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Akční ceny platí od 1. 9. 2020 do 30. 9. 2020 nebo do vyprodání zásob
CHŘIPKA,

NACHLAZENÍ
COLDREX®
MAXGRIP Lesní ovoce

10 sáčků

znáte
z TV

Lék k vnitřnímu užití*

Ambrobene
15 mg/5 ml,
sirup

– 28 Kč

185,akční cena

157,KAŠEL

V akci také STÉRIMARTM Na ucpaný
nos, 50 ml, cena 197 Kč.
Zdravotnický prostředek, CE 0459*

VIGANTOLVIT®
OSTEO

• přírodní nosní sprej
s obsahem 100%
mořské vody
• uvolní ucpaný nos při
rýmě a nachlazení
• urychluje úlevu od
symptomů rýmy
• čistí a zvlhčuje nosní sliznici,
přirozeně regeneruje
• bezpečný pro
každodenní použití

– 33 Kč

222,akční cena

189,VITAMIN

– 21 Kč

100,-

Ambrobene 15 mg/5 ml, sirup je léčivý
přípravek k vnitřnímu užití. Obsahuje
účinnou látku ambroxoli hydrochloridum.*

akční cena

APO-IBUPROFEN
400 mg

BOLEST

79,-

100 potahovaných tablet

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 187 Kč.

MAGNE B6®
FORTE tablety

187,ÚNAVA A STRES

1 tbl. = 3,18 Kč

• 3v1 pro
zdravé kosti
a svaly
- vitamin D3, K2 a vápník
• pro aktivní lidi, sportovce i starší osoby
• nejvyšší obsah vitaminu D
– 38
v kombinaci s vápníkem

• tablety obsahují
citrát hořčíku
pro účinné doplnění hořčíku
• hořčík a vitamin B6 přispívají ke
snížení míry únavy a vyčerpání
a k normální psychické činnosti

Doplněk stravy*

221,akční cena

Zdravotnický prostředek*

1 tbl. = 5,47 Kč

V akci také VIGANTOLVIT® D3 2000
I.U., 60 tobolek, cena 149 Kč.

– 34 Kč

50 potahovaných tablet

30 tablet

100 ml

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

• přírodní mořská voda s příměsí
mědi na infekční bakteriální
rýmu
• vhodný pro nos náchylný
k infekci - měď působí
protibakteriálně, snižuje riziko
komplikací rýmy a bakteriální
infekce
• vhodný pro všechny věkové
kategorie, těhotné i kojící ženy

RÝMA

PHYSIOMER®
Hypertonic
135 ml

50 ml

• horký nápoj uleví rychle
od příznaků chřipky
a nachlazení
• snižuje horečku,
odstraňuje bolest hlavy,
bolest v krku a uvolňuje
ucpaný nos
• obsahuje paracetamol,
fenylefrin a vitamin C
V akci také COLDREX® MAXGRIP
Citron, 10 sáčků, cena 157 Kč,
COLDREX® tablety, 24 tablet,
cena 124 Kč.

RÝMA

STÉRIMARTM Cu
Nos náchylný
k infekci

Kč

202,akční cena

164,-

BOLEST
Ibalgin®
Rapidcaps,
měkké tobolky 400 mg

– 31 Kč

V akci také MAGNE B6® Control
Stress, 30 potahovaných tablet,
cena 159 Kč.

190,akční cena

159,-

Doplněk stravy*

Voltaren Forte
20 mg/g gel

TOPICKÁ BOLEST

znáte
z TV

150 g

30 měkkých tobolek

• uleví od bolesti hlavy, zad, kloubů
i menstruační bolesti
• snižuje horečku a tlumí projevy
zánětu
Lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje ibuprofenum.*

– 40 Kč

154,akční cena

114,-

Účinné analgetikum ve
formě měkkých tobolek
s tekutou účinnou
látkou:
• ulevuje od bolesti
hlavy, migrény, bolesti
zubů, zad, svalů
a menstruační bolesti
• snižuje horečku
• tlumí zánět
Pro dospělé a dospívající
od 12 let. (od 40 kg tělesné
hmotnosti)
Ibalgin® Rapidcaps 400 mg měkké tobolky
je volně prodejný lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje ibuprofenum.*

Nyní k nákupu
Voltaren Forte
150 g masážní
míček NAVÍC
za 0,01 Kč

• analgetikum ve formě
gelu s účinkem proti bolesti
až na 24 hodin při aplikaci 2x denně
• tlumí bolest zad, svalů a kloubů

V akci také Voltaren Forte 20 mg/g gel, 100 g cena 274 Kč,
Voltaren Rapid 25 mg měkké tobolky, 20 tobolek,
cena 117 Kč, Voltaren 140 mg léčivá náplast, 5 ks, cena 287 Kč.

– 22 Kč

119,akční cena

97,-

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.*

– 41 Kč

430,akční cena

389,-

AKČNÍ NABÍDKA
IMUNITA
TEREZIA
Hlíva ústřičná + lactobacily

60+60 kapslí

Herba-CRAPID

IMUNITA

30 tablet
1 tbl. = 3,13 Kč

ZÁŘÍ 2020

IMUNITA

TEREZIA Čaga
+ Reishi a Rakytník
60 kapslí

1 cps. = 3,24 Kč

1 cps. = 6,48 Kč

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

– 40 Kč

** Nejvyšší obsah deklarovaných
betaglukanů. Dle průzkumu
z lékáren, leden 2020.
Doplněk stravy*

429,akční cena

389,IMUNITA

Preventan®
Clasic

• akutní podpora imunitního
systému a dýchacích cest
• obsahuje kombinaci 4 bylinných
extraktů: echinacey, černého
bezu, pelargonie a kurkumy
Doplněk stravy*

Vibovit® Imunity

– 55 Kč

149,akční cena

94,-

MULTIVITAMIN
PRO DĚTI

• vzácná houba
ze Sibiře,
obohacená
o reishi
a rakytník
pro podporu
obranyschopnosti a vitamin E pro ochranu buněk
před oxidativním stresem
– 100 Kč
• obsahuje deklarované
množství významného enzymu
489,superoxiddismutázy, betaglukanů
akční cena
a vitaminu E
Doplněk stravy*

Bepanthen® Baby

389,-

KOSMETIKA

100 g

50 ks
1 ks = 3,08 Kč

90 tablet
1 tbl. = 4,32 Kč

• aktivní podpora
imunity přímo
v dutině ústní! (cucavé tablety)
• patentovaná látka ProteQuine® s vitaminem C
pro normální funkci imunity
• český originál s unikátním složením
• balení na 3 měsíce
– 72 Kč

461,-

V akci také Preventan® Clasic
s příchutí, 90 tablet, cena 389 Kč.

akční cena

389,-

Doplněk stravy*

KLOUBY

GS Condro®
DIAMANT

• želé multivitaminy pro děti s příchutí černého bezu
obsahující komplex 11 vitaminů a minerálů
• s vysokým obsahem vitaminů D a C
V akci také Vibovit® FARMA, 50 ks
a Vibovit® DINO, 50 ks, každý
za cenu 154 Kč.
Doplněk stravy, neslouží jako náhrada
pestré a vyvážené stravy.*

BepanGel®

– 36 Kč

190,akční cena

154,HOJENÍ RAN

50 g

•
•
•
•
•

pomáhá chránit zadeček před vznikem opruzení
každodenní jemná péče i pro tu nejcitlivější pokožku
bez parfemace a umělých konzervantů
vhodný k ošetření bradavek po kojení
s mandlovým olejem a panthenolem pro přirozenou
regeneraci pokožky

** Nejdůvěryhodnější značka roku 2019 v kategorii dětské
krémy proti opruzeninám.
(www.duveryhodneznacky.cz)
– 51 Kč

V akci také Bepanthen® Baby, 30 g,
cena 134 Kč.
Kosmetický přípravek, L.CZ.MKT.
CC.12.2019.1785*

274,-

EXODERIL®
10 mg/g krém

PLÍSNĚ

15 g

120 tablet
1 tbl. = 4,99 Kč

Nyní k nákupu
GS Vitamin C
10 tablet NAVÍC
za 0,01 Kč
• dvojnásobná síla GS Condro® DIAMANT: to nejlepší
z profesionální péče o klouby
• jedinečná kombinace glukosamin
– 175 Kč
sulfátu s aescinem
• vitamin C jako podpora tvorby
774,vlastního kolagenu pro správnou
akční cena
funkci kloubních chrupavek
Doplněk stravy*

599,-

Aulin® gel

• hojí rány rychle
a bez jizev
• moderní hydrogel 4v1:
› urychluje hojení
› chrání před další infekcí
› chladí a nepálí
› zabraňuje tvorbě jizev

– 43 Kč

267,akční cena

Zdravotnický prostředek, L.CZ.MKT.
CC.03.2020.1854*

224,-

325,akční cena

• léčí kožní a nehtové plísně
• rychle ulevuje od svědění
• odstraňuje zarudnutí
• aplikace na kůži pouze 1x denně**
**při postižení nehtů 2x denně
Volně prodejný lék k vnějšímu použití
s účinnou látkou naftifin hydrochlorid*

znáte
z TV

– 22 Kč

119,akční cena

97,-

TOPICKÁ BOLEST

100 g
• gel proti bolesti pohybového aparátu
• ulevuje od bolesti
• působí proti zánětu
• zklidňuje namožené svaly a šlachy
V akci také Aulin® gel, 50 g, cena 137 Kč.
Lék s účinnou látkou nimesulid. Ke kožnímu podání.*

– 36 Kč

233,akční cena

197,-

www.pharmapoint.cz

KAŠEL

MUCOSOLVAN®
pro dospělé

BIOTUSSIL®

NACHLAZENÍ

Isla® Cassis

BOLEST V KRKU

30 pastilek

100 ml

100 ml

znáte
z TV
• léčí vlhký kašel
• rozpouští hlen
• usnadňuje vykašlávání
• jahodová příchuť
V akci také MUCOSOLVAN® Long
Effect, 20 tobolek, cena 129 Kč,
MUCOSOLVAN® Junior, 100 ml,
cena 104 Kč.
Volně prodejný lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje ambroxoli hydrochloridum.*

Vápník Hořčík
ZinekOSTEO

– 36 Kč

– 30 Kč

144,akční cena

114,MINERÁL

90 tablet

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

165,akční cena

129,-

Pomáhá při:
• nadměrné námaze hlasivek
• škrábání a pálení v krku
V akci také Isla® Mint, 30 pastilek,
Isla® Moos, 30 pastilek, každý za
cenu 134 Kč.
Zdravotnický prostředek*

Magnesii lactici MINERÁL
0,5 tbl. Medicamenta

VERAL®
10 mg/g gel

100 tablet

100 g

– 25 Kč

159,akční cena

134,BOLEST

1 tbl. = 1,38 Kč

• multiminerál pro
silné kosti a zuby díky
vápníku a hořčíku
• pro podporu imunity díky zinku,
mědi a vitaminům D3 a B6
V akci také ZinekFORTE 25 mg,
90 tablet, cena 124 Kč.
Doplňky stravy*

GS Omega 3
CITRUS

– 45 Kč

169,akční cena

124,SRDCE, MOZEK,
ZRAK

• obsahuje 500 mg laktátu hořčíku
pro lepší vstřebávání
• čistý organický hořčík
bez příměsí
• vhodný pro těhotné a kojící
Lék s účinnou látkou magnesii lactas
dihydricus k vnitřnímu užití*

OCUTEIN®
90+30 tobolek+dárek

1 cps. = 1,51 Kč

1 tob. = 5,83 Kč

Doplněk stravy*

104,OČI

– 50 Kč

277,akční cena

227,-

• přispívá k udržení
kvalitního zraku
a vyživuje unavené
oči (vitamin A)
• obsahuje extra velké
množství luteinu 25 mg
a komplex antioxidantů
V akci také OCUTEIN® BRILLANT
Lutein 25 mg DaVinci, 60 tobolek,
cena 449 Kč.
Doplňky stravy*

VERAL® 10 mg/g gel - jeden gram
gelu obsahuje diclofenacum natricum
10 mg (1%). Registrovaný lék ke kožnímu
podání.*

SystaneTM ULTRA
Zvlhčující
oční kapky

– 171 Kč

870,akční cena

699,-

SystaneTM ULTRA
poskytují suchým,
unaveným
a podrážděným
očím rychlou a intenzívní hydrataci.
V akci také SystaneTM COMPLETE
zvlhčující oční kapky, 10 ml,
cena 269 Kč.
Zdravotnický prostředek*

Herbex® Hrdlo a krk s eukaliptem

Herbex® Žaludek a střeva

20 sáčků

20 sáčků

1 sáček = 2,45 Kč

1 sáček = 2,45 Kč

• tymián uklidňuje dýchací cesty a spolu s anýzem,
eukalyptem a diviznou působí uklidňujícím dojmem
a tlumivě na hrdlo, hltan a hlasivky
• dobromysl a zázvor pomáhají normální funkci
dýchacího systému

• čekanka a andělika podporují trávení
a normální funkci jater
• máta a puškvorec podporují normální funkci trávícího traktu
V akci také Herbex® Večerní čaj, 20 sáčků, Herbex® Yerba maté čaj,
20 sáčků, Herbex® Mozek a paměť, 20 sáčků, každý za cenu 49 Kč.

Přírodní bylinné čaje*

159,akční cena

127,OČI

10 ml

Balení
obsahuje
zvlhčující
oční gel

• 3000 mg rybího oleje
s vysokým obsahem
DHA a EPA v denní dávce
• EPA a DHA podporují zdravé
srdce v dávce 250 mg denně
• DHA podporuje zdravý zrak
a funkci mozku v dávce 250 mg denně
• DHA a EPA v přirozené formě triglyceridů
– až o 50 % vyšší vstřebatelnost**
• kapsle s citronovou příchutí

V akci také GS Omega 3 CITRUS,
60+30 kapslí, cena 154 Kč.

129,akční cena

BRILLANT Lutein 25 mg DaVinci

100+50 kapslí

** Oproti běžně používaným
polosyntetickým ethylesterům.

– 25 Kč

• k lokální léčbě onemocnění pohybového aparátu
• k odstranění bolesti a zánětu svalů, kloubů a měkkých
tkání v okolí kloubů
– 32 Kč
• při bolesti zad

– 70 Kč

289,akční cena

219,ČAJ

– 11 Kč

60,akční cena

49,-

JÁTRA

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
• vyroben z geneticky neupravovaných sójových bobů
• přípravek mohou užívat dospělí
– 108 Kč
a dospívající od 12 let
(o hmotnosti cca. 43 kg)
402,-

akční cena

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

294,-

Sédatif PC®

STRES A SPÁNEK

90 tablet

znáte
z TV

DETOXIKACE
TEREZIA
Ostropestřec + Reishi

Probicus®
Premium

60 kapslí

30 kapslí

1 cps. = 3,82 Kč

1 cps. = 6,47 Kč

• ostropestřec
mariánský přispívá
k ochraně jater a jejich regeneraci
• v kombinaci s reishi
a černým bezem pro podporu
obranyschopnosti organizmu
• bez příměsí a konzervačních látek

• počet živých
baktérií je
garantovaný
do konce doby
exspirace!
• příznivě působí na organismus
• vhodný při užívání antibiotik
i cestování

– 60 Kč

289,akční cena

229,-

Doplněk stravy*

Bioaktivní®
Q10 GOLD 100 mg

ÚNAVA

30 kapslí

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.*

– 30 Kč

229,akční cena

199,-

• přírodní, aktivní,
tělu identický
koenzym Q10
• vysoká vstřebatelnost
• s vitaminem B2, který přispívá
ke snižování únavy a vyčerpání
a k normálnímu energetickému
metabolizmu

– 45 Kč

239,-

V akci také Probicus® Premium,
15 kapslí, cena 109 Kč.

akční cena

194,-

Doplněk stravy*

VITAMIN

Vitamín
K2+D3+Q10
60 tobolek

1 cps. = 19,80 Kč

• k léčbě úzkosti,
emočního napětí
a lehkých poruch spánku
• bez věkového omezení
• může být užíván během
těhotenství a kojení

ZAŽÍVÁNÍ

1 tob. = 4,98 Kč

– 84 Kč

Doplněk stravy*

Lékárna
U Robina

678,akční cena

594,-

Kombinace vitaminů K2, D3
a koenzymu Q10 přispívá k udržení
normálního stavu kostí a k normální
srážlivosti krve.

– 86 Kč

385,akční cena

299,-

Doplněk stravy*

OTEVÍRACÍ DOBA:
Po – Pá: 8.00 – 18.30 hod.
ADRESA:
Korunní 483/89
Praha 3
KONTAKT:
Tel.: 224 257 704
Mobil: 776 776 037
urobina@seznam.cz
www.lekarnapraha3.cz

Těšíme se na Vaši návštěvu!

BOHATÝ BEZLEPKOVÝ
SORTIMENT

3
2
14

4
2

9
8

28
32
8
5

12

23
18

8
15
8

14
12

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

10
9

25

10

* 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.

