akční nabídka

září 2020

září 2020

NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNA a prodejna zdravotnický
ch
potřeb (naproti PIO), Po–Pá 7.30–17.30, So 8.00–1
6.00

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

ANALERGIN
10MG

FLECTOR EP TISSUGEL
180MG
Y

akční nabídka

ALERGIE

BOLESTI, OTOK

UROSEPT
BYLINNÝ ČAJ

ASCOFFIN
ENERGY 8G
ENERGETICKÝ

ČOVÉ CESTY

NÁPOJ

MÜLLERŮV
SIRUP
LAZENÍ

KAŠEL, NACH

LEDVINY, MO

IMUNITA

166 Kč

109 Kč

125 Kč

308 Kč

149 Kč

255 Kč

109 Kč

transdermální EMP 10 ks

90 potahovaných tablet

10 sáčků

FLECTOR EP TISSUGEL proniká kůží do podkožních tkání, kde působí protizánětlivě, snižuje
tvorbu otoků a snižuje bolest. Přípravek je určen
pro místní léčbu bolesti a zánětů šlach, kloubů
a svalů způsobených úrazem, jako je vyvrtnutí
kloubů, pohmoždění a natržení svalů a šlach. Registrovaný léčivý přípravek.

Analergin je přípravek proti alergiím. Je vhodný
ke zmírnění nosních a očních příznaků sezónní
a celoroční alergické rýmy a ke zmírnění příznaků
chronické kopřivky nejasného původu. Registrovaný léčivý přípravek

Ascoffin Energy je rozpustný nápoj v prášku, který
má vysoký obsah kofeinu, taurinu a vitaminů. Tento doplněk stravy je vhodný pro sportovce, řidiče
a osoby, které se potřebují více soustředit při vykonávání své práce. Doplněk stravy.

APO-LACTOBACILLUS
ATB

WALMARK SPEKTRUM
VITALITA 50+

ALFALEX REKTÁLNÍ ČÍPEK
REKTÁLNÍ MAST

PROBIOTIKA

VITAMÍNY

HEMOROIDY

65 Kč

85 Kč

49 Kč

69 Kč

320 g, s jitrocelem a vitamínem C 30 tobolek

Urosept bylinný čaj je doplněk stravy se šťávou
z kanadských brusinek. Šípek napomáhá funkci
ledvin a močového měchýře, rozmarýn, ibišek
a zlatobýl podporují vylučování a list buko pomáhá udržovat zdraví močových cest. Doplněk stravy.

Jitrocel podporuje normální funkci dýchacího
systému a přispívá k normální funkci imunitního
systému. Vitamin C přispívá k normální funkci
imunitního systému a ke snížení míry únavy a vyčerpání. Doplněk stravy.

Vitamin D přispívá k udržení normálního stavu kostí, k normální funkci imunitního systému, podílí se
na procesu dělení buněk, přispívá k udržení normální činnosti svalů, k normální hladině vápníku
v krvi, k udržení normálního stavu zubů. Také přispívá k normálnímu vstřebávání/využití vápníku
a fosforu. Doplněk stravy.

TEREZIA FREEANGIN
SPRAY

TEREZIA VITAMIN C
500MG TRIO NATUR

UROSEPT
KAPSLE

BOLEST V KRKU

165 Kč

ČOVÉ CESTY

IMUNITA

LEDVINY, MO

175 Kč

145 Kč

čípky

125 Kč

89 Kč

20x1,5 g nálevové sáčky

129 Kč
142 Kč

TEREZIA VITAMÍN D3
1000 IU

247 Kč

195 Kč

199 Kč

268 Kč

169 Kč

225 Kč

mast

15 kapslí

90 tablet

čípek 10 ks, mast 25 g

APO-Lactobacillus ATB obsahuje kombinaci 10
probiotických kmenů, navíc doplněných o extrakt
z brusinek CranRich. Živnou půdu pro probiotické bakterie tvoří přidané fruktooligosacharidy.
Doplněk stravy.

Walmark Spektrum Vitalita je doplněk stravy obsahující vitaminy a minerály obohacené
výtažkem kořene ženšenu a látkou DMAE (Dimethylaminoethanol). Unikátní složení obsahuje
vitamíny a stopové prvky z organických zdrojů.
Takové organické zdroje se nacházejí v přírodě.
Doplněk stravy.

Jsou určeny k léčbě příznaků spojených s hemoroidálním onemocněním a jeho komplikacemi
(např. ekzém a praskliny). Pokrývá a chrání epidermis, pečuje o zanícenou, svědící kůži a podporuje
regeneraci kůže. Zdravotnický prostředek.

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. 9. do 30. 9. 2020
nebo do vyprodání zásob!

251 Kč

209 Kč

25 ml

60 kapslí

60 kapslí

Obsahuje kombinaci rakytníkového oleje, extraktů
ze šalvěje, měsíčku, heřmánku a máty peprné a lze
ho využít pro zmírnění podráždění sliznice ústní
dutiny a hltanu po chirurgických zákrocích, nebo
jako konejšivou spršku na podrážděné hlasivky.
Zdravotnický prostředek.

Základem produktu jsou plody aceroly, šípku
a rakytníku řešetlákového, které jsou bohaté na
přírodní vitamin C. Vitamin C podporuje funkci
imunitního systému, přispívá ke snížení únavy
a vyčerpání. Vhodné pro celiaky, těhotné a kojící
ženy. Doplněk stravy.

Urosept kapsle přestavují doplněk stravy s obsahem šťávy z kanadských brusinek s vysokým podílem přírodních minerálů, vitamínů, stopových
prvků, organických kyselin a vlákniny. Je určen
pro ochranu zdraví močového ústrojí. Doplněk
stravy.

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.

www.nemlib.cz

Uvedené slevy platí od 1. 9. do 30. 9. 2020
nebo do vyprodání zásob!

www.nemlib.cz

