
INTIMNÍ HYGIENA DENTA SALVIA
50 ml

• šalvějová ústní voda
• vysoký obsah šalvějového extraktu
• kombinace thymolu a éterických

silic, především Tea Tree Oil, 
výrazně stahuje dásně 
a má antiseptický účinek

Kosmetický přípravek.*

ÚSTNÍ HYGIENA

VETERINAFRONTPRO® 
25-50 kg
3 žvýkací tablety

FRONTPRO® antiparazitární  
žvýkací tablety proti klíšťatům a blechám.

• ochrana vašeho psa na 3 měsíce1

• chutné tablety s příchutí hovězího masa
1Balení obsahuje 3 tablety, jedna tableta ochrání před blechami 
min. 5 týdnů a před klíšťaty po dobu až 1 měsíce.

V nabídce také FRONTPRO® 2-4 kg, 3 žvýkací tablety,  
cena 679 Kč; FRONTPRO® 4-10 kg, 3 žvýkací tablety, 
cena 779 Kč; FRONTPRO® 10-25 kg, 
3 žvýkací tablety, cena 879 Kč.

Veterinární léčivý přípravek.*

ODVYKÁNÍ  
KOUŘENÍ

OTOKYHirudoid Forte 
40 g krému

• potlačuje otok a zánět a stimuluje
rozpouštění krevních sraženin

• účinný při léčbě zranění tupým předmětem
• vhodný pro použití s obvazy

Volně prodejný léčivý přípravek s obsahem 
účinné látky Glykosaminoglycan-Polysulfát  
k vnějšímu užití.*

Parasoftin  
exfoliační ponožky
1 pár

Inovativní řešení, které 
umožňuje intenzivní  
a komfortní péči o pokožku 
choditel:
• odstraňuje tvrdou kůži 

chodidel, mozoly a kuří oka
• hydratuje, zvláčňuje 

a vyhlazuje pokožku nohou
• vhodný při zrohovatělé 

pokožce

Kosmetický přípravek.*

PÉČE O NOHY

Clotrimazol AL 100 mg
6 vaginálních tablet + aplikátor

• k léčbě kvasinkových či plísňových infekcí pochvy
• pro ženy a dívky od 12 let

Volně prodejný lék k vaginálnímu užití  
s obsahem clotrimazolu.*

výhodná cena

104,-

výhodná cena

979,-
výhodná cena

154,-

výhodná cena

769,-

výhodná cena

174,-

*Nabídka z tohoto letáku platí pouze v lékárnách PharmaPoint (jejich seznam naleznete na webových stránkách www.pharmapoint.cz). U léčivých přípravků si vždy pečlivě prostudujte příbalový leták, u zdravotnických prostředků  
a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro jejich návod k použití, účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. Doplňky stravy nenahrazují pestrou a vyváženou stravu ani zdravý životní styl,
uchovávejte je mimo dosah dětí a nepřekračujte jejich doporučené denní dávkování. Cílem tohoto informačního letáku není podpora zvýšeného užívání léků, zdravotnických prostředků a diagnostických zdravotnických
prostředků in vitro. Uvedené ceny zboží jsou běžnými nabídkovými cenami, které se mohou v jednotlivých lékárnách PharmaPoint lišit, stejně tak se může v jednotlivých lékárnách PharmaPoint lišit dostupnost zboží. Informujte 
se proto ve své lékárně PharmaPoint o dostupnosti a běžných cenách zboží. Tiskové chyby a pozdější změny vyhrazeny. Výše uvedená vyobrazení nabízeného zboží jsou pouze ilustrativní.

Vámi vybrané produkty na bezlepek.pharmapoint.cz  
si můžete vyzvednout ve více než 175 lékárnách PharmaPoint
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Vámi vybrané produkty na bezlepek.pharmapoint.cz  
si můžete vyzvednout ve více než 130 lékárnách PharmaPoint
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výhodná cena

149,-

Nicorette® Spray 
1 mg/dávka, orální sprej, roztok
2x 13,2 ml

ZBAVTE SE ZÁVISLOSTI NA KOUŘENÍ.
• účinkuje rychle a potlačí touhu po cigaretě 

již po 30 sekundách1

• rychlá úleva od chuti na cigaretu a nutkání kouřit
• umožňuje plynule reagovat na potřebu doplnění 

nikotinu v těle
• dovoluje postupné snižování dodávané dávky nikotinu
• neobsahuje cukr

V nabídce také  
další léčivé přípravky Nicorette®.
1Při užití dvou dávek.

Reklama na léčivý přípravek. Orální sprej, 
roztok Nicorette® Spray 1 mg/dávka 
obsahuje nikotin a je k podání do úst.*

znáte 
z TV

ALERGIE

PROTI HMYZU

ALERGIE

PRŮJEM

ALERGIE

HOJENÍ RANBepanthen® Plus
30 g

Dezinfikuje plus hojí rány

• na všechna povrchová poranění s rizikem infekce
• dexpanthenol ránu hojí
• antiseptická složka ránu zároveň dezinfikuje
• používejte pro celou rodinu

V nabídce také Bepanthen® Plus, 100 g,  
cena 419 Kč.

Bepanthen Plus je volně prodejný léčivý 
přípravek k vnějšímu použití.*

TOPICKÁ BOLESTOlfen Neo Forte
20 mg/g, gel 150 g

BOLEST

Olfen Neo Forte ulevuje od intenzivní, náhle vzniklé bolesti 
zad, svalů a kloubů.
 
Olfen Neo Forte je léčivý přípravek k zevnímu 
použití. Obsahuje účinnou látku diclofenacum 
diethylaminum.*    

BOLEST

Vividrin®  
ectoin oční kapky
10 ml

• účinná ochrana  
očí proti alergenům

• potlačuje příznaky  
a tlumí zánětlivé  
procesy v oku

• bez konzervantů,  
bez omezení věku  
a délky užívání

V nabídce také  
Vividrin® ectoin nosní sprej, 20 ml, 
cena 224 Kč. 
 
Zdravotnický prostředek, ČNO 0483.*
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CLARITINE
30 tablet

• uleví od příznaků alergie až na 24 hodin
• řeší projevy interiérových i venkovních alergií
• neovlivňuje běžné denní aktivity

V nabídce také  
CLARITINE, 60 tablet, cena 349 Kč.
 
Claritine je léčivý přípravek s léčivou látkou 
loratadin k vnitřnímu užití.  
LMR-CH-20210319-34*

IMODIUM® 2 mg 
tvrdé tobolky
20 tvrdých tobolek

RYCHLÁ A ÚČINNÁ  
LÉČBA PRŮJMU.

• k léčbě akutního a chronického průjmu
• účinkuje do 1 hodiny1

• vhodné k léčbě akutního průjmu souvisejícího  
se syndromem dráždivého střeva

1Při užití jednorázové dávky 4 mg.

V nabídce také IMODIUM® 2 mg tvrdé tobolky, 12 tvrdých 
tobolek, cena 149 Kč; IMODIUM® RAPID 2 mg, tablety 
dispergovatelné v ústech, 6 tablet, cena 104 Kč.
 
Reklama na léčivý přípravek. Tvrdé tobolky  
IMODIUM® 2 mg a tablety dispergovatelné 
v ústech IMODIUM® RAPID 2 mg obsahují 
loperamid-hydrochlorid a jsou k perorálnímu 
podání.*

výhodná cena

229,-

výhodná cena

159,-

výhodná cena

174,-

výhodná cena

199,-

výhodná cena

134,-

výhodná cena

169,-

výhodná cena

224,-

výhodná cena

339,-
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KVĚTEN 2023NAŠE
NABÍDKA

Allergodil
oční kapky, 6 ml

• léčí oční a nosní  
příznaky alergie

• oční kapky proti  
zarudnutí, svědění  
nebo slzení očí

• nosní sprej proti  
svědění, kýchání  
a vodnatému  
výtoku z nosu

V nabídce také  
Allergodil, nosní sprej, 10 ml, cena 199 Kč.

Allergodil, nosní sprej, 1x 10 ml je lék  
k nosnímu podání. Allergodil, oční kapky, 
je lék k očnímu podání. Obsahují  
azelastin-hydrochlorid.*

Nalgesin® S 
275 mg  
40 potahovaných tablet

• lék proti bolesti  
hlavy, zubů, zad,  
svalů, kloubů,  
menstruační bolesti, bolesti spojené s nachlazením

• mírní bolest, horečku a zánět
• rychlý nástup analgetického účinku

V nabídce také Nalgesin® S 275 mg, 20 potahovaných 
tablet, cena 109 Kč.

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje sodnou sůl 
naproxenu.*

znáte  
z TV

• rychlá úleva  
od bolesti hlavy,  
zubů, svalů a zad
• snižuje horečku
• zmírňuje zánět

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje  
ibuprofenum 400 mg.*

IBUMAX® 400 mg
100 potahovaných tablet

Repelent  
PREDATOR FORTE
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

V nabídce také další přípravky 
PREDATOR.

Repelentní přípravek.*

výhodná cena

149,-



VITAMIN VITAMINTEREZIA  
B-KOMPLEX super forte+
100 potahovaných tablet
1 tbl. = 1,19 Kč

• obsahuje  
8 vitaminů  
řady B

• přispívá k normální činnosti nervové soustavy  
(B1, B3, B7, B12) a snížení únavy a vyčerpání (B3, B12)

V nabídce také  
TEREZIA B-KOMPLEX super forte+, 
20 potahovaných tablet, cena 57 Kč.
 
Doplněk stravy.*

VITAMIN NEUROBION®

30 potahovaných tablet

• k prevenci a léčbě deficitu vitaminů B1, B6 a B12, který 
se může projevit jako brnění a snížená citlivost končetin

• 1 tbl denně
 
Neurobion 100 mg/ 50 mg/ 1 mg potahované 
tablety je lék k vnitřnímu podání a slouží  
k prevenci a léčbě nedostatku vitaminů B1, 
B6 a B12.*

VITAMIN

PRŮJEM ZAŽÍVÁNÍENDITRIL® 100 mg
10 tvrdých tobolek

• rychlá pomoc při akutním průjmu
• působí již během 30 minut
• 8 hodin trvající účinek
• nezpůsobuje zácpu
 
Registrovaný léčivý přípravek.*

Tasectan® DUO
12 tablet

• 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 nabídce také Tasectan® DUO,  
12 sáčků, cena 159 Kč.
 
Zdravotnické prostředky určené k obnově 
fyziologické funkce střevní stěny.*

PRŮJEM

• rodinné balení
• obsahuje čistý beta-karoten ve snadno stravitelné formě
• pro udržování zdravé kůže a normálního vidění v noci a za šera
 
Doplněk stravy.*

Bioaktivní® Karoten
90+30 kapslí
1 cps. = 2,37 Kč

výhodná cena

159,-
výhodná cena

184,-

IMUNITA

• patentovaný kmen živých  
bakterií L. reuteri Protectis®

• unikátní složení vědecky ověřeno
• vhodné pro dlouhodobé užívání
• pro děti od narození

V nabídce také BioGaia® Prodentis,  
20 pastilek, cena 294 Kč.
 
Doplněk stravy.*

BioGaia®  
Protectis kapky
10 ml
1 ml = 57,40 Kč

výhodná cena

574,-

MINERÁL

• draslík přispívá k normální  
funkci svalů

• hořčík přispívá ke zmírnění  
únavy a vyčerpání

• vitamin E přispívá k ochraně  
buněk před oxidačním stresem

• vitamin B6 přispívá k normální  
funkci imunitního systému

V nabídce také  
Muscoaktiv Stop křečím Forte, 20 šumivých tablet, 
cena 87 Kč; Muscoaktiv Stop křečím 
Rapid, 20 sáčků, cena 127 Kč.
 
Doplněk stravy.*

Muscoaktiv  
Stop křečím
56 tablet
1 tbl. = 2,27 Kč

výhodná cena

127,-

OPALOVÁNÍ

výhodná cena

249,-

výhodná cena

94,-
výhodná cena

119,-
výhodná cena

259,-

výhodná cena

284,-

KVĚTEN 2023NAŠE NABÍDKA
LACTULOSA  
BIOMEDICA sirup
500 ml

• léčivý přípravek používaný  
jako laxativum

• účinné, ale zároveň šetrné 
projímadlo, které působí  
místně v tlustém střevě  
a nevstřebává se

• způsobuje změknutí stolice, 
nenarušuje fyziologickou  
činnost střev

V nabídce také LACTULOSA 
BIOMEDICA sirup, 250 ml,  
cena 109 Kč.

Léčivo proti zácpě, sirup k vnitřnímu užití, 
léčivá látka lactulósa.*

výhodná cena

154,-

GS Betakaroten  
gold 15 mg
80+40 kapslí
1 cps. = 2,08 Kč

• nová, unikátní kombinace  
silné dávky beta-karotenu,  
měsíčku a vysoce účinného  
šafránu – přírodní zlato pro krásné zlatavé 
opálení

• měsíček pečuje o pokožku nejen během opalování,  
ale přispívá k její regeneraci i po opalování

• díky obsahu 4 silných karotenoidů lze dosáhnout 
zlatavého opálení i bez intenzivního slunění

V nabídce také GS Betakaroten  
gold 6 mg, 90+45 kapslí, cena 199 Kč.  

Doplněk stravy.*

Vitar  
Super Beta-karoten  
s měsíčkem a sedmikráskou
40+20 tablet
1 tbl. = 1,57 Kč

Krásné opálení  
a zdravá pokožka

• komplex karotenoidů 9,6 mg
• měsíček a sedmikráska
• biotin (příznivě ovlivňuje stav  

pokožky)
• lutein + zeaxantin
• vitaminy E + C

V nabídce také Vitar Super Beta-karoten s měsíčkem  
a sedmikráskou, 80+40 tablet, cena 184 Kč;  
Vitar EKO Betakaroten, 60 kapslí,  
cena 134 Kč.

Doplněk stravy.*
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s měsíčkem a sedmikráskou
40+20 tablet
1 tbl. = 1,57 Kč

Krásné opálení  
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• měsíček a sedmikráska
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BOLEST PÉČE O TĚLOALAVISTM  
MAXIMA Spalovač tuků
40 kapslí
1 cps. = 12,48 Kč

Pálí, ale funguje!

• mikroenkapsulovaný  
kofein s prodlouženým uvolňováním

• extrakt papriky s kapsaicinem  
s postupným uvolňováním

 
 Doplněk stravy.*

PÉČE O TĚLO EndWarts  
ORIGINAL roztok  
k odstranění bradavic
5 ml

Ošetření kožních výrůstků

• Freeze: zmrazení bradavic
• Original a Pen: vysoušení  

bradavic
• Extra: odstranění měkkých  

fibromů

V nabídce také EndWarts EXTRA kryoterapie fibromů, 
14,3 g, cena 549 Kč; EndWarts FREEZE kryoterapie 
bradavic, 7,5 g, cena 464 Kč; EndWarts PEN pero  
k odstranění bradavic, 3 ml, cena 319 Kč.
 
Zdravotnické prostředky. Číslo notifikované 
osoby: 0459 (EW Freeze, EW Extra), 0546 (EW 
Pen, EW Original).*

MOČOVÉ CESTY

RÝMA RÝMAOtrivin Menthol  
1 mg/ml nosní sprej
roztok 10 ml

Nosní sprej s vůní mentholu:
• pomáhá rychle uvolnit ucpaný  

nos a při zánětu dutin
• začíná uvolňovat ucpaný  

nos do 2 minut
• pomáhá lépe dýchat až na 12 hodin

V nabídce také Otrivin 1 mg/ml nosní sprej, roztok 10 ml, 
cena 107 Kč; Otrivin Breathe Clean, nosní sprej 100 ml, 
cena 204 Kč a další produkty Otrivin. 
 
Otrivin 1 mg/ml nosní sprej, roztok a Otrivin Menthol 1 mg/ml nosní 
sprej, roztok obsahují xylometazolini hydrochloridum. Léky k použití 
do nosu. Otrivin Breathe Clean, nosní sprej, je 
zdravotnický prostředek určený na čištění nosní 
dutiny a zvlhčení suché nebo podrážděné nosní 
sliznice.*

Herpesin, krém
5 g

Herpesin, krém se používá při léčbě  
oparu rtů a obličeje u dospělých i dětí.
 
Herpesin, krém je léčivý přípravek k zevnímu 
použití. Obsahuje účinnou látkou aciklovir.*

OPARY

• kombinace D-manosy a extraktu z kanadských brusinek
• vhodné také pro těhotné a kojící ženy
 
Doplněk stravy.*

Uroval manosa Akut
10 tablet
1 tbl. = 22,40 Kč

výhodná cena

224,-
výhodná cena

107,-
výhodná cena

124,-

BOLEST

výhodná cena

157,-

TOPICKÁ BOLEST

• analgetikum ve formě gelu s účinkem  
proti bolesti až na 24h při aplikaci 2x denně

• tlumí bolest zad, svalů a kloubů
 
V nabídce také  
VoltaTherm Hřejivá náplast, 5 ks, cena 294 Kč; Voltaren 
1x denně 140 mg léčivá náplast, 5 ks, cena 339 Kč.
 
Voltaren Forte 20 mg/g gel obsahuje diclofenacum diethylaminum. 
Voltaren 1x denně 140 mg léčivá náplast  
obsahuje diclofenacum natricum. Léky  
k vnějšímu použití. Hřejivé náplasti VoltaTherm 
jsou zdravotnické prostředky určené pro úlevu 
od bolesti zad.*

Voltaren Forte  
20 mg/g gel
50 g

výhodná cena

199,-

TOPICKÁ BOLEST

výhodná cena

167,-

výhodná cena

104,-
výhodná cena

499,-
výhodná cena

224,-

výhodná cena

224,-

w w w . p h a r m a p o i n t . c z
Zdraví o krok blíž!

znáte  
z TV

QUIXX®  
nosní sprej
30 ml
• účinně pomáhá uvolnit  

ucpaný nos při nachlazení,  
chřipce a alergii

• obnovou funkcí nosu snižuje  
riziko komplikací (zánět  
středního ucha, zánět dutin)

• nevyvolává závislost, bezpečný  
při dlouhodobém používání

• obsahuje pouze přírodní složky
• mohou ho používat i těhotné  

a kojící ženy a děti od 6 měsíců věku

V nabídce také QUIXX® extra nosní sprej, 30 ml,  
cena 134 Kč; QUIXX® soft nosní sprej, 30 ml, cena 124 Kč.

Hypertonický roztok mořské vody, obsahuje 
vodu z oceánu a čištěnou vodu. Zdravotnický 
prostředek k aplikaci do nosu, k úlevě  
od ucpaného nosu.*

BRUFEN® 400 mg
100 potahovaných tablet

• úleva  
od bolesti  
hlavy,  
migrény,  
zubů i zad

• pomáhá při podvrtnutí a natažení svalů
• působí protizánětlivě

V nabídce také BRUFEN® 400 mg, 30 potahovaných 
tablet, cena 74 Kč.

Brufen 400 mg potahované tablety je 
léčivý přípravek k vnitřnímu užití s léčivou 
látkou ibuprofen.*

znáte  
z TV znáte  

z TV

EMOXEN gel
100 g

• gel s chladivým účinkem k lokální 
léčbě bolesti pohybového aparátu

• působí proti zánětu a otoku

Emoxen gel je léčivý přípravek pro kožní 
užití. Není vázán na lékařský předpis. 
Obsahuje naproxen.*

Ibalgin® 400 mg
48 potahovaných tablet

• Ibalgin® 400 mg  
účinné analgetikum:

   › pomáhá při bolesti hlavy, zubů, zad, svalů  
 a kloubů, menstruační bolesti

   › snižuje horečku při horečnatých stavech  
 a zánětlivých onemocněních horních cest dýchacích  

 › protizánětlivý účinek
• pro dospělé a dospívající od 12 let
• růžový Ibalgin® je jen jeden

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje  
ibuprofenum.*

znáte  
z TV



INTIMNÍ HYGIENA DENTA SALVIA
50 ml

• šalvějová ústní voda
• vysoký obsah šalvějového extraktu
• kombinace thymolu a éterických

silic, především Tea Tree Oil, 
výrazně stahuje dásně 
a má antiseptický účinek

Kosmetický přípravek.*

ÚSTNÍ HYGIENA

VETERINAFRONTPRO® 
25-50 kg
3 žvýkací tablety

FRONTPRO® antiparazitární  
žvýkací tablety proti klíšťatům a blechám.

• ochrana vašeho psa na 3 měsíce1

• chutné tablety s příchutí hovězího masa
1Balení obsahuje 3 tablety, jedna tableta ochrání před blechami 
min. 5 týdnů a před klíšťaty po dobu až 1 měsíce.

V nabídce také FRONTPRO® 2-4 kg, 3 žvýkací tablety,  
cena 679 Kč; FRONTPRO® 4-10 kg, 3 žvýkací tablety, 
cena 779 Kč; FRONTPRO® 10-25 kg, 
3 žvýkací tablety, cena 879 Kč.

Veterinární léčivý přípravek.*

ODVYKÁNÍ  
KOUŘENÍ

OTOKYHirudoid Forte 
40 g krému

• potlačuje otok a zánět a stimuluje
rozpouštění krevních sraženin

• účinný při léčbě zranění tupým předmětem
• vhodný pro použití s obvazy

Volně prodejný léčivý přípravek s obsahem 
účinné látky Glykosaminoglycan-Polysulfát  
k vnějšímu užití.*

Parasoftin  
exfoliační ponožky
1 pár

Inovativní řešení, které 
umožňuje intenzivní  
a komfortní péči o pokožku 
choditel:
• odstraňuje tvrdou kůži 

chodidel, mozoly a kuří oka
• hydratuje, zvláčňuje 

a vyhlazuje pokožku nohou
• vhodný při zrohovatělé 

pokožce

Kosmetický přípravek.*

PÉČE O NOHY

Clotrimazol AL 100 mg
6 vaginálních tablet + aplikátor

• k léčbě kvasinkových či plísňových infekcí pochvy
• pro ženy a dívky od 12 let

Volně prodejný lék k vaginálnímu užití  
s obsahem clotrimazolu.*

výhodná cena

104,-

výhodná cena

979,-
výhodná cena

154,-

výhodná cena

769,-

výhodná cena

174,-

*Nabídka z tohoto letáku platí pouze v lékárnách PharmaPoint (jejich seznam naleznete na webových stránkách www.pharmapoint.cz). U léčivých přípravků si vždy pečlivě prostudujte příbalový leták, u zdravotnických prostředků  
a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro jejich návod k použití, účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. Doplňky stravy nenahrazují pestrou a vyváženou stravu ani zdravý životní styl,
uchovávejte je mimo dosah dětí a nepřekračujte jejich doporučené denní dávkování. Cílem tohoto informačního letáku není podpora zvýšeného užívání léků, zdravotnických prostředků a diagnostických zdravotnických
prostředků in vitro. Uvedené ceny zboží jsou běžnými nabídkovými cenami, které se mohou v jednotlivých lékárnách PharmaPoint lišit, stejně tak se může v jednotlivých lékárnách PharmaPoint lišit dostupnost zboží. Informujte 
se proto ve své lékárně PharmaPoint o dostupnosti a běžných cenách zboží. Tiskové chyby a pozdější změny vyhrazeny. Výše uvedená vyobrazení nabízeného zboží jsou pouze ilustrativní.

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 130 lékárnách PharmaPoint

BOHATÝ BEZLEPKOVÝ 
SORTIMENT

5

3

5

22

2
9

21

2

6

14

4 

6
23

10

znáte 
z TV

výhodná cena

149,-

Nicorette® Spray 
1 mg/dávka, orální sprej, roztok
2x 13,2 ml

ZBAVTE SE ZÁVISLOSTI NA KOUŘENÍ.
• účinkuje rychle a potlačí touhu po cigaretě 

již po 30 sekundách1

• rychlá úleva od chuti na cigaretu a nutkání kouřit
• umožňuje plynule reagovat na potřebu doplnění 

nikotinu v těle
• dovoluje postupné snižování dodávané dávky nikotinu
• neobsahuje cukr

V nabídce také  
další léčivé přípravky Nicorette®.
1Při užití dvou dávek.

Reklama na léčivý přípravek. Orální sprej, 
roztok Nicorette® Spray 1 mg/dávka 
obsahuje nikotin a je k podání do úst.*

znáte 
z TV

Lékárna
METRO Petřiny

Těšíme se na Vaši návštěvu!

OTEVÍRACÍ DOBA:
Po-Pá: 7.30 – 16.00

ADRESA:
Čílova 303/10

Praha 6

KONTAKT:
tel.: 222 268 547

e-mail: lekarnapetriny@seznam.cz

Přijímáme:
poukázky Sodexo, Unišek, Caadhoc, Ticket;
a platební karty, včetně karet bezkontaktních.


