srdce, cévy, energie

45+45 tbl.

389 Kč

GS Koenzym Q10 PREMIUM 60 mg
45 + 45 kapslí
Silná dávka 60 mg koenzymu Q10 s vysokou 
vstřebatelností. Navíc hloh pro správnou 
činnost srdce a cév. Biotin pro normální 
energetický metabolismus. Vhodné při užívání 
statinů.

11 
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Silný multiminerál

90+90 tbl.

274 Kč

GS Vápník, Hořčík, Zinek 
PREMIUM
90 + 90 kapslí
Vápník a hořčík jsou důležité pro zdravé 
a pevné zuby. Navíc mangan a vit. D3 a 
K podporují zdravé a silné kosti. Zinek, 
měď a vit. B6 podporují imunitu.

Přejeme Vám krásné a pohodové Vánoce, 
plné pohádek, klidu, dobrého jídla 

a úsměvů na tváři.



VÁNOČNÍ NABÍDKA 2018
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• vyvážené složení 
pro výživu očí s vitamínem A a zinkem

• obohacené o zeaxanthin, lutein a vitamín E
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vánoční 
balení vánoční 

balení

414,-
akční cena

– 85 Kč

499,-

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Otevírací dOba: 
 Po – Pá: 7:00 – 18:00

So: 7:30 – 12:00

adresa:
Studentská 7

Žďár nad Sázavou

KOntaKt:
tel.: 566 622 447

e-mail: lekarna@asklepius.cz
web: www.asklepius.cz

Lékárna 
U Asklepia s.r.o.
(na Poliklinice)


