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Akční ceny platí od 1. 12. 2017 do 31. 12. 2017 nebo do vyprodání zásob

VYBERTE DÁRKY SVÝM BLÍZKÝM Z VÁNOČNÍ NABÍDKY

VÝHODNÉ
BALENÍ/BALENIE

vánoční
balení

CHCSK/CHPLD/0035/17

1/2

ceny

GS Condro®
DIAMANT
100 + 50 tablet
Doplněk stravy

vánoční
balení
+ dóza
navíc

Navíc
Farma
lampička

– 599 Kč

Centrum® A-Z – 40 Kč

1 198,-

100 + 30 tablet

akční cena

599,-

Eucerin®
HYALURON-FILLER
denní/noční
krém

1 tbl. = 4,15 Kč
Doplněk stravy

KOSMETIKA

579,-

akční cena

539,-

Vibovit®
Vánoce

– 40 Kč

4 druhy
Doplněk stravy

Merz Spezial
Dražé

akční cena

329,-

VLASY, PLEŤ,
NEHTY

3 měsíční kúra

Intenzivní vyplňující denní a noční
krém proti vráskám HYALURONFILLER.
Kosmetický přípravek

Oscillococcinum®

40 g + 30 ks
Zdravotnické prostředky

Rugard
vitaminový krém

akční cena

169,VRÁSKY

50 ml

dárkové
balení

50 ml

sleva
min. 10 %
na řadu Eucerin
HYALURON
-FILLER

Corega Original extra silný
+ čistící tablety

369,-

dárkové
balení

– 75 Kč

719,akční cena

644,PREVENTIVNĚ A OD
PRVNÍCH PŘÍZNAKŮ

30 dávek

3 měsíční kúra Merz Spezial Dražé pro Vaše vlasy, pleť
a nehty + kosmetická taška
zdarma.
– 190 Kč
• Unikátní patentovaný MicroTargeting System
1 019,• Originální německá společnost
Merz
akční cena
• Vědecky prokázaná účinnost

• Krém proti předčasnému stárnutí buněk
• Redukuje vrásky i jemné linky v obličeji
• Intenzivně podporuje regeneraci
buněk
• Přírodní kosmetické mýdlo
akční cena
s aktivním uhlím ZDARMA

Doplněk stravy

Kosmetika

TEREZIA
Rakytníkový olej

829,IMUNITA

Cemio RED3

229,PROSTATA

90 kapslí

30 tobolek
1 tob. = 6,80 Kč

znáte
z TV

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

– 56 Kč

635,akční cena

579,-

100% rakytníkový olej bez dalších příměsí. Rakytník
podporuje obranyschopnost organismu, činnost srdce
a působí příznivě na pokožku. Tobolky na vnitřní
a kapky na vnější použití.
– 43 Kč
V akci také TEREZIA Rakytníkový
olej, 60 tobolek, cena 389 Kč,
247,TEREZIA Rakytníkový olej, 10 ml,
akční cena
cena 94 Kč, TEREZIA Rakytníkový
olej, 30 ml, cena 239 Kč.
Doplněk stravy

204,-

• Nová generace
péče o prostatu,
potenci a vitalitu
• tři účinky v jedné
– 180 Kč
kapsli denně
• slivoň africká k podpoře zdraví
799,prostaty,maca k podpoře
akční cena
sexuálního zdraví a fyzické kondice
a sibiřský ženšen k podpoře vitality
Doplněk stravy

619,-

AKČNÍ NABÍDKA
BOLEST

Ibalgin® 400
48 potahovaných tablet

ACYLPYRIN®

CHŘIPKA,
NACHLAZENÍ

10 tablet

Růžový Ibalgin® je jen jeden.
• Bolest hlavy, zubů, zad,
svalů a kloubů, menstruační
bolest.
• Horečka při chřipkových
onemocněních.
• Protizánětlivý účinek.
Pro dospělé a dospívající od 12 let.

– 14 Kč

83,akční cena

69,-

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofenum

MUCONASAL®
PLUS

PROSINEC 2017

RÝMA

MUCOSOLVAN®
pro dospělé

KAŠEL

Léky k vnitřnímu užití.

LEVOPRONT®
kapky

35,akční cena

29,KAŠEL

15 ml

100 ml

10 ml

– 6 Kč
Registrovaný léčivý přípravek
k vnitřnímu užití. Perorální podání.
Jedna tableta obsahuje acidum
acetylsalicylicum 500 mg.

znáte
z TV
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.

PARALEN® GRIP
horký nápoj citrón
650 mg/10 mg

– 18 Kč

115,akční cena

97,-

CHŘIPKA,
NACHLAZENÍ

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

– 24 Kč

131,akční cena

107,-

COLDREX® Horký nápoj
CITRON S MEDEM

Kapky s příchutí
lesního ovoce. Rychlá a
bezpečná úleva od suchého
kašle. Při tlumení kašle působí
přímo v dýchacích cestách bez
nežádoucího ovlivnění mozku.
V akci také LEVOPRONT® sirup,
120 ml, cena 124 Kč.
Léčivé přípravky k vnitřnímu užití.
Léčivou látkou je levodropropizin.

– 16 Kč

115,akční cena

99,-

CHŘIPKA,
NACHLAZENÍ

10 sáčků

12 sáčků

Odstraňuje příznaky
chřipky a nachlazení,
jako jsou: horečka,
ucpaný nos, bolest hlavy,
bolest v krku.
Nezpůsobuje ospalost.
Bez umělých barviv.
V akci také PARALEN® GRIP horký
nápoj pomeranč a zázvor 500 mg/
10 mg, 12 sáčků, cena 139 Kč.
Lék k vnitřnímu užití.

– 30 Kč

169,akční cena

139,-

Horký nápoj pro účinnou úlevu
od příznaků chřipky a nachlazení.
Kombinace 3 účinných látek
odstraňuje bolesti hlavy, svalů a
kloubů, bolesti v krku, uvolňuje
ucpaný nos a snižuje horečku.
V akci také COLDREX® Horký nápoj
CITRON, 10 sáčků, cena 149 Kč.
Lék k vnitřnímu užití.

MAGNESIUM LACTATE BIOMEDICA 500mg

– 21 Kč

170,akční cena

149,MINERAL

100 tablet

Obsahuje hořčík, který patří k nejdůležitějším prvkům
v lidském těle. Napomáhá využití kyslíku při svalové
zátěži. Je nezbytný pro stavbu kostí, chrupavek a zubů.
Lék k vnitřnímu užití.

NAVÍC
PYRIDOXIN
BIOMEDICA
20MG

– 30 Kč

129,akční cena

99,-

www.pharmapoint.cz

VITAMÍN
Celaskon® 500 mg červený
pomeranč

BOLEST V KRKU

Septofort 2mg
24 pastilek

30 šumivých
tablet

• Posiluje odolnost organismu při
infekčních onemocněních jako
chřipka a nachlazení.
• Zmírňuje a zkracuje příznaky
chřipky a nachlazení.
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje acidum
ascorbicum.

Ambrobene
15mg/5ml

– 30 Kč

– 20 Kč

169,akční cena

139,KAŠEL

129,akční cena

Léčí příčinu bolesti v krku
Ničí široké spektrum bakterií i viry

109,-

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje chlorhexidin.

BIOTUSSIL® sirup

KAŠEL

100 ml

100 ml

HUMER SINUSITIS
velmi ucpaný
nos

RÝMA

15 ml

Osvědčené přípravky na vlhký
kašel účinně rozpouští hlen
a usnadňují vykašlávání. Sirup
vhodný i pro děti včetně
kojenců. Tvrdé tobolky s
prodlouženým uvolňováním vhodné
pro děti nad 12let a dospělé.
V akci také Ambrobene 75mg,
20 kapslí, cena 84 Kč.
Léky k vnitřnímu užití s účinnou látkou
ambroxol hydrochlorid.

Nasivin®
Sensitive 0,05%

– 13 Kč

90,akční cena

77,RÝMA

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

114,-

Otrivin® Menthol 1mg/ml

Hypertonický roztok na
uvolnění velmi ucpaného
nosu a dutin s unikátním
obsahem přírodních látek.
Možné používat
i v těhotenství.
V akci také HUMER Akutní bolest
hrdla faryngitida, 30 ml,
cena 174 Kč.
Zdravotnický prostředek

– 55 Kč

229,akční cena

174,RÝMA

10 ml

10 ml

• Skoncujte s rýmičkou o dva
dny dříve!
• Zkracuje trvání rýmy
v průměru o 2 dny
• Zabere mimořádně rychle
– už do 25 sekund
• Sprej proti rýmě pro děti od 6 let – 15 Kč
a dospělé
109,V akci také Nasivin® Sensitive 0,025%,
10 ml, cena 89 Kč.
akční cena

Sprej s chladivou silou mentolu
a eukalyptu.
Uvolní ucpatý nos do 2 minut
a až na 12 hodin.
Bez konzervantů.
V akci také Otrivin® 1PM 1mg/ml,
10 ml, cena 94 Kč.

Lék k nosnímu podání s léčivou látkou
oxymetazolin-hydrochlorid.

Obsahuje xylometazolin. Lék k
podání do nosu.

Už jste
vyzkoušeli
výrobky
naší privátní
značky
PharmaPoint?

94,-

– 18 Kč

125,akční cena

107,-

IMUNITA
B17 APRICARC
s meruňkovým olejem

60 kapslí
1 kapsle = 5,32 Kč

JamiesonTM
Omega-3 Select
1000mg

SRDCE, MOZEK

RELAXAČNÍ
KRÉM

VAXICUM®,

relaxační krém plný bylinek
100 ml

200 kapslí
1 kapsle = 3,10 Kč

4 účinné složky
v 1 kapsli. Obsahuje
meruňková jádra
s vitaminem B17.
Hlíva pochází z českých pěstíren.
Reishi a rakytník podporují
obranyschopnost organismu.
V akci také B17 APRICARC s
meruňkovým olejem, 180 kapslí,
cena 819 Kč.
Doplněk stravy

DIAbox Vitamíny
pro diabetiky

– 67 Kč

386,akční cena

319,DIABETICI

90 tablet + DÁREK

Obsahuje esenciální mastné
kyseliny získané ze sardelí, sardinek
a makrel. DHA přispívá k udržení
normální činnosti mozku a k
udržení normálního stavu zraku.
EPA a DHA podporují optimální
činnosť srdce.

– 116 Kč

735,akční cena

619,-

Doplněk stravy

KOSMETIKA

Bepanthen®
Care Mast

194,-

Kosmetika

INKONTINENCE
TENA® Lady Slim Mini

20 ks + 50 % navíc

100 g

• Pomáhá chránit dětský zadeček před vznikem opruzení
• Pro každodenní péči
• Pečuje i o kojením namáhané prsní bradavky a suchou
pokožku
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

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

Bepanthen Care Mast je kosmetický
přípravek.
*Nejprodávanější značka v ČR
v lékárnách v kategorii péče o zadeček
v období 04/2014 – 04/2017; zdroj IMS,
počet prodaných kusů.
L.CZ.MKT.CC.06.2017.1073

– 46 Kč

325,akční cena

279,-

Nové TENA Lady
Slim jsou speciálně
vyvinuté pro lehký
únik moči, mají
trojí ochranu proti
protečení, vlhkosti
a zápachu.
V akci také TENA® Lady Slim Normal, 12 ks, cena 57 Kč.
Zdravotnický prostředek

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

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.

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

10
7
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25
26

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.

