
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
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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. 8. do 31. 8. 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. 8. do 31. 8. 2020  
nebo do vyprodání zásob!

BIOVENOL  
HEMO

75 ml

105 Kč

135 Kč

Panthenol Omega tělové mléko přináší úlevu 
zarudlé a sluncem podrážděné pokožce, po-
máhá zklidňovat a regenerovat a obnovuje 
elasticitu pokožky po opalování. Pokožku ochla-
zuje a eliminuje nepříjemné projevy nadměrné-
ho 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

SVĚDĚNÍ KŮŽE

100 ml perorální SOL 

HYLAK  
FORTE

Užíváním přípravku Hylak forte je přirozenou 
cestou podpořen růst tělu prospěšných bakte-
rií, úprava pH a tím i normální činnosti trávicího 
ústrojí. Registrovaný léčivý přípravek.

139 Kč

164 Kč

TRÁVENÍ

akční nabídka

srpen 2020

Additiva Multivitaminová směs ve formě šumivých 
tablet. Obsahuje 10 vitaminů, 3 základní minerály,  
s příchutí pomeranče, mandarinky nebo tropic.  
Doplněk stravy.

20 šumivých tablet 
pomeranč, tropic, mandarinka

ADDITIVA MULTIVITAMIN 
+ MINERÁL

VITAMÍNY

50 ml

VICHY DEODORANTY 
ROLL-ON RŮZNÉ DRUHY

VICHY DEO roll-on různé druhy proti nadměrnému 
pocení se 48 hodinovým účinkem. Přípravek po-
skytuje dlouhodobý pocit suché a jemné pokožky, 
potlačuje nepříjemný zápach a nezanechává bílé 
ani žluté skvrny na oblečení. Kosmetika.

POCENÍ

99 Kč

136 Kč

255 Kč

307 Kč

CARBOSORB  
320MG

20 neobalených tablet
CARBOSORB je možné krátkodobě užívat u akut-
ních průjmů způsobených dietní chybou, při  
výskytu méně závažných střevních infekcí způso-
bených viry a bakteriemi a při dráždivém trační-
ku. Registrovaný léčivý přípravek.

Biovenol Hemo je gel určený pro pokožku v okolí 
konečníku, která má sklony k zarudnutí, svědění 
a podráždění. Kombinace extraktů z dubové kůry, 
aloe, vilínu, řepíku, jitrocele, heřmánku, tužební-
ku, třezalky zklidňují podrážděnost a navodí pocit 
úlevy. Kosmetika.

PRŮJEM

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

48 Kč

69 Kčcestovní  
láhev  

ZDARMA

AKCE 
1+1

399 Kč


