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

PREVENTAN  
CLASIC

10 neobalených tablet

16 tvrdých tobolek

LEVOPRONT  
60MG

THERAFLU 
500MG/100MG/6,1MG

Tento přípravek patří mezi antitusika, což jsou léči-
vé přípravky tlumící kašel. Užívá se k léčbě různých 
onemocnění dýchacího ústrojí doprovázených 
dráždivým suchým kašlem (bez tvorby hlenu). Re-
gistrovaný léčivý přípravek.

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 pří-
pravek.

Uvedené slevy platí od 1. 10. do 31. 10. 2019 nebo do vyprodání zásob!

30 tablet
Preventan Clasic je doplněk stravy se sladidlem, 
který obsahuje jedinečnou směs biologicky ak-
tivních látek ProteQuine (aminokyseliny, oli-
gopeptidy, nukleotidy) a vitamin C. Vitamín C 
přispívá k normální funkci imunitního systému 
a ke snížení míry únavy a vyčerpání. Je vhodný  
k dlouhodobému užívání pro děti od 3 let, do-
spělé i seniory. Doplněk stravy.

Snižuje nadměrné překrvení nosní sliznice, rych-
le uvolní ucpaný nos a ulehčí dýchání. Používá 
se pro obnovení průchodnosti ucpaného nosu 
způsobeného nachlazením, sennou rýmou nebo 
jinou alergickou rýmou či zánětem vedlejších 
nosních dutin. Registrovaný léčivý přípravek.

Paracetamol, léčivá látka tohoto přípravku, pů-
sobí proti bolesti a snižuje zvýšenou tělesnou 
teplotu. Také je vhodný při bolestech různého 
původu, např. při bolestech hlavy, zubů, bolestivé 
menstruaci, bolesti pohybového ústrojí prováze-
jící chřipku a nachlazení a bolesti zad. Registrova-
ný léčivý přípravek.

10 ml

12 sáčků

55 Kč

87 Kč

115 Kč

163 Kč

95 Kč

139 Kč

69 Kč

98 Kč

OTRIVIN 0,5MG/ML 
PRO DĚTI 1–11 LET

PARALEN HORKÝ NÁ-
POJ BEZ CUKRU 500MG

LÉKÁRNA NEMOCNICE TURNOV
Po  7.00 – 18.00, Út–Pá 7.00 – 16.00 
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RÝMA

HOREČKA, BOLESTI

VITAMIN C, IMUNITA KAŠEL

CHŘIPKA, NACHLAZENÍ

CENTRUM 
AZ

100 tablet
Centrum od A až po Železo obsahuje kompletní 
a vyvážené složení vitaminů, minerálů a stopo-
vých prvků, které přispívají k normálnímu ener-
getickému metabolismu, podporují váš imunitní 
systém a přispívají k udržení normálního stavu 
zraku. Doplněk stravy.

499 Kč

652 Kč

IMUNITA

89 Kč

139 Kč


