
akční nabídka

červenec / srpen 2019

Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták, 
účinky a způsob použití konzultujte s lékár-

níkem nebo lékařem. Cílem tohoto informač-
ního letáku není podpora zvýšeného užívání 

léků. Doplňky stravy nenahrazují pestrou 
stravu ani zdravý životní styl.

Uvedené slevy platí  
od 1. 7. do 30. 8.2019 

nebo do vyprodání zásob!

Analergin je přípravek proti alergiím. Používá se 
ke zmírnění nosních a očních příznaků sezónní  
a celoročné alergické rýmy a ke zmírnění příznaků 
chronické kopřivky nejasného původu. Registro-
vaný léčivý přípravek.

Používá se u dospělých a dospívajících při průj- 
mech s pravděpodobně infekčním původem, při 
střevních dysmikrobiích, průjmech vzniklých po 
léčbě antibiotiky a chemoterapeutiky. Registro-
vaný léčivý přípravek.

30 potahovaných tablet

20 potahovaných tablet

95 Kč

119 Kč

135 Kč

189 Kč

ANALERGIN  
10 MG

ENDIARON 250 MG

LÉKÁRNA NEMOCNICE TURNOV
Po  7.00 – 18.00, Út–Pá  7.00–16.00 
Tel.: +420 481 446 196, E-mail: lekarna.turnov@nemlib.cz www.nemlib.cz

ALERGIE

PRŮJEM

Tento přípravek obsahuje koncentrovaný a kvalit-
ní extrakt kanadské brusinky. Je vhodný k dlou-
hodobému užívání. Doplněk stravy.

+ enzymy, 30 tablet

225 Kč

290 Kč

UROVAL MANOSA

MOČOVÉ CESTY

60 enterosolventních tablet, 6000 U

PANCREOLAN FORTE

Používá se při poruchách trávení v důsledku nedo-
statečné nebo chybějící funkce trávících enzymů 
slinivky břišní nebo obtížích po operaci v oblasti za-
žívacího traktu. Registrovaný léčivý přípravek.

169 Kč

228 Kč

TRÁVENÍ

15 g krém 0,01g/g

CANESPOR 1X DENNĚ

Canespor se používá při plísňových onemocněních 
(mykózách) vyvolaných dermatofyty, kvasinkami  
a jinými houbami. Registrovaný léčivý přípravek.

129 Kč

180 Kč

MYKÓZA

WALMARK BELIEMA 
EXPERT INTIM KRÉM

MAGNE B6 BALANCE

krém 50 ml

20 sáčků

Tento přípravek je jemný zklidňující krém pro 
každodenní intimní hygienu. Obsahuje anti-
mikrobiální látku, která zastavuje růst bakterií  
a kvasinek a tím pomáhá předcházet infekcím. 
Kosmetika.

Hořčík, vitaminy B6, B9 přispívají ke snížení 
míry únavy a vyčerpání, k normálnímu ener-
getickému metabolismu. Hořčík a vitamin B6  
k normální činnosti nervové soustavy. Vitamin B9 
k normální psychické činnosti. Doplněk stravy.

189 Kč

239 Kč

105 Kč

146 Kč

INTIMNÍ HYGIENA

ÚNAVA, NERVOVÁ SOUSTAVA

NALGESIN S 275MG

40 potahovaných tablet
Tento přípravek se používá k léčbě mírných až 
středně silných bolestí hlavy, zubů a kloubů. Dále 
po chirurgických výkonech, po úrazech, při boles-
tivé menstruaci. Registrovaný léčivý přípravek.

TLUMENÍ BOLESTI

149 Kč

186 Kč


