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NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNA  
a prodejna zdravotnických potřeb
(naproti budovy B)
Po – Pá 7.30 – 17.30, So 8.00 – 16.00

NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNA – výdejna Husova
(u služebního vjezdu do nemocnice)
Po – Pá 7.30 – 15.00

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. 10. do 31. 10. 2019 nebo do vyprodání zásob!

Veral se používá k místní léčbě onemocnění po-
hybového aparátu poúrazového, zánětlivého nebo 
degenerativního původu, tj. k odstranění bolesti  
a zánětu svalů, kloubů a měkkých tkání v okolí klou-
bů. Je určen ke vtírání do pokožky na postižených 
místech. Registrovaný léčivý přípravek.

Přispívá k normální činnosti nervové soustavy, 
normální činnosti štítné žlázy a imunitního systé-
mu. Přípravek také chrání buňky před oxidativním 
stresem. Působí na nervová zakončení a poškoze-
né nervy, pokud máte mravenčení až brnění kon-
četin. Doplněk stravy.

gel 100 g

30 tobolek

VERAL  
10MG/G

REVITANERV

SVALY, KLOUBY

NERVOVÁ SOUSTAVA

THERAFLU 
500MG/100MG/6,1MG

CELASKON 500 MG 
ČERVENÝ POMERANČ

16 tvrdých tobolek

10 šumivých tablet

Theraflu se používá krátkodobě k úlevě od pří-
znaků nachlazení, zimnice a chřipky. Tyto pří-
znaky zahrnují mírné nebo středně silné bolesti, 
horečku, překrvení nosní sliznice (ucpaný nos)  
a vlhký, produktivní kašel. Registrovaný léčivý 
přípravek.

Tento přípravek se užívá na posílení odolnosti 
organizmu při infekčních onemocněních jako je 
chřipka a nachlazení. Posiluje imunitní systém, 
snižuje možnost onemocnění nachlazením, po-
krývá zvýšenou potřebu vitamínu C v organismu 
ve stresových situacích. Registrovaný léčivý pří-
pravek.

89 Kč

139 Kč

49 Kč

68 Kč

269 Kč

339 Kč

CHŘIPKA, NACHLAZENÍ

VITAMIN C

24 neobalených tablet

VALETOL  
300MG/150MG/50MG

Valetol se používá při bolestech hlavy, zubů, mig-
réně, při bolestech pohybového ústrojí, zánětech, 
po operacích, při bolesti doprovázející nachlazení 
a chřipku, při bolestivé menstruaci. Zmírňuje úna-
vu a zvyšuje duševní aktivitu. Registrovaný léčivý 
přípravek.

TLUMENÍ BOLESTI

30 tablet

PROBIX  
COMBICARE

Tento přípravek obsahuje unikátní probiotikum, 
které dodá přátelské bakterie do dutiny ústní  
i střev. Podporuje růst laktobacilů a bifidobakterií 
a díky vitaminu C přispívá k normálnímu me- 
tabolismu, normální funkci imunitního systému  
a k normální tvorbě kolagenu pro normální funkci 
zubů. Doplněk stravy.

169 Kč

213 Kč

PROBIOTIKUM

akční nabídka

říjen 2019

119 Kč

156 Kč

POZOR! Změna provozní doby obou lékáren!

69 Kč

93 Kč


