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

PREVENTAN JUNIOR

90 tablet

379 Kč

461 Kč

Oční kapky Optive poskytují očím dostatečnou 
vlhkost a lubrikaci a ulevují tak od pocitu suchosti 
a podráždění. Účinně také ulevují unaveným očím. 
Zdravotnický prostředek.

oční kapky 10 ml

OPTIVE

ZVLHČENÍ OČÍ

209 Kč

270 Kč

IMUNITA

30 tablet

REVITANERV STRONG 

Tento přípravek je bohatý na vitaminy a minerály. 
V kombinaci s niacinem přispívá k normální čin-
nosti nervové soustavy. Vitamin E pomáhá chránit 
buňky před oxidativním stresem a selen přispívá 
k normální funkci štítné žlázy a imunitního systé-
mu. Doplněk stravy.

IMUNITA, NERVOVÁ SOUSTAVA

akční nabídka

duben 2021

Glukan plus je doplněk stravy s obsahem  
beta-glukanu, selenu a výtažku z leuzey safloro-
vé. Díky obsahu selenu přispívá doplněk Glukan 
k udržení normální funkce imunitního systému  
a štítné žlázy. Je vhodným stimulantem imunitní-
ho systému. Doplněk stravy.

30 tobolek

GLUKAN PLUS

IMUNITA

30 tablet

MAXIMAG ANTISTRES

Tento přípravek obsahuje vitamin B6, hořčík  
a extrakt z chmele otáčivého. Hořčík přispívá  
k normálnímu energetickému metabolismu, čin-
nosti nervové soustavy, kostí, zubů. Vitamin B6 
přispívá k normální psychické činnosti, Chmel má 
uklidňující účinek na nervovou soustavu a pomá-
há ke klidnému spánku. Doplněk stravy.

NERVOVÁ SOUSTAVA

129 Kč

178 Kč

99 Kč

129 Kč

399 Kč

475 Kč

HEDELIX

sirup 100 ml
Hedelix sirup je tradiční rostlinný léčivý přípra-
vek užívaný při kašli provázejícím nachlazení. Pří-
pravek usnadňuje vykašlávání hlenu z dýchacích 
cest. Přípravek mohou užívat děti od narození, do-
spívající a dospělí. Registrovaný léčivý přípravek.

Preventan Junior tablety obsahují unikátní 
směs látek. Cucavé tablety ovocné chuti na-
pomáhají posílit imunitu dětí. Jejich účinnost 
je ověřena. Slouží k dlouhodobějšímu užívání. 
Doplněk stravy.

KAŠEL

NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNA a prodejna zdravotnických  potřeb (naproti PIO), Po–Pá 7.30–17.30, So 8.00–16.00

95 Kč

159 Kč
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Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták, účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. Cílem 
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Uvedené slevy platí od 1. 4. do 30. 4. 2021 nebo do vyprodání zásob!

MÜLLERŮV DĚTSKÝ  
SIRUP

s jitrocelem a mateřídouškou 320 g

65 Kč

85 Kč

Obsahuje vyvážené množství nejdůležitějších 
nenasycených mastných kyselin – EPA a DHA – 
v kapsli. Dávka 250 mg EPA/DHA přispívá k nor-
mální činnosti srdce. Dávka 250 mg DHA přispí-
vá k normální činnosti mozku a zraku. Produkt je 
vhodný pro těhotné a kojící ženy. Doplněk stravy.

100 + 50 kapslí

GS OMEGA 3 
CITRUS

SDRCE, MOZEK, ZRAK

239 Kč

290 Kč

PRŮDUŠKY A KAŠEL

60 tobolek

ADDITIVA 
VITAMIN C + ZINEK

Tobolky s postupným uvolňováním vitaminu C, 
zajistí jeho přísun v průběhu dne. Vitamin C + 
zinek je kombinace pro podporu obranyschop-
nosti organizmu při nachlazení i v zátěžových 
obdobích. Doplněk stravy.

IMUNITA

akční nabídka

duben 2021

Přípravek pro Vaši imunitu, kosti, svaly a zuby 
a pro normální vstřebávání a využití vápníku.  
S přibývajícím věkem schopnost vytvářet vitamin 
D v pokožce klesá, proto se doporučuje užívat  
v průběhu celého roku. Vitamin D přispívá k nor-
mální funkci imunitního systému. Doplněk stravy.

60 tobolek

VIGANTOLVIT D3 
2000 I.U.

IMUNITA

60 + 60 tablet

GS EXTRA STRONG 
MULTIVITAMIN

GS Extra Strong Multivitamín je doplněk stravy  
s komplexním a vyváženým složením vitaminů, 
minerálů a dalších aktivních látek. Přípravek je 
vhodný k dlouhodobému užívání. Přípravek neob-
sahuje cukr, laktózu a lepek. Doplněk stravy.

IMUNITA

169 Kč

206 Kč

369 Kč

439 Kč

145 Kč

185 Kč

GENERICA 
PYRIDOXIN 20 MG

60 tablet
Vitamín B6 přispívá k normální činnosti nervové 
soustavy, k normálnímu energetickému metabo-
lismu, k normální psychické činnosti, k normální 
tvorbě červených krvinek, ke snížení míry únavy  
a vyčerpání, k normální funkci imunitního systé-
mu a k normálnímu metabolismu bílkovin a glyko-
genu. Doplněk stravy.

Müllerův dětský sirup je vhodný pro děti již od 
1 roku. Obsahuje jitrocelový a mateřídouškový  
extrakt a je obohacen vitaminem C. Díky těm-
to látkám má zklidňující účinky na krk, hltan  
a hlasivky. Ulevuje při škrábání v krku a vitamin C 
navíc přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání. 
Doplněk stravy.

IMUNITA

75 Kč

95 Kč

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


