
akční nabídka

leden 2021

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 4. 1. do 29. 1. 2021 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

TEREZIA  
HLÍVA+LACTOBACILY

60+60 kapslí, akce 1+1

335 Kč

415 Kč

Ibolex obsahuje léčivou látku dexibuprofen, která 
se řadí do skupiny léku nazývaných nesteroidní 
protizánětlivá léčiva. Přípravek Ibolex se použí-
vá ke krátkodobé symptomatické léčbě mírné až 
středně silné akutní bolesti různého původu u do-
spělých. Registrovaný léčivý přípravek.

20 potahovaných tablet

IBOLEX  
200MG

TLUMENÍ BOLESTI

89 Kč

119 Kč
IMUNITA

500MG/12,2MG, 14 sáčků

VICKS SYMPTOMED 
CLASSIC CITRÓN

Obsahuje paracetamol, analgetikum ulevující od 
bolesti a snižující horečku, a fenylefrin, dekonges-
tivum uvolňující ucpaný nos. Užívá se ke zmírnění 
známek onemocnění nachlazením a chřipkou, při-
náší úlevu od bolestí, bolesti v krku, bolesti hla-
vy, ucpaného nosu a horečky. Registrovaný léčivý 
přípravek.

85 Kč

109 Kč

BOLESTI, HOREČKA

24 pastilek

SEPTOFORT  
2MG

Pastilky s příchutí máty na desinfekci dutiny ústní 
a krku. Přípravek neobsahuje cukr, je vhodný i pro 
diabetiky. Registrovaný léčivý přípravek.

ÚSTNÍ DUTINA

99 Kč

139 Kč

ROBITUSSIN JUNIOR je lék proti kašli, který zmírňu-
je a tlumí suchý, dráždivý kašel. Přípravek je určen 
k použití u dětí od 2 do 12 let. Tento přípravek se 
doporučuje pouze pro použití u dětí. Neobsahuje 
cukr. Je vhodný pro diabetiky. Má višňovou příchuť. 
Registrovaný léčivý přípravek.

100 ml

ROBITUSSIN  
JUNIOR

SUCHÝ KAŠEL

OLFEN  
10MG/G GEL

100 g
Olfen patří do skupiny léčivých přípravků zva-
ných nesteroidní protizánětlivé léčivé přípravky. 
Tlumí bolest a zánět, zmírňuje otoky. Používá se 
k místní léčbě onemocnění pohybového aparátu, 
které mají zánětlivý nebo degenerativní původ, tj. 
k odstranění bolesti a zánětu svalů a kloubů. Re-
gistrovaný léčivý přípravek.

Terezia Hlíva ústřičná + laktobacily s vysokým ob-
sahem vlákniny, vitaminem C. Podporuje funkci 
imunitního systému. Bez lepku. Doplněk stravy.

ZÁNĚT, OTOK

125 Kč

169 Kč

99 Kč

125 Kč


