
akční nabídka

červenec/srpen 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.

Uvedené slevy platí od 1. 7. do 31. 8. 2020 nebo do vyprodání zásob!

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

ANALERGIN  
10MG

30 potahovaých tablet

99 Kč

119 Kč

Arpalit Bio repelent sprej s hnacím plynem odpu-
zuje komáry a klíšťata. Je vhodný pro děti starší  
1 roku, má ochranu až 10 hodin. Je dermatologicky 
testován, je vhodný pro aplikaci na pokožku a vlasy.  
Kosmetika.

60 ml, proti komárům a klíšťatům

ARPALIT BIO  
REPELENT

REPELENT

69 Kč

99 Kč

ALERGIE

30 tobolek

SMEBIOCTA 
LP299V

Smebiocta obsahuje vědecky hodnocený a peč-
livě vybraný bakteriální kmen: Lactobacillus 
plantarium 299v. Tento přípravek mohou užívat  
i osoby s nesnášenlivostí laktózy a lepku. Doplněk 
stravy.

265 Kč

455 Kč

PROBIOTIKA

Fenistil gel se používá ke zmírnění svědění kůže, 
kopřivce, poštípání nebo pokousání hmyzem, při 
poškození kůže sluncem a u mírných povrchových 
popálenin. Registrovaný léčivý přípravek.

gel 30 nebo 50 g

FENISTIL  
1MG/G

SVĚDĚNÍ POKOŽKY

120 tablet v plechové dóze

GS CONDRO  
DIAMANT

Tento přípravek obsahuje glukosamin sulfát  
a komplex Diamant Fortescin. Je vhodný pro starší 
osoby, aktivní i rekreační sportovce a lidi zatěžují-
cí klouby – těžce pracující nebo osoby s nadváhou. 
Je bez cukru, lepku a laktózy. Doplněk stravy.

KLOUBY, KOSTI

599 Kč

699 Kč

DEXOKET  
25MG

10 potahovaných tablet
Tento přípravek je lék proti bolesti ze skupiny 
léků označovaných jako nesteroidní protizánětli-
vá léčiva. Užívá se k mírné až středně silné bolesti 
svalů, bolesti zubů a při menstruačních bolestech.  
Registrovaný léčivý přípravek.

Analergin je přípravek proti projevům různých 
alergií. Používá se ke zmírnění nosních a očních 
příznaků sezónní a celoroční alergické rýmy a ke 
zmírnění příznaků chronické kopřivky nejasného 
původu. Registrovaný léčivý přípravek.

TLUMENÍ BOLESTI

149 Kč
209 Kč

30 g

225 Kč
285 Kč

50 g

55 Kč

89 Kč


