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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. 1. do 31. 1. 2020  
nebo do vyprodání zásob!

CURAPROX CS 5460 
DUO

různé druhy Kosmetika.

189 Kč

255 Kč

GS Condro Diamant obsahuje glukosamin sulfát  
a komplex Diamant Fortescin. Výrobek je bez cuk-
ru, bez lepku a bez laktózy. Balení obsahuje 120 
tablet a plechovou dózu ve zlaté barvě. Doplněk 
stravy.

120 tablet, dárek 2019

GS CONDRO  
DIAMANT

KLOUBY

569 Kč

768 Kč

ZUBNÍ KARTÁČKY

30 obalených tablet

BALDRIPARAN

Baldriparan je rostlinný léčivý přípravek, 
který obsahuje suchý extrakt kořene z kozlíku 
lékařského. Tento přípravek se používá k úlevě 
od mírného nervového napětí a poruch spánku 
u dospělých a dospívajících starších 12 let. 
Registrovaný léčivý přípravek.

145 Kč

181 Kč

PORUCHY SPÁNKU

akční nabídka

leden 2020

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.

sirupy 100 ml

ROBITUSSIN
ANTITUSSICUM, JUNIOR, EXPECTORANS

KAŠEL

119 Kč

163 Kč

119 Kč

163 Kč

99 Kč

136Kč

14 sáčků, 750MG/10MG/60MG 
perorální PLV SOL SCC 14

COLDREX HORKÝ  
NÁPOJ CITRON

Je vhodný pro dospělé a dospívající od 15 let  
(s hmotností nad 50 kg) k úlevě od nepříjemných 
příznaků chřipky a nachlazení. Odstraňuje bolesti 
v krku, uvolňuje nos i vedlejší nosní dutiny, odstra-
ňuje bolesti hlavy, svalů i kloubů, snižuje horečku  
a doplňuje vitamin C. Registrovaný léčivý přípravek.

CHŘIPKA, NACHLAZENÍ

139 Kč

199 Kč

MAGNESIUM  
B-KOMPLEX GLENMARK

100+20 potahovaných tablet
Magnesium B-Komplex je doplněk stravy s kom-
plexním a vyváženým složením. Kromě hořčíku 
obsahuje i vitamíny skupiny B, konkrétně vita-
mín  B6, B1 a B12. Dvě tablety obsahují 100 % 
doporučené denní dávky všech složek produktu. 
Doplněk stravy. 

165 Kč

211 Kč

ÚNAVA, PSYCHIKA

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

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.

Additiva Multivitaminová směs je doplněk stravy 
ve formě šumivých tablet. Obsahuje 10 vitaminů,  
3 základní minerály,  s příchutí pomeranče. Dopl-
něk stravy.

Probiotikum ve formě rostlinných kapslí obsahuje 
vyváženou kombinaci 5 vzájemně kompatibilních 
kmenů živých lyofilizovaných bakterií mléčné-
ho kvašení rodu Lactobacillus a Bifidobacterium 
doplněnou o fruktooligosacharidy (prebiotickou 
vlákninu) a vitamin B6. Počet živých baktérií je 
garantovaný do konce doby exspirace. Doplněk 
stravy.

2x20 šumivých tablet

30 kapslí

SADA ADDITIVA MM 
různé ovocné příchutě

PROBICUS PREMIUM
GENERICA 

VITAMÍNY

PROBIOTIKUM

VIGANTOLVIT D3 
2000 I.U.

NUROFEN PRO DĚTI  
20MG/ML, POMERANČ

60 tobolek

perorální SUS, 200 ml 

Tento přípravek je pro Vaši imunitu, kosti, svaly 
a zuby a pro normální vstřebávání a využití váp-
níku. S přibývajícím věkem schopnost vytvářet 
vitamín D v pokožce klesá, proto se doporučuje 
užívat v průběhu celého roku. Doplněk stravy. 

Nurofen pro děti obsahuje léčivou látku ibupro-
fen, která patří do skupiny tzv. nesteroidních 
protizánětlivých léčiv. Zabraňuje tvorbě látek 
zodpovědných za vznik bolesti a zánětu. Svým 
působením snižuje horečku, zmírňuje záněty růz-
ného původu a tlumí mírnou až středně silnou 
bolest. Registrovaný léčivý přípravek.

149 Kč

185 Kč

199 Kč

273 Kč

175 Kč

242 Kč 199 Kč

236 Kč

IMUNITA, KOSTI, SVALY

200 ml

SINECOD 0,15%  
SIRUP

Sinecod se používá k léčbě suchého, dráždivého 
kašle různého původu. Sinecod 0,15 % sirup 
mohou užívat dospělí, dospívající a děti od 3 let. 
Registrovaný léčivý přípravek.

109 Kč

148 Kč
KAŠEL

akční nabídka

leden 2020

60 tobolek

TEREZIA RAKYTNÍKOVÝ 
OLEJ 100%

Obsahuje olej z rakytníku řešetlákového. Vyrá-
bí se se zachováním všech biologicky aktivních  
látek. Rakytník řešetlákový přispívá k udržení nor-
málního stavu imunitního systému, pokožky a kar-
diovaskulárního systému. Doplněk stravy.

IMUNITA

409 Kč

492 Kč
BOLEST, HOREČKA

www.nemlib.cz
Uvedené slevy platí od 2. 1. do 31. 1. 2020  
nebo do vyprodání zásob!

AKCE PLATÍ POUZE V LÉKÁRNĚ: NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNA – výdejna (Husova ulice, naproti vrátnici), Po–Pá 7.30–15.00


