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NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNA  
a prodejna zdravotnických potřeb
(naproti budově 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. 11. do 30. 11. 2019 nebo do vyprodání zásob!

Robitussin ANTITUSSICUM – zmírňuje a tlumí suchý, 
dráždivý kašel. Pro děti od 6 let a dospělé.
Robitussin JUNIOR – zmírňuje a tlumí suchý, dráždi-
vý kašel. Pro děti od 2 let.
Robitussin EXPECTORANS – na odkašlávání vlhkého 
kašle, uvolňuje hlen. Pro děti od 2 let a dospělé.
Registrované léčivé přípravky.

Sanorin AQUA Natura je nosní sprej, který obsahu-
je propolis, mateřídoušku a eukalypt. Sprej pomá-
há snížit otok nosní sliznice při jeho zánětu. Zdra-
votnický prostředek.

sirupy 100 ml

20 ml

ROBITUSSIN
ANTITUSSICUM, JUNIOR, EXPECTORANS

SANORIN AQUA 
NATURA 

KAŠEL

RÝMA

PHYTENEO 
SINETUSS

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

24 pastilek

3x60 kapslí + gel 60 g

Tento přípravek obsahuje vysoký podíl účinných 
extraktů rostlinného původu z kořene proskurní-
ku lékařského, květu vlčího máku, natě tymiánu 
obecného a rosnatky okrouhlolisté. Podporuje 
normální funkci dýchacího systému, imunitu, 
usínání a vylučování – pročištění těla. Doplněk 
stravy. 

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. 

105 Kč

131 Kč

89 Kč

145 Kč

DÝCHACÍ SYSTÉM

20 pastilek

ISLA MEDIC  
HYDRO+

Tento přípravek odstraňuje bolest v krku  
a zklidňuje podrážděné hlasivky. Odstraňuje 
potíže spojené s nachlazením a bolesti v krku 
(škrábání, pálení a chrapot). Používá se také 
při suchosti v ústech, chrání sliznici úst a krku. 
Doplněk stravy.

129 Kč

175 Kč

BOLEST V KRKU

akční nabídka

listopad 2019

119 Kč

163 Kč

119 Kč

163 Kč

99 Kč

136Kč

60 tablet

BION 3 
IMUNITY

Tento přípravek je ve formě trojvrstvých tablet  
s 3 probiotickými kmeny, 12 vitamíny a 7 minerá-
ly. Bion 3 Imunity přispívá k normální funkci imu-
nitního systému. Doplněk stravy.

IMUNITA

137 Kč

232 Kč

899 Kč
AKČNÍ CENA

3+1

KLOUBY, SVALY


