
akční nabídka

leden 2020

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.

SINEX VICKS ALOE  
A EUKALYPTUS

16 tvrdých tobolek

THERAFLU  
500MG/100MG/6,1MG

Theraflu se používá krátkodobě k úlevě od přízna-
ků nachlazení, zimnice a chřipky. Tyto příznaky 
zahrnují mírné nebo středně silné bolesti, horeč-
ku, překrvení nosní sliznice (ucpaný nos) a vlhký, 
produktivní kašel. Theraflu je určen k použití pouze  
u dospělých, starších pacientů a dospívajících od 
16 let. Registrovaný léčivý přípravek.

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

sprej 15 ml, 0,5MG/ML nosní po-
dání SPR SOL

Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus je nosní sprej, kte-
rý se používá k místní úlevě od příznaků ucpané-
ho nosu spojeného s nachlazením nebo rýmou. 
Účinek přípravku nastupuje za několik minut  
a přetrvává až 12 hodin. Registrovaný léčivý pří-
pravek.

Levopront sirup se užívá k symptomatické léčbě 
(léčba příznaků) suchého dráždivého neproduk-
tivního kašle (bez tvorby hlenu). Léčivá látka ob-
sažená v přípravku levodropropizin – mírní kašel 
bez ovlivnění centra kašle. Registrovaný léčivý 
přípravek.

120 ml

95 Kč

145 Kč

79Kč

109 Kč

89 Kč

143 Kč

LEVOPRONT  
SIRUP 6MG/ML

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

Obsahují léčivé látky amylmetakresol a dichlor-
benzylalkohol, které mají antiseptické účinky, tzn., 
že ničí bakterie, viry a kvasinky způsobující bolest 
v krku a záněty v dutině ústní a hltanu. Používají 
se k léčbě příznaků zánětlivých a infekčních one-
mocnění dutiny ústní a hltanu a k úlevě od bolesti 
v krku. Registrovaný léčivý přípravek.

24 pastilek, 0,6MG/1,2MG

99 Kč

175 Kč

STREPSILS  
MED A CITRON

BOLEST V KRKU
SUCHÝ KAŠEL

UCPANÝ NOS CHŘIPKA

GS VITAMIN C  
1000 SE ŠÍPKY

100+20 tablet, dárek 2019
GS Vitamin C 1000 se šípky je doplněk stravy, 
který obsahuje dávku 1000 mg vitaminu C. Výro-
bek je bez cukru, bez lepku a bez laktózy. Balení 
obsahuje 120 tablet a plechovou dózu ve stříbr-
né barvě.  Doplněk stravy.

195 Kč

269 Kč

IMUNITA

60+60 kapslí, dárek 2019

GS KOENZYM Q10  
60MG PLUS 

GS Koenzym Q10 s biotinem Plus je doplněk stra-
vy, který obsahuje Koenzym Q10 a biotin. Ten při-
spívá k normálnímu energetickému metabolismu 
a činnosti nervové soustavy. Výrobek je bez cuk-
ru, bez lepku a bez laktózy. Balení obsahuje 120 
kapslí a plechovou dózu ve zlaté barvě. Doplněk 
stravy.

POSÍLENÍ METABOLIZMU

399 Kč

499 Kč


