AKČNÍ
NABÍDKA

zářÍ 2019

Akční ceny platí od 01. 09. 2019 do 30. 09. 2019 nebo do vyprodání zásob

Olynth® HA 0.1%
nosní sprej,
roztok

RÝMA

www.pharmapoint.cz

RÝMA
STÉRIMARTM Cu
Nos náchylný k infekci

MUCOSOLVAN®
pro dospělé

50 ml

100 ml

KAŠEL

10 ml
• rychle uvolňuje ucpaný nos
• zvlhčuje nosní sliznici díky
obsahu kyseliny hyaluronové
ve formě sodné soli
• neobsahuje konzervační látky
V akci také Olynth® HA 0.05%
nosní sprej, roztok, 10 ml, cena
94 Kč, Olynth® 0.1% nosní sprej,
roztok, 10 ml, cena 74 Kč, Olynth® 0.05% nosní sprej, roztok,
10 ml, cena 74 Kč.

– 14 Kč

Reklama na léčivý přípravek. Nosní sprej, roztok
obsahuje xylometazolin-hydrochlorid
a je k nosnímu podání. Před použitím si pečlivě
přečtěte celou příbalovou informaci. Držitel
registrace: McNeil Healthcare (Ireland) Ltd.*

BRUFEN® 400,
400 mg

108,akční cena

94,BOLEST

• přírodní mořská voda
v hypertonické koncentraci
s příměsí mědi na infekční
bakteriální rýmu
• uvolní ucpaný nos a díky mědi
působí protibakteriálně
• pro dospělé a děti od 3 let

– 27 Kč

214,-

V akci také STÉRIMARTM Na ucpaný nos,
50 ml, cena 197 Kč.

akční cena

187,-

Zdravotnický prostředek, CE 0459*

BOLEST V KRKU

Strepsils® Med
a Citron
24 pastilek

• poskytuje úlevu od
bolesti hlavy, zad,
kloubů i zubů
• pomáhá při
podvrtnutí, natažení
svalů a působí
protizánětlivě

• proti bolesti v krku
• snížení bolesti v krku
po pěti minutách
• účinkuje proti virům,
bakteriím a kvasinkám po 1 minutě**
**na základě studie In-vitro

– 13 Kč

BRUFEN® 400, 400 mg, potahované tablety
s léčivou látkou ibuprofen a BRUFEN® RAPID
400 mg potahované tablety s léčivou látkou
ibuprofen lysinát jsou léčivé přípravky
k vnitřnímu užití.*

67,akční cena

54,-

BOLEST

V akci také Strepsils® Pomeranč s vitamínem C, 24 pastilek,
cena 137 Kč, Strepsils® Mentol
a Eukalyptus, 24 pastilek, cena 137 Kč, – 42 Kč
Strepsils® Citron bez cukru, 24 pastilek,
179,cena 149 Kč, Strepsils® Jahoda bez
cukru, 24 pastilek, cena 149 Kč.
akční cena
Léky k vnitřnímu užití*

300 mg/150 mg/50 mg tablety

Voltaren® Forte
2.32% gel

24 tablet

150 g

VALETOL®

V akci také MUCOSOLVAN® long
effect, 20 tobolek, cena 119 Kč.
Volně prodejný lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje ambroxili hydrochloridum.*

Ambrobene sirup
15 mg/5 ml

– 28 Kč

135,akční cena

107,KAŠEL

100 ml

30 potahovaných tablet

V akci také BRUFEN® RAPID 400 mg, 12 potahovaných
tablet, cena 54 Kč.

• léčí vlhký kašel
• rozpouští hlen
• usnadňuje vykašlávání
• jahodová příchuť

137,-

TOPICKÁ BOLEST

• osvědčený přípravek
na vlhký kašel účinně
rozpouští hlen
a usnadňuje vykašlávání
• sirup vhodný i pro děti
včetně kojenců

– 21 Kč

100,akční cena
Lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou
ambroxol hydrochlorid*

Cemio Kamzík®

79,KLOUBY

60 kapslí
1 cps. = 5,95 Kč

znáte
z TV
znáte
z TV
• analgetikum ve formě gelu s účinkem na 24 hodin
při použití 2 x denně
• tlumí bolest zad, svalů a kloubů
• snadno otevíratelný uzávěr
Lék na bolest:
• hlavy
• zad
• při menstruaci
• zubů

– 20 Kč

94,akční cena

Lék k vnitřnímu užití
k perorálnímu podání*

74,-

V akci také Voltaren® 140 mg léčivá
náplast, 5 ks, cena 279 Kč.
Voltaren® Forte 2,32% gel je lék na
vnější použití. Obsahuje diclofenacum
diethylaminum. Voltaren® 140 mg
léčivá náplast obsahuje diclofenacum
natricum.*

– 65 Kč

439,akční cena

374,-

• jediný, který obsahuje ne 1,
ale 2 kolageny, navíc v nativní
podobě
• vitamín C pro tvorbu kolagenní
sítě kloubních chrupavek a menisků
Doplněk stravy*

– 72 Kč

429,akční cena

357,-

AKČNÍ NABÍDKA
TRÁVENÍ

Iberogast®

Rennie®

ZAŽÍVÁNÍ

Nadýmání? Pocit plnosti?
Křeče nebo bolest břicha?
Nevolnost?
• 1 řešení na 6 zažívacích
potíží!
V akci také Iberogast®, 50 ml,
cena 324 Kč.

– 55 Kč

199,-

V akci také Rennie®, 96 žvýkacích
tablet, cena 184 Kč.

akční cena

Léčivý přípravek k vnitřnímu užití složený
z tekutých extraktů různých částí bylin. L.CZ.
MKT.CC.06.2019.1665*

Isla® Cassis

Pálí Vás žáha?
Rennie® přináší efektivní úlevu od
pálení žáhy během 5 minut.

144,BOLEST V KRKU

30 pastilek

Sinulan®
DUO forte

– 20 Kč

134,-

114,NACHLAZENÍ

30 tablet

– 25 Kč

159,-

V akci také Isla® Mint nebo Moos,
30 pastilek, každý za cenu 134 Kč.

akční cena

134,-

Zdravotnický prostředek*

TOPICKÁ BOLEST

Aulin® gel
100 g

gel proti bolesti pohybového aparátu
rychle ulevuje od bolesti
působí proti zánětu
zklidňuje namožené svaly a šlachy –

V akci také Aulin® gel, 50 g,
cena 134 Kč.
Lék s účinnou látkou nimesulid.
Ke kožnímu podání.*

Sinulan® DUO forte je doplněk stravy.
Sinulan® forte express sprej je zdravotnický
prostředek.*

Flexofytol®

– 40 Kč

219,akční cena

179,KLOUBY

230,akční cena

194,-

– 160 Kč
• přírodní revoluce na klouby kurkuma s unikátní vstřebatelností
• přípravek byl podroben řadě studií
Doplněk stravy*

MAGNESIUM LACTATE BIOMEDICA 500 mg
100 tablet
• léčivý přípravek doplňuje hladinu hořčíku v organizmu
• hořčík napomáhá využití kyslíku při svalové zátěži
• je nezbytný pro stavbu chrupavek a zubů a je významný pro normální funkci nervového, svalového,
srdečně-cévního a imunitního systému

V akci také MAGNESIUM LACTATE BIOMEDICA 500 mg, 50 tablet, cena 39 Kč. / Volně prodejné léčivo*

Uroval®
D-manosa

261,akční cena

199,MOČOVÉ CESTY

• řešení z přírody pro
akutní i dlouhodobou
péči
• vysoká dávka
D-manosy v 1 sáčku
- 2 000 mg
• vhodné také pro
těhotné a kojící ženy
a děti od 3 let
V akci také Uroval® Manosa AKUT,
10 tablet, cena 194 Kč.
Doplňky stravy*

Proenzi® Intensive

znáte
z TV
– 55 Kč

249,akční cena

194,KLOUBY

1 tbl. = 4,45 Kč

1 tob. = 8,98 Kč

36 Kč

Doplněk stravy*

– 62 Kč

120 tablet

60 tobolek

znáte
z TV

•
•
•
•

• síla z přírody pro zdraví dýchacích cest
• podporuje funkci horních i dolních dýchacích cest
a imunitního systému
• vhodný pro dospělé a děti od 6 let

V akci také Sinulan® forte express
sprej, 15 ml, cena 124 Kč.

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

15 sáčků

1 tbl. = 5,97 Kč

Pomáhá při:
• nadměrné námaze hlasivek
• škrábání a pálení v krku

ZAŽÍVÁNÍ

1 cps. = 6,63 Kč

akční cena

Rennie® je léčivý přípravek k vnitřnímu užití.
L.CZ.MKT.CC.06.2019.1666*

APO-Lactobacillus
30 kapslí

48 žvýkacích tablet

20 ml

zářÍ 2019

699,-

To nejlepší pro Váš
pohyb od Proenzi®
• unikátní složení
• zesílená výživa
díky rostlinným
extraktům: vrbě
bílé, kurkuminu
a Boswellii serratě
pro zdravé, pružné
a pohyblivé klouby
V akci také Proenzi® krém, 100 ml,
cena 154 Kč.

akční cena

539,-

– 165 Kč

699,akční cena

Proenzi® Intensive je doplněk stravy.
Proenzi® krém je kosmetický přípravek.*

534,MINERÁL

– 31 Kč

125,akční cena

94,-

www.pharmapoint.cz

Cemio RED3

PROSTATA

90 kapslí
1 cps. = 6,60 Kč

PROSTATA

Prostenal®
CONTROL

60 kapslí

90 tablet

1 cps. = 3,62 Kč

1 tbl. = 5,93 Kč

• nová generace péče
o prostatu, potenci a vitalitu
• tři účinky v jedné kapsli denně
• slivoň africká k podpoře
zdraví prostaty, maca
k podpoře sexuálního zdraví
a sibiřský ženšen k podpoře
vitality

znáte
z TV

– 136 Kč

730,-

V akci také Cemio RED3, 60 kapslí,
cena 454 Kč.

akční cena

594,-

Doplněk stravy*

MÖLLER´S
Omega 3 50+

VITAMÍN

Osvědčená péče
pro zdravou prostatu
a potenci se Saw
palmetto s kotvičníkem.

– 125 Kč

659,-

V akci také Prostenal® NIGHT,
60 tablet, cena 384 Kč.

akční cena

534,-

Doplňky stravy*

VITAMÍN

B12 Balance
500 mcg

tradiční rybí olej z Norska vyráběný již od roku 1854
oblíbená citrónová příchuť
vysoký obsah vitamínu D
vitamíny A a D přispívají k normální funkci
imunitního systému
• EPA a DHA přispívají k normální funkci srdce**
a DHA přispívá k udržení normální činnosti
mozku***
• podpora energie, vitality
a krvetvorby
• se speciálním gastro rezistentním
potahem pro optimální absorpci

V akci také MÖLLER´S Omega 3 citron, 250 ml,
MÖLLER´S Omega 3 double, 112 kapslí,
– 50 Kč
MÖLLER´S Omega 3 natur olej, 250 ml,
MÖLLER´S Omega 3 ovocná příchuť,
299,250 ml, MÖLLER´S Omega 3 můj první
akční cena
rybí olej, 250 ml, každý za cenu 249 Kč.

V akci také Železo 20 mgCOMPLEX,
30 tablet, cena 94 Kč.

Doplněk stravy*

Doplňky stravy*

249,-

IMUNITA
Barny´s®
Kolostrum s beta-glukany

30 kapslí
1 cps. = 9,13 Kč

– 25 Kč

99,akční cena

74,-

ALPIKOL sirup
na podporu
imunity

IMUNITA

VIGANTOLVIT®
OSTEO

217,VITAMÍN

• nejvyšší dávka vitamínu D
v kombinaci s vápníkem
pro kosti a svaly
• pro aktivní lidi, sportovce i starší
osoby
Doplněk stravy*

Vibovit® Imunity

– 40 Kč

199,akční cena

159,MULTIVITAMÍN
PRO DĚTI

50 ks
1 ks = 2,98 Kč

120 ml

Balení
obsahuje plyšovou
včelku NAVÍC

Doplněk stravy*

Doplněk stravy*

1 tbl. = 5,30 Kč

•
•
•
•

Příznivého účinku se dosáhne při přívodu 250 mg
***DHA, **DHA a EPA denně.

• ostropestřec mariánský přispívá k ochraně jater
a jejich regeneraci
• v kombinaci s reishi a černým bezem – 62 Kč
pro podporu obranyschopnosti
279,organizmu
• bez příměsí a konzervačních látek
akční cena

30 tablet

30 tablet

250 ml

Chraňte se přirozenou cestou
• obsahuje první mateřské
mléko-mlezivo (garance 30 %
imunoglobulinů), vitamín C, selen
a zinek
• s patentovaným beta-glukanem
Yestimun®

DETOXIKACE
TEREZIA
Ostropestřec + Reishi

– 41 Kč

315,akční cena

274,-

• unikátní kombinace 3 aktivních látek
k posílení přirozené
obranyschopnosti organismu
• vhodný jako antivirový prostředek
• čistě přírodní složení
• pro děti od 3 let a dospělé

• želé multivitamíny pro děti s vysokým obsahem vitamínů
D a C pro zdravou imunitu
• s vynikající chutí černého bezu a 100% přírodními barvivy
a aroma

– 35 Kč

Doplněk stravy*

Bepanthen® Baby / 100 g
Nový název, složení zůstává.
• pomáhá chránit dětský zadeček před vznikem opruzení
• pro každodenní péči
• pečuje i o kojením namáhané prsní bradavky
Nejprodávanější značka v ČR v lékárnách v kategorii péče o zadeček v období 01/2017 - 04/2019; zdroj IMS, počet prodaných kusů.
Kosmetický přípravek, L.CZ.MKT.CC.07.2019.1681* V akci také Bepanthen® Baby, 30 g, cena 134 Kč.

164,akční cena

129,-

V akci také Vibovit® DINO, 50 ks
a Vibovit® FARMA, 50 ks, každý
za cenu 149 Kč.
Doplněk stravy, neslouží jako náhrada pestré
a vyvážené stravy.*

– 41 Kč

190,akční cena

149,KOSMETIKA

– 45 Kč

319,akční cena

274,-

OČI

OCUTEIN® BRILLANT
Lutein 25 mg
DaVinci
60 tobolek

Balení obsahuje
zvlhčující oční kapky
Ocutein® Sensitive
NAVÍC

10 ml

• přispívá k udržení kvalitního zraku1
• vyživuje unavené oči
• extra velké množství luteinu 25 mg + komplex antioxidantů
1

– 85 Kč

vitamín A, zinek

V akci také OCUTEIN® BRILLANT Lutein
25 mg DaVinci, 90+30 tobolek+dárek,
cena 654 Kč.
Doplňky stravy*

499,akční cena

414,STRES A SPÁNEK

Sédatif PC®
90 tablet

OČI

Systane®
COMPLETE
zvlhčující oční
kapky

60+60 kapslí
1 cps. = 2,91 Kč

NOVINKA

• snadná volba pro optimální
úlevu od příznaků syndromu
suchého oka
• složení „vše v jednom“ poskytuje
zvlhčení a ochranu od všech typů
podrážděných, suchých očí

• nejsilnější hlíva na trhu*
• hlíva z českých pěstíren
• šípek a vitamín C
podporují imunitní systém
• bez příměsí a konzervačních látek

– 85 Kč

349,-

V akci také zvlhčující oční kapky
Systane® Ultra, 10 ml, cena 214 Kč.

akční cena

264,-

Zdravotnický prostředek*

BLESK Omega-3
MEGATM

IMUNITA

TEREZIA
Hlíva ústřičná
+ lactobacily

SRDCE, MOZEK,
ZRAK

– 40 Kč

389,-

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

akční cena

349,-

Doplněk stravy*

HEMOROIDY

PREPARATION H®

rektální mast na hemoroidy

180 tobolek

25 g

1 tob. = 1,24 Kč
• k léčbě úzkosti, emočního
napětí a lehkých poruch
spánku
• bez věkového omezení
• může být užíván během
těhotenství a kojení
Homeopatický léčivý přípravek užívaný
tradičně v homeopatii k léčbě úzkosti
a emočního napětí (které se projevují
např. neklidem, nervozitou, podrážděností
a poruchami koncentrace) a k léčbě lehkých
poruch spánku. Lék k vnitřnímu užití.*

– 40 Kč

229,akční cena

189,-

To nejlepší pro zdravé
srdce1,2,mozek1 a zrak2 díky
kvalitnímu oleji z mořských
ryb s garantovaným obsahem 1EPA
a 2DHA.

•
•
•
•

– 46 Kč

V akci také další produkty
z řady BLESK LÉKÁRNA.
Doplněk stravy*

k léčbě hemoroidů
ulevuje od bolesti a zmírňuje podráždění
čistě přírodní složení
je bezpečný i pro těhotné a kojící ženy

– 20 Kč

V akci také PREPARATION H® čípky
na hemoroidy, 12 ks, cena 147 Kč.

270,-

159,-

akční cena

224,-

akční cena

139,-

Preparation H® mast a Preparation H® čípky
jsou léčivé přípravky k rektální aplikaci.*

OTEVÍRACÍ DOBA:
Po – Pá: 7:00 – 18:00
So: 7:30 – 12:00
ADRESA:
Studentská 7
Žďár nad Sázavou

Lékárna

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

KONTAKT:
tel.: 566 622 447
e-mail: lekarna@asklepius.cz
web: www.asklepius.cz

Těšíme se na Vaši návštěvu!
BOHATÝ BEzLEPKOVÝ
SORTIMENT

2
13
3

8

27
13
5

13

19

7
13

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

10

10
24

* 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.

