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březen 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.

COREGA ORIGINAL 
EXTRA SILNÝ

20 pastilek

TANTUM VERDE  
MINT 3MG

Tantum Verde Mint je lék na bolest i záněty v krku 
a ústech ve formě pastilek s příchutí máty. Léčivá 
látka v pastilkách potlačuje zánět, který se pro-
jevuje bolestí, zarudnutím, otokem a ztepláním 
postiženého místa. Pastilky pomáhají i při zánětu 
mandlí, nosohltanu a hltanu nebo aftech. Regist-
rovaný léčivý přípravek.

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

40 g
Tento přípravek zaručuje spolehlivé upevnění 
zubní náhrady po celý den. Krém náhradu utěs-
ní a zabrání zanášení zbytků jídla pod náhradu. 
Neobsahuje žádná umělá barviva ani příchuti. 
Praktický tvar hrdla tuby umožňuje přesnější 
dávkování a nanášení krému. Kosmetika.

Ústní voda Listerine s příchutí Fresh Mint posky-
tuje ochranu zubům a dásním. Obsahuje přidaný 
fluorid, který při pravidelném používání udržu-
je zdravé zuby a dásně, posiluje zubní sklovinu  
a pomáhá tak chránit před zubním kazem. Chrá-
ní také zuby před usazováním povlaku, který je 
hlavní příčinou onemocnění dásní. Kosmetika.

500 ml

75 Kč

99 Kč

115 Kč

159 Kč

LISTERINE  
TEETH & GUM DEFENCE

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

Flixonase se používá u dospělých pacientů od 18 
let k léčbě alergických příznaků senné rýmy nebo 
jiných vzdušných alergenů, jako jsou alergie na 
domácí zvířata, roztoče a spory plísní. Ulevuje od 
příznaků kýchání, svědění očí a slzení, svědění 
nosu a ucpaného nosu po dobu až 24 hodin. Re-
gistrovaný léčivý přípravek.

60 dávek, nosní podání SPR SUS

265 Kč

335 Kč

FLIXONASE  
50MCG/DÁV 

NOSNÍ SPREJ NA ALERGIE

95 Kč

155 Kč

ÚSTNÍ VODA

KRÉM NA ZUBNÍ NÁHRADU
BOLEST V KRKU

SENSODYNE REPAIR& 
PROTECT WHITENING

zubní pasta 75 ml
Je vhodná pro všechny pacienty s obnaženým 
dentinem, kteří chtějí zároveň šetrně bělit své 
zuby. Pasta je vhodná pro citlivé zuby, pozitivně 
působí na nejcitlivější části zubu, vytváří na nich 
minerální vrstvu a tím chrání dentinové kanálky 
před dráždivými vlivy. Kosmetika.

79 Kč

119 Kč
ZUBNÍ PASTA

60 tablet

DETRITIN  
2000 IU

Detritin 2000 IU Vitamínu D pomáhá udržovat 
normální funkci imunitního systému, přispívá  
k udržení normálního stavu kostí a normálních 
svalových funkcí. Doplněk stravy.

KOSTI, IMUNITA

109 Kč

199 Kč


