
akční nabídka

květen 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.

WALMARK OMEGA-3  
RYBÍ OLEJ 1000MG

50 tobolek

MAXIMAG HOŘČÍK 
375MG+B6

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

Uvedené slevy platí od 4. 5. do 29. 5. 2020 nebo do vyprodání zásob!

120 + 60 tobolek
Omega-3 patří mezi esenciální mastné kyseliny, 
které neumí lidské tělo samo vytvořit a musí je 
získávat ze stravy. Nejznámější jsou EPA a DHA  
– přispívají k normální činnosti srdce, DHA  
i k udržení normální činnosti mozku a zraku.
Vitamin E přispívá k ochraně buněk před oxi-
dativním stresem. Doplněk stravy.

Fypryst Spot-On pro velké psy, s hmotností nad 
40 kg, je veterinární přípravek v praktické pipetě, 
který je určen k prevenci a k léčbě při napadení 
blechami, klíšťaty či všenkami. Registrovaný léči-
vý přípravek. 

1 pipeta

225 Kč

299 Kč

49 Kč

95 Kč

FYPRYST DOGS1X4.02ML 
SPOT-ON PRO PSY

LÉKÁRNA NEMOCNICE TURNOV
Po – Pá 7.00 – 16.00 
Tel.: +420 481 446 196, E-mail: lekarna.turnov@nemlib.cz www.nemlib.cz

ZODAC je přípravek proti alergiím, který se užívá 
ke zmírnění nosních a očních příznaků sezónní  
a celoroční alergické rýmy a ke zmírnění přízna-
ků chronické kopřivky nejasného původu. Regis-
trovaný léčivý přípravek. 

10 potahovaných tablet

45 Kč

79 Kč

ZODAC  
10MG

ALERGIE

135 Kč

189 Kč
PARAZITI

ZRAK, SRDCE, MOZEK
ÚNAVA, PSYCHIKA

HYLAK FORTE  
PERORÁLNÍ

100 ml
Pro normální funkci trávicího ústrojí člověka je 
nezbytná přítomnost určitých bakterií, které osi-
dlují převážně oblast tlustého střeva. Užíváním 
přípravku Hylak forte je přirozenou cestou pod-
pořen růst tělu prospěšných bakterií, úprava pH 
a tím i normální činnosti trávicího ústrojí. Regist-
rovaný léčivý přípravek. 

149 Kč

185 Kč

TRÁVENÍ

800 enterosolventních tablet

WOBENZYM

Wobenzym obsahuje enzymy, které mají 
schopnost účelně ovlivňovat imunitu, tlumit 
zánět a otoky a do jisté míry i rozpouštět krevní 
sraženiny. Urychlují průběh zánětu a zmírňují 
jeho následky. Přípravek snižuje vazkost krve  
a tím zlepšuje krevní oběh v nejdrobnějších 
cévách. Registrovaný léčivý přípravek.

IMUNITA

2 399 Kč

2 599 Kč


