
akční nabídka

červenec / srpen

Uvedené slevy platí od 1. 7. do 31. 8. 2022 nebo do vyprodání zásob!

roll on 10ml

ROZTOK PO BODNUTÍ
HMYZEM

95 Kč

149 Kč

PO BODNUTÍ

HMYZEM

OTIC SOLUTION

109 Kč

135 Kč

VALETOL

BOLESTUŠI ZAŽÍVÁNÍ, NADÝMÁNÍ

75 Kč

95 Kč

GASPAN

139 Kč

169 Kč

ALLERGODIL SPREJ
ALLERGODIL KAPKY

175 Kč

209 Kč

LÉKÁRNA NEMOCNICE TURNOV   Po - Pá 7.00–15.30

Tel.: +420 481 446 196, E-mail: lekarna.turnov@nemlib.cz www.nemlib.cz

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.

Phyteneo Roztok po bodnutí hmyzem je určen k péči po 
bodnutí či štípnutí hmyzem, ať už se jedná o komára, 
ováda, včelu či pavouka. Napomáhá po žahnutí 
kopřivou nebo medúzou. Příjemně chladí a snižuje pocit 
svědění a pálení. Přípravek dezinfikuje postižené místo a 
brání rozvinutí alergické reakce. Kosmetika.

ušní kapky 10ml
Ušní kapky Otic Solution jsou vhodné pro odstraňování 
mazu, vody a nečistot ze zevního zvukovodu, k mírnění 
obtíží (bolest, zarudnutí, svědění) a prevenci 
onemocnění zevního zvukovodu. Kapky zmírňují 
bolestivé projevy při zánětu. Pomocí pipetky aplikujte 
2-3 kapky / 2-4 x denně pro každé ucho. Zdravotnický 
prostředek.

24 tablet
Valetol mohou užívat dospělí a dospívající od 15 let ke 
krátkodobé léčbě bolesti hlavy (včetně migrény), zubů, 
při bolesti zad v křížové oblasti, bolesti po operacích, při 
bolesti doprovázející nachlazení a při bolestivé 
menstruaci. Valetol patří do skupiny léků zvaných 
analgetika. Tyto léky tlumí bolest. Valetol obsahuje 
kombinaci tří léčivých látek - propyfenazon, 
paracetamol a kofein. Propyfenazon a paracetamol 
tlumí bolest a snižují horečku, propyfenazon má i 
protizánětlivý účinek. Kofein zesiluje účinky obou 
složek. Registrovaný léčivý přípravek.

14 měkkých tobolek
Přípravek Gaspan je rostlinný léčivý přípravek k léčbě 
gastrointestinálních obtíží, spojených zejména s 
mírnými křečemi, plynatostí, bolesti břicha a pocitem 
plnosti. Přípravek je určen pro dospělé a dospívající od 
12 let. Jedna měkká enterosolventní tobolka obsahuje 
účinnou látku 90 mg Mentha x piperita L., aetheroleum 
(silice máty peprné) a 50 mg Carum carvi L., aetherole-
um (kmínová silice). Registrovaný léčivý přípravek.

Allergodil nosní sprej, oční kapky
Přípravek Allergodil oční kapky se používá k léčbě 
alergického zánětu spojivek. Tato alergická onemocně-
ní se projevují zarudnutím, svěděním nebo slzením očí. 
Přípravek Allergodil nosní sprej se používá k léčbě 
nosních příznaků sezónní alergické rýmy (senné rýmy) 
a celoroční alergické rýmy. Mezi tyto příznaky patří: 
kýchání, štípání nebo svědění v nose, vodnatá rýma a 
ucpaný nos. Registrovaný léčivý přípravek.

Panthenol Omega - více druhů

PANTHENOL
OMEGA

165 Kč

199 Kč

ALERGIE

Panthenol Omega chladivá pěna s aloe vera je ideální 
pro ošetření pokožky podrážděné sluncem, na menší 
popáleniny, rány či praskliny kůže. Panthenol Omega 
tělové mléko aloe vera poskytuje péči po opalování. 
Panthenol chladivá pěna ve spreji je určena k ošetření 
pokožky podrážděné slunečním zářením nebo jinak 
namáhané pokožky. Nejenže efektivně podporuje 
regeneraci pokožky, ale při každé aplikaci také příjemně 
chladí. Panthenol tělové mléko s rakytníkem účinně 
zregeneruje pokožku vystavenou slunci. Je vhodný i pro 
citlivou pokožku. Přináší úlevu zarudlé a sluncem 
podrážděné pokožce, pomáhá zklidňovat a regenerovat 
a obnovuje elasticitu pokožky po opalování. Kosmetika.

250 mg, 20 tablet

ENDIARON

Přípravek Endiaron léčí průjem s pravděpodobným 
infekčním původem. Je účinný nejen proti bakteriím, 
nýbrž i proti některým prvokům, kvasinkám a plísním. 
Neovlivňuje mikroorganizmy normálně žijící ve střevě. 
Endiaron ve formě potahovaných tablet je určen 
dospělým, dospívajícím a dětem s hmotností nad 40 kg 
při průjmech s pravděpodobným infekčním původem, 
často provázených zvýšením tělesné teploty, při 
střevních dysmikrobiích (změny biologické rovnováhy 
střevní flóry), průjmech vzniklých po léčbě antibiotiky a 
chemoterapeutiky se širokým spektrem účinku. 
Registrovaný léčivý přípravek.

mast 30g

BEPANTHEN
BABY

99 Kč

145 Kč

OPRUZENINY

PÉČE O POKOŽKU
PRŮJEM

Bepanthen Baby Mast pomáhá předcházet vzniku 
opruzenin, spolehlivě chrání zadeček miminka před 
začervenáním. Bepanthen Baby Mast neobsahuje 
umělé konzervační látky a je možné ji používat 
pravidelně, dlouhodobě, a to i v době těhotenství a 
kojení. Je vhodná pro péči o mateřské bradavky 
namáhané kojením i ke zklidnění a promaštění suché 
podrážděné pokožky. Kosmetika.

PŘÍPRAVKY PO OPALOVÁNÍ

149 Kč

175 Kč


