Péče o dítě

AKČNÍ NABÍDKA

www.pharmapoint.cz

BŘEZEN–DUBEN 2020
Akční ceny platí od 16. 3. do 12. 4. 2020 nebo do vyprodání zásob

Sunar zná tajemství
mateřského mléka.
-8%

-20%

Sudocrem®
125 g

199 Kč
249 Kč
100 g = 48,17 Kč

100 g = 33,17 Kč

-21%

289 Kč

Sunar Premium 2, 3 a 4, 600 g

Sunar Complex 2, 3, 4 a 5, 600 g

314 Kč

-21%

-19%

• Sudocrem® - zklidňuje, regeneruje a chrání
citlivou dětskou pokožku při plenkových
opruzeninách
• více než 85 let zkušeností

59 Kč

129 Kč

79 Kč

79 Kč

159 Kč

100 Kč

Sunárek mléčná kašička
225 g, různé druhy

Sunar Gravimilk
300 g, různé druhy

Sunárek rozpustný nápoj
200 g, různé druhy

100 g = 26,22 Kč

100 g = 43,00 Kč

100 g = 39,50 Kč

-32%

17 Kč
25 Kč

Sunárek Cool ovoce
120 g, různé druhy
100 g = 14,17 Kč

17 Kč

Sunárek Do ručičky
100 g, různé druhy

Sunárek BIO křupky,
dětské sušenky a snack
různé druhy

Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy.
Akce se nevztahuje na počáteční a speciální kojenecká mléka.

akční cena
od

165,akční cena

149,-

LEROS® Baby Čaj pro kojící matky
20 sáčků
1 sáček = 2,05 Kč

-32%

25 Kč

Sudocrem® je kosmetický přípravek.*

– 16 Kč

24 Kč

• řada určená pro maminky a jejich miminka
• mimořádně kvalitní čaje pro těhotné
i kojící ženy splňují nejpřísnější požadavky
• jsou chutné, 100% přírodní, bez chemických
přísad
• dětské čaje jsou bylinné a bylinno-ovocné
i ovocné, jsou vyrobeny z přírodních surovin,
bez chemických a konzervačních látek
• nejsou doslazovány cukrem ani jinými
sladidly
V akci všech 16 čajů LEROS® Baby a 2 čaje
LEROS® Dětský bylinný čaj s heřmánkem,
akční cena od 32 Kč.
Doplněk stravy*

– 14 Kč

55,akční cena

41,-

Panadol pro děti
jahoda 24 mg/ml

HOREČKA

MUCOSOLVAN®
junior sirup

KAŠEL

Navíc plyšový
delfínek

znáte
z TV

• snižuje horečku a mírnou až
středně silnou bolest
• vhodný pro děti od 3 měsíců
• neobsahuje alkohol a barviva
Panadol pro děti 24 mg/ml jahoda
perorální suspenze je lék na vnitřní
užití. Obsahuje paracetamol.*

Vitamin D3 400 I.U.
kapky

– 21 Kč

135,akční cena

114,VITAMIN

– 29 Kč

153,akční cena

124,-

Teploměr THERMOVAL® Baby
bezdotykový infračervený

Digitální infračervený
bezdotykový teploměr,
který měří teplotu lidského
těla, předmětů (např. kojenecké
lahve) i okolí.
Zdravotnický prostředek*

ulehčuje vykašlávání
uvolňuje zahlenění
zmírňuje kašel
vhodný pro děti od narození
bez cukru, alkoholu
a umělých barviv
• příchuť lesního ovoce

– 21 Kč

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje ambroxoli hydrochloridum.*

120,akční cena

99,-

Zdravotnický prostředek, CE 0459.*

RAKYTNÍČEK+ multivitaminové želatinky s rakytníkem
- červené vejce

– 40 Kč

279,akční cena

239,IMUNITA

1 ks = 3,28 Kč

1 ml = 12,40 Kč

Doplněk stravy*

•
•
•
•
•

• přírodní mořská voda
pro miminka
od narození do 3 let
• speciální tryska
bezpečná pro nejmenší
nosánky
• určeno pro každodenní
hygienu nosu jako prevence
rýmy anebo doplněk při její
léčbě

50 ks

10 ml

Čistý vitamin D3 značky Quali®-D
v olivovém oleji a certifikovaný
dávkovač, díky němu každá kapka
obsahuje přesně 400 IU.

RÝMA

100 ml

100 ml

100 ml

STÉRIMAR® Baby
Nosní hygiena

• 9 vitaminů
a rakytník
na podporu
imunity
• skvělá chuť
díky obsahu
20 % ovocné šťávy
• bez konzervantů, barviv a sladidel

Limitovaná
velikonoční
edice

– 15 Kč

V akci také RAKYTNÍČEK+ multivitaminové želatinky s rakytníkem - žluté nebo zelené vejce, 50 ks,
každý za cenu 164 Kč.
Doplněk stravy*

HOREČKA

Junior-angin pro děti
24 pastilek

– 270 Kč

1189,akční cena

919,-

PASTILKY

Expert na bolest
v krku u dětí!
• ulevuje od bolesti
v krku
• zklidňuje podrážděné
sliznice
• ve formě jemných
jahodových pastilek,
lízátek nebo třešňového sirupu

179,akční cena

164,BOLEST V KRKU

LÍZÁTKA
SIRUP

Navíc Vitamín C
500 mg 15 kapslí
za 0,01 Kč

V akci také Junior-angin lízátka pro děti, 8 ks, cena 144 Kč,
Junior-angin sirup pro děti, 100 ml, cena 189 Kč.
Zdravotnické prostředky. Vitamín C 500 mg je doplněk stravy.*

– 21 Kč

185,akční cena

164,-

NYDA® express
sprej proti vším
a hnidám

VŠI

ZUBY

10 minut
a jen 1 aplikace

– 47 Kč

326,-

V akci také NYDA® plus, 100 ml,
s unikátním hřebenovým aplikátorem
pro dlouhé a husté vlasy, cena 409 Kč.

akční cena

279,-

Zdravotnický prostředek*

ACTIVE FLORA baby

TRÁVENÍ

5 ml
1 ml = 31,80 Kč

• zmírní potíže při
růstu zoubků
• působí na více
příznaků
• snadno použitelné
jednorázové obaly
• homeopatie vhodná
pro kojence a batolata

znáte
z TV
– 25 Kč

179,-

Homeopatický léčivý přípravek užívaný
tradičně v homeopatii ke zmírnění
potíží spojených s růstem zubů
u kojenců a batolat. Lék k vnitřnímu
užití.*

akční cena

154,-

NATURVITA
Kyselina listová Forte

VITAMIN

Doplněk stravy*

192,akční cena

159,-

PROLACTON® Pro děti

55,akční cena

44,-

Doplněk stravy*

TRÁVENÍ

6 ml

1 tob. = 4,80 Kč

1 ml = 36,50 Kč

Doplněk stravy*

– 46 Kč

190,akční cena

144,-

GS Mamavit

199,akční cena

174,VITAMIN

• pro období
plánování
těhotenství,
těhotenství
a kojení
• obsahuje 800 µg
kyseliny listové
v přirozené formě
s vyváženou kombinací 22 vitaminů a minerálů
• vyvinuto ve spolupráci
s odborníky z ÚPMD v Praze
– 85 Kč
– Podolí
V akci také GS Mamavit Prefolin®
+ DHA + EPA, 30 tablet+30 kapslí,
cena 409 Kč.
Doplněk stravy*

BioLac Baby drops

30 tobolek

• optimalizovaná kombinace
bifidobakterií a laktobacilů
pro podporu rovnováhy střevní mikroflóry
• obsahuje Lactobacillus GG
• doporučené dávkování 1 tobolka denně během jídla
• určeno pro děti od 3 let

Doplněk stravy*

– 25 Kč

1 tbl. = 3,99 Kč

– 11 Kč

• ochucené tablety kyseliny
listové s vitaminem B12
• důležitá součást stravy
v těhotenství a při kojení

Patentovaná ingredience
Lactium® + vitamin B6
• pro přirozené zklidnění
a snadnější usínání
• pro lepší soustředěnost
a zmírnění roztěkanosti
• při změně denního režimu
(např. po prázdninách)
• při emočním vypětí
• příjemná karamelová chuť

100+10 tablet

60 tablet

– 33 Kč

SPÁNEK

1 ml = 1,45 Kč

1 tbl. = 0,73 Kč

• probiotické kapky obsahující
6 mld živých bakterií
prověřeného kmene
Lactobacillus rhamnosus GG
v jedné dávce
• napomáhají utvářet a obnovit
přirozenou rovnováhu
v zažívacím traktu
• vhodné pro novorozence,
kojence, děti i dospělé

Barny´s®
Dětský HypnoX®
120 ml

10 jednodávkových
obalů

50 ml

VŠI? HNIDY? PANIKA?
• NYDA® - rychle a účinně proti
vším i hnidám
• vhodné pro celou rodinu
- děti (0+), i těhotné/kojící ženy
• bez mastných vlasů a rezistence

Camilia® perorální
roztok

• mikroenkapsulované
probiotické kapky
s kulturami přirozeně
přítomnými v mateřském
mléku již od narození
• výroba v GMP kvalitě,
možno uchovávat
i v pokojové teplotě
Doplněk stravy*

524,akční cena

439,TRÁVENÍ

– 51 Kč

270,akční cena

219,-

* 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.

Revitalon FORTE

PÉČE O VLASY

30 kapslí
1 cps. = 4,90 Kč

HiPP Mamasanft
Zpevňující balzám
Straffender

KOSMETIKA

200 ml

150 ml

Pro zdravé a silné vlasy
s vyváženým množstvím
rostlinných extraktů,
vitaminů, minerálních látek
a důležitých aminokyselin,
které vyživují vlasy od kořínků
a napomáhají k udržení
přirozeného stavu vlasů.
Doplněk stravy*

– 64 Kč

211,akční cena

147,-

• redukuje již vzniklé strie
• má klinicky prokázanou
účinnost
• obsahuje kombinaci aktivních
složek Regestril™ získaných
z rostlinných extraktů
• regeneruje tkáně a vyhlazuje
povrch pokožky
• lze používat během kojení,
neobsahuje kofein
Kosmetický přípravek*

KOSMETIKA
SEBAMED®
Dětská mycí emulze s měsíčkem
• s měsíčkem pro citlivou dětskou pokožku
• celá řada má certifikát ECARF
potvrzující vhodnost výrobků
i pro alergiky
• pH 5,5 podporuje vývoj
ochranného kyselého
pláště kůže
NOVINKA
• 100 % bez mýdla
ROKU 2020
a alkalických složek

– 55 Kč

419,akční cena

364,-

V akci také SEBAMED® Dětské tělové
mléko s měsíčkem, 200 ml, cena 199 Kč,
SEBAMED® Dětský krém s měsíčkem,
75 ml, cena 154 Kč, SEBAMED® Dětský
krém na opruzeniny s měsíčkem, 75 ml,
cena 154 Kč.
Kosmetický přípravek*

– 35 Kč

189,akční cena

154,-

