
Vážení spoluobčané,
jaro je v plném rozkvětu a já doufám, že si ho naplno užíváte. 
Pokud možno bez jarních únav, které dokážou potrápit 
nejednoho z nás. Máte pocit, že potřebujete doplnit vitamíny? 
Nebojte se navštívit lékárny jihočeských nemocnic a nechat si 
poradit od skutečných odborníků, kteří v nich pracují. Rádi vám 
s čímkoliv pomohou.

Návštěva lékáren jihočeských nemocnic se vám bezesporu vyplatí. Ano, můžete 
zde počítat s levnějšími recepty či třeba bonusovými slevami na nákup, ale co je 
důležitější - veškerý zisk z nemocničních lékáren se investuje zpět do zdravotnické 
péče. Přeji krásné jarní měsíce plné úsměvů a radosti!

Ivana Stráská, 1. náměstkyně jihočeského hejtmana

Lékárna Nemocnice
České Budějovice, a. s.
(v terminálu nemocnice)

Boženy Němcové 585/54
370 01 České Budějovice

verlek@nemcb.cz
Tel.: +420 387 873 126

Provozní doba:
Nepřetržitý provoz

Výdej léků pro veřejnost:
Po – Pá: 7.00 – 18.00 

Pohotovostní služba  
mimo běžnou pracovní 

dobu nepřetržitě
(tel.: 387 873 103)

Lékárna Nemocnice
Prachatice, a. s.

Nebahovská 1015
383 01 Prachatice
lekarna@nempt.cz
Tel.: 388 600 445,  
724 379 405

Provozní doba:
Po – Pá: 7.00 – 16.00

Lékárna Nemocnice 
Český Krumlov, a. s.

Nemocniční 429
381 27 Český Krumlov

Tel.: 380 761 253
lekarna@nemck.cz

Otevírací doba:
Po – Pá: 7.30 – 16.30 

Lékárna Nemocnice 
Písek, a. s.

Karla Čapka 589
397 01 Písek
Budějovické Předměstí 
lekarna@nemopisek.cz
Tel.: 382 772 334,  
382 213 503

Otevírací doba:
Po – Pá: 7.30 – 20.00
So, Ne, Svátky: 8.00 – 12.00

U nemocnice 380/III, 377 38 Jindřichův Hradec
Tel.: 384 376 445, 384 376 447

lekarna@nemjh.cz

Provozní doba: Po – Pá: 7.30 – 15.30

Lékárna Nemocnice
Strakonice, a. s.
Radomyšlská 336

386 29 Strakonice
Tel.: 383 314 390

lekarna@nemocnice-st.cz

Provozní doba:
Po – Pá: 7.00 – 17.00

Lékárna U Lva

Lékárna  
Poliklinika Kaplice

382 79 Frymburk 193
Tel.: 777 468 803

frymburk@nemck.cz

Otevírací doba:
Po – Pá: 8.30 – 11.00

Gen. Fanty 25  
382 41 Kaplice 

Tel.: +420 778 533 599 
kaplice@nemck.cz 

Otevírací doba:
Po, Út, Čt:   7.00 – 12.00  

12.30 – 16.00
St, Pá:   7.00 – 12.00  

12.30 – 15.00 

Lékárna Nemocnice
Tábor, a. s.

Kpt. Jaroše 2000 
390 03 Tábor
lekarna@nemta.cz
Tel.: 381 607 663

Provozní doba: 
Po – Pá: 7.00 – 22.00
So, Ne: 8.00 – 20.00

Lékárna Poliklinika 
Světlogorská

Výdejna léků 
Mladá Vožice

Světlogorská 2764 
390 05 Tábor
Tel.: 381 262 296

Provozní doba:
Po – Pá: 7.30 – 17.00

Aloise Mareše 180
391 43 Mladá Vožice, Tábor
Tel.: 775 897 476
lekarnamv@seznam.cz

Provozní doba:
Po – Pá: 7.30 – 12.00
 12.30 – 16.00

Výhody nákupu 
v nemocničních 
lékárnách:
•  Levnější recepty 
•  Bonusové slevy na nákup
•  Prodloužení doby 

bezplatného parkování 
•   Odměny za nákupy
•   Poradenství 

kvalifikovaného 
personálu

•   Veškerý  zisk z provozu 
lékáren se investuje  
zpět do zdravotní péče 

Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták, účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. Změna vyhrazena. Za tiskové chyby neručíme. Cílem 
tohoto informačního letáku není podpora zvýšeného užívání léků. Doplňky stravy nenahrazují pestrou stravu ani zdravý životní styl. Běžné prodejní ceny se mohou 
v jednotlivých lékárnách lišit. Běžnou cenou se rozumí Průměrná aktuální cena příslušného přípravku v lékárnách dle zveřejněných údajů Ministerstva zdravotnictví ČR, 
www.mzcr.cz, zaokrouhlená na celé Kč, případně cena vyplývající z informací a sdělení výrobce/dovozce. Za takováto sdělení neneseme zodpovědnost.

Lékárna Nemocnice 
Jindřichův Hradec, a.s.
(uvnitř areálu nemocnice)

pro období 1. 5.–30. 6. 2017
nebo do vyprodání zásobAKČNÍ LETÁK: 

Bolest

Zácpa průjem

124,-
159,-

114,-
144,-

alergie

329,-

Flixonase® 50 mg/
dávka nosní sprej, 
suspenze
60 dávek 

Nosní sprej pro komplexní úlevu 
od alergické rýmy:
• Ulevuje od nosních a očních 

příznaků alergie (kýchání, 
svědění nosu a očí, slzení očí, 
ucpaný nos)

• Účinkuje po 24 hodin
• Již v 1 dávce 
Lék k nosnímu užití. Obsahuje 
flutikason-propionát. 

Lactulosa BIOMEDICA 
50% roztok laktulózy 

500 ml

Účinné projímadlo, které působí místně v tlustém střevě 
a téměř se nevstřebává. Způsobuje změknutí stolice, 
nenarušuje fyziologickou činnost střev. V akci také 
Lactulosa BIOMEDICA sirup 250 ml, cena 94 Kč.
Léčivo proti zácpě, 
sirup k vnitřnímu 
užití, léčivá látka 
lactulósa.

NOVINKA

Imodium®, tvrdé tobolky     
20 tvrdých tobolek

RYCHLÁ A ÚČINNÁ 
LÉČBA PRŮJMU. Úleva 
často již po 1. dávce. 
K léčbě akutního a 
chronického průjmu. 
Neovlivňuje přirozenou 
střevní mikroflóru.  
V akci také ostatní produkty  
z řady Imodium.
Reklama na léčivý přípravek. 
Tvrdé tobolky obsahují 
loperamid-hydrochlorid a jsou  
k perorálnímu podání. 149,-

174,-

APO-Ibuprofen 400 mg 
100 potahovaných tablet 

• Uleví od bolesti hlavy, zubů, zad, kloubů i menstruační bolesti
• Snižuje horečku a tlumí projevy zánětu
• Balení také po 30 tabletách
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofenum.



doplněk stravy

kůže

prostata

klouBy plíseň

Cemio RED3
60 kapslí

Nová generace péče o prostatu, potenci a vitalitu
• tři účinky v jedné kapsli denně
• slivoň africká k podpoře zdraví prostaty, maca  

k podpoře sexuálního zdraví a fyzické kondice  
a sibiřský ženšen k podpoře vitality

Doplněk stravy

Cemio Kamzík®

60 kapslí 

Špičkový kolagen nové generace.
Jediný v ČR s nativním kolagenem NCI® a NCII®  
a vitaminem C. Vitamin C je důležitý pro správnou 
tvorbu kolagenu v kloubních chrupavkách.
Kúra na dva měsíce.

Doplněk stravy

Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták, účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. Změna vyhrazena. Za tiskové chyby neručíme. Cílem 
tohoto informačního letáku není podpora zvýšeného užívání léků. Doplňky stravy nenahrazují pestrou stravu ani zdravý životní styl. Běžné prodejní ceny se mohou 
v jednotlivých lékárnách lišit. Běžnou cenou se rozumí Průměrná aktuální cena příslušného přípravku v lékárnách dle zveřejněných údajů Ministerstva zdravotnictví ČR, 
www.mzcr.cz, zaokrouhlená na celé Kč, případně cena vyplývající z informací a sdělení výrobce/dovozce. Za takováto sdělení neneseme zodpovědnost.

GS Betakaroten Forte  
s měsíčkem
80+40 kapslí 

• Silná dávka beta-karotenu pro krásné opálení.
• Jedinečná kombinace beta-karotenu, měsíčku 

lékařského, biotinu a zinku.
• Měsíček lékařský blahodárně působí na pokožku  

a napomáhá k jejímu zklidnění po opalování.
V akci také GS Betakaroten s měsíčkem,  
90+45 kapslí, cena 139 Kč.
Doplněk stravy

Exoderil® krém 
15 g

Působí ve více směrech: ničí plíseň a rychle ulevuje od 
svědění i začervenání, užívá se 1x denně.

Volně prodejný lék 
k vnějšímu užití s 
účinnou látkou naftifini 
hydrochloridum. Aplikace  
1x denně na kůži, při 
plísňové infekci nehtů  
2x denně.

329,-
389,-

179,-
219,-

repelent

Diffusil 
repelent  
Basic spray
150 ml

Vysoce účinný repelentní přípravek, 
který odpuzuje komáry, klíšťata a 
muchničky. Přípravek lze stříkat jak  
na vlasy, tak i na oděv a obuv.
Kosmetický přípravek

* Akce platí od 1.5. do 31.5. 2017

1+1*

Znáte  
z TV

znáte
z TV

94,-
119,-

HemaGel
5 g

• K urychlení hojení akutních ran: odřeniny, řezné rány, 
popáleniny I.stupně a drobná poranění v domácnosti 
a při sportu.

• Zabraňuje tvorbě strupů a vzniku jizvy.
• Použití 1x denně.

 
Zdravotnický prostředek

kosmetika po opalování

Panthenol Omega 
Chladivá pěna ve spreji 
10%
150 ml

Přináší úlevu sluncem podrážděné pokožce. Pomáhá 
zklidňovat a regenerovat. Příjemně chladí. Uchováním v 
ledničce zvýšíte chladivý efekt Obohacen o vitaminy A,E a F. 

V akci také Panthenol Omega Tělové 
mléko Rakytník 9%, 250 ml, cena 
149 Kč, Panthenol Omega tělové 
mléko aloe vera 9%, 250 ml, cena 
149 Kč.
Kosmetika

sluneční kosmetika

Eucerin® sun gel oil 
control SPF 30 
50 ml

Ochranný krémový gel na opalování 
na obličej OIL CONTROL SPF 30.
Kosmetika

*Akce platí od 1. 5. do 30. 6. 
2017 nebo do vyprodání 
zásob. Slevy nelze 
kumulovat a kombinovat  
s jinými slevami. Nevztahuje 
se na akční balíčky.

149,-
190,-

139,-
169,-

339,-
385,-

energie

GS Koenzym Q10 60 mg
30+30 kapslí

• Přípravek dodá organismu optimální dávku koenzymu 
Q10.

• Koenzym Q10 s vysokou vstřebatelností.
• Navíc obohacen o biotin, který podporuje získávání 

energie a psychickou činnost.
V akci také GS Koenzym Q10 30mg, 30+30 kapslí, 
cena 159 Kč.
Doplněk stravy

234,-
277,-

449,-
519,-

sleVA 10% na 
celý sortiment 
eUCeRIN sUN*


