AKČNÍ
NABÍDKA

ÚNOR 2018

Akční ceny platí od 01. 02. 2018 do 28. 02. 2018 nebo do vyprodání zásob

Olynth® HA
0.1% nosní
sprej, roztok

RÝMA

Acylpyrin®

BOLEST

10 tablet

www.pharmapoint.cz

Strepfen® Sprej BOLEST V KRKU
8,75 mg orální sprej, roztok
15 ml

10 ml

• Rychle uvolňuje ucpaný nos
• Zvlhčuje nosní sliznici
• Jediný obsahuje
kyselinu hyaluronovou*
* Ve formě sodné soli. V
kategorii nosních sprejů
obsahujících xylometazolin/
oxylometazolin.
V akci také V akci také ostatní
spreje z řady Olynth®.
Reklama na léčivý přípravek. Nosní
sprej, roztok obsahuje xylometazolinhydrochlorid a je k nosnímu podání.
Držitel registrace: McNeil Products
Ltd., UK

MUCOSOLVAN®
pro dospělé

– 12 Kč

106,akční cena

94,KAŠEL

sirup 100 ml

Tradiční přípravek - lék snižuje horečku a bolest při
chřipce a nachlazení.
Registrovaný léčivý přípravek k
vnitřnímu užití. Perorální podání.
Jedna tableta obsahuje acidum
acetylsalicylicum 500 mg. Před
použitím si přečtete příbalovou
informaci.

Levopront®
kapky

– 6 Kč

35,akční cena

29,KAŠEL

15 ml

Rychle a dlouhodobě
uleví od bolesti,
zánětu a otoku v krku.
Účinkuje už po 5
minutách až na 6
hodin. Rychlá aplikace.
V akci také Strepfen®, 24 pastilek,
cena 154 Kč, Strepfen® Pomeranč
bez cukru 8,75 mg pastilky,
24 pastilek, cena 154 Kč.
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje
flurbiprofen.

RobitussinTM
Junior na suchý
dráždivý kašel
100 ml

znáte
z TV

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

– 24 Kč

131,akční cena

107,-

VITAMIN
Celaskon®
500 mg červený pomeranč

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.

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.
Levopront kapky, sirup je léčivý přípravek
k vnitřnímu užití. Léčivou látkou je
levodropropizin.

Oscillococcinum®

– 16 Kč

115,akční cena

99,-

PREVENTIVNĚA OD
PRVNÍCH PŘÍZNAKŮ

30 dávek

169,akční cena

139,-

• Léčba pro celou rodinu
• Bez věkového omezení
V akci také Oscillococcinum®,
6 dávek, cena 174 Kč.
Homeopatický léčivý přípravek k vnitřnímu
užití.

199,akční cena

167,KAŠEL

znáte
z TV

• STOP suchému kašli
• Efektivní úleva od suchého
dráždivého kašle
• Pro děti již od 2 let
V akci také RobitussinTM
Antitussicum na suchý dráždivý
kašel 100 ml, cena 129 Kč.
Robitussin Junior na suchý
dráždivý kašel a Robitussin
Antitussicum na suchý dráždivý kašel
(dextromethorphani hydrobromidum
monohydricum) jsou léky k vnitřnímu
užití.

Coldrex®
MAXGRIP CITRON

– 10 Kč

119,akční cena

109,CHŘIPKA,
NACHLAZENÍ

10 sáčků

znáte
z TV

– 30 Kč

– 32 Kč

– 51 Kč

645,akční cena

594,-

Horký nápoj s kombinací
3 účinných látek, který
uleví od příznaků chřipky
a silného nachlazení.
Snižuje horečku, tlumí bolesti
hlavy, bolesti v krku, uvolňuje
ucpaný nos.
V akci také Coldrex® MAXGRIP
LESNÍ OVOCE, 10 sáčků, cena
164 Kč.
Lék k vnitřnímu užití.

– 14 Kč

178,akční cena

164,-

AKČNÍ NABÍDKA
Otrivin® Menthol
1mg/ml

RÝMA

10 ml

Nasivin®
Sensitive 0,05%

RÝMA

10 ml

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.
Otrivin Menthol 1 mg/ml nosní sprej
s dávkovačem, roztok obsahuje
xylometazolin. Lék k podání do nosu.

STODAL® sirup

– 18 Kč

125,akční cena

107,-

Lék k nosnímu podání s léčivou látkou
oxymetazolin-hydrochlorid.

KAŠEL

Orofar® 1mg/1mg
pastilky

200 ml

CHŘIPKA,

NACHLAZENÍ
Theraflu® Forte
1000/200/12.5mg prášek
pro perorální roztok

10 sáčků

znáte
z TV
• 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
a dospělé
V akci také Nasivin® Sensitive
0,025%, 10 ml, cena 89 Kč.

ÚNOR 2018

zubní
kartáček
Aquafresh
intense clean
NAVÍC
– 15 Kč

109,akční cena

94,-

BOLEST V KRKU

Efektivní úleva od příznaků chřipky
a nachlazení, jako jsou mírně nebo středně silná bolest,
horečka, ucpaný nos. Navíc pomáhá
– 30 Kč
při vlhkém, produktivním kašli.
V akci také Theraflu 500/100/6.1mg,
199,16 tvrdých tobolek, cena 119 Kč.
Theraflu Forte 1 000 mg/200 mg/12,2 mg
prášek pro perorální roztok v sáčku je lék
k vnitřnímu použití.

Drill

akční cena

169,BOLEST V KRKU

24 pastilek
4 druhy

24 ks

znáte
z TV

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.

Ibalgin® 400

– 25 Kč

179,akční cena

154,BOLEST

48 potahovaných tablet

Proti bolesti v krku. Tlumí bolest
a léčí infekci. Působí proti virům
i proti bakteriím a kvasinkám.
Pastilky s pomerančovou příchutí.
Lék Orofar pastilky obsahuje
benzoxonium a lidokain. K rozpuštění
v ústech.

Voltaren® Forte
2.32%

– 25 Kč

159,akční cena

134,TOPICKÁ BOLEST

gel 150 g

– 29 Kč
Ničí bakterie a utiší bolest v krku.
Pomáhá při chřipce a nachlazení.
K vnitřnímu užití.

Barny’s® Sioux
MSM

136,akční cena

107,KLOUBY

600 g
100 g = 103,17 Kč

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.
V akci také Ibalgin® Rapidcaps 400
mg měkké tobolky, 20 měkkých
tobolek, cena 69 Kč.
Volně prodejné léky k vnitřnímu užití.
Obsahuje ibuprofenum.

– 14 Kč

83,akční cena

69,-

Analgetikum ve formě gelu s účinkem na 12 hodin.
Tlumí bolest zad, svalů a kloubů.
Stačí aplikovat 2x denně.
– 75 Kč
Snadno otevíratelný uzávěr.
V akci také Voltaren® 140mg
459,Léčivá náplast , 5 ks, cena 287 Kč.
Voltaren Forte 2,32% gel je lék na vnější
použití. Obsahuje diclofenacum
diethylaminum.

5PreveMax Imunit® nukleotidy+betaglukan

akční cena

384,-

Tradiční severoamerická
receptura pro klouby a celý
pohybový aparát.
Barny‘s Sioux MSM obsahuje
ultra čistou podobu přírodní látky
Lignisul MSM. Přírodní produkt
bez konzervantů a jiných aditiv.
Doplněk stravy

– 30 Kč

649,akční cena

619,IMUNITA

60 + 20 tablet
1 tbl. = 2,99 Kč

– 30 Kč

269,• Obsahuje nukleotidy z chlorely a betaglukany z hlívy ústřičné
• Obsahuje selen, pyridoxin a vitamin C, které přispívají k normální funkci imunitího systému
Doplněk stravy

akční cena

239,-

www.pharmapoint.cz

ZAŽÍVÁNÍ
Espumisan®
40 mg, měkké tobolky

Biopron9®
PREMIUM

50 tobolek

30 tobolek

ZAŽÍVÁNÍ

100 g = 127,22 Kč

znáte
z TV
č. 1 v ČR v léčbě příznaků zažívacích obtíží způsobených
plyny, pro dospělé a děti od 6 let,
lze užívat v těhotenství
– 15 Kč
V akci také Espumisan® 40 mg,
99,měkké tobolky, 100 tobolek,
cena 154 Kč.
akční cena
Lék Espumisan® obsahuje simetikon.
K vnitřnímu užití.

84,-

IMUNITA
TEREZIA
Hlíva ústřičná s rakytníkovým
olejem

60+60 kapslí

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

Supradyn®
CoQ10 energy

ZAŽÍVÁNÍ

180 g

1 tob. = 8,63 Kč

znáte
z TV

Lepicol® pro
zdravá střeva

– 30 Kč

289,akční cena

259,ENERGIE

Komplexní vlákninový
přípravek obsahující jemné
psyllium, které přispívá
k udržování normálního
pohybu střev. Obohaceno o
5 speciﬁckých kmenů živých
kultur a inulín, jež slouží jako
výživa pro živé kultury.
V akci také Lepicol® pro zdravá
střeva, 180 kapslí, cena 299 Kč,
Lepicol® PLUS trávicí enzymy,
180 g, cena 289 Kč, Lepicol® PLUS
trávicí enzymy, 180 kapslí, cena
349 Kč.
Doplněk stravy

GS Extra Strong
Multivitamin

60 potahovaných tablet

60 + 60 tablet

1 tob. = 5,82 Kč

1 tbl. = 2,74 Kč

Supradyn vám pomůže načerpat
novou energii díky vitaminům B2,
B6, B12 a vitaminu C:
• pomáhá snižovat míru únavy a
vyčerpání
– 42 Kč
• podporuje přirozenou funkci
energetického metabolismu
391,V akci také Supradyn® CoQ10 energy
akční cena
30 potah. tbl., cena 224 Kč.

Komplexní vyvážené složení
vitaminů, minerálů a dalších
aktivních látek.
STRONG KOMPLEX – extra
dávka vitaminu C, lutein,
activin, echinacea.
Extra silný, extra účinný
multivitamin ve výhodném balení.
V akci také GS Extra Strong
Multivitamin, 30+10 tablet,
cena 144 Kč.

– 37 Kč

266,akční cena

229,MULTIVITAMIN

1 cps. = 2,78 Kč

Nejsilnější
hlíva na trhu*.
Hlíva z českých
pěstíren. Rakytník
podporuje imunitu.
Bez příměsí a konzervačních látek.
* Nejvyšší obsah deklarovaných
betaglukanů. Dle průzkumu z
lékáren, prosinec 2017
V akci také TEREZIA Hlíva ústřičná
s rakytníkovým olejem, 100+100
kapslí, cena 529 Kč.
Doplněk stravy

– 25 Kč

359,akční cena

334,-

Cemio RED3

PROSTATA

Doplněk stravy

L.CZ.MKT.CC.01.2018.1277

Urinal Akut®

MOČOVÉ CESTY

20 tablet

90 kapslí

znáte
z TV

599,-

Hemopropin® mast

SPÁNEK

znáte
z TV

• Akutní péče o močové cesty
• Jedinečná kombinace extraktů z kanadských brusinek,
zlatobýlu a vitaminu D
• Zlatobýl obecný pomáhá udržovat
– 40 Kč
zdravý močový měchýř a dolní
močové cesty
389,• Pouze 1 tableta denně
akční cena
zodpovídá min. 36 mg PAC
(proanthokyanidinů)
Doplněk stravy

NEOSPAN forte

329,-

1 tob. = 4,31 Kč

znáte
z TV

Nová generace péče
o prostatu, potenci a vitalitu
• tři účinky v jedné kapsli denně
• slivoň africká k podpoře zdraví
– 100 Kč
prostaty, maca k podpoře
sexuálního zdraví a fyzické kondice
699,a sibiřský ženšen k podpoře vitality.
akční cena
V akci také Cemio RED3, 60 kapslí,
cena 459 Kč.

Doplněk stravy

381,akční cena

45 tobolek

1 tbl. = 17,45 Kč

1 cps. = 6,66 Kč

Doplněk stravy

349,-

– 52 Kč

349,-

Extra silná dávka kozlíku lékařského + pomerančovník
hořký pomáhá s usínáním, omezuje – 27 Kč
předčasné probouzení.
221,Nenávykové složení - obsahuje
vědecky ověřené složky s
akční cena
prokázanou účinností.
Doplněk stravy

194,-

HEMOROIDY

20 g
Mast s heřmánkem a propolisem na pomoc při léčbě hemoroidů:
• urychluje hojení poškozené sliznice
• odstraňuje krvácení, bolest, svědění a napětí
• s aplikátorem, při vnějších a vnitřních hemoroidech
• vhodná i pro těhotné a kojící ženy
Zdravotnický prostředek

účinně
a šetrně,
i pro těhotné
a kojící

– 18 Kč

122,akční cena

104,-

StérimarTM Cu
Nos náchylný
k infekci

RÝMA

Petit Drill
Sirup na suchý kašel

BABY IMUN
sirup s hlívou
a rakytníkem
příchuť hruška

KAŠEL

125 ml

50 ml

IMUNITA

-

100 ml
• 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

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

NOVINKA
– 17 Kč

214,akční cena

197,-

IMUNITA
RAKYTNÍČEK
multivitaminové želatinky
s rakytníkem

– 30 Kč
Zklidňuje akutní suchý kašel u dětí
vytvořením ochranného ﬁlmu na sliznici
hrdla. Pro děti od 6 měsíců do 6 let.
Zdravotnický prostředek

149,akční cena

119,DĚTSKÁ
KOSMETIKA

Vicks BabyBalsam

Sirup vyrobený až z 1 kg ovoce.
Obsahuje hlívu s deklarovaným
množstvím betaglukanů – 118,2mg v
1 lžičce. Obsažený rakytník podporuje
imunitu. Vhodné pro děti již od 1 roku.

– 43 Kč

252,akční cena

209,-

Doplněk stravy

Bepanthen® krém

50 g

KOSMETIKA

30 g

příchuť višeň, 70 ks
1 ks = 2,77 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 rakytník
a hruška 70 ks.
Doplněk stravy

– 45 Kč

239,akční cena

194,-

znáte
z TV

• Regeneruje a hojí suchou i popraskanou pokožku.
• Vhodný na následné ošetření
– 35 Kč
suché pokožky např. v zimě
po pobytu v chladu.

– 26 Kč

Vicks BabyBalsam. Zvláčňující a
zklidňující balsám pro děti od 6
měsíců.
Kosmetický přípravek

180,akční cena

154,-

164,-

Bepanthen® je léčivý přípravek
k vnějšímu použití, obsahuje léčivou
látku dexpanthenol.
L.CZ.MKT.CC.09.2017.1176

akční cena

129,-

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

3
14
4

9

30
32
12
8
7

8

23
21

12
8
14
13

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

10
7

10
11
25

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.

