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Preventan® Clasic s příchutí MedPharma Vitamin C

90 tablet 500 mg s šípky 100 tablet + 7 zdarma

◊ pro dlouhodobou podporu imunity
◊ originální patentovaná látka ProteQuine® a vitamin C, který přispívá
k normální funkci imunitního systému
◊ speciální forma cucavých tablet
◊ ověřeno více než 20 lety zkušeností
dětí i dospělých
◊ balení na 3 měsíce
Doplněk stravy.

V nabídce také
Preventan® Akut 30 tablet
Preventan® Junior 90 tablet

190,460,-

159,369,-

399,495,-

NatureVia ImunoHelp

60 kapslí

◊ vitamin C přispívá ke správné funkci obranyschopnosti organismu, snížení míry únavy
a vyčerpání a k normální tvorbě kolagenu
◊ vitamin C přispívá k ochraně buněk před oxidativním stresem a zvyšuje vstřebávání železa

V nabídce také
MedPharma Vitamin C 1000 mg s šípky
100 tablet + 7 zdarma
210,-

V nabídce také
NatureVia ImunoHelp 30 kapslí

195,-

239,-

159,-

Brufen 400mg

295,-

100 tablet

V nabídce také
Brufen 400mg 30 tablet		
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76,-

59,-

139,174,-

140,-

50 želé
◊ želé multivitaminy pro děti s příchutí černého bezu obsahující
komplex 11 vitamínů a minerálů
◊ s vysokým obsahem vitaminů
DaC

Doplněk stravy.
Neslouží jako náhrada pestré a vyvážené stravy.

V nabídce také
Vibovit Farma 50 želé

188,-

149,-

159,198,-

Corega Max Control

◊ úleva od bolesti hlavy, migrény, zubů,
šíje, zad, kloubů a při chřipkových
onemocněních
◊ snižuje horečku

Brufen 400mg potahované tablety je léčivý přípravek k vnitřnímu
užití s léčivou látkou ibuprofen.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

169,-

Vibovit Imunity

Komplex vitaminů C a D3, rostlinných extraktů
a vysoké dávky organicky vázaného zinku pro:
◊ podporu imunity a přirozené obranyschopnosti
◊ zdraví horních cest dýchacích
◊ snížení únavy a vyčerpání
◊ ochranu buněk před oxidativním stresem

Doplněk stravy.

109,-

Doplněk stravy.

◊
◊
◊

40g
+ Corega Antibakteriální
tablety 6ks zdarma

pevná fixace zubní náhrady
pomáhá bránit ulpívání zbytků jídla pod náhradou
tryska pro přesnou aplikaci
◊ bez zinku
◊ ke každému balení Corega Anti
bakteriální tablety 6ks zdarma

Zdravotnický prostředek.

V nabídce také
Corega Bez příchuti extra silný 40g
Corega Original extra silný 40g

112,112,-

99,99,-

115,129,-
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Lavekan 80mg

28 kapslí

Procto-Glyvenol® rektální čípky

10 čípků

◊ Lavekan 80mg je lék s obsahem
patentované levandulové silice Silexan® k léčbě přechodných úzkostných nálad. Ty se mohou projevit
též jako napětí a neklid, neustálé
obavy a kolotoč myšlenek,problémy
s koncentrací, narušení spánku, bušení srdce, bolesti hlavy, zad nebo
žaludku a další.

269,-

Lavekan 80 mg měkké tobolky je léčivý přípravek
s obsahem levandulové silice k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

326,-

◊ lék pro lokální léčbu vnitřních
a vnějších hemoroidů
◊ ulevuje od bolesti, svědění a štípání a zároveň zmírňuje zánět

Procto-Glyvenol® 400 mg + 40 mg čípky. Procto-Glyvenol® 50 mg/g
+ 20 mg/g rektální krém. Volně prodejné léky k rektálnímu podání.
Před použitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci.

V nabídce také
Procto-Glyvenol® rektální krém 30g
		
197,- 159,Procto-Glyvenol® Soft vlhčené ubrousky 30ks		
Kosmetický
přípravek.
		
85,69,-

Condrosulf 400mg
Thealoz Duo
tvrdé tobolky 60 tvrdých tobolek

V nabídce také
Condrosulf 400mg 180 tvrdých tobolek
1 236,-

999,-

349,510,-

NEMOCNIČNÍ
LÉKÁRNY

www.kzcr.eu
◊ široký sortiment léčivých přípravků
a doplňků stravy
◊ pestrá příprava léčivých přípravků
včetně očních kapek

197,-

10ml

◊ hydratuje, lubrikuje a regeneruje povrch oka při
léčbě středně závažného a závažného syndromu
suchého oka
◊ bez konzervačních látek a vhodné pro nositele
kontaktních čoček
◊ použití až 3 měsíce po prvním otevření

◊ lék účinný v léčbě artrózy kolene,
kyčle a kloubů prstů ruky
◊ obvykle se užívá 2x ročně po dobu
2-3 měsíců

Léčivý přípravek s účinnou látkou chondroitin sulfát k
perorálnímu podání. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

159,-

259,-

Zdravotnický prostředek.

305,-

DĚČÍN

budova C, suterén
U Nemocnice 1, 405 99 Děčín II
Tel.: 412 705 440 | e-mail: lekarna.dc@kzcr.eu
Provozní doba: pondělí—pátek 7.00 — 15.30

ÚSTÍ NAD LABEM

Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: 477 112 147 | e-mail: lekarna.ulv@kzcr.eu
Provozní doba: pondělí—pátek 7.30 — 16.00

ÚSTÍ NAD LABEM

V Podhájí 500/23
400 01 Ústí nad Labem
Tel.: 477 112 135 | e-mail: lekarna.ulv@kzcr.eu
Provozní doba: pondělí—pátek 7.30 — 15.30

TEPLICE

budova A, vchod z ulice U Nemocnice
Duchcovská 53, 415 01 Teplice
Tel.: 417 519 679 | e-mail: lekarna.tpv@kzcr.eu
Provozní doba: pondělí—pátek 7.30 — 17.00

MOST

pavilon A, Poliklinika, vstupní hala
J. E. Purkyně 270, 434 64 Most
Tel.: 478 032 540 | e-mail: lekarna.mov@kzcr.eu
Provozní doba: pondělí—pátek 7.30 — 17.00

CHOMUTOV

budova vedle VZP, vchod z Edisonovy ulice
Kochova 1185, 430 12 Chomutov
Tel.: 474 447 248 | e-mail: lekarna.cv@kzcr.eu
Provozní doba: pondělí—pátek 7.30 — 18.00

LITOMĚŘICE

Žitenická 2084
412 01 Litoměřice
Tel.: 416 723 505 | e-mail: lekarna@nemocnice-lt.cz
Provozní doba: pondělí—pátek 7.30 — 17.00

Nabídka platí od 1. 9. do 31. 10. 2021 nebo do vyprodání zásob. Před použitím si vždy pečlivě prostudujte příbalový leták. Účinky a použití léků konzultujte s lékařem nebo lékárníkem. Dávkování léčivých přípravků se řídí informacemi uvedenými v příbalovém letáku a pokyny lékaře, případně lékárníka. Užívejte léčivé přípravky pouze tehdy, pokud pociťujete
příznaky, pro které jsou určeny, a po konzultaci s lékařem nebo lékárníkem. Cílem tohoto informačního letáku není zvýšení spotřeby, výdeje ani předepisování léčivých přípravků.
Nenabádáme Vás k nevhodnému ani neopodstatněnému užívání léků. Doplňky stravy nenahrazují různorodou a vyváženou stravu ani zdravý životní styl a jejich použití se řídí
údaji uvedenými na balení, nepřekračujte doporučenou denní dávku přípravku stanovenou výrobcem. Běžnou cenou se rozumí průměrná aktuální cena příslušného přípravku v
lékárnách (může být vzájemně odlišná), případně cena vyplývající z informací a sdělení distributora. Případné změny a tiskové chyby jsou vyhrazeny.
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