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KVĚTEN 2021

Hylak® forte,
perorální roztok

TRÁVENÍ

AKCE | SLEVY
Akční ceny platí od 1.5. do 31. 5. 2021 nebo do vyprodání zásob

BIOPRON® Forte

TRÁVENÍ

30 tobolek

1 tob. = 8,30 Kč

100 ml

znáte z TV

• jedinečný lék
na obnovu
střevní
mikroflóry
• vhodný pro
dospělé,
děti i kojence

• komplex živých probiotik
s S. boulardii a prebiotiky
• doplňujte probiotika a prebiotika, nejen
na cestách

200,-

Hylak forte je léčivý přípravek
k vnitřnímu užití.*
®

Imodium®,
tvrdé tobolky

akční cena

169,PRŮJEM

V akci také BIOPRON® Baby+,
10 ml, cena 339 Kč.
Doplňky stravy.*

329,akční cena

249,-

Nalgesin® S 275 mg

BOLEST

40 potahovaných tablet

20 tobolek

znáte z TV

• k rychlé
a účinné léčbě
průjmu
• účinkuje
do 1 hodiny,
při užití
jednorázové
dávky 4 mg
V akci také Imodium®, tvrdé tobolky, 8 tobolek,
cena 94 Kč; Imodium® Rapid 2 mg, tablety
dispergovatelné v ústech, 6 tablet, cena 89 Kč;
Imodium® Rapid 2 mg, tablety dispergovatelné
v ústech, 12 tablet, cena 154 Kč.
Reklama na léčivý přípravek. Tvrdé tobolky
obsahují loperamid-hydrochlorid a jsou
k perorálnímu podání.*

Ibalgin® KRÉM

176,-

akční cena

154,TOPICKÁ
BOLEST

100 g

• lék proti bolesti
hlavy, zubů, zad,
svalů, kloubů,
menstruační bolesti, bolesti spojené
s nachlazením
• mírní bolest, horečku a zánět
• velmi rychlý nástup analgetického účinku
V akci také Nalgesin® S 275 mg,
20 potahovaných tablet,
cena 114 Kč.
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje sodnou sůl
naproxenu.*

199,akční cena

164,-

KLOUBY
ALAVISTM
MAXIMA Triple Blend
Extra silný

REPELENT
PREDATOR FORTE

700 g

znáte z TV

100 g = 170,57 Kč

• potlačuje bolest svalů a kloubů, tlumí zánět
a snižuje otok
• k léčbě bolestivých poranění, jako jsou
podvrtnutí, natažení, zhmoždění
• dobře se vstřebává, bez parfemace
• pro dospělé a mladistvé od 12 let
V akci také Ibalgin GEL, 100 g,
cena 144 Kč.
®

Volně prodejný lék k vnějšímu použití.
Obsahuje ibuprofenum.*

174,akční cena

144,-

• otázka, existuje-li lepší produkt
na klouby, je zbytečná
• prémiový produkt pro klouby
nejen pro sportovce
• užívání na 5 měsíců!
Doplněk stravy.*

PROTI HMYZU

150 ml

• repelentní spray proti
komárům a klíšťatům
• zvýšený obsah účinných látek,
obsah účinné látky: DEET 25 %
• aplikace na pokožku i oděv
• doba účinnosti 4-6 hodin
• vhodné pro děti od 2 let,
100% dávkování ve svislé
i vodorovné poloze

1365,akční cena

1194,-

V akci také ostatní přípravky
PREDATOR.
Repelentní přípravek.*

159,akční cena

144,-

AKCE | SLEVY

www.pharmapoint .cz

KVĚTEN 2021
HOJENÍ RAN

HemaGel®
5g

MINERÁL

Magne B6®
470 mg/5 mg

Otrivin MENTHOL
1 mg/ml nosní sprej

RÝMA

roztok 10 ml

100 obalených tablet

• nosní sprej, který pomáhá
rychle uvolnit ucpaný nos
do 2 minut a při zánětu dutin
• aplikace ráno a večer zajistí
úlevu od ucpaného nosu
až na 24 hodin
• neobsahuje konzervanty

• k ošetření povrchových poranění kůže: odřeniny,
řezné rány, popáleniny a drobná poranění
v domácnosti a při sportu
• zabraňuje tvorbě strupů
a zlepšuje vzhled jizvy
189,• použití 1x denně

akční cena

154,-

Zdravotnický prostředek.*

OČI

SystaneTM ULTRA
BEZ KONZERVAČNÍCH
LÁTEK
zvlhčující oční kapky,
10 ml
Zvlhčující oční
kapky Systane™
ULTRA bez
konzervačních
látek poskytují
suchým,
unaveným
a podrážděným
očím rychlou úlevu.
V akci také SystaneTM COMPLETE
zvlhčující oční kapky, 10 ml,
cena 279 Kč.
Zdravotnický prostředek.*

Desloratadin
Xantis 5 mg

314,akční cena

239,ALERGIE

30 tablet

• zmírňuje příznaky
alergické rýmy po dobu 24 hodin
• nevyvolává ospalost
• dospělí a dospívající od 12 let
V akci také Desloratadin Xantis
5 mg, 10 tablet, cena 87 Kč.

159,akční cena

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití.
Účinná látka desloratadinum.*

137,-

• obsahuje kombinaci hořčíku a vitaminu B6,
díky kterému se hořčík v těle rychleji doplní
• je určen ke zlepšení příznaků nedostatku hořčíku,
jako např.:  
   › nervozity, vyčerpanosti,
podráždění
258,   › svalových křečí, mravenčení

akční cena

214,-

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití.*

SRDCE, MOZEK,
ZRAK

Omega-3FORTE
rybí olej 1000 mg

V akci také Otrivin 1 mg/ml nosní
sprej, roztok 10 ml, cena 84 Kč;
Otrivin Rhinostop 0,5 mg/ml
+ 0,6 mg/ml nosní sprej, roztok
10 ml, cena 149 Kč.
Otrivin Menthol 1 mg/ml nosní sprej,
roztok, Otrivin 1 mg/ml nosní sprej
a Otrivin Rhinostop 0,5 mg/ml
+ 0,6 mg/ml nosní sprej, roztok obsahují
xylometazolin. Léky k podání do nosu.*

Vividrin® ectoin

116,akční cena

94,-

ALERGIE

10 ml

120+60 tobolek
1 tob. = 1,44 Kč

• vysoká dávka omega-3 prémiové kvality
pro zdravé srdce, mozek a zrak
• příznivého účinku je dosaženo
při min. dávce DHA a EPA 250 mg
309,denně

akční cena

Doplněk stravy.*

259,ALERGIE

• účinná ochrana očí
proti alergenům
• potlačuje příznaky,
předchází alergiím
a tlumí zánětlivé
procesy v oku
• bez konzervantů
a obavy z nežádoucích účinků
• bez omezení věku a délky
užívání
Zdravotnický prostředek.*

Dasmini 5 mg
potahované tablety

BepanGel®
Hojivý gel

10 tablet

50 g

•
•
•
•
•
•

působí proti alergické rýmě a kopřivce
jen jedna tableta denně
působí po celý den
pomáhá obnovit normální denní aktivity a spánek
nevyvolává ospalost
pro dospělé a dospívající
129,od 12 let

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje
desloratadin.*

akční cena

107,-

229,akční cena

187,-

HOJENÍ RAN

Velký pomocník
na malé rány
MODERNÍ HYDROGEL 4V1:
• urychluje hojení
• chrání před další infekcí
• chladí a nepálí
• snižuje riziko vzniku jizev
Zdravotnický prostředek. L.CZ.MKT.
CC.12.2020.2119*

Canespor® 1x denně krém nebo Canespor® 1x denně roztok

299,akční cena

259,PLÍSNĚ

15 g/15 ml
KONEC SVĚDĚNÍ I PÁLENÍ. KONEC PLÍSNĚ.
• určený k léčbě plísně kůže
• komfortní aplikace – jen 1 x denně
Canespor 1x denně krém a Canespor 1x denně roztok jsou léčivé přípravky k vnějšímu použití.
Obsahují léčivou látku bifonazol. L.CZ.MKT.CC.01.2020.1818*
®

®

199,akční cena za ks

169,-

AKCE | SLEVY
KVĚTEN 2021

Aulin® gel

TOPICKÁ BOLEST

100 g

BOLEST

Ibalgin® Plus
24 potahovaných tablet

LADIVAL®
Dětská alergická
pokožka OF 50+
gel

OPALOVÁNÍ

200 ml

• vhodné pro citlivou pokožku dětí
a batolat, náchylnou k alergii
na slunce
• ochrana před spálením a dalším
poškozením sluncem

• gel proti bolesti pohybového aparátu
• ulevuje od bolesti a otoků při podvrtnutí,
vymknutí, naražení, při úrazech provázených
výronem i u akutního poúrazového zánětu šlach
V akci také Aulin® gel, 50 g,
cena 144 Kč.
Lék s účinnou látkou nimesulid.
Ke kožnímu podání.*

233,akční cena

204,OPALOVÁNÍ

• rychlejší a silnější úleva
od bolesti hlavy
• dvojí silou proti bolesti

119,-

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití.*

99,-

GS Betakaroten
FORTE s měsíčkem

Voltaren Forte
20 mg/g gel

80+40 kapslí

100 g

1 cps. = 1,87 Kč

TOPICKÁ BOLEST

akční cena

444,PRŮJEM

Tasectan® DUO
12 tablet

V akci také Voltaren Rapid 25 mg měkké tobolky,
20 tobolek, cena 119 Kč; Voltaren 140 mg léčivá
náplast, 5 ks, cena 297 Kč.

V akci také GS Betakaroten
s měsíčkem, 90+45 kapslí,
cena 179 Kč.

261,akční cena

224,-

PROLACTON® Plus

TRÁVENÍ

60 tobolek

1 tob. = 4,40 Kč

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.*

BioGaia®
Prodentis

znáte z TV
325,akční cena

297,PROBIOTIKA

NOVINKA

20 pastilek

1 pastilka = 14,20 Kč

• měsíční kúra pro dlouhodobý efekt
• imunitní systém
• 5 kmenů laktobacilů a bifidobakterií
+ komplex trávicích enzymů a vitamin C
• 5 miliard živých bakterií
s garancí množství po celou dobu
použitelnosti
• pohodlné dávkování 1-2 tobolky
330,denně

akční cena

Doplněk stravy.*

Kosmetické přípravky.*

559,-

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

• silná dávka beta-karotenu
pro krásné opálení
• jedinečná kombinace
beta-karotenu, měsíčku
lékařského, biotinu
a zinku
• měsíček lékařský
blahodárně působí
na pokožku a napomáhá
k jejímu zklidnění
po opalování

Doplněk stravy.*

akční cena

V akci také LADIVAL® Alergická
pokožka OF 30 gel, 200 ml,
cena 349 Kč.

264,-

• orální probiotika pro zuby a dásně
• při gingivitidě a parodontóze
• při zvýšeném riziku kazivosti
zubů
• při zápachu z úst
Doplněk stravy.*

HemaGel® PROCTO čípky

• rychle vyřeší akutní průjem
a šetrně obnoví funkci střev
• potlačuje doprovodné bolesti břicha a křeče
• na všechny druhy průjmu
• forma pro dospělé i děti
V akci také Tasectan® DUO,
12 sáčků, cena 154 Kč.
Zdravotnický prostředek.*

199,akční cena

164,ÚSTNÍ HYGIENA

TePe Original
mezizubní kartáček,
velikost 4
6 ks
• Mezizubní kartáčky TePe
Original nově vyráběné
z bioplastu:
• fosilní materiál byl nahrazen
olejem z borovic, což snížilo
uhlíkovou stopu při výrobě
o 80 %
• špičková kvalita, maximální
efektivita a dlouhá životnost
• používá více než 75 % zubních
ordinací

319,akční cena

284,-

V akci také TePe Original
mezizubní kartáčky velikosti
0, 1, 2, 3 a 5, 6 ks, každý za cenu
99 Kč.
Zdravotnický prostředek.*

129,akční cena

99,-

HEMOROIDY

10 ks
• podporují hojení akutních  i chronických ran sliznice konečníku
• zmírňují krvácení, pálení, svědění a odstraňují bolest u hemoroidů,
fisur a také po Barronově ligatuře
• zavádí se pouze 1 čípek denně
Zdravotnický prostředek.*

229,akční cena

214,-

HERPESIN® KRÉM

OPARY

5g

URGO Filmogel®
NA AFTY

AFTY

Herpesin® krém je léčivý přípravek
k zevnímu použití. Obsahuje účinnou
látkou aciklovir.*

Olfen Neo Forte

• účinná úleva od bolesti
a zlepšení hojení aft
a drobných poranění
v dutině ústní
• snižuje bolestivost,
účinný i během jídla
• zamezuje kontaktu
afty s okolním
prostředím

220,akční cena

184,TOPICKÁ
BOLEST

100 g

NOVINKA

V akci také URGO Afty a drobná
poranění sprej pro děti od 3 let,
15 ml, cena 224 Kč.
Zdravotnické prostředky.*

DIAS® FORTE
grapefruit

279,akční cena

229,OPARY
KLOUBY

**V porovnání s gelem proti bolesti
na lokální použití obsahujícím
1% diklofenak – Olfen, gel.
Olfen Neo Forte, gel je léčivý přípravek
ke kožnímu podání s účinnou látkou
diclofenacum diethylaminum. Olfen, gel
je léčivý přípravek ke kožnímu podání
s účinnou látkoku diclofenacum natricum.*

znáte z TV
282,akční cena

239,-

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

TEREZIA
Žíly & Cévy

149,akční cena

124,OPARY
ŽÍLY
A CÉVY

30 sáčků

60 kapslí

• měsíc kvalitní péče o pohybový
aparát ve formě nápoje
• unikátní kombinace nativního
kolagenu II a kolagenních
peptidů získaných hydrolýzou
kolagenou I, II a III
• kyselina hyaluronová
• vitamin C přispívá k normální
tvorbě kolagenu pro normální
funkci chrupavek a kostí
• pohodlné dávkování: 1 sáček
denně zalijte 150 ml vody

• 100% z přírodních
zdrojů
• 8 bylin pro zdravé
tepny a žíly
• jetel příznivě působí
na funkci srdce a zvyšuje elasticitu a pevnost cév
a kapilárních stěn
• pohanka přispívá ke zdraví
289,krevních cév

1 sáček = 13,13 Kč

• síla 2x vyšší koncentrace
účinné látky**
• ulevuje od intenzivní,
náhle vzniklé bolesti zad,
svalů a kloubů

BOLEST

100 potahovaných tablet

6 ml

Herpesin® krém se používá
při léčbě oparu rtů a obličeje
u dospělých i dětí.

APO-IBUPROFEN
400 mg

Doplněk stravy.*

1 cps. = 3,98 Kč

790,akční cena

394,-

akční cena

Doplněk stravy.*

BIVENOL micro

239,OPARY
ŽÍLY
A CÉVY

60+10 tablet
1 tbl. = 2,84 Kč

Nyní k nákupu
NAVÍC Opalovací
krém 75 ml

V NEMOCNICI
Plzeňská 929, Klatovy
Po–Pá 7:00–16:30

• pro normální
činnost
kardiovaskulárního
systému
• mikronizované
částice za účelem zvýšení
vstřebatelnosti a využitelnosti
účinných látek
Doplněk stravy.*

376 335 153
lekarna1@klatovy.nemocnicepk.cz

POD NEMOCNICÍ
Pod Nemocnicí 871, Klatovy
Po, Čt 7:30–12:30 | 13:00–16:00
Út, St 7:30–12:30 | 13:00–15:00
Pá 7:30–13:00
376 335 952
lekarna2@klatovy.nemocnicepk.cz

268,akční cena

199,OPARY

KOSMETIKA
Eucerin®
HYALURON-FILLER
+ ELASTICITY SPF30
denní krém
50 ml
• zlepšuje pružnost pleti,
vyplňuje hluboké vrásky
a posiluje tak strukturu pleti
• díky jedinečnému
a inovativnímu složení vyniká
omlazujícími účinky
V akci také ostatní přípravky
Eucerin®.
Kosmetický přípravek.*

849,akční cena

749,-

Veškeré výnosy lékárny jsou zpět investovány do nemocnice. Návštěvou lékárny
napomáháte zlepšovat kvalitu a dostupnost péče v našem regionu. Děkujeme.
*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.

