DĚČÍN | ÚSTÍ NAD LABEM | TEPLICE | MOST | CHOMUTOV

Aktuální nabídka
1. 1. - 31. 3. 2021

Otrivin Menthol 1mg/ml Strepfen
nosní sprej, roztok 10ml

24 pastilek

◊ nosní sprej s chladivou silou mentolu a eukalyptu
◊ pomáhá rychle uvolnit ucpaný nos a při zánětu
dutin
◊ uvolní ucpaný nos do 2 minut a až na 12 hodin
◊ aplikace ráno a večer zajistí úlevu od ucpaného
nosu až na 24 hodin
◊ neobsahuje konzervanty
Otrivin Menthol 1 mg/ml obsahuje xylometazolin.
Lék k podání do nosu.

V nabídce také
Otrivin 1mg/ml nosní sprej, roztok 10ml
117,Otrivin 0,5mg/ml nosní sprej, roztok 10ml
114,-

99,-

109,129,-

99,-

Betaglukan IMU 200mg

60 tobolek

◊ ulevuje od bolesti v krku po dobu
až 6 hodin
◊ zmírňuje otok a zánět
◊ uklidňující efekt po 2 minutách
(daný lékovou formou pastilky)

Léky k vnitřnímu užití. Obsahují flurbiprofen.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

V nabídce také
Strepfen Sprej, orální sprej, 15ml
229,- 179,Strepfen Pomeranč bez cukru, 24 pastilek 		
228,- 179,-

V nabídce také
Betaglukan IMU 200mg 120 tobolek
Betaglukan Forte 250mg 30 tobolek

Kaloba

615,275,-

499,219,-

299,385,-

Doplněk stravy.

V nabídce také
Imunoglukan P4H® 120ml

255-

Nachlazení? Bolest a škrábání v krku?
Kašel způsobený viry?

229,-

◊ ke zmírnění příznaků při onemocnění
dýchacích cest – akutní bronchitidě
◊ již od 1 roku věku

V nabídce také
Kaloba 50ml
Kaloba 20mg 21 tablet

321,207,-

259,179,-

139,160,-

379,435,-

50ml

◊ správná volba proti kašli díky
2 účinným látkám
◊ tiší dráždivý kašel
a napomáhá vykašlávání

◊ rostlinný lék s extraktem z Pelargonium
sidoides

Lék k vnitřnímu užití.

250ml

◊ obsahuje originální patentovanou látku
Imunoglukan® a vitamin C, který přispívá
k normální funkci imunitního systému
◊ pro děti i dospělé na dlouhodobé užívání
(např. během zimy)
◊ při nástupu do školy/školky
◊ při zvýšené fyzické a psychické zátěži,
rekonvalescenci

Stoptussin kapky

20ml

228,-

Imunoglukan P4H®

◊ obsahuje 200mg přírodního betaglukanu, 150mg inulinu a 5µg vitaminu C
◊ vitamin D přispívá k normální funkci
imunitního systému
◊ betaglukan je kvasničného původu
s garancí čistoty min. 80 %
◊ vhodný k dlouhodobému užívání
Doplněk stravy.

179,-

Lék s účinnou látkou butamiratum a guaifenesinum.
Stoptussin je léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

V nabídce také
Stoptussin sirup 100ml
Stoptussin sirup 180ml
Stoptussin 20 tablet

115,165,120,-

99,129,99,-

129,165,-

Swiss NatureVia Ostropestřec Protectum Omega 3
Forte 60 kapslí

◊ napomáhá zachování správné funkce jater a podporuje
detoxikační potenciál jater
◊ podporuje regeneraci jaterních buněk a pomáhá je
chránit před škodlivým působením volných radikálů
◊ podporuje správné trávení, očistu jater i celého těla
◊ pomáhá udržet správnou činnost srdce, přispívá k
udržení normální hladiny cukru v krvi

239,-

Doplněk stravy.

295,-

Valetol

◊ 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

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití.
Pouze pro krátkodobé použití.

61,-

49,-

NEMOCNIČNÍ
LÉKÁRNY

79,96,-

Teplice Ústí nad Labem

V nabídce také
Quixx nosní sprej 30ml
Quixx soft nosní sprej 30ml

109,109,-

160,-

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

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 C, 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

◊ široký sortiment léčivých přípravků
a doplňků stravy

X

145,145,-

119,-

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

Chomutov

◊ pestrá příprava léčivých přípravků
včetně očních kapek

580,-

ÚSTÍ NAD LABEM

Most

www.kzcr.eu

449,-

nosní sprej 30ml

Zdravotnický prostředek k aplikaci do nosu.

DĚČÍN

Děčín

449,449,-

◊ hypertonický roztok mořské vody, obsahuje
vodu z oceánu, čištěnou vodu a eukalyptovou
silici
◊ účinně pomáhá uvolnit ucpaný nos při nachlazení a chřipce
◊ díky eukalyptové silici přináší ještě lepší pocit
průchodného nosu
◊ pro dospělé a děti od 6 let

◊ lék na bolest hlavy, zad v křížové oblasti,
zubů, při menstruaci

V nabídce také
Valetol 12 tablet

580580,-

Quixx extra

24 tablet

90 kapslí

V našich lékárnách žádnou slevovou kartu nepotřebujete, výhodné ceny platí pro všechny!

Nabídka platí od 1. 1. do 31. 3. 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.

