
akční nabídka

prosinec 2019

CEMIO  
KAMZÍK

100+30 tablet, dárek 2019

90+30 tablet, dárek 2019

GS VÁPNÍK HOŘČÍK  
ZINEK PREMIUM

GS EXTRA STRONG 
MULTIVITAMIN 50+

GS Vápník hořčík zinek Premium obsahuje zvýše-
nou dávku minerálů obohacených o vitamín D3, B6, 
K a biotin. Výrobek je bez cukru, bez lepku a bez 
laktózy. Balení obsahuje 130 tablet a plechovou 
dózu ve stříbrné barvě. Doplněk stravy.

GS Extra Strong Multivitamín je doplněk stravy 
s komplexním a vyváženým složením vitaminů, 
minerálů a dalších aktivních látek. Balení obsa-
huje 120 tablet a plechovou dózu ve zlaté bar-
vě. Doplněk stravy.

Uvedené slevy platí od 2. 12. do 31. 12. 2019 nebo do vyprodání zásob!

120 kapslí, dárek 2019
Cemio Kamzík je špičkový kloubní přípravek, kte-
rý jako jediný v ČR obsahuje kombinaci kolage-
nu ve formě NCI (přirozený kolagen typu I), NCII 
(přirozený kolagen typu II) a vitaminu C. Balení 
obsahuje 120 kapslí a plechovou dózu ve zlaté 
barvě. Doplněk stravy.

Aloe obsahuje více než 200 aktivních složek. 
Aloe – šťáva z aloe podporuje odolnost organiz- 
mu. Správné zažívání udržuje správnou funkci 
imunitního systému a napomáhá trávení a čin-
nosti střev. Šťáva z aloe vylisovaná z dužiny může 
být užívána libovolně dlouho, vždy když to náš 
organizmus potřebuje. Doplněk stravy.

GS Condro Diamant obsahuje glukosamin sulfát  
a komplex Diamant Fortescin. Přípravek je vhod-
ný pro starší osoby, aktivní i rekreační sportovce  
a lidi zatěžující klouby – těžce pracující nebo oso-
by s nadváhou. Balení obsahuje 120 tablet a ple-
chovou dózu ve zlaté barvě. Doplněk stravy.

1+1 zdarma 1 000 ml

120 tablet, dárek 2019

569 Kč

735 Kč

495 Kč

695 Kč

165 Kč

219 Kč

ALOE VERA LIFE  
ŠŤÁVA Z ALOE 99.7%

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

IMUNITA KLOUBY IMUNITA

VITAMÍNY

PROSTAMOL  
UNO

90 měkkých tobolek
Prostamol UNO je určen pro muže, kteří mají 
potíže s prostatou. Přípravek se užívá při po-
ruchách močení při nezhoubném zbytnění pro-
staty. Registrovaný léčivý přípravek.

585 Kč

729 Kč

379 Kč

515 Kč

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.

Využijte nákup  
DÁRKOVÝCH POUKAZŮ

v hodnotách 250, 500  
nebo 1 000 Kč! 

Dárkový
poukaz

Datum vydání:              
Dárkový poukaz je platný na volně prodejné zboží v nemocničních lékárnách  

KNL, a.s. včetně kosmetiky. Platnost poukazu 6 měsíců od data vydání.

Přejeme Vám klidné prožití vánočních  
svátků a pevné zdraví v roce 2020! 

339 Kč

479 Kč

GS CONDRO  
DIAMANT

KLOUBY
MOČOVÉ CESTY, PROSTATA


