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600 mg šumivé tablety, 20 tbl.

20 pastilek
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Centrum IMUNITA
VITAMIN C MAX

zásob

MULTIVITAMIN

14 sáčků
1 sáček = 19,93 Kč

znáte
z TV

NOVINKA
• obsahuje
1 000 mg vitaminu C,
vitamin D a zinek
pro podporu imunity¹ + vitaminy B6 a B12
• rozpustná forma s přírodní pomerančovou příchutí

• lék na bolest a zánět v krku a dutině ústní
• pastilky bez cukru ve čtyřech příchutích - Eucalyptus,
Lemon, Mint a Orange and Honey
V akci také
TANTUM VERDE® roztok, 120 ml; TANTUM VERDE®
Spray 0,15%, 30 ml; TANTUM
VERDE® Spray Forte 0,30%, 15 ml, – 30 Kč
každý za cenu 149 Kč.

179,-

Léky s účinnou látkou benzydamin
hydrochlorid. K místnímu užití v ústech
a v krku.*

CETALGEN
500 mg/200 mg

akční cena

149,BOLEST

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.*

BRUFEN® 400 mg

– 45 Kč

239,akční cena

194,BOLEST

100 potahovaných tablet

¹Vitamin C přispívá k normální funkci
imunitního systému.

– 37 Kč

V akci také Centrum pro ženy
30 tablet, cena 279 Kč; Centrum
pro muže, 30 tablet, cena 279 Kč.

316,akční cena

279,-

Doplněk stravy.*

Olfen Neo Forte

TOPICKÁ BOLEST

20 mg/g gel, 150 g

20 tablet

znáte
z TV
znáte
z TV

• léčba krátkodobé středně silné bolesti a horečky
• tlumí bolest hlavy, zad, zubů
i menstruační bolesti
– 32 Kč
• rychlá úleva, silný účinek
po dobu 9 hodin
159,• kombinace 500 mg paracetamolu
akční cena
a 200 mg ibuprofenu
Lék k vnitřnímu užití.*

127,-

BIOTUSSIL®

RÝMA,
NACHLAZENÍ

100 ml

• úleva od bolesti hlavy, migrény, zubů, šíje, zad, kloubů
a při chřipkových onemocněních
• snižuje horečku
V akci také BRUFEN® 400 mg,
30 potahovaných tablet, cena 64 Kč.
BRUFEN® 400 mg potahované tablety
je léčivý přípravek k vnitřnímu užití
s léčivou látkou ibuprofen.*

– 38 Kč

177,akční cena

139,-

RÝMA
Olynth® HA
1 mg/ml, nosní sprej, roztok

Olfen Neo Forte ulevuje od intenzivní,
náhle vzniklé bolesti zad, svalů a kloubů.
V akci také Olfen Neo Forte
20 mg/g gel, 100 g, cena 239 Kč.
Olfen Neo Forte je léčivý přípravek
k zevnímu použití. Obsahuje účinnou
látku diclofenacum diethylaminum.*

MUCONASAL® PLUS

– 70 Kč

399,akční cena

329,RÝMA

10 ml

10 ml

znáte
z TV
• rychle uvolňuje ucpaný nos
• zvlhčuje nosní sliznici
• neobsahuje
konzervační látky
• účinek po dobu 10 hodin

– 83 Kč
Tradiční rostlinný léčivý přípravek
při rýmě a zánětu nosních dutin.
Lék k vnitřnímu užití.*

182,akční cena

99,-

V akci také další léčivé přípravky
Olynth®.
Reklama na léčivý přípravek. Nosní sprej,
roztok Olynth® HA 1 mg/ml obsahuje
xylometazolin-hydrochlorid a je určen
k podání do nosu.*

– 25 Kč

129,akční cena

104,-

• rychle, účinně a dlouhodobě
uvolní nos při rýmě a nachlazení
• osvěží vůní máty a eukalyptu
• pro dospělé a děti od 6 let
Volně prodejný lék k nosnímu použití.
Obsahuje tramazolini hydrochloridum.*

– 24 Kč

128,akční cena

104,-

AKČNÍ NABÍDKA
Urinal Akut®

MOČOVÉ CESTY

Prostamol® UNO

PROSTATA

90 měkkých tobolek

10 tablet
1 tbl. = 22,40 Kč

BŘEZEN 2022

PROSTATA

Prostenal®
CONTROL
90 tablet

1 tbl. = 6,66 Kč

• tradiční rostlinný lék na problémy s močením
způsobené zbytnělou prostatou
• nenarušuje sexuální funkce
• kombinace kanadských
brusinek a vitaminu D
• se zlatobýlem obecným
pro podporu zdraví močových cest
• akutní péče
Doplněk stravy.*

Pangrol® 20 000 IU

– 75 Kč

299,akční cena

224,ZAŽÍVÁNÍ

Obsahuje extrakt Serenoa repens.
K vnitřnímu užití, po vyloučení
závažných příčin obtíží lékařem. Použití
tohoto tradičního rostlinného léčivého
přípravku je založeno výlučně
na zkušenosti z dlouhodobého použití.*

APO-Lactobacillus

– 114 Kč

758,akční cena

644,ZAŽÍVÁNÍ

30 kapslí

50 enterosolventních tablet

1 cps. = 6,57 Kč

3 aktivní látky pro zdravou prostatu,
normální proud moči a méně časté
močení.

– 110 Kč

709,-

Doplněk stravy s obsahem saw palmetto,
které přispívá k udržení zdravé prostaty
a kopřivy dvoudomé pro podporu správné
funkce močového ústrojí.*

akční cena

599,-

BioGaia Protectis
probiotické kapky
s vitaminem D

PROBIOTIKA

10 ml

1 ml = 57,90 Kč

Těžký žaludek a problémy s trávením po jídle?
Tři trávicí enzymy podporují trávení a vstřebávání jídla
při problémech s enzymy slinivky břišní.
V akci také Pangrol® 20 000 IU,
20 enterosolventních tablet,
cena 114 Kč.
Volně prodejný lék Pangrol® 20 000 IU
obsahuje pancreatinum. K vnitřnímu užití.*

TEREZIA
MAGNESIUM
+ vitamin B6
a meduňka
30 kapslí

– 46 Kč

270,akční cena

224,-

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

– 72 Kč

269,akční cena

197,-

TEREZIA
CALCIUM
+ vitamin D3 a K2

MINERÁLY
TEREZIA
ZINEK + SELEN
s echinaceou

30 kapslí

30 kapslí

1 cps. = 2,63 Kč

1 cps. = 2,63 Kč

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

– 90 Kč

V akci také BioGaia® Protectis®
s vitaminem D, 30 tablet,
cena 309 Kč.
Doplněk stravy.*

669,akční cena

579,-

IMUNITA
GS Vápník,
Hořčík, Zinek PREMIUM

100+30 tablet
1 tbl. = 1,53 Kč

1 cps. = 2,63 Kč

•
•
•
•

calcium a magnesium s vysokou vstřebatelností
calcium pro podporu zdraví kostí
magnesium příznivě ovlivňuje činnost svalů, uvolňuje napětí
zinek podporuje imunitu, zdraví vlasů a nehtů

Doplňky stravy.*

– 20 Kč

99,každý za akční cenu

79,-

• zesílené složení
minerálů, navíc
s vitaminem D3
• vápník a hořčík
pro zdravé a pevné
zuby, mangan
a vitamin D3
pro zdravé a silné kosti
• zinek a vitamin D3 pro podporu
imunity
V akci také GS Vápník, Hořčík,
Zinek PREMIUM, 30 tablet,
cena 84 Kč.
Doplněk stravy.*

– 37 Kč

236,akční cena

199,-

* 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.

www.pharmapoint.cz

Procto-Glyvenol®
rektální krém

HEMOROIDY

Devenal 500 mg

ŽÍLY

60 potahovaných tablet

SPORTOVNÍ

VÝŽIVA
ALAVISTM
MAXIMA BESTIER Tribulus

60 kapslí

30 g

1 cps. = 8,32 Kč

• lék pro lokální léčbu vnitřních a vnějších hemoroidů
• ulevuje od bolesti, svědění a štípání a zároveň zmírňuje
zánět
V akci také Procto-Glyvenol® rektální čípky, 10 ks,
cena 174 Kč; Procto-Glyvenol®
Soft, 30 ks, cena 67 Kč.
– 35 Kč
Procto-Glyvenol® 50 mg/g + 20 mg/g
rektální krém. Procto-Glyvenol® 400 mg
+ 40 mg čípky. Volně prodejné léky
k rektálnímu podání. Procto-Glyvenol® Soft
(kosmetický přípravek).*

209,akční cena

174,-

znáte
z TV

znáte
z TV
• úleva od těžkých
nohou, otoků a bolesti
• nejpoužívanější léčba
žil (diosmin, hesperidin)
nyní i jako volně prodejný lék
Lék k vnitřnímu užití, obsahuje
mikronizované flavonoidy
(diosmin a hesperidin).*

PÉČE O TĚLO
INFADOLAN®
1600 IU/g+300 IU/g mast

Bepanthen®
Sensiderm krém

100 g

20 g

– 45 Kč

299,akční cena

254,PÉČE O TĚLO

– 120 Kč
• stále mládí a síla
• extra porce testosteronu
i do Vaší ložnice
Doplněk stravy.*

619,akční cena

499,-

EndWarts EXTRA PÉČE O TĚLO
kryoterapie fibromů
14,3 g
EndWarts ošetření
kožních výrůstků

• lék k urychlení hojení a obnovy pokožky na neinfikované
drobné rány, oděrky, popáleniny I. stupně, na suchou
popraskanou kůži, na trhliny
v kožních rýhách
– 30 Kč
• na promazání suché pokožky
u chronických ekzémů, u pacientů
169,s atopickou dermatitídou
akční cena
a k prevenci opruzení
Volně prodejný lék na vnější použití.*

139,UŠI

Aurecon PLUS
ušní svíčky

Úleva od svědění do 30 minut
• ulevuje od příznaků ekzému
• rychle a účinně pomáhá při alergických kožních reakcích
• ulevuje od podrážděné a zarudlé pokožky i po nošení
roušky
• zklidňuje pokožku
• vhodný pro děti od narození,
– 25 Kč
těhotné i kojící ženy
V akci také Bepanthen® Sensiderm
krém, 50 g, cena 294 Kč.
Zdravotnický prostředek na léčbu příznaků
ekzému. LMR-CH-20210517-15*

Herpesin krém

179,akční cena

154,OPARY

5g

2 ks

Freeze: zmrazení bradavic
Original a Pen: vysoušení bradavic
Extra: odstranění měkkých fibromů
V akci také EndWarts FREEZE kryoterapie bradavic,
7,5 g, cena 494 Kč; EndWarts PEN pero k odstranění
bradavic, 3 ml, cena 337 Kč; EndWarts ORIGINAL
roztok k odstranění bradavic,
5 ml, cena 249 Kč.

– 141 Kč

EndWarts® ORIGINAL, EndWarts® PEN,
EndWarts® FREEZE a EndWarts® EXTRA
jsou zdravotnické prostředky. Číslo
notifikované osoby: 0546 (ORIGINAL,
PEN), 37708 (FREEZE), 0459 (Extra)*

725,akční cena

584,-

ÚSTNÍ HYGIENA
TePe Original
ekologické mezizubní
kartáčky, velikost 2

6 ks

• pomáhají uvolnit
zevní zvukovod
• vyrovnávají tlak v oblasti
ucha, čela a nosních dutin
• odstraňují ušní maz
• pro komplexní hygienu ucha
kombinujte s Aurecon ušními
kapkami a Aurecon sprejem
V akci také Aurecon NATURAL ušní
svíčky, 2 ks, cena 144 Kč.
Zdravotnický prostředek.*

– 26 Kč

170,akční cena

144,-

Herpesin krém se používá při léčbě
oparu rtů a obličeje u dospělých
i dětí.
Herpesin, krém je léčivý přípravek
k zevnímu použití. Obsahuje účinnou
látkou aciklovir.*

• mezizubní kartáčky vyrobené
z materiálů z udržitelných
zdrojů a za využití solární
energie
• a to vše bez jakýchkoliv
změn kvality, funkčnosti
nebo designu produktu
• dostupné v 9 velikostech

– 41 Kč

240,akční cena

199,-

V akci také
TePe Original ekologické mezizubní
kartáčky velikosti 0, 1, 3, 4 a 5, 6 ks,
každý za cenu 104 Kč.
Zdravotnický prostředek.*

ELMEX® zubní pasta

– 35 Kč

139,akční cena

104,ZUBNÍ PÉČE

75 ml
Zubní pasta s obsahem účinných aminfluoridů
vytváří na zubech ochrannou vrstvu fluoridu
vápenatého, která remineralizuje zuby a chrání
je před zubním kazem.
Kosmetický přípravek.*

Nyní
k nákupu druhý
kus za 0,01 Kč

1+1

* 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 NABÍDKA

BŘEZEN 2022

MULTIVITAMIN
Marťánci®
Gummy PODZIM-ZIMA

IMUNITA
X
RAKYTNÍČEK+ multivitaminové želatinky
Xs rakytníkem červené vejce, zelené vejce, žluté vejce

50 želatinových tablet

50 ks

1 tbl. = 3,08 Kč

• multivitaminy
pro děti s rakytníkem,
vitaminem C, D3 a zinkem
pro podporu imunity
• oblíbení želatinoví Marťánci
s ovocnými příchutěmi
Doplněk stravy.*

Femibion® 2
Těhotenství

X

Limitovaná
edice

1 ks = 3,48 Kč

– 55 Kč

209,akční cena

154,VITAMIN

(4 týdenní balení) 28 tablet + 28 tobolek

– 21 Kč
• oblíbené želatinky s 9 vitaminy a rakytníkem na podporu imunity
• skvělá ovocná chuť
• bez konzervantů
Doplněk stravy.*

Bioaktivní®
Selen+Zinek FORTE

IMUNITA

Melatonin
Vitabalans 3 mg
10 tablet

60 tablet
1 tbl. = 4,98 Kč

• jedinečné složení
pro specifické
potřeby Vašeho
miminka i Vás ve
2. a 3. trimestru
těhotenství
• obsahuje kyselinu
listovou a aktivní
folát Metafolin®,
vitamin D3, lutein
a DHA
• obohacený o železo, zinek, selen a hořčík
• od 13. týdne těhotenství do porodu
V akci také
Femibion® 3 Kojení, 28 tablet
+ 28 tobolek, cena 504 Kč;
Femibion® 1 Plánování & první
týdny těhotenství, 28 tablet,
cena 304 Kč.
Doplněk stravy.*

GS Probio Glukan

– 105 Kč

609,akční cena

504,IMUNITA

60 kapslí
1 cps. = 7,73 Kč

• jedinečná kombinace probiotik
a kvasničného betaglukanu
s 80% čistotou
• čistá síla přírody s vitaminem D3
a selenem na podporu imunity
celé rodiny
Doplněk stravy.*

• přispívá ke správné funkci
imunitního systému
• podporuje zdravé vlasy, nehty
a kůži
Doplněk stravy.*

Betaglukan
IMU 200 mg

– 51 Kč

350,akční cena

299,IMUNITA

60 tobolek

– 85 Kč

549,akční cena

464,-

• pomáhá regulovat biologický
rytmus dne a noci
• přirozený hormon
• bez cukru, lepku, laktózy
• jediný volně prodejný lék na trhu
obsahující melatonin
Lék k vnitřnímu užití. Melatonin 3 mg.*

TEREZIA
Černý česnek

1 tob. = 5,15 Kč

60 kapslí
1 cps. = 5,98 Kč

• obsahuje 200 mg přírodního betaglukanu,
150 mg inulinu a 5 µg vitaminu D
• vitamin D přispívá k normální
– 81 Kč
funkci imunitního systému
• betaglukan je kvasničného původu
390,s garancí čistoty min. 80 %
akční cena
• vhodný k dlouhodobému užívání

• česnek pomáhá regulovat hladinu
cholesterolu a lipidů v krvi
• podporuje imunitu
• bez zápachu a palčivé chuti
• nedráždí sliznice zažívacího ústrojí

Doplněk stravy.*

Doplněk stravy.*

309,-

195,každý za akční cenu

174,SPÁNEK

Novinka
na ČR
trhu

– 7 Kč

50,akční cena

43,IMUNITA

– 80 Kč

439,akční cena

359,-

* 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 NABÍDKA
Ibalgin® Plus

BOLEST

24 potahovaných tablet

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití.*

Sanorin®
1 mg/ml
nosní sprej

BOLEST

125,akční cena

99,RÝMA

• rychlá úleva od bolesti hlavy,
zubů, svalů a zad
• snižuje horečku
• zmírňuje zánět
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje
ibuprofenum 400 mg.*

Otrivin 1 mg/ml
nosní sprej

Ibalgin® 400 mg

BOLEST

100 potahovaných tablet

100 potahovaných tablet

– 26 Kč
• rychlejší a silnější úleva od bolesti
hlavy
• dvojí silou proti bolesti

IBUMAX® 400 mg

BŘEZEN 2022

– 20 Kč

149,akční cena

129,RÝMA

• pomáhá při bolesti hlavy, zubů,
zad, svalů a kloubů, menstruační
bolesti
• snižuje horečku a tlumí zánět
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje
ibuprofenum.*

PHYSIOMER®
Hypertonic

roztok 10 ml

135 ml

• nosní sprej pro dlouhodobý
účinek, rychle uvolní ucpaný
nos a ulehčí dýchání
• začíná uvolňovat ucpaný
nos do 2 minut
a až na 12 hodin

• čistí nosní sliznici
a pomáhá tak
odstraňovat viry
a bakterie
• obnovuje
dýchání nosem
• 100% mořská
voda bohatá
na minerály
• bezpečná
pro každodenní
použití

– 37 Kč

186,akční cena

149,RÝMA

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 79 Kč.

– 16 Kč

95,akční cena

Lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou
Naphazolini nitras.*

79,-

GS Vitamin C
1000 se šípky

VITAMIN

V akci také Otrivin Menthol
1 mg/ml nosní sprej, roztok 10 ml,
cena 104 Kč.
Otrivin 1 mg/ml nosní sprej, roztok
a Otrivin Menthol 1 mg/ml nosní sprej,
roztok obsahují xylometazolin. Léky
k podání do nosu.*

B-komplex forte

– 18 Kč

112,akční cena

94,VITAMIN

100 tablet
1 tbl. = 1,39 Kč

100+20 tablet

V akci také GS Vitamin C 500
se šípky, 100+20 tablet, cena 164 Kč.
Doplněk stravy.*

Zdravotnický prostředek.*

Supradyn®
IMMUNE

– 33 Kč

237,akční cena

204,VITAMIN

15 šumivých tablet

1 tbl. = 2,03 Kč

• silný vitamin C
obohacený
o přírodní sílu
šípků
• ve speciální
TIME-RELEASE
tabletě
s postupným
uvolňováním
• vitamin C
podporuje imunitu
a přispívá
ke snížení míry únavy
a vyčerpání

V akci také PHYSIOMER® Baby,
115 ml; PHYSIOMER® Baby
hypertonic, 60 ml; PHYSIOMER®
Gentle Jet&Spray, 135 ml;
PHYSIOMER® Kids, 115 ml, každý
za cenu 204 Kč.

1 tbl. = 8,27 Kč

• důležitá trojkombinace pro podporu imunity
na podzim a v zimě
• vitamin C, D a zinek přispívají k normální funkci
imunitního systému
• vysoký obsah vitaminu C 1 000 mg

– 44 Kč

288,akční cena

244,-

– 30 Kč
Obsahuje všech 8 esenciálních
vitaminů skupiny B.
Doplněk stravy.*

169,akční cena

139,-

V akci také Supradyn® COQ10
Energy, 60 tablet, cena 379 Kč;
Supradyn® COQ10 Energy,
30 šumivých tablet, cena 309 Kč.
Doplněk stravy. LMR-CH-20211126-150*

– 25 Kč

149,akční cena

124,-

Voltaren Emulgel
10 mg/g gel

TOPICKÁ BOLEST

150 g

KLOUBY
Vitar
EKO KOLAGEN FORTE

60 kapslí
1 cps. = 2,32 Kč

Voltaren Emulgel
působí přímo
v místě bolesti
trojím účinkem:
• uleví od bolesti
• tlumí zánět
• zmenšuje otok
V akci také Voltaren Emugel
10 mg/g gel, 120 g, cena 254 Kč.

– 34 Kč

288,akční cena

Voltaren Emulgel 10 mg/g gel je
lék k vnějšímu použití. Obsahuje
diclofenacum diethylaminum.*

254,NACHLAZENÍ

APICOLD
thyme sirup

– 61 Kč

200,-

V akci také další přípravky z řady
Vitar EKO.

akční cena

139,-

Doplněk stravy.*

IMUNITA
TEREZIA
Ostropestřec+Reishi Forte

60 kapslí

100 ml

1 cps. = 4,23 Kč

1 ml = 1,24 Kč

znáte
z TV

• proti stárnutí
pleti s kyselinou
hyaluronovou,
saponinem a enoxolonem
• pro viditelně mladší vzhled
se 3 účinky:
› vyplňuje
› stimuluje
› zachovává

– 110 Kč

839,akční cena

V akci také další výrobky Eucerin®.

729,-

Kosmetický přípravek.*

ODVYKÁNÍ

KOUŘENÍ
NiQuitin® Clear
21 mg, transdermální
náplast

7 ks
Skoncujte s kouřením

• obsahuje tymián,
med a tinkturu z propolisu
pro podporu zdraví dýchacích
cest, krku, hlasivek a imunity
• pro děti od 4 let a dospělé
V akci také APICOLD ústní sprej,
20 ml, cena 189 Kč; APICOLD
Propo nosní sprej, 30 ml,
cena 179 Kč.
Doplněk stravy.*

50 ml

znáte
z TV
• pro podporu
pohybového aparátu
• s vysokým obsahem kolagenu
typu I a II a boswellových kyselin

KOSMETIKA
Eucerin®
HYALURON-FILLER
+ 3x EFFECT denní krém

– 21 Kč

145,akční cena

124,-

• ostropestřec pomáhá
k ochraně a regeneraci jater
• v kombinaci s reishi a černým
bezem na podporu imunity
• bez konzervačních látek

– 55 Kč

Doplněk stravy.*

309,akční cena

254,-

BOHATÝ BEZLEPKOVÝ
SORTIMENT

• uleví od náhlé chuti na cigaretu,
zmírňují abstinenční příznaky
• náplasti přípravku NiQuitin Clear se mohou používat
buď samostatně, nebo v kombinaci s orálními formami
nikotinu
– 71 Kč
V akci také další přípravky
NiQuitin®.

565,akční cena

494,-

Transdermální náplast - lék na vnější
užití. Obsahuje nikotin.*
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Vámi vybrané produkty na bezlepek.pharmapoint.cz
si můžete vyzvednout ve více než 155
175 lékárnách PharmaPoint
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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.

