PRAŽSKÁ 1616
MNÍŠEK POD BRDY 252 10
TEL: 722 123 124
EMAIL: INFO@LEKARNABELLIS.CZ
WWW.LEKARNABELLIS.CZ

OTEVÍRACÍ DOBA:
PO – ČT: 8 – 18 HOD
PÁ:
8 – 17 HOD
SO:
8 – 12 HOD

NACHLAZENÍ

STODAL® SIRUP

200 ml
 Zklidní suchý kašel
 Uleví od vlhkého kašle
 Tradiční léčivý rostlinný přípravek
 Rodinné balení 200 ml
Stodal® je léčivý přípravek k vnitřnímu
užití. Použití tohoto tradičního
rostlinného léčivého přípravku je
založeno výlučně na zkušenosti
z dlouhodobého použití.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

AKČNÍ CENA

145 KČ

COLDREX TABLETY

NASIVIN SENSITIVE 0,05%
®

 Skoncujte s rýmičkou o dva dny dříve!
 Zkracuje trvání rýmy v průměru o 2 dny
 Zabere mimořádně rychle – už do 25 sekund
 Sprej proti rýmě pro děti od 6 let a dospělé

AKČNÍ CENA

Lék k nosnímu podání s léčivou látkou
oxymetazolin-hydrochlorid.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci!

89 KČ

119 KČ

PREVENCE
AKČNÍ CENA

IMUNOGLUKAN P4H
IMUNOGLUKAN + VITAMIN C
AKČNÍ CENA

535 KČ

 Dlouhodobá podpora imunitního systému.
 V rizikovém období anebo při zvýšených nárocích
na organizmus.
 Užívá se 1 x denně, dlouhodobě, minimálně
2-3 měsíce.
Imunoglukan P4H je doplněk stravy volně dostupný v
každé lékárně

BION®3 VITAL

Doplněk
stravy

AKČNÍ CENA

199 KČ

Doplněk stravy. Nenahrazuje pestrou a vyváženou stravu.

AKČNÍ CENA

599 KČ

IMUNOGLUKAN P4H 250 ML
 Obsahuje přírodní imunoglukan a vitamin C,
který přispívá k normální funkci imunitního systému
v rizikovém období.

RADOST Z POHYBU

Lék k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou
informaci. O správném použití se poraďte se
svým lékařem nebo lékárníkem.

30 tablet
 3 přípravky v 1
 Multivitamín s probiotiky: 12 vitamínů, 7 minerálů a 3 probiotické
kmeny v patentované 3-vrstvé tabletě.
 Lutein a vitamín A přispívají ke správné funkci zraku.
 Železo přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání a ke správné tvorbě
červených krvinek.
 Ženšen podporuje vitalitu a přispívá ke zlepšení obranyschopnosti
organismu.
 Výtažek z borůvky přispívá ke správné funkci močových cest.
 Vhodný v době léčby antibiotiky a během rekonvalescence po léčbě.

Tekutý výživový
doplněk stravy.

349 KČ

AKČNÍ CENA

24 tbl
 Kombinace 5 účinných látek uleví
od příznaků chřipky a nachlazení.
 Tlumí bolest hlavy, bolest v krku,
uvolňuje ucpaný nos, snižuje
horečku.
 S přídavkem léčivé látky na odkašlávání.

OSCILLOCOCCINUM®

Akční balení 36 dávek
 Preventivně a od prvních příznaků
 Léčba pro celou rodinu i jednotlivce
 Bez věkového omezení
Oscillococcinum® je homeopatický léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Čtěte
pečlivě příbalovou informaci.

PRO ZVÍŘECÍ MAZLÍČKY

FLECTOR EP TISSUGEL
 Transdermální náplast.
 Registrovaný léčivý přípravek ke kožnímu podání.
 Léčivá náplast k místní krátkodobé léčbě
bolestivých stavů pohybového aparátu, např.
podvrtnutí, natažení nebo zhmoždění.
 Obsahuje diklofenak epolamin, ke kožnímu podání.

AKČNÍ CENA

239 KČ

Pro dospělé a dospívající od 16 let. Velikost balení
5 náplastí. Před použití si pečlivě přečtěte příbalový leták.

DRONTAL DOG FLAVOUR
150/144/50mg, 2 tablety
 Ochucené tablety pro snadné odčervení psů.
 Ověřená kvalita společnosti Bayer.
 Doporučujeme odčervovat každé 3 měsíce.
V nabídce také Drontal Plus flavour 35 kg tablety,
2 tbl nebo pro kočky Drontal tablety, 2 tbl. Produkty
řady Drontal jsou veterinární léčivé přípravky.

FLECTOR EP GEL
 Registrovaný léčivý přípravek ke kožnímu podání.
 Léčivý gel k místní krátkodobé léčbě
bolestivých stavů pohybového aparátu, např.
podvrtnutí, natažení nebo zhmoždění.
Obsahuje diklofenak epolamin, ke kožnímu podání.
Pro dospělé a dospívající od 14 let. Velikost balení
100 g. Před použití si pečlivě přečtěte příbalový leták.

AKČNÍ CENA

159 KČ

DENTÁLNÍ HYGIENA
AKČNÍ CENA

PLATNOST AKCÍ

OD 10. 9.
DO 10. 11. 2019
NEBO
DO VYPRODÁNÍ
ZÁSOB

AKČNÍ CENA
OD 129 KČ

99 KČ

TEPE MEZIZUBNÍ KARTÁČKY
0,4 – 0,8 mm sáček 8 ks
 Dokonalé čištění mezizubních prostor.
 Ochrana dásní.
 Dlouhá trvanlivost.
 Jednodušší zavádění do mezizubních
prostor a vyšší ohebnost.

PŘED POUŽITÍM LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU PEČLIVĚ
PROČTĚTE PŘÍBALOVOU INFORMACI!

