OLYNTH PLUS
0,5MG/ML+50MG/ML

akční nabídka

akční nabídka

leden 2021

leden 2021

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

VITAR HOŘČÍK
AQUAMIN EKO

BOLESTI, HORE

GS EXTRA STRONG
MULTIVITAMIN

Plánování a 1. trimestr
HOTENSTVÍ

KOSTI, KLOUBY

ČKA

IMUNITA

NOSNÍ SLIZNICE

FEMIBION 1

GS CONDRO
DIAMANT

TANTOGRIP
CITRÓN / POMERANČ

MULTIVITAMÍN

PODPORA V TĚ

394 Kč

329 Kč
125 Kč

699 Kč

89 Kč

169 Kč

549 Kč

141 Kč

119 Kč

367 Kč

299 Kč

105 Kč

10 ml

60 kapslí

10 sáčků

100+50 tablet, dárkové balení

30 tablet

60+60 tablet

Používá se ke snížení otoku při zánětu nosní sliznice (rýmě) a podpoře hojení poraněné nosní sliznice, k úlevě při nealergickém zánětu nosní sliznice,
k léčbě zhoršeného dýchání nosem po operacích
nosu. Vyvolává rychlé stažení cév na nosní sliznici a snižuje otok nosní sliznice, podporuje hojení
a chrání nosní sliznici. Registrovaný léčivý přípravek.

Přípravek ve formě kapslí s obsahem vitaminu B6
a biologicky aktivního hořčíku, ve formě Aquaminu, který se získává z moře. Vitamin B6 přispívá
k normální funkci imunitního systému a ke snížení míry únavy a vyčerpání. Hořčík přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání a k normální činnosti
svalů. Podílí se na procesu dělení buněk. Doplněk
stravy.

Obsahuje kombinaci účinných látek, která snižuje
horečku, uleví od bolesti hlavy, svalů a kloubů při
chřipce či nachlazení. Snižuje oteklou nosní sliznici a uvolňuje ucpaný nos. Z léku připravíte nápoj
s citronovou/pomerančovou příchutí rozpuštěním
obsahu sáčku ve vodě a to nejen horké ale i studené. Registrovaný léčivý přípravek.

Tento přípravek obsahuje glukosamin sulfát
a komplex Diamant Fortescin. Revoluční komplex
Diamant Fortescin obsahuje vitamin C a extrakt
z plodu Kaštanu koňského, který podporuje normální činnost kloubů. Vitamin C přispívá
k normální tvorbě kolagenu pro normální funkci
chrupavek a kostí. Doplněk stravy.

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.

GS Extra Strong Multivitamín je doplněk stravy
s komplexním a vyváženým složením vitaminů,
minerálů a dalších aktivních látek (Vitamín A, B2,
B12, B1, B6, C, K, E, D3, zinek, železo, mangan, měď,
hořčík, jód, selen, molybden, chróm, fosfor, vápník,
niacin, biotin). Doplněk stravy.

ALPIKOL

NEO-ANGIN
BEZ CUKRU / TŘEŠEŇ

STOPANGIN
1,92MG/ML

ENTEROL
250 MG

PROBICUS
PREMIUM

B-KOMPLEX
FORTE

UNITY

BOLEST V KRKU

PODPORA IM

PROBIOTIKA

PRŮJEM

A

ÚSTNÍ DUTIN

IMUNITA

149 Kč

139 Kč

99 Kč

sirup 120 ml

165 Kč

187 Kč

132 Kč

149 Kč

Obsahuje extrakt z bezu černého, extrakt z kořene
Afrického muškátu a Yestimun Beta-glukan jako
silný přirozený buněčný extrakt z kvasinek Saccharomyces cerevisiae. Bez černý podporuje normální
funkce dýchacího systému a přirozenou obranyschopnost imunitního systému. Doplněk stravy.

24 pastilek

Má antiseptický účinek a mírně působí proti bolesti. Dospělí, dospívající a děti od 6 let mohou
přípravky používat k podpůrné léčbě při zánětu
sliznice hltanu doprovázeném typickými projevy
jako jsou bolest v krku, zarudnutí v krku a mírné
obtíže při polykání. Registrovaný léčivý přípravek.

552 Kč

489 Kč
30 ml
Používá se k dezinfekci dutiny ústní a hltanu při
zánětlivých a infekčních onemocněních jako je
angina, zánět hltanu, zánět sliznice dutiny ústní,
zánět dásní, afty, kvasinkové infekce v dutině ústní, při extrakci zubů nebo jiných chirurgických výkonech. Registrovaný léčivý přípravek.

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 4. 1. do 30. 1. 2021 nebo do vyprodání zásob!

182 Kč

140 Kč

115 Kč

50 tobolek

15 kapslí

Je určen k podpůrné léčbě akutního infekčního
průjmu, k léčbě i prevenci zánětu tlustého střeva provázeného průjmy v souvislosti s užíváním
antibiotik. Obsahuje jako léčivou látku mikroorganismus Saccharomyces boulardii kmen CNCM
I-745, který patří do skupiny protiprůjmových
mikroorganismů. Registrovaný léčivý přípravek.

Obsahuje vyváženou kombinaci 5 vzájemně
kompatibilních kmenů živých lyofilizovaných
bakterií mléčného kvašení rodu Lactobacillus
a Bifidobacterium doplněnou o fruktooligosacharidy (prebiotickou vlákninu) a vitamin B6.
Doplněk stravy.

100 tablet
B-komplex forte Generica je doplněk stravy
obsahující vitamíny skupiny B. Obsahuje všech
8 esenciálních vitamínů včetně kyseliny listové
a vitamínu B12. 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 4. 1. do 29. 1. 2021 nebo do vyprodání zásob!

www.nemlib.cz

