


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.

Hydro pastilky jsou zdravotnický prostředek s lé-
čebnými účinky. Zmírňují bolest, škrábání/pálení 
v hrdle - z nachlazení, chrapot - při virové infekci 
nebo při vysychání sliznice úst a hltanu půso-
bením suchého vzduchu, dráždění ke kašli - při 
nachlazení, alergii na pyl, kuřáci. Jsou vhodné i 
pro namáhané hlasivky. Zdravotnický prostředek.

C-numin je doplněk stravy s obsahem aktivované 
formy vitaminu C, selenu a nukleotidů. Přípravek 
C-numin má komplexní složení účinných látek na 
podporu imunity jako jsou vitamin C a selen, kte-
ré přispívají ke správnému fungování imunitního 
systému, k ochraně buněk před oxidačním stre-
sem a přírodní nukleotidy. Doplněk stravy.

20 pastilek 

30 tablet

HYDRO PASTILKY

C-NUMIN

BOLEST V KRKU, CHRAPOT

POSÍLENÍ IMUNITY

GS CONDRO DIAMANT

PANADOL

100+50 tablet

jahoda perorální suspenze 100ml

-
vy. GS Condro Diamant je extrémně silný kloub-
ní doplněk stravy, který pečuje nejen o kloubní 
chrupavky, ale také o okolí kloubu, tedy kloubní 
pouzdra, vazy a šlachy. Kromě toho přípravek ob-
sahuje vitamin C. Doplněk stravy.

Panadol pro děti obsahuje paracetamol, látku 
proti bolesti (analgetikum) a ke snížení horečky 
(antipyretikum). Má jahodovou příchuť. Panadol 
pro děti je vhodný pro děti od 3 měsíců do 12 
let. Registrovaný léčivý přípravek.

559 Kč

665 Kč

165 Kč

199 Kč

149 Kč

181 Kč

129 Kč

156 Kč

KLOUBNÍ VÝŽIVA

36 pastilek

MÜLLEROVY PASTILKY
S ISLANDSKÝM LIŠEJNÍKEM

Müllerovy pastilky s islandským lišejníkem bez 
cukru jsou zdravotnickým prostředkem, který je 
určený ke zmírnění příznaků, doprovázejících na-
chlazení, infekce dutiny ústní, krku nebo horních 
cest dýchacích. Také jako úleva při chrapotu a při 
podrážděných hlasivkách. Vhodné pro děti od 4 
let, těhotné a kojící ženy. Zdravotnický prostředek.

95 Kč

110 Kč

CHRAPOT, HLASIVKY

akční nabídka

srpen 2022

100+20 tablet

GS VITAMIN C1000
SE ŠÍPKY

Doplněk stravy GS Vitamin C 1000 se šípky ob-
sahuje vitamin C. Přípravek je ve speciální tab-
letě Time-Release, která zajišťuje jeho postup-
né uvolňování a je obohacen o šípky. Výrobek 
je bez cukru, bez laktózy a bez lepku. Doplněk 
stravy.

VITAMÍNY

225 Kč

270 Kč

HOREČKA, BOLEST

www.nemlib.cz

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

NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNA – výdejna Husova ul. (u hlavní vrátnice) Po–Pá 7.30–15.00 (polední přestávka 12.00-12.30 je zavřeno)


