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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. 7. do 31. 7. 2020  
nebo do vyprodání zásob!

ZDROVIT 
MUSCOAKTIV

50 potahovaných tablet

85 Kč

139 Kč

Panthenol Omega tělové mléko přináší úle-
vu zarudlé a sluncem podrážděné pokožce, 
pomáhá zklidňovat a regenerovat a obnovu-
je elasticitu pokožky po opalování. Pokožku 
ochlazuje a eliminuje nepříjemné projevy nadměr-
ného slunění, jako je zarudnutí a pálení pokožky.  
Cestovní láhev ZDARMA. Kosmetika.

aloe vera nebo rakytník, 250 ml

PANTHENOL OMEGA  
TĚLOVÉ MLÉKO

POKOŽKA

149 Kč

184 Kč

HORČÍK, MINERÁLY

12 sáčků

SMECTAGO  
DIOSMECTITUM 3G 

Tento přípravek je určený k léčbě akutního průjmu 
u dospělých a dětí starších 8 let a k léčbě chro-
nického průjmu nebo bolestí břicha u dospělých. 
Vzhledem k minimálním nežádoucím účinkům  
a nevstřebávání se do organismu vykazuje velmi 
vysoký bezpečnostní profil pro všechny věkové 
kategorie. Zdravotnický prostředek.

139 Kč

174 Kč

PRŮJEM

akční nabídka

červenec 2020

Používá se k rychlému tlumení mírné až středně 
silné bolesti hlavy, zubů a bolesti v oblasti krční 
páteře. Dále se užívá při bolestech kloubů a svalů 
doprovázejících chřipková onemocnění, k léčbě 
horečnatých stavů při chřipkových onemocněních 
a jako doplňková léčba horečnatých stavů při jiných 
onemocněních. Registrovaný léčivý přípravek.

30 nebo 50 neobalených tablet

ATARALGIN  
325MG/130MG/70MG

TLUMENÍ BOLESTI

pero 1 ks

WARTNER PERO NA  
ODSTRANĚNÍ BRADAVIC

Je určené pro jednoduché a rychlé použití a na-
bízí kompletní odstranění bradavic na bázi meto-
dy ošetření kyselinou. Ergonomický design pera 
s inovativním aplikátorem zajišťuje pohodlné  
a bezpečné použití kyseliny trichloroctové, která 
se během několika sekund vstřebává do bradavi-
ce. Kosmetika.

BRADAVICE

249 Kč

315 Kč

70 Kč
95 Kč

LINEX  
FORTE

28 kapslí
Užívá se nejen při a po antibiotické léčbě, při ces-
tování a při změně stravy. Obsahuje probiotika  
a prebiotika pro doplnění přátelských bakterií. 
Obsahuje bakterie rodu Lactobacillus a Bifido-
bacterium, což jsou běžné bakterie přítomné  
v lidském střevě. Doplněk stravy.

Zdrovit Muscoaktiv je minerálový přípravek s ob-
sahem hořčíku, draslíku, vitamínu E a vitamínu B6. 
Účinná kombinace látek je v jedné tabletě. Jedná 
se komfortní formu polykacích tablet. Hořčík je 
obsažen v anorganické formě oxidu hořečnatého.
Doplněk stravy.

PROBIOTIKUM

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

149 Kč

197 Kč

149 Kč
182 Kč

50 tbl

20 tbl

cestovní  
láhev  

ZDARMA

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.

Přípravek čistí nos a odstraňuje nečistoty, hyd-
ratuje a obnovuje přirozenou vlhkost nosní  
sliznice. Obsahuje mořskou vodu v izotonické kon-
centraci. Je určený pro každodenní hygienu nosu, 
napomáhá při léčbě rýmy nebo k vyčištění nosu 
před podáním léčiva. Zdravotnický prostředek.

Přípravek zkapalňuje a rozpouští hlen při one-
mocněních dýchacích cest, zejména s dlouhodobě 
přetrvávající tvorbou hustého hlenu. Užívá se také 
při akutních a chronických onemocnění průdušek 
a plic, spojených s tvorbou vazkých hlenů. Regist-
rovaný léčivý přípravek.

50 ml

20 ml

STÉRIMAR  
NOSNÍ HYGIENA 

BROMHEXIN 8 KM  
KAPKY 8MG/ML

NOSNÍ SLIZNICE

PRŮDUŠKY

TEREZIA  
OSTROPESTŘEC+REISHI

NASIVIN SENSITIVE  
0,025 % 0,25MG/ML

60 kapslí

10 ml nosní sprej 

Ostropestřec mariánský je antioxidant – pomáhá 
chránit buňky před oxidativním stresem, podporu-
je normální trávení, normální funkci jater a pročiš-
tění. Reishi přispívá k přirozené obranyschopnosti 
organizmu a k udržení normální funkce oběhové 
soustavy. Bez černý podporuje přirozenou obrany-
schopnost organizmu. Doplněk stravy.

Používá se v samoléčení při akutní rýmě, alergic-
ké rýmě a záchvatech neinfekční vasomotorické 
rýmy. Používá se pro posílení odtoku sekretu  
z vedlejších nosních dutin, při zánětu Eustachovy 
trubice a zánětu středního ucha v důsledku rýmy 
a pro diagnostickou dekongesci sliznic. Registro-
vaný léčivý přípravek.

255 Kč

303 Kč175 Kč

208 Kč

45 Kč

58 Kč

65 Kč

80 Kč

ANTIOXIDANT

20 šumivých tablet

ACC LONG  
600MG

Přípravek se užívá při léčbě zánětu vedlejších 
nosních dutin a zánětu středního ucha a u předo-
peračních a pooperačních stavů spojených s větší 
tvorbou vazkého hlenu v dýchacích cestách. Regis-
trovaný léčivý přípravek.

149 Kč

217 Kč

DÝCHACÍ CESTY

akční nabídka

červenec 2020

60 kapslí

EDEMO  
KAPSLE

Přípravek obsahuje kaštan koňský, břízu běloko-
rou, zinek a karotenoid lutein. Napomáhá normál-
ní cirkulaci krve v drobných cévách, podporuje 
normální funkci jater, ledvin, přispívá k udržení 
normálního stavu zraku a také k detoxikaci. Dopl-
něk stravy.

CÉVY, JÁTRA, ZRAK

275 Kč

324 Kč

RÝMA

www.nemlib.cz

Uvedené slevy platí od 1. 7. do 31. 7. 2020  
nebo do vyprodání zásob!

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


