
PÉČE  
PO OPALOVÁNÍ

PROTI  
HMYZU

TOPICKÁ 
BOLEST KLOUBY ALERGIE

BOLEST

HOJENÍ 
RAN

147,-
výhodná cena

199,-
výhodná cena

469,-
výhodná cena

447,-
výhodná cena

177,-
výhodná cena

204,-
výhodná cena

Bylinná napářka pomůže  
snazšímu průběhu porodu
Porodnice Domažlické nemocnice rozšířila 
nabídku úlevových metod pro rodící ženy 
o voňavou a čistě přírodní novinku. Jedná 
se o bylinnou vaginální napářku, kterou lze 
aplikovat kdykoli v době před započetím 
samotného porodu. Napářka ze speciálně 
sestavené směsi bylin pomáhá uvolnit 
porodní cesty a má relaxační účinek, čímž 
snižuje napětí v těle rodičky. Novou metodu 
nabízí domažlická porodnice bezplatně 
a lze ji kombinovat s dalšími úlevovými 
metodami. 

 

Vaginální napářka se nepoužívá jen před 
porodem, ale i k léčbě gynekologických 
potíží, jakými jsou třeba chronické záněty, 
menstruační bolesti, ale i k podpoře 
plodnosti nebo poporodnímu hojení. Pro 
každou léčbu je vytvořena speciální směs 
bylin. Konkrétně před porodem si lze vybrat 
nebo postupně aplikovat směsi Uvolnění 
porodních cest a Voňavý porod. Obsahují 
například list maliníku, mateřídoušku, 
levanduli, měsíček, verbenu či rozmarýn. 
Aplikuje se buď při delším čekání na porod 
v pokoji, nebo nejčastěji přímo v porodním 
boxu před nástupem porodu. Pomáhá tak  
i přirozenému nástupu porodu. 

119,-
výhodná cena

w w w . p h a r m a p o i n t . c z

Letákové ceny platí od 1. 6. do 30. 6. 2023 nebo do vyprodání zásobČERVEN
NAŠE NABÍDKA

Paranit repelent 
Strong Dry protec
125 ml

• repelent proti hmyzu a klíšťatům  
pro silnou ochranu

• nemastný a rychle schnoucí  
repelent proti hmyzu s uklidňujícími 
složkami nedráždícími pokožku,  
pro silnou ochranu

• neobsahuje DEET
• 7 hodinová ochrana před komáry  

a 3 hodinová ochrana před klíšťaty
• pro děti od 3 let

V nabídce také  
Paranit repelent Maximum Original, 
75 ml, cena 177 Kč.

Biocidy - používejte biocidy bezpečným 
způsobem.*

ALFASILVER sprej
50 ml

Na odřeniny,  
popáleniny  
a další druhy  
ran s ionizovaným  
stříbrem

• chrání před infekcí
• pomáhá hojení rány
• nepálí a neštípe
• jednoduchá a rychlá  

pomoc ve spreji

V nabídce také  
ALFASILVER sprej,  
125 ml, cena 304 Kč.

Zdravotnický prostředek.*

Panthenol  
Omega Chladivá pěna  
ve spreji 10%
150 ml

• přináší úlevu  
sluncem podrážděné  
pokožce

• účinně zklidňuje  
a napomáhá  
regeneraci  
a hydrataci pokožky

• s vysokým obsahem  
D-panthenolu

V nabídce také  
Panthenol Omega Chladivá pěna s aloe vera 9%, 
150 ml; Panthenol Omega tělové mléko aloe vera 
9%, 250 ml; Panthenol Omega Tělové mléko  
Rakytník 9%, 250 ml,  
každý za cenu 199 Kč.

Kosmetický přípravek.*

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

V nabídce také  
Ibalgin® Plus, 24 potahovaných tablet,  
cena 104 Kč.

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje 
ibuprofenum.*

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

• tlumí bolest zad, svalů a kloubů

Voltaren Forte 20 mg/g gel je lék k použití  
na kůži. Obsahuje diclofenacum 
diethylaminum. Hřejivé náplasti 
VoltaTherm jsou zdravotnické prostředky 
určené na úlevu od bolesti zad.*

Voltaren Forte  
20 mg/g gel
150 g

1Nyní k nákupu 
Hřejivé náplasti 

VoltaTherm  
5 ks navíc  
za 0,01 Kč

znáte z TV

Condrosulf® 400 mg
60 tvrdých tobolek

• lék účinný v léčbě artrózy kolene, 
kyčle a kloubů prstů ruky

• obvykle se užívá 2x ročně po dobu  
2-3 měsíců

Léčivý přípravek k perorálnímu podání  
s účinnou látkou chondroitin sulfát.*

Analergin
30 potahovaných tablet

Pro zmírnění příznaků alergické rýmy a chronické 
kopřivky.

Analergin je léčivý přípravek k vnitřnímu užití.  
Obsahuje účinnou látku cetirizini  
dihydrochloridum. 10, 30, 50 a 90 
tabletové balení Analergin je volně 
prodejný léčivý přípravek.*



PLEŤ, KOSTI, 
CHRUPAVKY

PRŮJEM

TOPICKÁ 
BOLESTOČIOČI

ZAŽÍVÁNÍZAŽÍVÁNÍ

BOLEST

OČIALERGIE

204,-
výhodná cena

234,-
výhodná cena

477,-
výhodná cena

184,-
výhodná cena

107,-
výhodná cena

229,-
výhodná cena

139,-
výhodná cena

1229,-
výhodná cena

257,-
výhodná cena

134,-
výhodná cena

ČERVEN

NAŠE 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 204 Kč.

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

OCUTEIN® SENSITIVE 
PLUS oční kapky
15 ml

• poskytuje okamžitou  
úlevu pro podrážděné  
a unavené oči

• vhodné pro citlivé oči
• lze aplikovat  

na kontaktní čočky

V nabídce také  
OCUTEIN® ALLERGO oční kapky,  
15 ml, cena 154 Kč a další  
přípravky OCUTEIN®.

Zdravotnický prostředek.*

znáte z TV

SMECTA®  
10 sáčků

• k léčbě akutního  
průjmu u dospělých  
a dětí od 2 let 
současně  
s podáním  
perorálního  
rehydratačního  
roztoku

• upozornění:  
při průjmu u dětí  
do 3 let vždy  
vyhledejte lékaře,  
nedoporučuje se užívat  
během těhotenství a kojení

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití  
s účinnou látkou diosmektit.  
SCA-CZ-000194*

TITANLAXTM

20 sáčků

• k léčbě zácpy a plynatosti
• unikátní kombinace projímadla makrogolu, 

rozpustné vlákniny psyllia a simetikonu,  
který snižuje plynatost

Zdravotnický prostředek.*

Nolpaza® 20 mg  
enterosolventní tablety
14 tablet

• dlouhodobá úleva od pálení žáhy
• k léčbě kyselé regurgitace  

(kyselý pocit v ústech)
• stačí jen 1 tableta denně

Obsahuje pantoprazol. Lék k vnitřnímu 
užití.*

MARINE  
KOLAGEN Drink
2x 30 sáčků
1 sáček = 20,48 Kč

• s obsahem  
hydrolyzovaného  
kolagenu z mořských ryb (typ I, II, III)  
pro podporu krásné pleti, vlasů a nehtů

• obohaceno o kyselinu  
hyaluronovou, vitamin C,  
zinek, mangan a měď

• příchuť maracuja

Tekutý doplněk stravy.*

limitovaná  
edice s řasenkou 

Dermacol

znáte z TV

Ocuvite® LUTEIN forte
60+30 tablet
1 tbl. = 5,30 Kč

• pro Váš ostrý zrak s unikátní formou luteinu  
s postupným uvolňováním

• složení potvrzené vědeckými poznatky

V nabídce také  
Ocuvite® Complete, 60+30 kapslí,  
cena 477 Kč.

Doplněk stravy.*

Systane® ULTRA BEZ 
KONZERVAČNÍCH LÁTEK
zvlhčující oční kapky, 10 ml

• poskytují RYCHLOU  
ÚLEVU suchým,  
unaveným a podrážděným  
očím 

• vhodné také  
pro použítí  
s kontaktními  
čočkami

V nabídce také  
Systane® COMPLETE zvlhčující oční kapky, 10 ml, 
294 Kč; Systane® ULTRA zvlhčující oční kapky, 10 ml, 
cena 239 Kč; Systane® HYDRATION zvlhčující oční 
kapky, 10 ml, cena 259 Kč; Systane® BALANCE oční 
kapky, 10 ml, cena 249 Kč.

Zdravotnický prostředek.*

Flector® 180 mg  
léčivá náplast
5 ks

• léčí bolest, zánět  
a otok kloubů, svalů  
a šlach po úrazech  
pohybového aparátu

• používají se 1-2 náplasti  
denně

V nabídce také  
Flector® EP gel, 60 g, cena 97 Kč;
Flector® gel, 100 g, cena 167 Kč.

Léčivé přípravky ke kožnímu podání  
s účinnou látkou diklofenak epolamin.*

NUROFEN Rapid 400 mg
30 měkkých tobolek

Rychlá a učinná úleva od horečky a bolesti, včetně bolesti hlavy, zad, zubů, či při menstruaci.

V nabídce také NUROFEN Rapid 400 mg, 20 měkkých tobolek, cena 114 Kč.

Léky k vnitřnímu užití. Obsahují ibuprofen.*



ŽÍLY

MINERÁL

PLÍSNĚŽÍLY  
A CÉVYŽÍLY

PÉČE  
O TĚLOMINERÁL

PLÍSNĚ

KLOUBYKLOUBY

354,-
výhodná cena

179,-
výhodná cena

219,-
výhodná cena

559,-
výhodná cena

249,-
výhodná cena

184,-
výhodná cena

257,-
výhodná cena

269,-
výhodná cena

194,-
výhodná cena

119,-
výhodná cena

w w w . p h a r m a p o i n t . c z ČERVEN

NAŠE NABÍDKA

COLAFIT
60 kostiček
1 kostička = 5,90 Kč

• čistý krystalický  
kolagen ve formě  
měkkých, snadno  
polykatelných  
kostiček

• balení na 2 měsíce  
užívání – stačí pouze  
1 kostička denně

• bez barviv  
a přídavných látek

V nabídce také  
COLAFIT AKUT Pro,  
150 ml, cena 169 Kč.

Doplněk stravy.*

Proenzi® 3 PLUS
180 tablet
1 tbl.= 3,11 Kč

• komplexní  
kloubní výživa  
s chondroitinem,  
glukosaminem,  
MSM a kolagenem  
typu II ve formě tablet

• přidaný vitamin C podporuje tvorbu  
kolagenu pro normální funkci chrupavek

• bez sladidel

V nabídce také 
Proenzi®, krém 100 ml,  
cena 189 Kč.

Proenzi® 3 PLUS je doplněk stravy.*

MAGNE B6®  
470 mg/5 mg
100 obalených tablet

• Magne B6  
s vitaminem B6  
pro efektivní  
doplnění hořčíku

• pro zlepšení příznaků nedostatku hořčíku:
   › svalové křeče, mravenčení
   › křeče trávicího traktu, bušení srdce
   › mírné poruchy spánku, dočasná únava
   › nervozita, podrážděnost  

V nabídce také  
MAGNE B6® FORTE, 50 potahovaných  
tablet, cena 207 Kč.

MAGNE B6® je lék k vnitřnímu užití.*

Magnetrans®  
375 mg direct-granulát
50 tyčinek
1 ks = 3,58 Kč

1 tyčinka zajistí optimální pokrytí denní potřeby 
hořčíku, který přispívá ke správnému fungování 
svalů, nervů a snížení míry únavy a vyčerpání.

V nabídce také  
Magnetrans® 375 mg direct-granulát,  
20 tyčinek, cena 99 Kč.

Doplňky stravy.*

FeniNatural chladivý 
krém 
30 ml
• chladivý krém s 94%  

přírodním složením
• silou přírody pomáhá  

zmírnit podrážděnou  
pokožku od slunce  
a kousnutí hmyzem

SOUTĚŽ
1
: zakupte přírodní produkty FeniNatural, 

VoltaNatura nebo Otrivin Breathe Clean v minimální 
hodnotě 349 Kč a zapojte se do soutěže o 10x Glamping 
pobyt na 2 noci v hodnotě 12 000 Kč!
1Pořadatelem Soutěže je společnost GlaxoSmithKline  
Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o.

Chladivý krém FeniNatural a chladivý gel VoltaNatura  
jsou kosmetické přípravky. Otrivin Breathe  
Clean, nosní sprej je zdravotnický 
prostředek určený na čištění nosní dutiny  
a zvlhčení podrážděné nosní sliznice.*

Zapojte  
se do soutěže na  
www.souteztesnami.cz

Devenal 500 mg
60 potahovaných tablet

• léčba chronické  
žilní nedostatečnosti

• léčba akutní ataky hemoroidálního onemocnění

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje 450 mg 
diosminu a 50 mg hesperidinu v každé 
tabletě.*

Aescin Teva 20 mg
90 tablet

K léčbě chronické žilní nedostatečnosti, křečových  
žil a otoků dolních končetin u dospělých.

Aescin Teva je léčivý přípravek  
k vnitřnímu užití. Obsahuje účinnou 
látku escinum alfa.*

BIVENOL micro
60+10 tablet
1 tbl. = 2,63 Kč

• pro normální  
činnost  
kardiovaskulárního  
systému

• mikronizované částice  
za účelem zvýšení 
vstřebatelnosti  
a využitelnosti účinných látek

Doplněk stravy.*

znáte z TV

Canespor®  
1x denně krém 
15 g

KONEC SVĚDĚNÍ 
I PÁLENÍ.  
KONEC PLÍSNĚ.

• určený k léčbě  
plísně kůže

• komfortní aplikace  
– jen 1x denně

V nabídce také  
Canespor® 1x denně roztok, 15 ml, cena 194 Kč.

Canespor 1x denně krém a Canespor  
1x denně roztok jsou léčivé přípravky  
k vnějšímu použití. Obsahují léčivou  
látku bifonazol. CH-20220202-40*

EXODERIL®, 10 mg/g krém, 15 g

Léčí kožní a nehtové plísně.

• rychle ulevuje od svědění
• odstraňuje zarudnutí
• aplikace na kůži pouze 1x denně1

1při postižení nehtů 2x denně

V nabídce také EXODERIL®, 10 mg/ml kožní roztok, 10 ml, cena 177 Kč. Volně prodejné léky k vnějšímu použití s účinnou látkou naftifin hydrochlorid.*

znáte z TV



*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.

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

OPARYZUBNÍ PÉČE

OPARYMOČOVÉ  
CESTY

PLÍSNĚ PÉČE  
O NOHY KOSMETIKA

OPARY OPARY
UŠIUŠI INTIMITA

374,-
výhodná cena

149,-
výhodná cena

164,-
výhodná cena

164,-
výhodná cena

779,-
výhodná cena

294,-
výhodná cena

444,-
výhodná cena

254,-
výhodná cena

Provozovna Domažlice 
Po–Pá 7:15–12:00 | 12:30–15:30

Kozinova 292, Domažlice
 379 710 175 
 lekarna@domazlice.nemocnicepk.cz

Provozovna Poběžovice 
Po–Pá 8:00–11:00

Vranovská 92, Poběžovice
 778 971 939 

• efektivně  
zbavuje nehet plísně

• pomáhá navrátit  
nehet do původního  
stavu i bez použití  
pilníku

• není spojený se vznikem rezistence

V nabídce také  
Excilor® Forte proti plísni nehtů,  
30 ml, cena 479 Kč.

Zdravotnické prostředky.*

Excilor®  
proti plísni nehtů
roztok 3,3 ml

BIOVENOL® krém
200 ml

• vhodný k péči o pokožku  
unavených nohou  
se sklonem k natékání

• krém je kombinace olejů  
levandule, citronové  
trávy a je vhodný  
k prokrvení nohou

Kosmetický přípravek.*

znáte z TV

Eucerin®  
HYALURON-FILLER 
+ELASTICITY denní krém 
SPF 15
50 ml

• denní krém  
proti stárnutí pleti  
pro zralou pleť

• vhodný pro všechny  
typy pleti

• vyplňuje hluboké vrásky
• redukuje pigmentové skvrny

V nabídce také  
další výrobky Eucerin®.

Kosmetický přípravek.*

DOLORgit med  
ušní sprej proti bolesti
20 ml
• ušní kapky a sprej jako  

první pomoc při zánětu  
vnějšího zvukovodu

• zmírňují bolest, otok  
a zarudnutí

• lze použít jako prevenci
• pro dospělé a děti  

od 12 měsíců (kapky)  
a 3 let (sprej)

V nabídce také  
DOLORgit med ušní kapky, 10 ml,  
cena 149 Kč. 

Zdravotnický prostředek.*

AURECON ušní sprej
50 ml

• odstraňuje nadměrné 
množství ušního mazu

• účinná prevence proti  
ucpání zvukovodu a tím 
zánětům středního ucha

• přírodní složení
• ideální pro běžnou  

ušní hygienu při používání 
naslouchátek či sluchátek 
do uší

Zdravotnický prostředek.*

GYNTIMA  
fytoprobiotics
60 kapslí
1 cps. = 4,90 Kč

• kombinace 2 bakteriálních  
kmenů, které přežívají  
průchod trávicím traktem  
a úspěšně přecházejí  
do vaginálního  
i střevního prostředí

• zvyšují zdravou vaginální  
i střevní mikroflóru

• udržují zdravé vaginální PH
• vhodné při vaginálních infekcích
• při a nebo po užívání antibiotik

Doplněk stravy.*

Femannose® P 
ProDuo
20 sáčků
1 sáček = 22,20 Kč

• jedinečné složení  
s D-manózou,  
vitaminem D3,  
probiotikem S. boulardii  
a extraktem z brusinek, které  
podporují normální funkci močových cest

• vhodné i pro současné užívání s antibiotiky

Doplněk stravy. Nenahrazuje pestrou  
a vyváženou stravu a zdravý životní 
styl.*

elmex® gelée  
dentální gel
25 g

• obsahuje léčivé látky:  
směs aminfluoridů  
a fluorid sodný

• prevence a léčba  
počátečního zubního  
kazu

• ochrana a ošetření  
citlivých zubů

• vhodné pro dospělé  
a děti od 6 let

Lék k použití v dutině ústní.*


