akční nabídka

listopad 2020

listopad 2020

NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNA a prodejna zdravotnický
ch
potřeb (naproti PIO), Po–Pá 7.30–16.00, So 8.00–1
6.00

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

SEPTOFORT
2MG

MEDPHARMA
COENZYM Q10 + VITAMIN E
K V TĚLE

akční nabídka

FEMIBION 1

Plánování a 1. trimestr

APO-IBUPROFEN
400MG
I

HOTENSTVÍ

USTAVA
OBĚHOVÁ SO

BOLEST V KRKU

FUNKCE BUNĚ

TEREZIA BETAGLUKAN
TRIO KOMPLEX FORTE

ST
TLUMENÍ BOLE

PODPORA V TĚ

MÜLLEROVY
PASTILKY
KAŠEL

131 Kč

105 Kč
109 Kč
269 Kč

199 Kč

182 Kč

199 Kč

159 Kč

129 Kč

60 mg, 67 tobolek

36 pastilek

30 kapslí

Coenzym Q10 je látka přtomná ve všech buňkách
lidského organizmu. Množství koenzymu Q10
není v lidském těle konstantní, proto je nezbytný jeho pravidelný přísun. Je obohacen o vitamín
E, který chrání buňky před oxidativním stresem.
Doplněk stravy.

Je to přípravek, který dezinfikuje ústní dutinu
a krk. Pastilky jsou s příchutí máty a neobsahuje
cukr. Registrovaný léčivý přípravek.

TEREZIA Betaglukan Trio komplex forte je doplněk
stravy, který obsahuje jedinečnou trojkombinaci
betaglukanů vysoké čistoty ze tří přírodních zdrojů
(hub, kvasnic, ovsa). Houba Reishi přispívá k přirozené obranyschopnosti organizmu a zdravé funkci
oběhové soustavy. Doplněk stravy.

PARACETA
500 mg

PROSPAN
SIRUP

WALMARK BIOPRON9
PREMIUM

I, HOREČKA

ST
TLUMENÍ BOLE

Y
DÝCHACÍ CEST

20 tablet

20 Kč

135 Kč

Tento přípravek patří mezi léky proti bolesti
a zvýšené tělesné teplotě (analgetika a antipyretika). Používá se k symptomatické léčbě mírně
až střední bolesti anebo horečky. Registrovaný
léčivý přípravek.

100 ml

Prospan Sirup obsahuje Hederae helicis folii extractum siccum – suchý extrakt z břečťanového
listu, který působí příznivě na dýchací cesty. Registrovaný léčivý přípravek.

100 potahovaných tablet

36 ks, s islandským lišejníkem

Tento přípravek byl vyvinut k podpoře potřeb žen,
které plánují otěhotnět nebo jsou v raném stádiu
těhotenství (do konce 12. týdne). Femibion 1 obsahuje kombinaci pečlivě vybraných látek vyvinuté speciálně pro fázi plánování a první trimestr
těhotenství. Doplněk stravy.

Přípravek zmírňuje bolest a zánět různého původu, tlumí horečku, která provází např. nemoci z nachlazení. Užívá se při bolesti hlavy, zubů, zad, při
bolestivé menstruaci, při bolesti svalů a kloubů
provázející chřipková onemocnění, a další. Registrovaný léčivý přípravek.

Müllerovy pastilky obsahují vitamin C, med, islandský lišejník a další bylinné extrakty. Pastilky posilují imunitní systém, podporují vykašlávání a mají
příjemný účinek na krk, hltan a hlasivky. Doplněk
stravy.

LIOTON
GEL

NUROFEN PRO DĚTI 4%
JAHODA 40MG/ML
ČKA

BOLEST, HORE

COLAFIT
KLOUBY

299 Kč

389 Kč

209 Kč

662 Kč

175 Kč

60 tobolek
Biopron9 PREMIUM je doplněk stravy ve formě
tobolek, který obsahuje kombinaci 9 probiotických kmenů v maximální koncentraci 20 miliard
CFU živých mikroorganismů v denní dávce. Navíc
je obohacený o fruktooligosacharidy, které slouží
jako živná půda. 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.

Uvedené slevy platí od 5. 11. do 30. 11. 2020
nebo do vyprodání zásob!

309 Kč

359 Kč

554 Kč
189 Kč

89 Kč

28 tablet

SVALY, ŠLACHY

PROBIOTIKA

33 Kč

372 Kč

539 Kč

100 g

sirup 100 ml

120 + 30 kostiček

Přípravek lze použít k léčbě poranění a pohmožděnin, infiltrátů (nahromadění zánětlivých buněk
a tekutiny v tkáni) a místních otoků, podkožních
krevních výronů (hematomů), poúrazových poškození svalů, šlach a vazů. Registrovaný léčivý přípravek.

Přípravek Nurofen pro děti 4 % jahoda je určený
ke krátkodobé léčbě: horečky (včetně postvakcinační horečky, tj. horečky po očkování), mírných
až středně silných bolestí (bolest hlavy, bolest
v krku, bolest zubů, bolesti při podvrtnutí nebo
zhmoždění). Registrovaný léčivý přípravek.

Tento přípravek ve formě lyofilizovaného kolagenu v malých bílých kostičkách obsahují pouze
kolagen čistoty 99,9 % (bez pomocných látek,
barviv apod.). Díky netradiční a šetrné metodě
zpracování je z kolagenu odstraněna voda, proto jsou kostičky malé, měkké a lehké. 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 5. 11. do 30. 11. 2020
nebo do vyprodání zásob!

www.nemlib.cz

