Od lékaře domů přes Lékárny DUO!

Akční slevy v Lékárnách DUO
pro listopad a prosinec 2017

Lékárna DUO v poliklinice bude otevřena také o státních svátcích
25. a 26. prosince 2017 v době od 8.00 do 14.00 hodin
MULTIVITAMINY

MULTIVITAMINY

Centrum A-Z vánoční balení
100 + 30 tablet NAVÍC

Centrum SILVER vánoční balení
100 + 30 tablet NAVÍC

• kompletní multivitamin s minerály a stopovými
prvky
• limitované vánoční balení – měsíc užívání navíc

• kompletní multivitamin s minerály a stopovými
prvky
• limitované vánoční balení – měsíc užívání navíc

499,Doplňky stravy.

598,- *

KLOUBY

529,Doplňky stravy.

629,- *

GS Condro® DIAMANT
100 + 50 tablet NAVÍC

• mimořádná síla glukosamin
sulfátu v denní dávce

Doplňky stravy.

569,1198,- *

MINERÁLY

BOLEST

RÝMA, NACHLAZENÍ

Magne B6 Forte, 50 tablet

Ibalgin 400, 100 tablet

Muconasal® Plus nosní sprej,
roztok 10 ml

®

• obsahují citrát hořčíku pro účinné doplnění
hořčíku
• hořčík a vitamin B6 přispívají ke snížení míry
únavy a vyčerpání a k normální
psychické činnosti

165,-

Doplňky stravy.

192,- *

• rychle, účinně
a dlouhodobě
uvolňuje nos při rýmě
a nachlazení
• navíc obsahuje
i éterické oleje
z máty a eukalyptu,
které umocní zážitek
z volného dýchání
• vhodný pro dospělé,
dospívající a děti
od 6 let

Růžový Ibalgin® je jen
jeden.
Účinné analgetikum:
• pomáhá při bolesti
hlavy, zubů, zad,
svalů, kloubů
a menstruační bolesti,
• snižuje horečku, tlumí
zánět,
• pro dospělé
a dospívající od 12 let.

Obsahuje ibuprofenum. Lék k vnitřnímu
užití. Čtěte pečlivě příbalový leták.

109,145,- *

Obsahuje tramazolini hydrochloridum.
Lék k podání do nosu. Pečlivě si pročtěte
příbalový leták.

89,115,- *

Od lékaře domů přes Lékárny DUO!
www.duolekarna.cz | www.nemocnice-vs.cz

CHŘIPKA, NACHLAZENÍ

CHŘIPKA, NACHLAZENÍ

PÉČE O ZUBNÍ NÁHRADU

Theraflu 500 mg/100 mg/6,1 mg
16 tobolek +*TEPLOMĚR

Coldrex Horký nápoj Citron,
14 sáčků

Corega Original extra silný,
40 g + čisticí

Efektivní úleva od příznaků chřipky
a nachlazení ve formě tobolek.
pomáhá při:
• mírné nebo středně silné bolesti,
• horečce,
• ucpaném nosu,
• a při vlhkém, produktivním kašli.

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.
* Navíc teploměr za 0,01 Kč.

119,135,- *

• horký nápoj pro účinnou úlevu od příznaků chřipky
a nachlazení
• kombinace tří účinných látek odstraňuje bolesti
hlavy, svalů a kloubů, bolesti v krku, uvolňuje
ucpaný nos a snižuje horečku
Lék k vnitřnímu užití. Pečlivě si pročtěte
příbalový leták.

159,199,- *

• pevná fixace zubní náhrady po celý den
• pomáhá předcházet ulpívání zbytků jídla
• neobsahuje zinek
Zdravotnické prostředky.
* Dárek praktická dóza za 0,01 Kč.

PROBIOTIKA

PROBIOTIKA

TRÁVICÍ ÚSTROJÍ

Swiss LAKTOBACILY „5“
33 kapslí

Swiss LAKTOBACÍLKY
dětské třešňové pastilky, 33 kapslí

Espumisan® 40 mg,
50 měkkých tobolek

• doporučují se při užívání
antibiotik
• total protection –
ochrana bakterií
pro maximální efekt
od výroby až po trávicí
trakt
• kvalita ověřena –
min. 6 miliard aktivních
bakterií na konci
trvanlivosti
• složení vhodné
pro všechny věkové
kategorie

• doporučují se při užívání
antibiotik
• total protection –
ochrana bakterií
pro maximální efekt
od výroby až po trávicí
trakt
• kvalita ověřena –
min. 6 miliard aktivních
bakterií na konci
trvanlivosti
• složení vhodné
pro všechny věkové
kategorie

199,229,- *

Doplňky stravy.

184,- *

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje simetikon.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

V akci také: Espumisan® 40 mg, 100
měkkých tobolek 155,- 179,-

KAŠEL

KAŠEL

ACC LONG 600 mg,
10 šumivých tablet

Stoptussin sirup, 180 ml

Stoptussin® kapky, 50 ml

• díky kombinaci
dvou účinných
látek zastaví
dráždivý kašel
a zároveň
napomáhá
odkašlávání
• k užití u dětí
od 6 měsíců

• díky kombinaci
dvou účinných
látek zastaví
dráždivý kašel
a zároveň
napomáhá
odkašlávání
• k užití u dětí
od 6 měsíců

®

Léky k vnitřnímu užití s účinnou látkou
acetylcystein. Pečlivě si pročtěte příbalový
leták.

125,139,- *

89,99,- *

KAŠEL
®

• stačí 1 tableta 1× denně
• rozpouští hlen v dýchacích cestách a usnadňuje
vykašlávání
• rychle vám uleví
• pro dospělé a dospívající od 14 let

218,- *

Máte někdy pocit, že je vaše břicho jako balón?
• pomáhá účinně snižovat množství plynu ve střevě
• vhodný i pro děti od 6 let a těhotné ženy

149,Doplňky stravy.

169,-

Léky k vnitřnímu užití. Pečlivě si pročtěte
příbalový leták.

129,150,- *

Léky k vnitřnímu užití. Pečlivě si pročtěte
příbalový leták.

* Obvyklá prodejní cena. Nabídka platí od 13. 11. 2017 do 31. 12. 2017. Prostudujte pečlivě příbalový leták. Účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem.
Cílem této nabídky není podpora zvýšeného užívání léčiv. Uvedené ceny jsou doporučené. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

119,140,- *

