
ve Vsetínské nemocnici a v poliklinice

Od lékaře domů přes Lékárny DUO!

Více než 600 léků zcela bez doplatku 
a mnohé další až s 50% slevou na doplatku 
pro držitele klientských karet*

Akční ceny roku 2018
pro klienty Lékáren DUO

WOBENZYM 200 tbl., 800 tbl.

Naše cena 200 tbl.Naše cena 200 tbl.

830 Kč

Běžná cena 200 tbl.
950 Kč

Naše cena 800 tbl.Naše cena 800 tbl.

2 599 Kč

Běžná cena 800 tbl.
2 850 Kč

Posiluje oslabenou imunitu n Urychluje hojení po úrazech a opera-
cích n Brání opakování gynekologických mykóz a dalších zánětů

HEMAGEL 5 g
Unikátní gel pro dezinfekci a urychlení hojení ran jako jsou odřeniny, 

popáleniny, řezné a  sečné rány, pooperační rány, chronické rány 
(bércové vředy, diabetická noha, proleženiny).Pečlivě čtěte příbalovou 

informaci. Léčivý přípra-
vek k vnitřnímu užití.

Zdravotnický prostředek.

Běžná cena
159 Kč

Naše cena

139 Kč
Běžná cena Naše cenaNaše cena

 Brání opakování gynekologických mykóz a dalších zánětů

informaci. Léčivý přípra-

* Plnou slevu 50 % lze poskytnout v případě, že tato sleva nebude vyšší než povolená regulovaná obchodní přirážka lékárny. 
V ostatních případech pacient hradí legislativou povolený minimální doplatek. Platnost letáku od 20. dubna do 31. prosince 2018.

Akční ceny roku 2018
pro klienty Lékáren DUO
Akční ceny roku 2018
pro klienty Lékáren DUO
Akční ceny roku 2018

HEMAGEL 5 g
Unikátní gel pro dezinfekci a urychlení hojení ran jako jsou odřeniny, 

e-mail: duolekarna@nemocnice-vs.cz
www.duolekarna.cz

   NEMOCNICE Otevírací doba lékárny: 
    po–pá 7.00 – 15.30 hod.
 Nemocniční 955, 755 01 Vsetín  

 tel.: 571 818 690

   POLIKLINIKA    
Otevírací doba lékárny:  

    po–pá 7.00 – 17.00 hod. 
Nemocniční 945, 755 01 Vsetín   

tel.: 571 419 296 
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Naše cena Naše cena 

100 Kč

Běžná cena 
279 Kč

TANTUM VERDE 
20 pastilek

DUPHALAC roztok 500ml CURAPROX 
zubní kartáčky 3ks
n Ultra soft 5460  
n Super soft 3960
n Soft 1560 

LEVOPRONT kapky 60mg/ml 15ml

Působí proti bolesti  
a zánětu v krku a dutině 
ústní. Pastilky ve čtyřech 
příchutích pro děti  
od 6 let a dospělé. 

Léčivý přípravek s účinnou 
látkou benzydamin-hydro-
chlorid k místnímu užití  
v ústech a v krku. Pečlivě 
čtěte příbalovou informaci.

Léčí zácpu u dětí a dospělých. 
Přispívá k rovnováze střevní 
mikroflóry. Změkčuje stolici 
a tím může být též prospěšný 
při hemoroidech, po zákroku na 
tlustém střevě nebo konečníku. 
Může být používán dlouhodobě, 
není návykový. Bezpečný pro 
diabetiky, těhotné ženy, kojící 
matky, seniory, děti a kojence 
> 1 měsíc. 

Léčivý přípravek k vnitřnímu užití 
s léčivou látkou laktulóza. 

Jemné CUREN vlákna, hustě 
seřazené v malé hlavičce 
kartáčku, čistí velmi účinně 
a zároveň jsou mimořádně 
šetrné k dásním. 

HYLO EYE CARE – individuální péče o Vaše oči. 
Přípravky určené  k ošetření a léčbě syndromu suchého oka.

Rychlá a bezpečná úleva od 
suchého kašle. Lék určený pro 
dospělé a děti od 2 let, vhodný 
i pro alergiky. Při tlumení kašle 
působí přímo v dýchacích 
cestách bez nežádoucího 
ovlivnění mozku. Netlumí 
funkce dýchacích cest. Kapky 
s příchutí lesního ovoce.

Léčivou látkou přípravku je 
levodropropizin. Lék k vnitřnímu 
užití. Čtěte pečlivě příbalovou 
informaci.

Běžná cena
159 Kč

Naše cenaNaše cena

125 Kč

Běžná cena
179 Kč

Naše cenaNaše cena

110 Kč
Běžná cena
259 Kč

Naše cenaNaše cena

220 Kč

HYLO FRESH®
HYLO COMOD®

HYLO®GEL
HYLO CARE®
HYLO®DUAL

Běžná cena
220 Kč

Naše cenaNaše cena

179 Kč
330 Kč 249 Kč
350 Kč 265 Kč
350 Kč 265 Kč
350 Kč 265 Kč

Běžná cena
120 Kč

Naše cenaNaše cena

95 Kč

Zdravotnický prostředek.

www.duolekarna.cz | www.nemocnice-vs.cz 

LUTAX 10 PLUS  30cps.
Doplněk stravy s vitamíny, minerály, omega-3 mastnými 

kyselinami, antokyanidiny, luteinem a zeaxantinem. Speciálně 
navržen pro udržení normálního stavu zraku. Obsažené 

vitamíny C, E, a mine-
rály měď a zinek 
přispívají k ochraně 
buněk před oxida-
tivním stresem.

Doplněk stravy.

DUPHALAC 

Jemné CUREN vlákna, hustě 

Běžná cena

HYLO EYE CARE – individuální péče o Vaše oči. HYLO EYE CARE – individuální péče o Vaše oči. HYLO EYE CARE – individuální péče o Vaše oči. 

Léčí zácpu u dětí a dospělých. 




