
HRAVĚ A ZDRAVĚ 
DO LÉTA
Přidejte se k nám a přivítejte 
léto hravě a zdravě

Sledujte nás na webu www.pharmacentrum.cz/hraveazdrave a na  
FB www.facebook.com/skupinamedicon/. Máme pro vás spousty nápadů, tipů a soutěží.

Abyste na to nebyli sami, připravili jsme sadu 
kuponů pro výhodné nákupy v našich lékárnách 

Sleva
200 Kč

Sleva
1 + 1 zdarma

Akční cena
259 Kč

Cena KK: 
239 Kč

Platnost kuponu: 
do konce května

2019

Sleva 
100 Kč

Platnost kuponu: 
do konce června

2019

Platnost kuponu: 
do konce června

2019

Platnost kuponu: 
do konce června

2019

Elancyl  
Sleva na nákup nad 650 Kč

Ošatka.cz  
Sleva na nákup v e-shopu Ošatka.cz

Magnesium 300+  
Boiron, 80 tablet 

Běžná cena: 299 Kč

Běžná cena: 
300 – 500 Kč

2. měření Inbody 
ZDARMA

Holešovice
Plynární 1617/10, Praha 7

Vysočany
Sokolovská 810/304, Praha 9

DBK
Budějovická 1667/64, Praha 4

www.pharmacentrum.cz
Budějovická
Antala Staška 1670/80, Praha 4

• NatureVia® Ostropestřec forte cps. 60.
• Pro podporu detoxikace jater a celého organismu.
• Silný a účinný. 
• Stačí jedna kapsle denně. 
• Bez chemie. 
• 200 mg silymarinu v jedné kapsli.

Cena za 1 kapsli: 3,65 Kč
Doplněk stravy

Pomáhá při odstraňování přebytečné vody z těla  
a přispívá ke kontrole tělesné hmotnosti.
• Pomáhá odstraňovat přebytečnou vodu z těla.
• Pomáhá udržet normální tělesnou hmotnost.
• Přispívá k detoxikaci organismu.
• Brání vzniku otoků dolních končetin a rozvoji 

celulitidy.
• Nehormonální přípravek.

Cena za 1 kapsli: 3,98 Kč
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.

Cena za 1 kostičku: 5,82 Kč
Doplněk stravy

• Obsahuje čistý beta-karoten odpovídající 1500 μg 
vitaminu A. 

• Vyrábí se míšením beta-karotenu s olejovým 
základem, který udržuje účinnou látku stabilní 
a zvyšuje biologickou dostupnost. 

• Vitamin A přispívá k udržení normálního stavu 
pokožky a zraku.

Cena za 1 tabletu: 3,54 Kč
Doplněk stravy

1× vstup do fitness FitInn zdarma

Nakupte v lékárnách Pharmacentrum nad 349 Kč 
a získejte s tímto kuponem vstup do fitness centra 
FitInn zdarma.

Více info na www.fitinn.cz

Pozn.: Tento kupon nelze kombinovat s jinými 
kupony.

• BELLA LINIA v sobě ukrývá 5 rostlinných složek, 
které vám pomohou dosáhnout vytouženého cíle 
– ideální postavy. 

• Klíčem k efektivnímu hubnutí je obsažená guarana 
a cesmína paraguayská, jež podporují odbourávání 
tuků a pomohou vám dostat hmotnost pod kontrolu. 

• Ostropestřec očistí organizmus a společně  
s rakytníkem podpoří zažívání. 

• Celek uzavírá psyllium jako zdroj rozpustné vlákniny.

Cena za 1 kapsli: 3,65 Kč
Doplněk stravy

NatureVia® OstropestřecColafit 60 kostek

Forfemina SlimBioaktivní Betakaroten

Terezia bella liniaVstupenka do FitINN
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Platnost kuponů je od 15. 4. 2019 do 30. 6. 2019 nebo do vyprodání zásob. Některé kupony mohou mít platnost kratší. Tato kratší platnost 
je uvedena na daném kuponu. Kupony nelze směnit za hotovost. Kupony nelze kombinovat s jinými akčními nabídkami. Kupony 
označené „Tip na dárek” jsou prezentací akční nabídky pro všechny klienty lékárny. Kupony označené „Kupon” jsou nabídky platné 
pouze po předložení příslušného kuponu. Léčivé přípravky užívejte s rozmyslem. Před začátkem užívání si vždy pečlivě prostudujte 
příbalový leták, použití a účinky léků konzultujte se svým lékařem či lékárníkem. Uvedené běžné ceny se mohou v různých lékárnách 
lišit. Za tiskové chyby neručíme. Vyhrazujeme si právo v průběhu akce změnit nabídku produktů za stejný výrobek od jiného výrobce.

Platnost kuponů je od 15. 4. 2019 do 30. 6. 2019 nebo do vyprodání zásob. Některé kupony mohou mít platnost kratší. Tato kratší platnost 
je uvedena na daném kuponu. Kupony nelze směnit za hotovost. Kupony nelze kombinovat s jinými akčními nabídkami. Kupony 
označené „Tip na dárek” jsou prezentací akční nabídky pro všechny klienty lékárny. Kupony označené „Kupon” jsou nabídky platné 
pouze po předložení příslušného kuponu. Léčivé přípravky užívejte s rozmyslem. Před začátkem užívání si vždy pečlivě prostudujte 
příbalový leták, použití a účinky léků konzultujte se svým lékařem či lékárníkem. Uvedené běžné ceny se mohou v různých lékárnách 
lišit. Za tiskové chyby neručíme. Vyhrazujeme si právo v průběhu akce změnit nabídku produktů za stejný výrobek od jiného výrobce.

Hubnete, či cvičíte a chcete vědět, zda na to tělo 
reaguje správně? Udělejte si rozbor těla na velmi 
sofistikovaném diagnostickém zařízení InBody.
S tímto kuponem získáte za cenu 1 měření druhé 
stejného druhu zdarma. Využití druhého měření 
není vázano na 1  člověka. Druhé měření musí být 
realizováno nejpozději do 31. 7. 2019, jinak propadá.

Cena za diagnostiku bez/s komentářem  
300 Kč / 500 Kč

• Kupon lze použít v našich dermocentrech 
v lékárně Pharmacentrum DBK a Budějovická. 

• Kupony nelze kombinovat s dalšími výhodami 
na dané produktové řady. 

• Kupony nelze sčítat. 
• Kupony nelze směnit za hotovost.

• Kupon lze použít na nákup  
v e-shopu Ošatka.cz.

• Pro aktivaci slevy zadejte v košíku kód 
kuponu HRAVEZDRAVE.

• Sleva platí při nákupu nad 800 Kč.
• Kupon nelze směnit za hotovost.

MAGNESIUM 300+, 80 tablet
• Unikátní složení s vitamínem E a selenem.
• Zajišťuje přísun 300 mg hořčíku denně.
• Přispívá k normální činnosti nervové soustavy 

a snižuje míru únavy a vyčerpání.

Cena za 1 tabletu: 2,99 Kč
Doplněk stravy

Péče o vaše zdraví
1)  Lékové poradenství – sledování lékových 

interakcí a pomoc při řešení problémů při 
užívání více léků najednou.

2) Odborné programy zdarma pro členy Klubu.
3) Program Expert na bolest.
4) Měření krevního tlaku a hladiny cukru v krvi.
5) Měření „plicního věku“.

Chytré nákupy v lékárně:
1)  Slevy z doplatku až 50 % pro zákazníky 

starší 60 let.
2)  Více než polovinu všech léků na recept bez 

doplatku.
3)  Nejoblíbenější produkty za zvýhodněné ceny.
4)  Pravidelné akční nabídky a slevy na 

nejčastěji užívané volně prodejné léky.

Víte, že s naší Kartou Klubu Pharmacentrum máte 
některé produkty z tohoto letáku výhodnější? 

Co vám klubová karta přinese za výhody:

Akční cena
239 Kč

Akční cena
239 Kč

Akční cena
219 Kč

Akční cena
369 Kč

Akční cena
339 Kč

Platnost kuponu: 
do konce června 

2019

Platnost kuponu: 
do konce června 

2019

Platnost kuponu: 
do konce června 

2019

Platnost kuponu: 
do konce června 

2019

Platnost kuponu: 
do konce června 

2019

NatureVia® Ostropestřec, 
60 kapslí 

Běžná cena: 279 Kč

Forfemina Slim,  
60 kapslí 

Běžná cena: 289 Kč

Terezia bella linia,  
60 kapslí  

Běžná cena: 249 Kč

+ krokoměr 
zdarma

Colafit, 60 kostek 
Běžná cena: 429 Kč

Bioaktivní Betakaroten, 
90 kapslí

Běžná cena: 385 Kč

Vstupenka do FitINN
(nelze kombinovat 

s jinými kupony)

Elancyl Měření na Inbody
1 + 1 ZDARMA

Ošatka.czMagnesium 300+ Boiron

Cena KK: 
219 Kč

Cena KK: 
349 Kč

Cena KK: 
319 Kč

Dárek

Platnost kuponu: 
do konce června 

2019

Při nákupu nad 
350 Kč s tímto 

kuponem
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