akční nabídka

červen 2019
Uvedené slevy platí od 3. 6. do 29. 6. 2019 nebo do vyprodání zásob!

VIGANTOLVIT
OSTEO
KOSTI, SVALY

203 Kč

169 Kč
30 tablet
Vigantolvit Osteo je doplněk stravy ve formě tablet s obsahem vitamínů D3, K2 a vápníku, který je
určený pro dospělé. Vitamin D přispívá k udržení
normální činnosti svalů, k normálnímu stavu kostí
a imunitního systému. Vápník je potřebný pro udržení normálního stavu kostí. Doplněk stravy.

GS BETAKAROTEN
S MĚSÍČKEM
IMUNITA, ZRAK

PARALEN GRIP
HORKÝ NÁPOJ
REČKA

CONDROSULF
400MG
KLOUBY

CHŘIPKA, HO

159 Kč

395 Kč

119 Kč

319 Kč

echinacea a šípky 500 mg/10mg 60 tobolek
Condrosulf je určen
perorální GRA SOL, 12 sáčků
Přípravek je určen k odstranění příznaků chřipky a nachlazení, včetně horečky, bolesti hlavy,
bolesti v krku, bolesti svalů a kloubů, uvolňuje
ucpaný nos a vedlejší nosní dutiny a tím usnadňuje dýchání. Registrovaný léčivý přípravek.

k léčbě degenerativních
onemocnění kloubů, zejména osteoartrózy
kolenního (gonartrózy) nebo kyčelního (koxartrózy) kloubu mírného až středního stupně
a osteoartrózy kloubů prstů ruky. Registrovaný
léčivý přípravek.

MEDPHARMA
PANTHENOL 10 %
KOŽKY

STÉRIMAR
NA UCPANÝ NOS
UCPANÝ NOS

ZKLIDNĚNÍ PO

140 Kč

95 Kč
241 Kč

202 Kč

199 Kč

159 Kč
90 + 45 kapslí

sensit. chladivý sprej 150 ml

50 ml

GS Betakaroten s měsíčkem je doplněk stravy
s obsahem dávky beta-karotenu, nově obohacený o měsíček lékařský, biotin a zinek. Vitamín
A přispívá k udržení normálního stavu pokožky,
k normální funkci imunitního systému a k udržení
normálního stavu zraku. Měsíček lékařský přispívá
k udržení normálního stavu pokožky a k hojení
ran. Doplněk stravy.

Tento přípravek byl vyvinut na zklidnění, hydrataci a podporu regenerace pokožky podrážděné
slunečním zářením, koupáním, suchem, větrem
či mrazem. Obsahuje panthenol, aloe veru a komplex vitaminů A, C, E a urey. Příjemně chladí, zklidňuje a přináší úlevu. Kosmetika.

Mořská voda v hypertonické koncentraci obohacená o měď. Díky vyšší koncentraci pomůže
přirozeně uvolnit ucpaný nos. Měď má protibakteriální účinky, je tedy vhodným pomocníkem při
infekční bakteriální rýmě. Přípravek je určen pro
krátkodobé použití po dobu 14 dnů. Zdravotnický
prostředek.

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

