
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.

Tento přípravek obsahuje šťávy z kanadských bru-
sinek s vysokým podílem přírodních minerálů, 
vitamínů, stopových prvků, organických kyselin  
a vlákniny. Je určen pro ochranu zdraví močové-
ho ústrojí. Doplněk stravy.

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

60 kapslí

30 kapslí

DR. MÜLLER PHARMA  
UROSEPT

APO-LACTOBACILLUS 
10 PLUS

MOČOVÉ ÚSTROJÍ

PROBIOTIKA

PRIESSNITZ ŽÍLY  
A CÉVY MEDICAL

COLAFIT

krém 125 ml

60 kostiček

Tento přípravek obsahuje: escin – proti zánětům 
a otokům, flavonoidy, které chrání cévy proti 
kornatění, ethanol a menthol – omezují únavu, 
urychlují vstřebávání účinných látek. Přípravek 
lze na končetiny aplikovat i v průběhu těhoten-
ství a kojení. Kosmetika.

Colafit je kloubní doplněk stravy ve formě 
lyofilizovaného kolagenu v malých bílých kos-
tičkách, které obsahují pouze kolagen čistoty 
99,9 % (bez pomocných látek, barviv apod.). 
Doplněk stravy.

215 Kč

255 Kč

209 Kč

251 Kč

179 Kč

216 Kč

329 Kč

394 Kč

ŽÍLY A CÉVY

60 tablet

GENERICA  
MAGNESIUM B6

Magnesium B6 je minerální přípravek s obsahem 
hořčíku a vitaminu B6. Hořčík se v tomto přípravku 
nachází v organické formě (mléčnan hořečnatý), 
která se lépe vstřebává v lidském organismu. Při-
spívá k normální činnosti svalů, nervové soustavy, 
kostí, zubů a také přispívá ke snížení míry únavy  
a vyčerpání. Doplněk stravy.

85 Kč

98 Kč

SVALY, PSYCHIKA

akční nabídka

červen 2020

60 kapslí

FORFEMINA  
SLIM

Forfemina Slim je přípravek ve formě kapslí, 
který obsahuje rostlinné extrakty (kopřiva, hoř-
ký pomeranč, černý pepř), zinek a chróm. Po-
máhá při odstraňování přebytečné vody z těla. 
Doplněk stravy.

ODVODNĚNÍ TĚLA

99 Kč

158 Kč

KLOUBY

www.nemlib.cz

Uvedené slevy platí od 1. 6. do 30. 6. 2020  
nebo do vyprodání zásob!

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

www.nemlib.cz

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. 6. do 30. 6. 2020  
nebo do vyprodání zásob!

DUPHALAC SE ŠVESTKO-
VOU PŘÍCHUTÍ 667MG/ML

20 sáčků po 15 ml
89 Kč

141 Kč

Vitamíny A a D pomáhají správnému fungová-
ní imunitního systém. Vitamíny B6 a B12 pod-
porují normální fungování imunitního systému  
a přispívají ke snížení vyčerpání a únavy. Speciál-
ní přípravek je balen v sáčcích a je zvláště vhodný  
k přepravě s sebou během výletů nebo dovolené. 
Doplněk stravy.

2 x 12 sáčků

PROBIARON 2G  
AKCE 1 + 1 ZDARMA

IMUNITA

159 Kč

1+1

PROJÍMADLO

zubní pasta 75 ml + kartáček zdarma

SENSODYNE  
KOMPLETNÍ OCHRANA 

Sensodyne kompletní ochrana je prémiová zubní 
pasta pro náročné spotřebitele, kteří chtějí kom-
pletní péči o své citlivé zuby. Poskytuje úlevu od 
bolesti citlivých zubů, chrání před zubním plakem 
a kazem, udržuje přirozenou bělost zubů, prospívá 
dásním a udržuje svěží dech. Kosmetika.

105 Kč

133 Kč

PÉČE O CHRUP

akční nabídka

červen 2020

Alfasilver je přípravek ve spreji s 3% obsahem io-
nizovaného stříbra. Používá se k ošetření ran, odře-
nin, popálenin menšího rozsahu, kožních poranění, 
proleženin a podobně. Udržuje okolní prostředí 
čisté a ošetřenou oblast chrání před množením 
bakterií. Kosmetika.

125 ml nebo 50 ml

ALFASILVER SPREJ 
125 ML NEBO 50 ML

KOŽNÍ PORANĚNÍ

krém 2 g

VECTAVIR TÓNOVANÝ KRÉM 
NA OPARY 10MG/G

Vectavir obsahuje léčivou látku penciklovir a pa-
tří do skupiny protivirových léčiv, které zastavují 
množení viru. Přípravek tlumí bolest při oparech, 
urychluje hojení a zkracuje dobu, po kterou je 
opar nakažlivý, avšak použití Vectaviru nezabrání 
šíření oparu na další osoby. Registrovaný léčivý 
přípravek.

OPARY

189 Kč

239 Kč

179 Kč

220 Kč

BACTORAL  
BABY

30 sáčků
Bactoral Baby obsahuje jedinečnou stabilizova-
nou přátelskou kulturu Streptococcus salivarius 
K12 produkující tzv. BLIS peptidy. Bakterie druhu 
Streptococcus salivarius jsou přirozenou součástí 
mikroflóry v ústní dutině dětí i dospělých. Dopl-
něk stravy.

Duphalac se švestkovou příchutí obsahuje laxati-
vum (projímadlo) nazývané laktulóza. Změkčuje 
stolici a usnadňuje její odchod tím, že přitahuje 
do střeva vodu. V těle se nevstřebává. Duphalac 
se používá k léčbě zácpy a k tomu, aby se tvořila 
měkká stolice. Registrovaný léčivý přípravek.

ORÁLNÍ PROBIOTIKUM

NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNA a prodejna zdravotnických  potřeb (naproti PIO), Po–Pá 7.30–17.30, So 8.00–16.00

359 Kč

480 Kč

269 Kč

331 Kč

125 ml

50 ml


