
LADIVAL® OF 50 
sprej pro děti 200 ml 

FENISTIL® GEL 50 g  

ANALERGIN 
30 tablet

+ Ladival® alergická pokožka 
gel po opalování 200 ml zdarma*  
n Ochrana před sluncem pro 
    citlivou pokožku dětí a batolat
n Trojnásobná ochrana  
    UVA - UVB + IRA 
n Voděodolný
Kosmetický přípravek. * Za 0,01 Kč

Rychlá a účinná úleva od 
svědivé podrážděné pokožky 
různého původu:  
n Svědivá vyrážka 
n Poštípaní hmyzem 
n Spálení od slunce 
n Povrchové popáleniny 
n Kopřivka
n V akci také: Fenistil® gel 30 g 
    175 Kč 195 Kč (–20 Kč)

n Ke zmírnění nosních 
    a očních příznaků 
    sezónní a celoroční
    alergické rýmy 
n Ke zmírnění příznaků 
    chronické kopřivky 
    nejasného původu

Lék k vnitřnímu užití  
s účinnou látkou cetirizin.  
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. 

Léky k zevnímu použití. Obsahují dimetindeni 
maleas. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. 

Běžná cena 674,- Kč

399,- Kč
Ušetříte 275,- Kč

Běžná cena 279,- Kč

239,- Kč
Ušetříte 40,- Kč

Běžná cena 119,- Kč

99,- Kč
Ušetříte 20,- Kč

REPELENT PREDATOR 
FORTE 150 ml  

BRUFEN® 400 FORTE 
100 tablet  

ALLERGODIL® 6 ml  

n Repelentní sprej proti komárům a klíšťatům  
n Aplikace na pokožku i oděv 
n Zvýšený obsah účinných látek
n Doba účinnosti 4–6 hodin  
n Vhodné pro děti od 2 let
n V akci také více druhů sprejů  
    Repelent Predator za ceny od 95 Kč
Repelenty. Používejte biocidy bezpečným způsobem. 
Čtěte pečlivě příbalovou informaci

n Poskytuje úlevu od bolesti hlavy,  
    zad, kloubů i zubů
n Pomáhá při podvrtnutí, natažení  
    svalů a působí protizánětlivě
n V akci také: Brufen® 400, 30 tablet 
    49 Kč 69 Kč (-20 Kč)
Léky k vnitřnímu užití s účinnou 
látkou ibuprofen. Čtěte pečlivě 
příbalovou informaci.

Oční kapky
n Léčí příznaky alergické rýmy jako svě- 
   dění, kýchání a vodnatý výtok z nosu
n Vhodný od 6 let
n V akci také: Allergodil® nosní sprej 
    10 ml 155 Kč 199 Kč (–44 Kč)
Allergodil oční kapky, roztok a Allergodil 1 mg/ml, 
nosní sprej, roztok jsou léčivé přípravky k očnímu  
a nosnímu podání s léčivou látkou azelastin 
hydrochlorid. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Běžná cena 169,- Kč

135,- Kč
Ušetříte 34,- Kč

Běžná cena 154,- Kč

99,- Kč
Ušetříte 55,- Kč

Běžná cena 179,- Kč

139,- Kč
Ušetříte 40,- Kč

Akční slevy v Lékárnách DUO
V s e t í n s k é  n e m o c n i c e  a . s .Léto 2019



IMODIUM® RAPID 2 mg

DUPHALAC roztok 500ml

ATARALGIN® 50 tbl

BIOPRON®FORTE

OMEGA-3 FORTE 

Tablety dispergovatelné v ústech 
6 tablet 
OKAMŽITÁ POMOC PŘI PRŮJMU 
n Okamžitě se rozpouští na jazyku
n Neovlivňuje přirozenou střevní 
    mikroflóru
n V akci také: Imodium® 
    20 tvrdých tobolek 
    155 Kč, 185 Kč (-30 Kč)

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

Léčivý přípravek k vnitřnímu 
užití s léčivou látkou 
laktulóza. 

n Tlumí bolest hlavy, krční 
    páteře a zad
n Snižuje svalové napětí
n Snižuje emoční a psychické napětí

30 + 10 tobolek 
n Pro náhlé situace nejen na cestách
n 3 složky = trojitá obnova střevní 
   mikroflóry

1000 mg 180 tobolek
n Vysoká dávka omega-3 
   prémiové kvality pro 
   zdravé srdce, mozek a zrak

Lék k vnitřnímu užití.  
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Doplněk stravy. (1 tobolka/4,98 Kč)

Doplněk stravy,  
(1 tobolka/1,38 Kč).

Běžná cena 105,- Kč

95,- Kč
Ušetříte 10,- Kč

Běžná cena 179,- Kč

110,- Kč
Ušetříte 69,- Kč

Běžná cena 199,- Kč

169,- Kč
Ušetříte 30,- Kč

Běžná cena 285,- Kč

249,- Kč
Ušetříte 36,- Kč

Běžná cena 299,- Kč

249,- Kč
Ušetříte 50,- Kč

MAGNESII LACTICI 100 tbl.  

AULIN GEL 50 g, 100 g   

COLAFIT 
60 kostiček    

n Jedna tableta obsahuje 500 mg  
    laktátu hořčíku pro lepší vstřebávání 
n Čistý organický hořčík bez příměsí
n Vhodný pro těhotné a kojící. 
Lék s účinnou látkou 
magnesii lactas dihydricus 
k vnitřnímu užití. 
Pečlivě čtěte příbalovou 
informaci.

Gel proti bolesti  
pohybového aparátu  
n Citelně ulevuje od bolesti
n Působí proti zánětu
n Nevysušuje pokožku  

n Čistý krystalický kolagen 
    ve formě měkkých, 
    snadno polykatelných 
    kostiček  
n Balení na 2 měsíce užívání
n Bez barviv a přídavných 
    látek

Doplněk stravy. (1 kostička/5,65 Kč)

Od lékaře domů přes Lékárny DUO!

Běžná cena 129,- Kč

99,- Kč
Ušetříte 30,- Kč

Běžná cena 159,- Kč

50 g 125,- Kč
Ušetříte 34,- Kč

Běžná cena 439,- Kč

339,- Kč
Ušetříte 100,- Kč

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje loperamid- 
-hydrochlorid a je k perorálnímu podání. 
Před užitím si pečlivě přečtěte příbalovou 
informaci.

Běžná cena 229,- Kč

100 g 189,- Kč
Ušetříte 40,- Kč

Lék ke kožnímu podání. 
Obsahuje nimesulid. 
Čtěte pečlivě příbalový leták.

n Nabídka platí od 1. června do 31. července 2019 nebo do vyprodání zásob.  
n Účinky a způsob použití produktů konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. 
n Prostudujte pečlivě příbalový leták. 
n Cílem této nabídky není podpora zvýšeného užívání léčiv.

Lékárny DUO Vsetínské nemocnice a.s. 
OTEVÍRACÍ DOBA POLIKLINIKA 
Pondělí až pátek 7.00 – 17.00 hod.  
Nemocniční 945 n Vsetín n tel.: 571 419 296 
OTEVÍRACÍ DOBA NEMOCNICE 
Pondělí až pátek 7.00 – 15.30 hod.  
Nemocniční 955 n Vsetín n tel.: 571 818 690 

www.nemocnice-vs.cz


