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

NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNA a prodejna zdravotnický
ch
potřeb (naproti PIO) Po–Pá 7.30–17.30, So 8.00–1
6.00

PROBICUS PREMIUM
GENERICA

IBALGIN
400 MG

K IMUNITA

PROBIOTIKA

BOLEST

SRDCE, MOZE

RAKYTNÍČEK+ŽELATINKY
VÁNOČNÍ KOULE

GUTTALAX
5 MG

GS OMEGA 3 CITRUS +
VITAMIN D3

NY PRO DĚTI

Y, KOSTI
IMUNITA, SVAL

MULTIVITAMÍ

ZÁCPA

VITAMIN D3
OLIVA 1000 IU

109 Kč

69 Kč
187 Kč

149 Kč

292 Kč

147 Kč

259 Kč

245 Kč

125 Kč

229 Kč

199 Kč

109 Kč

100 potahovaných tablet

15 kapslí

100 + 50 kapslí

20 tablet

50 ks různé druhy

60 kapslí

IBALGIN® 400 mg pomáhá při léčbě mírných až
středně silných bolestí různého původu. Ibalgin® 400 mg má protizánětlivý účinek a snižuje horečku. Registrovaný léčivý přípravek.

Tento přípravek ve formě rostlinných kapslí obsahuje vyváženou kombinaci 5 vzájemně kompatibilních kmenů živých lyofilizovaných bakterií
mléčného kvašení rodu Lactobacillus a Bifidobacterium doplněnou o fruktooligosacharidy (prebiotickou vlákninu) a vitamin B6. Doplněk stravy.

GS Omega 3 Citrus s rybím olejem ve formě tobolek obsahuje Omega-3 nenasycené mastné
kyseliny – DHA a EPA – v přirozené formě. Navíc
je obohacený o vitamin D3. Citrusová příchuť, bez
pachuti z ryb. Výrobek je bez cukru, bez lepku
a bez laktózy. Doplněk stravy.

Tento přípravek se používá k léčbě akutní zácpy
nebo k občasnému použití pro usnadnění vyprázdnění při chronické zácpě. Registrovaný léčivý přípravek.

Obsahují 20 % ovocné šťávy a každá želatinka
v sobě dále ukrývá 9 aktivních vitaminů a rakytník, tedy perfektní kombinaci pro posílení dětské
imunity. Želatinky neobsahují konzervanty, sladidla, ani přidaná barviva. Doplněk stravy.

Tento přípravek obsahuje vitamin D v extra panenském olivovém oleji. Vitamin D podporuje přirozenou obranyschopnost, přispívá k normálnímu
vstřebávání/využití vápníku a fosforu, podporuje
normální činnosti svalů, udržuje normálního stavu kostí a zubů. Doplněk stravy.

TEREZIA NEKAŠLI 100%
přírodní bylinný sirup

DOLGIT
50MG/G

COLDREX MAXGRIP
CITRON / LESNÍ OVOCE

ZINAVIT 600
GENERICA

APO-LACTOBACILLUS
10 PLUS

BIOGAIA
PRODENTIS

LY

NERÁ
VITAMÍNY, MI

LAZENÍ
CHŘIPKA, NACH

BOLEST

KAŠEL

Ě

LAKTOBACILY

ZUBY A DÁSN

259 Kč

219 Kč
99 Kč

46 Kč

188 Kč

272 Kč

149 Kč

215 Kč

249 Kč

103 Kč

273 Kč

169 Kč

225 Kč

150 ml

krém 150 g

14 rozpustných sáčků

40 nebo 120 cucavých tablet

Sirup NEKAŠLI je bylinkovým pohlazením pro
podrážděný krk v období nachlazení. Obsahuje
6 extraktů (jitrocel, šípky, máta, lipový květ, mateřídouška a smrk). Pomáhá zmírnit příznaky spojené s nachlazením, jako je například kašel, bolest
v krku, podráždění hlasivek či chrapot. Zdravotnický prostředek.

DOLGIT KRÉM je účinný v místní léčbě revmatických i nerevmatických bolestí pohybového systému. Je určen k místní léčbě poranění pohybového ústrojí, jako je zhmoždění, výron, vymknutí,
vykloubení a namožení svalu, při sportu nebo při
nehodách. Registrovaný léčivý přípravek.

Tento přípravek obsahuje paracetamol, lék proti
bolesti a horečce, který odstraňuje bolesti v krku,
bolesti hlavy, svalů i kloubů a snižuje horečku.
V přípravku je obsažen v maximální dávce. Přípravek též obsahuje vitamin C. Registrovaný léčivý přípravek.

Zinavit 600 jsou cucavé tablety s příchutí pomeranče. Výrobek obsahuje minerál zinek a vitamín
C. Komfortní forma cucavých pastilek, bez nutnosti zapíjení. Přípravek přispívá ke správnému fungování imunity. Doplněk stravy.

20 pastilek

APO-Lactobacillus 10 plus obsahuje kombinaci 10
probiotických kmenů v 1 kapsli, navíc doplněných
o extrakt z brusinek CranRich. Živnou půdu pro
probiotické bakterie tvoří přidané fruktooligosacharidy. Doplněk stravy.

Tento přípravek slouží pro péči o ústní mikrobiotu. Zuby a dásně obsahují živé bakterie Limosilactobacillus reuteri Prodentis®, které pomáhají
doplňovat prospěšné bakterie v dutině ústní.
Díky mátové příchuti poskytují svěží pocit v ústech. Bez nutnosti zapíjení. Doplněk stravy.

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.

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. 11. do 30. 11. 2022 nebo do vyprodání zásob!

219 Kč

30 kapslí

www.nemlib.cz

Uvedené slevy platí od 1. 11. do 30. 11. 2022 nebo do vyprodání zásob!

www.nemlib.cz

