PROTI ÚNAVĚ
A VYČERPÁNÍ
Od 1.9. do 30.9.2014

můžete uplatnit v naší lékárně
u parkoviště (pavilon S) celkovou
slevu ve výši 10% na celý nákup.
Slevu lze uplatnit pouze v kombinaci
s vystavenými recepty.

Takto můžete získat k Vašemu
nákupu na celý sortiment slevu
10 %, nebo doplňky stravy zdarma
uvedené v tomto letáku. Sleva se
vztahuje vždy na celý nákup
a disponibilní zásobu v lékárně.
Slevu je možné uplatnit na množství
určené pro obvyklou spotřebu. Slevy
nelze sčítat. Sleva se nevztahuje na
přípravky, které jsou bez doplatku.
Maximální výše slevy se poskytne
do výše doplatku.

Vitar Hořčík + vitamin B6
Pro normální činnost svalů. S příchutí
grepu a citronu. 20 šumivých tablet.
Vitar® Hořčík 375 mg + vitamin B6
obsahuje aktivní látky, které přispívají ke
snížení míry únavy a vyčerpání, normální
činnosti svalů a nervové soustavy.
- vhodný pro normální činnost svalů,
při únavě, pro uvolnění
- efektivní forma užívání + pitný režim

OSVĚŽUJE
A ULEHČUJE
DÝCHÁNÍ

Allga San Kosodřevinové
bonbony
s eukalyptovým olejem - osvěžuje a ulehčuje dýchání
s mátovým olejem - chladí a zklidňuje prokrvenou
sliznici hltanu
- bez cukru, vhodné pro diabetiky

Bonus za recept 30 Kč
Kvalifikovaný personál,
který Vám vždy poradí

Od 1.9. do 30.9.2014

si můžete vyzvednout dárek zdarma v naší
lékárně u parkoviště (pavilon S). Nárok na dárek
vzniká po předložení tohoto kuponu
s vystavenými recepty (množství dárků je
limitováno aktuálními skladovými zásobami).
Nabídka je omezená na jeden dárek pro jednu
osobu/den.

Léky připravujeme na počkání
s nejnižšími doplatky
V areálu nemocnice
(u parkoviště nemocnice)
Příjmáme platební karty
a nově i některé poukázky!

Podzim
s naší lékárnou
Myslíme
na vaše
zdraví!
i
Užijte sví
m n ož s t

DÁRKŮ

a SLEV!

Akce platí
od 1.9. do 30.9.2014

SLEVA

10%

NA CELÝ NÁKUP!

Vám nabízí
vždy něco navíc

DÁREK

K RECEPTŮM

ZDARMA!

