
www.nemlib.czUvedené slevy platí od 1. 12. do 31. 12. 2022 nebo do vyprodání zásob!

CENTRUM  
MULTIVITAMÍN

60+30 tablet pro ženy / muže
Tento přípravek obsahuje rybí tuk bez příchuti 
vyrobený přímo v Norsku, je vyroben z tresčích 
jater nejvyšší kvality s vysokým obsahem omega 
3 mastných kyselin a vitamínů D, A a E. Doplněk 
stravy.

250 ml

 MÖLLERS OMEGA 3  
NATUR OLEJ

MOZEK, SDRCE, IMUNITA
MULTIVITAMÍNY, MINERÁLY

9×8 ks v plechové krabici

MEGAFYT KOLEKCE ČAJŮ
SVÁTEČNÍ / KOUZELNÁ

Sváteční kolekce obsahuje čaje: ovocné – Jahoda 
s aronií, Svěží ovoce, Ovocný crumble, Šťavnaté 
jablko, Brusinka s bezinkou, bílý – Bílé kouzlo, čer-
ný – Kouzlo Indie a bylinné – Mateřídouška, Vůně 
bylin. Kouzelná kolekce obsahuje čaje: ovocné – 
Půlnoční, Zázvor s citronem a chilli, Zimní kouzlo, 
Ovocný sen, Ovocný crumble, bílý – Bílé kouzlo  
a bylinné – Vůně bylin, Detox. čaj. směs a Pečené 
jablko. Doplněk stravy.

ČAJE

akční nabídka

prosinec 2022

Lék Iberogast je tzv. fytofarmakum, které ulevuje 
od bolesti žaludku nebo břicha, nadýmá ní, nevol-
nosti, pocitu plnosti nebo křečí v břiše. Díky své-
mu komplexní mu působení přináší úlevu od celé 
řady příznaků. Registrovaný léčivý přípravek.

kapky 100 / 50 / 20 ml

IBEROGAST  
PERORÁLNÍ KAPKY

ZAŽÍVÁNÍ

120+30 tobolek, dárkové balení

BETAGLUKAN IMU+ 200 MG 
+ FORTE 250 MG

Betaglukan IMU obsahuje přírodní betaglukany, 
vlákninu inulín a vitamin D. Vitamin D přispívá  
k normální funkci imunitního systému. Betaglukan 
Forte obsahuje přírodní betaglukany a vitaminy C 
a D, které přispívají k normální funkci imunitního 
systému. Doplněk stravy.

IMUNITA

GENERICA
DUO DETOX HERBAL

30 tablet
Přípravek je určen pro komplexní detoxikaci orga-
nizmu přírodní cestou. Obsahuje kombinaci dvou 
přírodních látek, extraktu z artyčoku a patento-
vaného extraktu z brokolice BroccoRaphanin®.  
Doplněk stravy.

Tyto přípravky jsou kompletními multivitamíny  
s vitaminy, minerály a stopovými prvky, které byly 
vytvořeny speciálně pro potřeby moderních žen / 
mužů. Doplněk stravy.

METABOLIZMUS, DETOX

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

275 Kč

336 Kč

289 Kč

370 Kč

109 Kč

159 Kč

505 Kč

655 Kč

489 Kč

553 Kč

429 Kč

509 Kč

100 ml

299 Kč

369 Kč

50 ml

149 Kč

189 Kč

20 ml

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.

Přejeme Vám klidné prožití vánočních  
svátků a pevné zdraví v roce 2023! 

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. 12. do 30. 12. 2022 nebo do vyprodání zásob!

EUCERIN TAŠTIČKY 
vánoční dárkové balení

různé druhy
obsahuje zvýšenou dávku minerálů obohacených 
o vitamín D3, B6, K a biotin. Zinek přispívá k ochra-
ně buněk před oxidativním stresem, k udržení nor-
málního stavu vlasů. Hořčík přispívá k normální 
činnosti svalů a nervové soustavy. Vápník přispívá 
k udržení normálního stavu kostí. Doplněk stravy.

100+30 tablet, dárek 2022

GS VÁPNÍK, HOŘČÍK,  
ZINEK PREMIUM

VITAMÍNY, MINERÁLY

100+20 tablet, dárek 2022

GS VITAMIN  
C1000 SE ŠÍPKY

Vitamin C přispívá k: normální funkci imunitního 
systému, ochraně buněk proti oxidačnímu stresu, 
ke snížení míry únavy a vyčerpání, normální psy-
chické činnosti, normální činnosti nervové sousta-
vy. Výrobek je bez cukru, bez laktózy a bez lepku.  
Doplněk stravy.

VITAMÍNY

akční nabídka

prosinec 2022

Cemio Kamzík je špičkový kloubní přípravek, který 
jako jediný v České republice obsahuje kombinaci 
dvou typů kolagenu a vitamínu C pro klouby, vazy, 
šlachy i kloubní chrupavky. Doplněk stravy.

60 kapslí

CEMIO  
KAMZÍK

KLOUBNÍ VÝŽIVA

chaloupka / koule 50 ks 

RAKYTNÍČEK  
ŽELATINKY

Obsahují 20 % ovocné šťávy a každá želatinka  
v sobě dále ukrývá 9 aktivních vitaminů a rakyt-
ník, tedy perfektní kombinaci pro posílení dětské 
imunity. Doplněk stravy.

MULTIVITAMÍNY

GS CONDRO  
DIAMANT

100+50 tablet, dárek 2022
Revoluční komplex Diamant Fortescin obsahuje 
vitamin C a extrakt z plodu Kaštanu koňského. Vi-
tamin C přispívá k normální tvorbě kolagenu pro 
normální funkci chrupavek a kostí. Kaštan koňský 
je antioxidant a podporuje normální činnost klou-
bů. Doplněk stravy.

Eucerin patří mezi celosvětovou špičku ve svém 
oboru. Výzkum a vývoj svých přípravků zakládá 
na nejnovějších vědeckých poznatcích a úzké 
spolupráci s dermatology. Díky tomu nabízí pro-
dukty s medicínským přesahem, které reflektují 
moderní požadavky, splňují nejvyšší dermato-
logické standardy a respektují potřeby různých 
typů pleti i pokožky. Dermokosmetika.

KLOUBNÍ VÝŽIVA

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

199 Kč

237 Kč

219 Kč

263 Kč

169 Kč

204 Kč

375 Kč

446 Kč

559 Kč

666 Kč

30 %

SLEVA

249 Kč

296 Kč

Přejeme Vám klidné prožití vánočních  
svátků a pevné zdraví v roce 2023! 

www.nemlib.cz

199 Kč

242 Kč

PÉČE O PLEŤ


