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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 1. 4. do 30. 4. 2020  
nebo do vyprodání zásob!

DELMAR FRESH  
NOSNÍ SPREJ

50 ml

99 Kč

129 Kč

Přípravek STOPTUSSIN sirup je určen k léčbě su-
chého, dráždivého, obtížně ztišitelného kašle růz-
ného původu. Pro děti od 6 měsíců. Registrovaný 
léčivý přípravek.

sirup 180 ml + pipeta

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

DRÁŽDIVÝ KAŠEL

109 Kč

129 Kč

ČIŠTĚNÍ NOSNÍCH DUTIN

10 sáčků, 500MG/10MG/200MG 
perorální PLV SOL SCC 10

VICKS SYMPTOMED 
COMPLETE CITRÓN

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.

139 Kč

183 Kč

CHŘIPKA, NACHLAZENÍ

akční nabídka

duben 2020

Doplněk stravy Zdrovit Maximag hořčík plus vi-
tamín B6 je minerálový přípravek. Účinná kombi-
nace látek je v jedné tobolce. Jedná se komfortní 
formu polykacích tablet. Hořčík je obsažen v anor-
ganické formě oxidu hořečnatého. Doplněk stravy.

50 tobolek

MAXIMAG HOŘČÍK 
375MG+B6

PSYCHIKA, KOSTI

30 kapslí

FORFEMINA  
ODVODNĚNÍ TĚLA

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

ODVODNĚNÍ TĚLA

169 Kč

219 Kč

79 Kč

99 Kč

NEO-ANGIN  
Bez cukru nebo Třešeň

24 pastilek + dárek Vitamin C  
15 kapslí
Neo-angin má antiseptický účinek a mírně půso-
bí 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.

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.

109 Kč

189 Kč

BOLEST V KRKU

NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNA a prodejna zdravotnických potřeb 
(naproti PIO), Po–Pá 7.30–12.00, 12.30–16.00


