
akční nabídka

říjen 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. 10. do 31. 10. 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

GS VITAMIN C1000  
SE ŠÍPKY + 20 DÁREK

100 tablet

239 Kč

289 Kč

Obsahuje vyvážené množství nejdůležitějších ne-
nasycených mastných kyselin – EPA a DHA. Dávka 
250 mg EPA/DHA přispívá k normální činnosti srd-
ce. Dávka 250 mg DHA přispívá k normální činnosti 
mozku a zraku. Citrusová příchuť, bez pachuti z ryb. 
Doplněk stravy.

100 + 50 kapslí

GS OMEGA 3  
CITRUS

SUCHÝ KAŠEL

235 Kč

275 Kč

VITAMIN C

75 ml

LACALUT AKTIV  
ZUBNÍ PASTA

Zubní pasta je určená jako prevence před paro-
dontitidou, krvácením dásní a vznikem zubního 
kazu. Obsahuje speciální čisticí látky doplněné 
dezinfekčním chlorhexidinem, který rozrušuje 
plak a usmrcuje baktérie, odstraňují bakteriální 
povlak. Kosmetika.

69 Kč

89 Kč

ZUBNÍ PASTA

Bromhexin 12 BC uvolňuje hlen u akutních  
a chronických onemocnění průdušek a plic  
s úporným zahleněním. Registrovaný léčivý pří-
pravek.

30 ml

BROMHEXIN  
BERLIN-CHEMIE 12MG/ML

VLHKÝ KAŠEL

20 pastilek

TANTUM VERDE  
MINT 3MG

Léčivá látka v pastilkách Tantum Verde Mint potla-
čuje zánět, který se projevuje bolestí, zarudnutím, 
otokem a ztepláním postiženého místa. Navíc je 
svou strukturou podobná znecitlivujícím látkám  
a účinně a rychle snižuje bolest spojenou se záně-
tem. Registrovaný léčivý přípravek.

BOLEST V KRKU

125 Kč

159 Kč

59 Kč

95 Kč

PARALEN GRIP  
CHŘIPKA A BOLEST

24 potahovaných tablet
Zmírňuje horečku, bolest hlavy, zimnici, zahle-
něný nebo ucpaný nos, bolesti krku a bolesti 
vedlejších nosních dutin, bolesti svalů a kloubů.  
Pomáhá bojovat proti únavě a ospalosti. Registro-
vaný léčivý přípravek.

Vitamin C podporuje obranyschopnost, přispívá  
k ochraně buněk před volnými radikály a také 
ke snížení míry únavy a vyčerpání. Dále přispívá  
k normální psychické činnosti, k normální činnos-
ti nervové soustavy a k normální tvorbě kolagenu 
pro normální funkci krevních cév, kostí, chrupa-
vek, dásní, kůže a zubů. Doplněk stravy.

TLUMENÍ BOLESTI, HOREČKA

109 Kč

149 Kč


