ADDITIVA VITAMIN C

Zitrone nebo Blutorange
IMUNITA

akční nabídka

akční nabídka

březen 2020

březen 2020

NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNA – výdejna Husova ul.
(u hlavní vrátnice) Po–Pá 7.30–15.00

NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNA a prodejna zdravotnický
ch
potřeb (naproti PIO), Po–Pá 7.30–17.30, So 8.00–1
6.00

FEMIBION 2
TĚHOTENSTVÍ

NUROFEN
400MG
I

HOTENSTVÍ

IMUNITA V TĚ

609 Kč

ST
TLUMENÍ BOLE

ÍCH DUTIN

ŠEL

DRÁŽDIVÝ KA

129 Kč

98 Kč

78 Kč

79 Kč

65 Kč

1000MG, 20 šumivých tablet

30 tobolek + 30 tablet

24 obalených tablet

Zasahuje do oxido-redukčních procesů v organizmu. Zvyšuje odolnost proti infekcím. Přípravek je
určen k léčbě a k předcházení nedostatku vitaminu C v organismu. Registrovaný léčivý přípravek.

Pomáhá doplňovat látky důležité v těhotenství od
13. týdne jako doplněk k pestré a rozmanité stravě. Obsahuje pečlivě vybrané látky jako je Metafolin & kyselina listová, omega-3 mastná kyselina
DHA, jód, vitaminy B1, B2, B6, B12, biotin, niacin,
kyselina pantothenová, vitamin C, vitamin D3 a vitamin E. Doplněk stravy.

Slouží k léčbě mírných až středně silných bolestí, jako jsou bolesti hlavy, zad, bolesti zubů,
neuralgie, bolesti při menstruaci, bolesti svalů
a kloubů a bolesti po operaci. Potlačuje zánět
a horečku a ztišuje bolesti provázející chřipku
a zánětlivá onemocnění horních cest dýchacích.
Registrovaný léčivý přípravek.

MÜLLEROVY PASTILKY
SE ŠALVĚJÍ

APO-LACTOBACILLUS
10+

FENISTIL 1MG/G
GEL 1X30G

PROBIOTIKA

A

YZEM, KOPŘIVK

BODNUTÍ HM

109 Kč

129 Kč
189 Kč

99 Kč
sirup 180 ml + pipeta

50 ml

Přípravek STOPTUSSIN sirup je určen k léčbě suchého, dráždivého, obtížně ztišitelného kašle různého původu. Pro děti od 6 měsíců. Registrovaný
léčivý přípravek.

Delmar Fresh nosní sprej je izotonický roztok
mořské vody, který je obohacený o eukalyptovou
silici. Sprej obnovuje přirozenou vlhkost sliznice
a podporuje samočistící schopnost. Je vhodný
pro každodenní hygienu nosních dutin. Zdravotní
prostředek.

MAXIMAG HOŘČÍK
375MG+B6

FORFEMINA
ODVODNĚNÍ TĚLA

STI

PSYCHIKA, KO

109 Kč
24 pastilek + dárek Vitamin C
15 kapslí
Neo-angin má antiseptický účinek a mírně působí proti bolesti. Používají se k podpůrné léčbě při
zánětu sliznice hltanu doprovázeném typickými
projevy jako jsou bolest v krku, zarudnutí v krku
a mírné obtíže při polykání. Registrovaný léčivý
přípravek.

VICKS SYMPTOMED
COMPLETE CITRÓN
LAZENÍ

TĚLA
ODVODNĚNÍ

CHŘIPKA, NACH

210 Kč

99 Kč

183 Kč

179 Kč

79 Kč

139 Kč

106 Kč

198 Kč

89 Kč

159 Kč

bez cukru, 36 pastilek

30 kapslí

gel 30 g

Müllerovy pastilky obsahují vitamin C, med, šalvěj a další bylinné extrakty. Pastilky pomáhají při
vykašlávání. Šalvěj má uklidňující a příjemný účinek na krk, hltan a hlasivky, podporuje obranyschopnost organismu a imunitní systém. Doplněk
stravy.

APO-Lactobacillus 10 plus obsahuje kombinaci 10
probiotických kmenů v 1 kapsli, navíc doplněných
o extrakt z brusinek CranRich. Živnou půdu pro
probiotické bakterie tvoří přidané fruktooligosacharidy. Doplněk stravy.

Fenistil se používá ke zmírnění svědění při svědivých onemocněních kůže, kopřivce, poštípání
nebo pokousání hmyzem, při poškození kůže
sluncem a u mírných povrchových popálenin.
Přípravek mohou používat dospělí a děti od 6
měsíců věku. Registrovaný léčivý přípravek.

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. 3. do 31. 3. 2020
nebo do vyprodání zásob!

NEO-ANGIN

Bez cukru nebo Třešeň
BOLEST V KRKU

ČIŠTĚNÍ NOSN

515 Kč

Y
DÝCHACÍ CEST

DELMAR FRESH
NOSNÍ SPREJ

STOPTUSSIN
0,8MG/ML+20MG/ML

219 Kč

169 Kč
50 tobolek

30 kapslí

Doplněk stravy Zdrovit Maximag hořčík plus vitamín B6 je minerálový přípravek. Účinná kombinace látek je v jedné tobolce. Jedná se komfortní
formu polykacích tablet. Hořčík je obsažen v anorganické formě oxidu hořečnatého. Doplněk stravy.

Forfemina je přípravek obsahující prášek z brusinky, extrakt kopřivy a zinek. Kopřiva napomáhá
vylučovat vodu z organismu, přispívá k normální
činnost kardiovaskulárního systému. Brusinka
přispívá udržovat normální činnost močové soustavy. Zinek přispívá k udržení normálního stavu
vlasů, nehtů a pokožky. Doplněk stravy.

10 sáčků, 500MG/10MG/200MG
perorální PLV SOL SCC 10
Tento přípravek se používá k zmírnění příznaků
nachlazení a chřipky. Užívá se při bolesti nebo
horečce, při ucpání nosu a průduškovém kašli.
Registrovaný léčivý přípravek.

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.

www.nemlib.cz

Uvedené slevy platí od 2. 3. do 31. 3. 2020
nebo do vyprodání zásob!

www.nemlib.cz

