
akční nabídka

duben 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 1. 4. do 30. 4. 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

DOLGIT KRÉM

krém 100 g

125 Kč

169 Kč

Tento přípravek obsahuje imunoglukan a vitamin 
C. Vitamin C přispívá k udržení normální funkce 
imunitního systému. Příznivě ovlivňuje tvorbu ko-
lagenu pro normální funkci chrupavek, dásní, kůže 
a zubů. Je antioxidant a přispívá k ochraně buněk 
před oxidativním stresem. Doplněk stravy.

sirup 250 ml

IMUNOGLUKAN P4H

IMUNITA POHYBOVÝ SYSTÉM

30 žvýkacích tablet

CELASKON LIMETKA

Tento přípravek se sladidly obsahuje vitamín C  
a rutin. Jedná se o žvýkací tabletky s příjemnou 
chutí limetky. Komfortní užívání pouze jedna žvý-
kací  tabletka denně. Vitamin C přispívá k normál-
ní funkci imunitního systému, k ochraně buněk 
proti oxidačnímu stresu, ke snížení míry únavy  
a vyčerpání. Doplněk stravy.

VITAMÍNY

kapky 10 ml

IXODERM KLÍŠŤÁK

Ixoderm je účinný přípravek k rychlému zne-
schopnění, znehybnění, usmrcení a k bezpečnému 
odstranění již přisátého klíštěte. Kosmetika.

KLÍŠŤATA

ZODAC je přípravek proti alergiím, který se užívá 
ke zmírnění nosních a očních příznaků sezónní  
a celoroční alergické rýmy a ke zmírnění příznaků 
chronické kopřivky nejasného původu (chronické  
idiopatické urtikárie). Registrovaný léčivý pří-
pravek.

10 potahovaných tablet

ZODAC

ALERGIE

APO-IBUPROFEN 400MG

100 potahovaných tablet
Přípravek zmírňuje bolest a zánět různého 
původu, tlumí horečku. Užívá se při bolesti 
hlavy, zubů, zad, při bolestivé menstruaci, při 
bolesti svalů a kloubů provázející chřipková 
onemocnění, při poranění měkkých tkání jako 
je pohmoždění a podvrtnutí a při horečnatých 
stavech. Registrovaný léčivý přípravek.

Je účinný v místní léčbě revmatických i nerev-
matických bolestí pohybového systému. Je určen  
k místní léčbě poranění pohybového ústrojí, jako 
je zhmoždění, výron, vymknutí, vykloubení a na-
možení svalu, při sportu nebo při nehodách. Re-
gistrovaný léčivý přípravek.

TLUMENÍ BOLESTI, ZÁNĚTY

99 Kč

149 Kč

49 Kč

69 Kč

229 Kč

299 Kč 39 Kč

79 Kč

339 Kč

399 Kč


