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

NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNA – výdejna Husova
(u služebního vjezdu do nemocnice)
V době letních prázdnin uzavřena!

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.

Uvedené slevy platí od 1. 8. do 31. 8. 2019 nebo do vyprodání zásob!

Duphalac se švestkovou příchutí obsahuje laxati-
vum (projímadlo) nazývané laktulóza. Změkčuje 
stolici a usnadňuje její odchod tím, že přitahuje do 
střeva vodu. V těle se nevstřebává. Duphalac se po-
užívá k léčbě zácpy a k tomu, aby se tvořila měkká 
stolice. Registrovaný léčivý přípravek.

CONDROSULF je určen k léčbě degenerativních 
onemocnění kloubů, zejména osteoartrózy kolen-
ního nebo kyčelního kloubu mírného až středního 
stupně a osteoartrózy kloubů prstů ruky. FLECTOR 
EP gel je určen k místní léčbě bolestivých poúra-
zových stavů pohybového ústrojí s projevy otoku 
či zánětu, jako je pohmoždění kloubů, svalů, zánět 
šlach horních nebo dolních končetin a k léčbě bo-
lesti zad. Registrované léčivé přípravky. 

20 sáčků, perorální SOL

3x60 tvrdých tobolek + gel 60 g

DUPHALAC 667MG/ML 
SE ŠVESTKOVOU PŘÍCHUTÍ

3x CONDROSULF 400MG 
+ 1x FLECTOR EP 10MG/G 

ZÁCPA

KLOUBY, SVALY

HYAL-DROP MULTI  
OČNÍ KAPKY 

HIDRASEC  
100MG

10 ml

10 tvrdých tobolek

Hyal-Drop multi poskytuje přirozenou a účinnou 
úlevu pro ty, které trápí suché a podrážděné oči 
v důsledku dlouhodobého sledování televize, 
práce na počítači, pobytem ve vytápěných a kli-
matizovaných místnostech, nošení kontaktních 
čoček. Zdravotnický prostředek.

Přípravek Hidrasec je určen k léčbě příznaků 
akutního průjmu u dospělých v případech, kdy 
nemůže být léčena příčina průjmu. Může být po-
dáván jako doplňková léčba i v případech, kdy 
je léčba příčiny možná. Registrovaný léčivý pří-
pravek.

185 Kč

221 Kč

89 Kč

158 Kč

PODRÁŽDĚNÉ OČI

PRŮJEM

10 nebo 30 kapslí

GYNIMUN DUAL 
PROTECT 

Gynimun DUAL Protect je jediné duální probioti-
kum na českém trhu. Duální znamená, že obsahuje 
jak kmeny, které fungují jak ve střevě, tak speciál-
ní vaginální kmen. Díky této jedinečné kompozici 
mohou ženy od Gynimunu očekávat harmonizaci 
nejen střevního, ale také vaginálního prostředí. 
Doplněk stravy.

DUÁLNÍ PROBIOTIKUM

10 ml

PHYTENEO  
SPASMOPHYT

Phyteneo Spasmophyt je přípravek, který díky 
svému unikátnímu složení účinně pomáhá tlumit 
křeče, podporuje normální funkci močových cest  
a močového měchýře. Doplněk stravy.

95 Kč

124 Kč

MOČOVÉ CESTY, KŘEČE

akční nabídka

srpen 2019

99 Kč

139 Kč

899 Kč
AKČNÍ CENA

3+1

205 Kč
285 Kč

30 cps

95 Kč
138 Kč

10 cps


