
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.

Obsahuje vyvážený komplex 5 různých kmenů 
živých mikroorganismů v počtu až 10 miliard  
v denní dávce. ProbioLact je vhodný při užívání 
antibiotik a při cestování.  Doplněk stravy.

sirupy 100 ml

10 tobolek

ROBITUSSIN
ANTITUSSICUM, JUNIOR, EXPECTORANS

PROBIOLACT

KAŠEL

THERAFLU 
500MG/100MG/6,1MG 

CONDROSULF  
400MG 

16 tobolek

60 tvrdých tobolek

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.

CONDROSULF je určen k léčbě degenerativních 
onemocnění kloubů, zejména osteoartrózy kolen-
ního nebo kyčelního kloubu mírného až středního 
stupně a osteoartrózy kloubů prstů ruky. Regist-
rovaný léčivý přípravek.

99 Kč

149 Kč

89 Kč

135 Kč

299 Kč

399 Kč

NACHLAZENÍ, CHŘIPKA

kapky, 50 ml

SINUPRET PERORÁLNÍ 
GTT SOL

Tento přípravek se užívá při akutních a chronických 
zánětech vedlejších dutin nosních a dýchacích 
cest a jako podpůrná léčba při antibiotické léčbě. 
Registrovaný léčivý přípravek.

95 Kč

134 Kč

NOSNÍ, DÝCHACÍ CESTY

akční nabídka

prosinec 2019

119 Kč

163 Kč

119 Kč

163 Kč

99 Kč

136Kč

60+60 tablet, dárek 2019

GS EXTRA STRONG  
MULTIVITAMIN

VITAMÍNY

349 Kč

439 Kč

KLOUBYIMUNITA

www.nemlib.cz

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 2. 12. do 31. 12. 2019 nebo do vyprodání zásob!

GS Extra Strong Multivitamín je přípravek s kom-
plexním a vyváženým složením vitaminů, minerá-
lů a dalších aktivních látek. Balení obsahuje 120 
tablet a plechovou dózu ve zlaté barvě. Doplněk 
stravy.

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! 

AKCE PLATÍ POUZE V LÉKÁRNĚ: NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNA – prodejna zdravotnických potřeb (naproti PIO), Po–Pá 7.30–17.30, So 8.00–16.00

www.nemlib.cz

AKCE PLATÍ POUZE V LÉKÁRNĚ:  NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNA – Výdejna (Husova ulice, naproti vrátnici), 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 2. 12. do 31. 12. 2019 nebo do vyprodání zásob!

Colafit je kloubní přípravek ve formě lyofilizova-
ného kolagenu v malých bílých kostičkách, kte-
ré obsahují pouze kolagen čistoty 99,9 % (bez 
pomocných látek, barviv apod.). Díky netradiční  
a šetrné metodě zpracování je z kolagenu odstra-
něna voda, proto jsou kostičky malé, měkké a lehké. 
Doplněk stravy.

Bion 3 Imunity je přípravek ve formě trojvrstvých 
tablet s 3 probiotickými kmeny, 12 vitamíny a 7 
minerály. Bion 3 Imunity přispívá k normální funk-
ci imunitního systému. Doplněk stravy.

120 kostiček + 30 zdarma

60 tablet

COLAFIT

BION 3  
IMUNITY

KLOUBY

MEDPHARMA VITAMÍN C 
500MG S ŠÍPKY 

107 tablet
Vitamin C přispívá k normální funkci imunitní-
ho systému, ke snížení míry únavy a vyčerpá-
ní, k normální tvorbě kolagenu. Dále přispívá  
k ochraně buněk před oxidativním stresem a zvy-
šuje vstřebávání železa. Doplněk stravy.

SINEX VICKS ALOE  
A EUKALYPTUS 0,5MG/ML 

nosní podání SPR SOL 1X15ML
Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus je nosní sprej, který 
se používá k místní úlevě od příznaků ucpaného 
nosu spojeného s nachlazením nebo rýmou. Úči-
nek přípravku nastupuje za několik minut a přetr-
vává až 12 hodin. Registrovaný léčivý přípravek.

109 Kč

148 Kč

575 Kč

681 Kč

305 Kč

385 Kč

IMUNITA

24 pastilek

STREPFEN POMERANČ 
BEZ CUKRU 8,75MG

Při nachlazení přináší Strepfen úlevu od bolesti, 
spojenou zvláště s bolestivým polykáním  
a zklidňuje zánětlivý otok hrdla. Používá se také 
jako podpůrná léčba při léčbě tonzilitid (angín) 
a faryngitid (zánětů hrdla). Registrovaný léčivý 
přípravek.

155 Kč

197 Kč

BOLEST V KRKU

akční nabídka

prosinec 2019

50 ks želatinek

RAKYTNÍČEK+ 
VÁNOČNÍ MODRÁ KOULE

Multivitaminové želatinky Rakytníček plus je pří-
pravek obsahující rakytník, 20 % ovocné šťávy  
a 9 vitamínů. Doplněk stravy.

VITAMÍNY

135 Kč

178 Kč89 Kč

109 Kč

UCPANÝ NOSIMUNITA

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! 


