
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.

DIAbox Vitamíny 
pro diabetiky 
90 tablet + DÁREK

Společné baleni produktů ušitých na míru:
Vitamíny pro diabetiky 90tbl. 
- doplněk stravy s obsahem vitamínů, minerálů a antioxidantů 
+ DÁREK Ureagamma mast s obsahem 10% Urey k péči o 
suchou a hrubou pokožku nohou. Limitovaná série!
Doplněk stravy

DIABETICI

Thermoval® 
duo scan ušní 
čelní teploměr
1 ks

Pro starší děti a dospělé, 
velmi rychle měří teplotu, 
1 sekunda v uchu, 3 sekundy na čele, 
měření teploty dotekem.
V akci také Thermoval® baby, 
darkové balení, cena 919 Kč.
Zdravotnický prostředek 

TEPLOMĚR

akční cena

– 130 Kč

719,-

849,-

Zovirax® Duo 
50mg/g
+10mg/g
2 g

Jediný krém na léčbu 
oparů s dvojím složením:
• zabraňuje množení viru
• pomáhá léčit zánět
Klinicky prokázaně pomáhá zastavit 
vznik puchýřků
Zkracuje dobu hojení
Lék k vnějšímu užití.

OPARY

akční cena

– 38 Kč

237,-

275,-

PARANIT 
radikální proti 
vším a hnidám 
pack
100 + 100  ml + hřeben

Odstraňte 100% vší jedinou 
15 minutovou aplikací! Radikální 
sprej proti vším a hnidám, šampon 
po ošetření a hřeben navíc. 
V akci také PARANIT na detekci 
hnid, 150 ml, cena 217 Kč.
Zdravotnický prostředek 

VŠI

akční cena

– 60 Kč

379,-

439,-

GS Merilin 
HARMONY
90+90 tablet
1 tbl.= 4,22 Kč

KLIMAKTERIUM

akční cena

– 759 Kč

759,-

1518,-

VAXICUM®, 
relaxační krém plný bylinek 
100 ml

 

Uvolňuje a zahřívá postižené svalové partie. S obsahem 
přírodních složek - kafr, rozmarýn, 
levandule a hřebíček. Ideální pro 
regenerační, ošetřující a relaxační 
masáž. 
V akci také VAXICUM®, relaxační 
krém plný bylinek, 50 ml, cena 
119 Kč.
Kosmetika

RELAXAČNÍ 
KRÉM

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 175 lékárnách PharmaPoint
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• Klinicky ověřená účinnost 
v období klimakteria.

• Přírodní a nehormonální.
• Záruka účinnosti – 100% 

garance vrácení pěněz.
V akci také GS Merilin 60 + 30 
tablet, cena 454 Kč.
Doplněk stravy

akční cena

– 83 Kč

194,-

277,-
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BOLEST

akční cena

– 13 Kč

54,-

67,-

Olynth® HA 0,1%, 
nosní sprej, roztok 
10 ml

BRUFEN® 400 
30 potahovaných tablet

RÝMA

akční cena

– 12 Kč

94,-

106,-

Rychle uvolňuje ucpaný nos. 
Zvlhčuje nosní sliznici díky 
obsahu kyseliny hyaluronové 
ve formě sodné soli.
V akci také ostatní spreje z řady 
Olynth®.
Reklama na léčivý přípravek. Nosní 
sprej, roztok obsahuje  xylometazolin-
hydrochlorid a je k nosnímu podání. Držitel 
registrace: McNeil Products Ltd., UK

Úleva při chřipkových 
onemocněních, od horečky, bolesti 
hlavy, zad, zubů a menstruační 
bolesti.
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití 
s léčivou látkou ibuprofen. 

Septabene® 
3 mg/1 mg, pastilky
16 pastilek

• Unikátní kombinace účinných látek na českém trhu 
• Komplexní léčba bolesti v krku: 

protizánětlivý, analgetický 
a antiseptický účinek

• Eukalyptová příchuť 
V akci také Septabene® 1,5 mg/ml 
+ 5,0 mg/ml, orální sprej, roztok, 
30 ml, cena  119 Kč.
Léky k vnitřnímu užití.

BOLEST KRKU

akční cena

– 30 Kč

119,-

149,-

ACC® LONG 
600 mg  
10 šumivých tablet

Léčí vlhký kašel. Stačí 1 tableta 
1x denně. Rozpustí hlen 
v dýchacích cestách a usnadní 
vykašlání. Rychle Vám uleví.
Volně prodejný lék k vnitřnímu užití 
s účinnou látkou acetylcystein. 

KAŠEL

akční cena

– 20 Kč

119,-

139,-

MUCOSOLVAN® 
pro dospělé  
100 ml

Léčí vlhký kašel. 
• rozpouští hlen 
• usnadňuje vykašlávání 
Jahodová příchuť.
Volně prodejný lék k vnitřnímu užití. 
Obsahuje ambroxoli hydrochloridum.

KAŠEL

akční cena

– 24 Kč

107,-

131,-

Voltaren® Forte 
2.32% 
gel 100 g

Analgetikum ve formě gelu 
s účinkem na 12 hodin.
Tlumí bolest zad, svalů a kloubů. 
Stačí aplikovat 2x denně. 
Snadno otevíratelný uzávěr.
V akci také Voltaren® 140mg léčivá 
náplast, 5ks, cena 287 Kč.
Lék na vnější použití. Obsahuje 
diclofenacum diethylaminum.

TOPICKÁ BOLEST

akční cena

– 55 Kč

274,-

329,-

gel 100 g

Analgetikum ve formě gelu 

TANTUM VERDE® 
3mg 
20 pastilek
4 druhy

Rychle ulevuje od bolesti v krku.Působí proti zánětu.
Pastilky ve čtyřech příchutích pro děti od 6 let a dospělé.
V akci také TANTUM VERDE® 
roztok, 120 ml, cena  134 Kč, 
TANTUM VERDE® Spray FORTE 
(0,30%), 15 ml, cena 154 Kč.
Lék s účinnou látkou benzydamin 
hydrochlorid. K místnímu užití v ústech 
a v krku.

CHŘIPKA, 
NACHLAZENÍ

akční cena

– 15 Kč

134,-

149,-

Oscillococcinum®  
30 dávek

Oscillococcinum se užívá 
preventivně a od prvních příznaků. 
Představuje léčbu pro celou rodinu 
bez věkového omezení.
Homeopatický léčivý přípravek 
k vnitřnímu užití.

PREVENTIVNĚ A OD 
PRVNÍCH PŘÍZNAKŮ

akční cena

– 56 Kč

579

635,-
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RÝMA

akční cena

– 18 Kč

97,-

115,-

MUCONASAL® 
PLUS
10 ml

Účinně navodí rychlé 
a dlouhotrvající snížení 
otoku sliznice nosu při rýmě 
a nachlazení. Navíc obsahuje 
i éterické oleje z máty a eukalyptu, 
které umocní zážitek z volného 
dýchání. Vhodný pro dospělé, 
dospívající a děti od 6 let.
Volně prodejný lék k nosnímu použití. 
Obsahuje tramazolini hydrochloridum.

znáte
z TV
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StérimarTM Cu 
Nos náchylný 
k infekci  
50 ml

• 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
V akci také StérimarTM Na ucpaný nos, 
50 ml, cena 204 Kč.
Zdravotnický prostředek, CE 0459.

akční cena

– 20 Kč

194,-

214,-

RÝMA

HerbalMed® 
pastilky Dr.Weiss 
24+6 pastilek nebo 20 pastilek
Původní švýcarské bylinné pastilky s unikátní kombinací 
bylinných extraktů pro rychlé, účinné a šetrné řešení.

V AKCI TAKÉ DALŠÍ PŘÍCHUTĚ
Doplněk stravy

BOLEST KRKU BIOTUSSIL® sirup
100 ml

Tradiční rostlinný léčivý přípravek 
užívaný jako pomocný lék při 
onemocněních dýchacích cest včetně 
rýmy a zánětů vedlejších nosních 
dutin. Vhodný pro děti od 4 let.
Lék k vnitřnímu užití.

akční cena

– 31 Kč

114,-

145,-

KAŠEL sirup sirup

Tradiční rostlinný léčivý přípravek Tradiční rostlinný léčivý přípravek – 31 Kč

Vicks 
SymptoMed Complete 
citrón
10 sáčků

Horký nápoj pro účinnou úlevu od 
příznaků chřipky a nachlazení.
V akci také Vicks SymptoMed FORTE 
citrón, 10 sáčků, cena 139 Kč, 
Vicks SymptoMed CLASSIC citrón, 
14 sáčků, cena 149 Kč.
Léky k vnitřnímu užití.

akční cena

– 30 Kč

139,-

169,-

CHŘIPKA, 
NACHLAZENÍ

STODAL® sirup 
200 ml

Rostlinný účinný přípravek na vlhký 
a suchý kašel, neobsahuje umělá 
sladidla. 
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.
Použití tohoto tradičního rostlinného 
léčivého přípravku je založeno výlučně 
na zkušenosti z dlouhodobého použití. 

akční cena

– 25 Kč

144,-

169,-

KAŠEL

Paralen® Grip chřipka a bolest 
24 potahovaných tablet

Odstraňuje příznaky chřipky a nachlazení, jako jsou: horečka, ucpaný nos, bolest hlavy, bolest v krku.                                                                                               
Díky kofeinu působí také proti únavě a ospalosti.
Volně prodejný lék k vnitřnímu užití.

CHŘIPKA, 
NACHLAZENÍ

akční cena

– 32 Kč

117,-

149,-

Quixx®, nosní sprej
30 ml

• Účinně a bezpečně pomáhá uvolnit 
ucpaný nos při nachlazení, chřipce 
a alergii

• Nezpůsobuje závislost
• Mohou ho používat i těhotné a kojící 

ženy a děti od 6 měsíců věku
Hypertonický roztok mořské vody, 
obsahuje vodu z oceánu a čištěnou 
vodu.
V akci také Quixx® soft, 30 ml, cena 124 Kč.
Zdravotnické prostředky k aplikaci do nosu. 

RÝMA

akční cena

– 23 Kč

124,-

147,-

Už jste 
vyzkoušeli 
výrobky 
naší privátní 
značky 
PharmaPoint?

K velkým 
balením HerbalMed® 

12 pastilek 
ZDARMA
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Calcichew 
D3 500 mg/200 IU
60 žvýkacích tablet

Určený k prevenci a léčbě nedostatku 
vápníku a vitamínu D. Vápník 
a vitamín D slouží jako doplněk 
při léčbě osteoporózy.
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

akční cena

– 15 Kč

154,-

169,-

VITAMÍN Imunit® 
Hlíva ústřičná 800 mg 
s rakytníkem a echinaceou
100 + 100 tobolek
1 tob.= 2,70 Kč

Nejvyšší dávka 
hlívy ústřičné na 
trhu s rakytníkem, 
echinaceou a 
selenem pro posílení 
obranyschopnosti.
V akci také Hlíva JACK HLÍVÁK pro 
děti, 60 tablet + foukací fi xy, 
cena 329 Kč.
Doplněk stravy

akční cena

– 62 Kč

539,-

601,-

IMUNITA
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NEOSPAN forte
45 tobolek

• Extra silná dávka kozlíku lékařského pomáhá 
s usínáním, omezuje předčasné probouzení

• Obsahuje šest rostlinných extraktů, hořčík a vitaminy 
B1, B2 a B6

• Nenávykové složení
Doplněk stravy

akční cena

– 22 Kč

184,-

206,-

SPÁNEK

GS Vitamin C 500 
se šípky
70 + 70 tablet
1 tbl.= 1,42 Kč

• Darujte zdraví v úžasné vánoční nabídce.
• Navíc se soutěží o luxusní ceny v hodnotě 500 000 Kč. 
• 400 Kč na lázeňské pobyty vyhrává každý! 
• Silná dávka vitaminu C 

s přírodní silou šípků.
• Ve speciální tabletě TIME-

RELEASE, která zajišťuje 
postupné uvolňování.

V akci také GS Vitamin C 1000 se 
šípky, 100 + 20 tablet, cena 204 Kč.
Doplněk stravy

akční cena

– 199 Kč

199,-

398,-

VITAMÍN Centrum® SILVER 
100 + 30 tablet
1 tbl.= 4,38 Kč

• Kompletní multivitamín s 
minerály a stopovými prvky 
pro osoby nad 50 let

• Limitovaná vánoční edice - 
100 tablet + měsíc užívání 
navíc

V akci také Centrum® A-Z , 
100 + 30 tablet vánoční 
balení, cena 539 Kč.
Doplněk stravy

MULTIVITAMÍN

akční cena

– 30 Kč

569,-

599,-

Biopron9 
PREMIUM 
30 tobolek
1 tobolka = 8,63 Kč

Kombinace 9 probiotických kmenů 
v maximální koncentraci 20 miliard 
v denní dávce. Vhodný při a po 
užívání antibiotik. Pro dospělé a děti 
od 3 let.
Doplněk stravy

akční cena

– 30 Kč

259,-

289,-

ZAŽÍVÁNÍ

RAKYTNÍČEK 
multivitaminové želatinky 
s rakytníkem
příchuť hruška 
70 ks
1 ks = 2,84 Kč

Skvělá chuť díky obsahu ovocné 
šťávy. Obsahuje 9 vitaminů 
včetně rakytníku na podporu 
obranyschopnosti organismu. 
Bez příměsí a konzervačních látek. 
V akci také příchuť višeň 70 ks.
Doplněk stravy

akční cena

– 39 Kč

199,-

238,-

IMUNITA

Nicorette® Classic Gum 4 mg, léčivá žvýkací guma 
105 léčivých žvýkacích gum

ZBAVTE SE ZÁVISLOSTI NA KOUŘENÍ. 
Zmírňuje chuť na cigaretu. Umožňuje 
plynule reagovat na potřebu doplnění 
nikotinu v těle. Dovoluje postupné 
snižování dodávané dávky nikotinu. 
Neobsahuje cukr. 
V akci také ostatní léčivé žvýkací gumy 
105 ks, cena 749 Kč, Nicorette® Spray 
1mg/dávka, orální sprej, roztok 13,2 ml, 
cena 419 Kč.
Reklama na léčivý přípravek. Léčivá žvýkací 
guma a orální sprej, roztok obsahuje nikotin 
a je k podání do úst. Držitel registrace: 
McNeil AB, SE

ODKYVÁNÍ 
KOUŘENÍ

akční cena

– 105 Kč

749,-

854,-
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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.

DIAbox Vitamíny 
pro diabetiky 
90 tablet + DÁREK

Společné baleni produktů ušitých na míru:
Vitamíny pro diabetiky 90tbl. 
- doplněk stravy s obsahem vitamínů, minerálů a antioxidantů 
+ DÁREK Ureagamma mast s obsahem 10% Urey k péči o 
suchou a hrubou pokožku nohou. Limitovaná série!
Doplněk stravy

DIABETICI

Thermoval® 
duo scan ušní 
čelní teploměr
1 ks

Pro starší děti a dospělé, 
velmi rychle měří teplotu, 
1 sekunda v uchu, 3 sekundy na čele, 
měření teploty dotekem.
V akci také Thermoval® baby, 
darkové balení, cena 919 Kč.
Zdravotnický prostředek 

TEPLOMĚR

akční cena

– 130 Kč

719,-

849,-

Zovirax® Duo 
50mg/g
+10mg/g
2 g

Jediný krém na léčbu 
oparů s dvojím složením:
• zabraňuje množení viru
• pomáhá léčit zánět
Klinicky prokázaně pomáhá zastavit 
vznik puchýřků
Zkracuje dobu hojení
Lék k vnějšímu užití.

OPARY

akční cena

– 38 Kč

237,-

275,-

PARANIT 
radikální proti 
vším a hnidám 
pack
100 + 100  ml + hřeben

Odstraňte 100% vší jedinou 
15 minutovou aplikací! Radikální 
sprej proti vším a hnidám, šampon 
po ošetření a hřeben navíc. 
V akci také PARANIT na detekci 
hnid, 150 ml, cena 217 Kč.
Zdravotnický prostředek 

VŠI

akční cena

– 60 Kč

379,-

439,-

GS Merilin 
HARMONY
90+90 tablet
1 tbl.= 4,22 Kč

KLIMAKTERIUM

akční cena

– 759 Kč

759,-

1518,-

VAXICUM®, 
relaxační krém plný bylinek 
100 ml

 

Uvolňuje a zahřívá postižené svalové partie. S obsahem 
přírodních složek - kafr, rozmarýn, 
levandule a hřebíček. Ideální pro 
regenerační, ošetřující a relaxační 
masáž. 
V akci také VAXICUM®, relaxační 
krém plný bylinek, 50 ml, cena 
119 Kč.
Kosmetika

RELAXAČNÍ 
KRÉM

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 175 lékárnách PharmaPoint

BOHATÝ BEZLEPKOVÝ 
SORTIMENT

9

7

7

31

3
14

21

4

12

12

8 

11
26

14

• Klinicky ověřená účinnost 
v období klimakteria.

• Přírodní a nehormonální.
• Záruka účinnosti – 100% 

garance vrácení pěněz.
V akci také GS Merilin 60 + 30 
tablet, cena 454 Kč.
Doplněk stravy

akční cena

– 83 Kč

194,-

277,-

1/2
ceny

Lékárna Na Mendlově náměstí
Nově poskytujeme slevu pro držitele našich klientských karet.  
Pro držitele Senior pasu, Rodinného pasu, ISIC a ITIC karty poskytujeme slevu 7 % na volný prodej.

Otevírací dOba:
Po-Pá: 7.30 – 18.00

 adresa:
Mendlovo náměstí 14

603 00 Brno

KOntaKt:
tel.: 543 212 557

e-mail: lek.mendl.nam@c-box.cz


