akční nabídka

listopad 2018
Uvedené slevy platí od 1. 11. do 30. 11. 2018 nebo do vyprodání zásob!

BROMHEXIN 8-SIRUP
KM 8MG
Í HLENŮ

GS GINKO 40
+ GOTU KOLA
NOST
MOZKOVÁ ČIN

VYKAŠLÁVÁN

156 Kč

GS VITAMIN C 500
SE ŠÍPKY
A
IMUNITA, ÚNAV

115 Kč
165 Kč
109 Kč

125 Kč

75 Kč
10 ml sirup 100 ml

40 + 20 tablet

100 + 20 tablet

Bromhexin 8-Sirup zkapalňuje a rozpouští průduškový hlen a usnadňuje jeho vykašlávání. Bez alkoholu a cukru. Registrovaný léčivý přípravek.

Tento přípravek pomáhá zlepšovat paměť, soustředění, prokrvuje mozek a je silným antioxidantem. Extrakt z lístků Ginkgo biloba nejenže
podporuje krátkodobou i dlouhodobou paměť,
ale také pomáhá při pocitu studených končetin.
Gotu kola podporuje mozkovou činnost a přispívá k udržení normálního mentálního zdraví. Doplněk stravy.

GS Vitamin C 500 plus šípky obsahuje vitamin
C, který podporuje obranyschopnost organismu
a snižuje únavu a vyčerpání. Přípravek je ve speciální tabletě Time-Release, která zajišťuje jeho
postupné uvolňování a je obohacen o šípky. Doplněk stravy.

PREVENTAN
CLASIC

WALMARK SPEKTRUM
IMUNAKTIV
ERÁLY

IMUNITA

VITAMINY, MIN

SEPTOLETE
MENTHOL 1MG
ZÁNĚT ÚSTNÍ

L

DUTINY, KAŠE

160 Kč

417 Kč

129 Kč

125 Kč

319 Kč

105 Kč

30 tablet

90 tablet

30 pastilek

Preventan je přípravek obsahující unikátní složení látek ProteQuine (oligopeptidy, aminokyseliny,
nukleotidy) a přispívá ke správnému fungování
imunitního systému. Složení obohacené o vitamin
C napomáhá snižovat pocity únavy a vyčerpanosti.
Preventan je vhodný k dlouhodobému užívání po
celý rok, zejména pak v zimních a podzimních měsících. Doplněk stravy.

Walmark Spektrum Imunactiv je kompletní multivitaminový a multiminerální přípravek nové
generace, kde všechny vitaminy a stopové prvky
pocházejí z organických zdrojů. Takové organické
zdroje se nacházejí v přírodě. Navíc je Spektrum
obohaceno komplexem Imunactiv, který obsahuje beta glukan, bioflavonoidy, vitamin C a zinek.
Doplněk stravy.

Tyto pastilky jsou určené k lokální léčbě infekce
mírného stupně v ústní dutině a hltanu (zánět hltanu, zánět hrtanu), která se projevuje bolestí či pálením v krku, otokem, zahleněním, zarudnutím hrdla,
chrapotem nebo dráždivým kašlem. Dále jsou určené při při zánětu dásní a ústní sliznice (gingivitida, stomatitida). Registrovaný léčivý přípravek.

Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták, účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. Cílem tohoto informačního letáku není podpora zvýšeného užívání léků. Doplňky stravy nenahrazují pestrou stravu ani zdravý
životní styl.

NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNA LIBEREC
(naproti pavilonu interních oborů)
Po – Pá 7.30 – 16.00, So 8.00 – 16.00

NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNA – výdejna
(u služebního vjezdu do nemocnice)
Po – Pá 7.30 – 17.30

www.nemlib.cz

