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Akční ceny platí od 1. 6. 2018 do 30. 6. 2018 nebo do vyprodání zásob
BOLEST
Ibalgin®
Rapidcaps, měkké tobolky
400 mg

Septofort 2 mg

BOLEST V KRKU

24 pastilek

Ibalgin® Rapidcaps 400 mg měkké
tobolky je volně prodejný lék k vnitřnímu
užití. Obsahuje ibuprofenum.*

LOPERON®

– 14 Kč

83,akční cena

69,PRŮJEM

20 tvrdých tobolek

znáte
z TV
K symptomatické léčbě akutního
a chronického průjmu. Pro děti od
6 let a dospělé.
Volně prodejný léčivý přípravek k
vnitřnímu užití s účinnou látkou loperamidi
hydrochloridum.*

– 21 Kč

145,akční cena

124,-

ALERGIE
Loratadin
®
-ratiopharm 10 mg

30 tablet

ÚNAVA

50 tablet
1 tbl. = 3,28 Kč

20 měkkých tobolek

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)

MAGNE B6®
FORTE tablety

Léčí příčinu bolesti v krku
• Ničí široké spektrum bakterií i viry
• Vhodná prevence a léčba aftů
• Proti infekcím v dutině ústní
• Mátová příchuť
V akci také Septofort 2 mg,
36 pastilek, cena 159 Kč.
Septofort 2 mg je lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje chlorhexidin.*

– 20 Kč

129,akční cena

109,-

Magne B6® Forte
tablety obsahují
citrát hořčíku pro účinné doplnění
hořčíku. Hořčík a vitamín B6
přispívají ke snížení míry únavy a
vyčerpání a k normální psychické
činnosti.
Doplněk stravy*

– 26 Kč

190,akční cena

164,-

PRŮJEM
Hidrasec®
100 mg tvrdé tobolky

Nolpaza® 20 mg, ZAŽÍVÁNÍ
enterosolventní tablety

10 tvrdých tobolek

14 tablet

• Léčí akutní průjem, snižuje
hypersekreci
• Rychlý nástup účinku
• Výbava pro cesty na dovolenou
Hidrasec 100 mg tvrdé tobolky je léčivý
přípravek k vnitřnímu užití s léčivou látkou
racekadotril.*

– 32 Kč

166,-

– 32 Kč
• Dlouhodobá úleva od pálení žáhy
• Stačí jen 1 tableta denně

akční cena

134,-

ALERGIE
Flixonase
50 mikrogramů/dávka
nosní sprej, suspenze

129,akční cena

Lék s účinnou látkou pantoprazolum. Lék
k vnitřnímu užití.*

97,-

Claritine®

ALERGIE

60 tablet

60 dávek

K léčbě alergické rýmy a chronické
kopřivky. Volně prodejné 30
tabletové balení.

– 25 Kč

149,akční cena

Lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou
loratadin.*

124,-

Nosní sprej pro
komplexní úlevu od
alergické rýmy:
• Ulevuje od nosních
a očních příznaků
alergie (kýchání,
svědění nosu a očí, slzení očí,
ucpaný nos)
• Účinkuje po 24 hodin
• Již v 1 dávce
Flixonase 50 mikrogramů/dávka nosní sprej,
suspenze je lék k nosnímu užití. Obsahuje
flutikason-propionát.*

Léčba na
60 dní

– 55 Kč

379,akční cena

324,-

ALERGIE? CLARITINE
• Řeší příznaky alergické rýmy
• Ulevuje od kýchání, výtoku z nosu,
slzení očí, kopřivky
• Řeší projevy venkovní i interiérové
alergie
Claritine je volně prodejný léčivý přípravek
s léčivou látkou loratadin k vnitřnímu užití.
L.CZ.MKT.CC.04.2018.1394*

– 15 Kč

314,akční cena

299,-

AKČNÍ NABÍDKA
OCUTEIN®
SENSITIVE
oční kapky
15 ml

OČI

OČI

Avilut®
Ginkgo Recordati

ČERVEN 2018

Colafit

KOLAGEN

60 kostiček
1 kus = 5,65 Kč

90 kapslí
1 cps. = 4,54 Kč

znáte
z TV

V akci také OCUTEIN®
ALLERGO oční kapky 15 ml,
cena 99 Kč.
• Sensitive poskytuje
okamžitou úlevu pro
podrážděné a unavené oči
• Allergo pomáhá při alergickém
svědění a pálení v očích
• Sensitive i Allergo je možné
aplikovat na kontaktní čočky
Zdravotnické prostředky*

Condrosulf®
400 mg

– 14 Kč

113,akční cena

99,KLOUBY

Pro péči o Váš zrak
Složení: Ginkgo biloba
(standardizovaný extrakt 24/6)
60 mg, Rutin 60 mg, Aescin 30 mg,
Vitamin E 20,1 mg, Zinek 20 mg,
Lutein 13 mg, Zeaxanthin 3 mg,
Měď 1 mg.

– 89 Kč

498,akční cena

409,-

Doplněk stravy*

• Čistý krystalický kolagen ve formě
měkkých, snadno polykatelných
kostiček
• Balení na 2 měsíce užívání – stačí
pouze 1 kostička denně
• Bez barviv a přídavných látek
Doplněk stravy*

– 102 Kč

441,akční cena

339,TOPICKÁ BOLEST

Voltaren®

180 tvrdých tobolek

SLEVA
AŽ
45 KČ

• Švýcarský lék k léčbě artrózy
kolene, kyčle a kloubů prstů ruky
• Obvykle se užívá 2× ročně po
dobu 3 měsíců
Léčivý přípravek k peporálnímu podání,
obsahuje chondroitin sulfát.*

Olfen léčivé
náplasti 140 mg

– 131 Kč

1169,akční cena

1038,TOPICKÁ BOLEST

Užijte si léto plné radosti z pohybu!
Voltaren Emulgel, gel je lék na vnější použití. Obsahuje diclofenacum diethylaminum. Voltaren 140 mg léčivá náplast je lék na vnější
použití. Obsahuje diclofenacum natricum. Voltaren Rapid 25 mg, měkké tobolky je lék na vnitřní použití. Obsahuje diclofenacum kalicum.*
CHCSK/CHVOLT/0020/18

Aulin® gel

TOPICKÁ BOLEST

VERAL® 1% gel

TOPICKÁ BOLEST

100 g

100 g

10 ks

znáte
z TV
Rychle a účinně ulevuje od bolesti zad, svalů a kloubů.
Přípravek mohou používat dospělí
a mladiství od 14 let.
– 60 Kč
V akci také Olfen léčivé náplasti
140 mg, 5 ks, cena 189 Kč,
349,Olfen gel, 100 g, cena 149 Kč.

akční cena

Léčivý přípravek pro zevní použití,
obsahuje léčivou látku diklofenak.*

Už jste
vyzkoušeli
výrobky naší
privátní značky
PharmaPoint?

289,-

• Gel proti bolesti pohybového aparátu
• Působí proti zánětu
–
• Nevysušuje pokožku
V akci také Aulin® gel, 50 g,
cena 139 Kč.

31 Kč

Lék s účinnou látkou nimesulid.
Ke kožnímu podání.*

199,-

230,akční cena

• K odstranění zánětu a zmenšení
otoku po úrazech pohybového
ústrojí, k tlumení bolesti
• Při bolesti zad
Lék ke kožnímu podání s léčivou látkou
diclofenacum natricum.*

– 26 Kč

153,akční cena

127,-

www.pharmapoint.cz

VITAMÍN

Salus Floradix®
Železo+
250 ml

ZAŽÍVÁNÍ

GS Laktobacily
Forte 21
60 + 20 kapslí
1 cps. = 4,18 Kč

Salus Floradix železo+
je tekutý doplněk
stravy, který obsahuje
železo ve velmi dobře
vstřebatelné formě.
Vstřebávání železa
navíc podporuje
Vitamín C a výtažky
z ovocných šťáv.
Vitamíny B a výtažky z bylin posilují
organismus. Vhodný pro děti od
3 let, těhotné a kojící ženy.

1 kus = 2,74 Kč

V AKCI JIŽ
5 DRUHŮ

– 60 Kč
akční cena

269,-

Doplněk stravy*

OPALOVÁNÍ

GS Betakaroten
s měsíčkem
90 + 45 kapslí
1 cps. = 1,21 Kč

Krásné opálení
a zdravá pokožka.
Jedinečná kombinace
beta-karotenu,
měsíčku lékařského,
biotinu a zinku.
Měsíček lékařský
blahodárně působí
na pokožku a napomáhá
k jejímu zklidnění po
opalování.

70 ks

• Unikátní komplex
9 odolných kmenů
bakterií
• 21 miliard
životaschopných
mikroorganismů
v denní dávce
(2 kapsle)
• Navíc selen pro
podporu imunity

329,-

– 62 Kč
V akci také GS Laktobacily Forte 21,
30 + 10 kapslí, cena 194 Kč.
Doplněk stravy*

MULTIVITAMÍN
RAKYTNÍČEK®
multivitamínové
želatinky s rakytníkem

396,akční cena

334,-

• Skvělá chuť díky obsahu
ovocné šťávy
• Obsahuje 9 vitaminů
včetně rakytníku na
podporu obranyschopnosti
organizmu
• Bez příměsí a konzervačních látek
V akci také příchutě hruška, višeň,
džungle a mořský svět.
Doplněk stravy*

– 45 Kč

239,akční cena

194,OPALOVACÍ
KOSMETIKA

EUCERIN® SUN
mléko na opalování
Photoaging Control
SPF 30
150 ml

SLEVA MIN. 10 %
NA OPALOVACÍ
KOSMETIKU
EUCERIN® SUN**

– 26 Kč

V akci také GS Betakaroten FORTE
s měsíčkem, 80 + 40 kapslí,
cena 204 Kč.

190,akční cena

164,-

Doplňky stravy*

DEZINFEKCE

Dettol 0,2%
antiseptický
sprej

**akce neplatí na výhodná balení 1+1

ZUBNÍ PÉČE
Parodontax
Kompletní ochrana extra
fresh

Elmex Gelée® gel

75ml

K čištění čerstvých drobných
ran a k likvidaci běžných
bakterií, které inﬁkují drobné
rány.
V účinné formě ve spreji.
Neštípe, nebarví, nezapáchá, bez
jódu.

• Zubní pasta pro každodenní použití s obsahem ﬂuoridu
• Pomáhá zastavit a předcházet problémům s dásněmi
• Přináší 8 beneﬁtů pro silnější zuby
a zdravější dásně
– 20 Kč
• Obohacena o extra svěží chuť
V akci také Parodontax Kompletní
119,Ochrana Whitening, 75 ml, cena
99 Kč.
akční cena

Lék k vnějšímu použití. Obsahuje
benzalconii chloridum.*

91,akční cena

84,-

465,akční cena

Kosmetika*

100 ml

– 7 Kč

– 48 Kč

• Extra lehké mléko na opalování
Photoaging Control SPF 30 s kyselinou hyaluronovou
• Viditelně redukuje známky stárnutí pokožky
• Voděodolné

Zdravotnický prostředek*

99,-

417,ÚSTNÍ HYGIENA

25 g

Elmex Gelée® je
vysokofluoridový gel:
• k prevenci zubního kazu
• k ochraně hypersensitivních zubů
Lék k použití v dutině ústní. Obsahuje
léčivé látky: směs aminfluoridů a fluorid
sodný.*

– 36 Kč

235,akční cena

199,HOJENÍ RAN
A ZAŽÍVÁNÍ

Apipol® mast
20 g
Apipol mast s propolisem pro rychlejší hojení ran a poranění,
i při popálení medúzou. Vhodná pro celou rodinu.
Nyní v letní akci 1 + 1 (Carbo Medicinalis Sanova, 20 tbl. navíc, pro dobré trávení).
Apipol mast je zdravotnický prostředek,
Carbomedicinalis Sanova je doplněk stravy.*

CARBO
MEDICINALIS
NAVÍC

1+1

PÉČE O NOHY

Maxiderma
Balzám na paty

PLÍSNĚ

Exoderil® krém
15 g

56 g

15 g

• Klinicky účinné složení na
hydrataci suchých, drsných,
popraskaných pat a chodidel
• Urychluje odstraňování
odumřelých vrstev pokožky a
obnovuje její schopnost vázat
vodu
• Viditelné výsledky již po 3 dnech
• Výživná formule na základě
25% urey
Kosmetika*

LACTACYD® Pharma
Zklidňující

KONEC SVĚDĚNÍ I PÁLENÍ. KONEC PLÍSNĚ.
• určený k léčbě plísně kůže
• komfortní aplikace – jen 1 x denně
V akci také Canespor® 1x denně
– 25 Kč
roztok, 15 ml, cena 149 Kč.

znáte
z TV

– 41 Kč

150,akční cena

109,INTIMNÍ
HYGIENA

Léčí kožní a nehtové plísně. Rychle
ulevuje od příznaků zánětu,
zejména svědění.

– 16 Kč

120,akční cena

Léčivý přípravek s účinnou látkou
naftifini hydrochloridum. K zevnímu
použití.*

104,INTIMNÍ
HYGIENA

Beliema® Effect

• Mírně kyselé pH 3,5,
které pomáhá obnovovat rovnováhu intimních partií
a předcházet tak vzniku infekcí
• Neobsahují mýdlo, ani alkohol
• Jsou hypoalergenní
V akci také LACTACYD® Pharma
Senzitivní , 250 ml, cena
– 15 Kč
144 Kč, LACTACYD® Pharma
Antibakteriální, 250 ml, cena
159,144 Kč, LACTACYD® Pharma
akční
cena
Hydratující, 250 ml, cena 144 Kč.

144,-

Vaginální tablety s laktobacily
a kyselinou mléčnou vhodné při
bakteriální i kvasinkové infekci.
V akci také Beliema® Expert
Intim krém, 50 ml, cena 219 Kč,
Beliema® Expert Intim gel, 200 ml,
cena 149 Kč.

– 10 Kč

Kosmetické přípravky*

akční cena

149,INTIMNÍ
HYGIENA

znáte
z TV

7 x 5 ml tuba
s aplikátorem

Taštička na
mokré plavky
NAVÍC
znáte
z TV

Zdravotnický prostředek*

174,-

Canespor 1x denně krém je léčivý
přípravek k vnějšímu použití. Obsahuje
léčivou látku bifonazol.* L.CZ.MKT.
CC.01.2017.0855

Canesbalance®
vaginální gel

10 tablet

250 ml

Kosmetika*

PLÍSNĚ

Canespor®
1x denně krém

269,akční cena

259,-

Na bakteriální (vaginální)
infekci vyzkoušejte novinku
Canesbalance®!
• Ulevuje od příznaků bakteriální
infekce
• 3 beneﬁty:
º Účinně zmírňuje nepříjemný
výtok a zápach
º Potlačuje růst škodlivých
bakterií
º Obnovuje přirozené vaginální
prostředí

– 31 Kč

280,akční cena

249,-

Zdravotnický prostředek.
L.CZ.MKT.CC.01.2018.1292*

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

29
32
13
12
8
7

8

20
23

13
8
14
13

Vámi vybrané produkty na bezlepek.pharmapoint.cz
si můžete vyzvednout ve více než 170
175 lékárnách PharmaPoint

10
7

10
11
24
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.

