akční nabídka
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Centrum Silver

100+30 tablet
NAVÍC

Voltaren Emulgel

◊ Voltaren Emulgel působí přímo v místě bolesti trojím účinkem: uleví od bolesti, tlumí
zánět, zmenšuje otok                        
◊ při koupi dvou balení,
dárková vánoční taška navíc

◊ kompletní multivitamín s vitamíny, minerály a stopovými prvky,
speciálně pro osoby nad 50 let
◊ nyní v limitovaném vánočním
balíčku + měsíc užívání navíc

Doplňky stravy.

V nabídce také
Centrum AZ 100+30 tablet NAVÍC

695,-

599,-

629,730,-

Olynth® HA 1 mg/ml

nosní sprej, roztok

Pozorně si přečtěte příbalovou informaci. Voltaren Emulgel
10 mg/g gel a Voltaren Forte 20 mg/g gel jsou léky k vnějšímu
použití. Obsahují diclofenacum diethylaminum.

V nabídce také
Voltaren Forte gel 150g
Voltaren Forte gel 100g
Voltaren Forte gel 50g

469,357,220,-

379,279,179,-

V nabídce také
Olynth® HA 0,5 mg/ml nosní sprej, roztok
119,-

99,-

99,119,-

Robitussin antitussicum

na suchý dráždivý kašel
7,50 mg/5 ml, sirup

V nabídce také
Robitussin Expectorans 100ml, sirup 200,Robitussin Junior 100ml, sirup
165,-
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159,129,-

159,200,-

616,-

20x3mg
Mint, Eucalyptus, Orange&Honey
◊ působí proti bolesti a zánětu v
krku a dutině ústní
◊ pastilky ve čtyřech příchutích
pro děti od 6 let a dospělé

Obsahuje benzydamin hydrochlorid. Lék k místnímu užití
v ústech a v krku. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

V nabídce také
Tantum Verde Spray 0,15% 30ml
172,Tantum Verde Spray Forte 0,30% 15ml 172,-

139,139,-

139,172,-

Coldrex Maxgrip

10 sáčků
Citron, Lesní ovoce

◊
◊

◊ efektivní úleva od suchého dráždivého kašle
◊ bez cukru, příjemná višňová příchuť
◊ pro dospělé a děti od 6 let

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. O správném použití se poraďte
se svým lékařem nebo lékárníkem. Robitussin Antitussicum na
suchý dráždivý kašel 7,50 mg/5 ml. Obsahuje dextrometorfan.
Robitussin Expectorans na odkašlávání 100 mg/5ml. Obsahuje
guaifenesinum. Sirupy, léky k vnitřímu užití.

499,-

Tantum Verde Lemon

◊ rychle uvolňuje ucpaný nos
◊ zvlhčuje nosní sliznici
◊ obsahuje kyselinu hyaluronovou ve
formě sodné soli                                                     
◊ neobsahuje konzervační látky
◊ účinek po dobu 10 hodin

Reklama na léčivý přípravek. Nosní sprej, roztok obsahuje
xylometazolin-hydrochlorid a je určen k podání do nosu. Před
použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci. Držitel
registrace: McNeil Healthcare (Ireland) Limited, Irsko

2x 150g

◊

odstraňuje příznaky chřipky a nachlazení
díky paracetamolu snižuje horečku,
odstraňuje bolest hlavy, bolest v krku
s přídavkem léčivé látky na uvolnění
ucpaného nosu a s vitaminem C

Lék k vnitřnímu užití.

V nabídce také
Coldrex tablety, 24 tablet		

167,-

139,-

169,201,-
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ACC® LONG 600 mg

10 tablet
šumivé tablety

Kaloba

20ml
◊ k léčbě příznaků při onemocnění dýchacích cest
(akutní bronchitidě), která se může projevit:
◊ suchým dráždivým kašlem a bolestí při kašli
◊ vlhkým kašlem s obtížným vykašláváním
◊ zvýšenou teplotou
◊ zánětem horních cest dýchacích (rýma, zánět
nosohltanu, škrábání v krku)

◊ léčí vlhký kašel
◊ rychlý nástup účinku od 1. dne
◊ rozpouští hlen a usnadňuje vykašlávaní
◊ má navíc antioxidační účinek

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou
acetylcystein.

V nabídce také
ACC® LONG 600 mg šumivé tablety 20 tablet
		
229,- 189,-

119,146,-

Kaloba perorální kapky, roztok je lék s obsahem výtažku
EPs 7630 z Pelargonium sidoides k vnitřnímu užití.

V nabídce také
Kaloba 50ml
Kaloba 20mg 21 tablet

321,207,-

259,179,-

139,160,-

NatureVia Vitamin D3-Efekt Protectum Omega 3
1000 IU 90 tablet

◊ přispívá ke správné funkci imunity, k udržení zdravých kostí a zubů
a vstřebávání vápníku
◊ denní dávka v 1 malé tabletce

Doplněk stravy.

V nabídce také
NatureVia Vitamin D3-Efekt 2000 IU 90 tablet
230,189,NatureVia Vitamin D3-Efekt Kids 60 tablet
200,159,-

129,160,-

NEMOCNIČNÍ
LÉKÁRNY

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

90 kapslí

◊ doplněk stravy obsahující různé živiny a
zinek, který přispívá k udržení normálního
stavu zraku

Doplněk stravy.

V nabídce také
Protectum Ginkgo Extra 90 kapslí
Protectum Vital 90 kapslí

590,590,-

499,499,-

499,590,-

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. 11. do 31. 12. 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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