Akcia “Produkt dňa”
v týždni od 28.1. - 2.2.2019
každý deň jeden produkt v zľave 10%
Téma týždňa: Masti na úrazové stavy
Po

Voltaren Forte Liek obsahuje liečivo diklofenak, ktoré patrí do skupiny
2,32 % gél
liekov označovaných ako nesteroidové protizápalové
150g
liečivá (NSAIDs). Je špeciálne vyvinutý na vtieranie do
kože a vyznačuje sa zvýšeným vstrebávaním. Liečivo
pôsobí aj na hlboko uložené zapálené tkanivá.
Gél je určený na úľavu od bolesti, na zmiernenie zápalu a
opuchu pri viacerých bolestivých stavoch postihujúcich
kĺby a svaly.

Ut

St

Št

- 10%

DOLGIT krém
50g a 100g

Reparil gél N

Konopné
mazanie

17,70 €

15,35€

5,00 €

4,50€

10,55 €

8,65€

8,80 €

7,90€

11,30 €

10,20€

Dve veľkosti balenia, obe zlacnené o 10 percent.
Liek na vtieranie do kože s obsahom ibuprofénu. Vhodný
pri liečbe reumatických a nereumatických ťažkostí.
Zmierňuje opuch, zápal, bolesť

Liečba bolesti svalov a kĺbov Snížení opuchov, potlačenie
zápalu a bolesti.

Prípravok na masáž a tonizáciu pohybového
ústrojenstva. Konopny olej je bohaty na esencialne
mastne kyseliny, vitaminy A,B1, B2, B6 a C, fytin a
kyselinu kanabidiolovu s bactericidnym ucinkom.
Prekrvenie koze a rozhybanie v okoli klbov
napomahapotlaceniu pocitov stuhlosti a bolestivosti.
Rôzne druhy zlacnené o 10 percent.

Pi - Výhodné
So dvojbalenia
prípravkov
Allga San

Chladivý kosodrevinový gél na klby a svaly, natieranie bolestivych
miest. Ma chladivy ucinok. Obsahuje cenný kosodrevinový olej z
Allgau, extrakt z arniky a vitamín E. Vd´aka týmto látkam
osviežuje unavené nohy, predchádza bolestiam svalov. Používa sa
pri zvýšenom napätí svalov a kŕčov v lýtkach, na podporu
prekrvenia a príjemného chladenia. Preniká hlboko do tkaniva.
Arnikový roztok je tekutý prípravok na vyvrtnutie, podliatiny a
pohmozdeniny. Obsahuje arniku a kosodrevinový olej. Arnika sa s
úspechom využívala ako prostriedok zmierňujúci bolest a priebeh
zápalových procesov. Roztok je preto vhodný na masáž pred a po
svalovej záťaži. Pomáha predchádzať svalovej horúčke,
natiahnutiu svalov a šliach. Možno ho použiť i na zlepšenie stavu
pri krvných výronoch, podliatinách a podvrtnutiach.
Rôzne druhy zlacnené o 10 percent.

Lekáreň Muškát – zdravie celej rodine

