Platnost

od 1. 2. do 31. 3. 2018

Nabídka vaší
Lékárny U Slunce
Slunce vašeho zdraví
BEBA OPTIPRO 2,3,4,5 600 g
BEBA OPTIPRO COMFORT
2,3 800 g
VĚRNOSTNÍ PROGRAM
PRO ZÁKAZNÍKY
Našim zákazníkům nabízíme slevové
zákaznické karty.
Jako majitelé zákaznické karty máte při každém
nákupu v hotovosti slevu na volném prodeji
2%, na doplatky z receptu 5%. Zároveň se
vám utracená částka z volného prodeje načítá
na konto. Při překročení částky 5000,– získáte
jednorázovou slevu 150,–.
Karta je přenosná, může jí využívat celá rodina.
Dá se použít pouze při platbě v hotovosti.
K získání karty nemusíte vyplňovat žádnou
žádost a nemusíte poskytovat své osobní údaje.

Za nákup výrobků BEBA PRO 2, 3, 4, 5 (600 g)
a BEBA OPTIPRO COMFORT 2, 3 (800 g)
získáte razítko na věrnostní kartu.
Po nasbírání 5ti razítek v dané lékárně
a předložení účtenky za nákup získáte 6.
výrobek BEBA PRO nebo BEBA
OPTIPRO COMFORT zdarma.
5+1
Akce platí do 30. 4. 2018

od

Den s Avène

215 Kč

Slevová akce platí od 1. 2. – 28. 2. 2018 na celý
sortiment A–dermy při nákupu nad 599 Kč (neplatí pro již zlevněná nebo promo balení)

319 Kč

5+1
zdarma

Potravina pro zvláštní výživu. Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. Soutěž se vztahuje výlučně na výrobky pokračující dětské výživy.

BioGaia ProTectis kapky
10 ml

VIGANTOLVIT D3
2000 I.U., 60 tobolek

– jedna dávka obsahuje minimálně
100 milionů živých bakterií
Lactobacillus reuteri Protectis®
– působí na obnovení rovnováhy
v trávícím systému
– pro děti již od 1. měsíce života
v dávce 5 kapek denně

S vitaminem D:
– pro zdravé kosti a svaly
– pro normální funkci imunitního systému
– pro podporu vstřebávání a využití vápníku
ve Vašem těle
Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

149
Kč
běžně 170 Kč

Betaglukan IMU 200 mg
60 tobolek

Betaglukan FORTE 250 mg
30 tobolek

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

– obsahuje 200 mg přírodního betaglukanu
a 124 mg inulinu
– betaglukan je kvasničného původu s garancí
čistoty min. 70 %
– vhodný k dlouhodobému užívání
– vyrobeno v České republice

269 Kč

běžně 345 Kč/60 tob.

– nutričně kompletní tekutá
výživa pro pacienty trpící
nedostatečným
příjmem energie a živin
nebo nechutenstvím
z různých příčin
– zvlášť vhodný pro
pacienty trpící
nedostatečnou
výživou (senioři), před
operací i po ní a pro
pacienty s nádorovým
onemocněním

od

40 Kč

Potravina pro zvláštní lékařské
účely, o užívání se poraďte
s lékařem nebo lékárníkem.

V nabídce také:
Fortini pro děti s vlákninou 200 ml
za 59 Kč.

Nyní nás naleznete i na facebooku:
www.facebook.com/internetova.lekarnacz.cz

Akce platí do 31. 3. 2018

od

Nutridrink 200 ml

Sleva 200 Kč na dermokosmetiku
A–DERMA

– pokračovací a batolecí mléka
Nutrilon podporují uspěšný
rozvoj děťátka
– díky svému unikátnímu
složení s vitamíny A, C a D
přispívají ke zdravé imunitě

zdarma

499
Kč
běžně 590 Kč

V úterý 20. 3. 2018 od 10 do 16 hodin proběhne
již tradiční dermoporadenství zaměřené na léčebnou kosmetiku Avène. Přijďte využít odborných
rad profesionální dermoporadkyně. Na základě
konzultace a přístrojové diagnostiky pleti získáte
doporučení pro péči o váš typ pleti. Doporučujeme
se předem objednat.

Nutrilon Pronutra 2,3,4,5
800 g

– obsahuje 250 mg přírodního betaglukanu
– betaglukan je kvasničného původu s garancí
čistoty min. 70 %
– navíc obsahuje 80 mg vitaminu C, který napomáhá
normální funkci imunitního systému
– vyrobeno v České republice

199 Kč

běžně 250 Kč/30 tob.

Klorane Bébé Eryteal mast 75 ml
+ ubrousky 25 ks
– mast, bohatá na rostlinné oleje a esenciální mastné kyseliny,
účinně reparuje kožní bariéru na podrážděných místech kůže
– oxid zinku izoluje kůži od vnějších vlivů (moč, stolice, tření)
a sulfát zinku kůži uzdravuje a omezuje množení bakterií
– ochranné a zklidňující složky (měsíček, vitamin E a alantoin)
přispívají ke zmizení zarudnutí

199 Kč
V nabídce také:
Klorane Bébé Eryteal sprej 75 ml + ubrousky 25 ks za 229 Kč
a Klorane Bébé Ochraný krém na přebalování 75 ml + ubrousky
25 ks za 199 Kč.

Lékárna U Slunce, Smetanovo náměstí 20, Litomyšl
tel.: 461 612 678, 603 367 058, e–mail: info@lekarnacz.cz, e–shop: www.lekarnacz.cz
Otevírací doba: po – pá 7.30 – 17.30, so 8.00 – 12.00 hod.
Přijímáme platební karty a poukázky: Sodexo, Edenred, Unišek, Unišek +, Cadhoc
Sleva 5% držitelům Sphere Card a CARTE

GlucoCare® 90 tbl.

COLDREX Horký nápoj 10 ks

Forfemina 30 tob.

– díky obsahu chromu přispívá k udržení hladiny
glukózy v krvi
– tříměsíční kúra s jedinečným složením (chrom,
berberin, banaba)
– extrakty z rostlin berberin a banaba jsou
standardizované – zaručují stejnou kvalitu
a kvantitu v každé šarži

– lék ve formě horkého nápoje proti chřipce a nachlazení
– snižuje horečku, tlumí bolesti hlavy, kloubů a svalů,
uvolňuje ucpaný nos, tlumí bolesti v krku

– doplněk stravy obsahující extrakt kopřivy, zinek
a prášek z brusinek a jablečného octa
– pomáhá při odstraňování přebytečné vody z těla
– přispívá k detoxikaci organismu
– brání vzniku otoků dolních končetin

155
Kč
běžně 180 Kč

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

209
Kč
běžně 235 Kč

Věrnostní
akce

Doplněk stravy.

3+1
zdarma

Doplněk stravy.

499
Kč
běžně 890 Kč

Biopron 9® PREMIUM
– komplexní probiotikum
s prebiotiky
– 20 miliard a 9 kmenů
bakterií v denní
dávce
– vhodný při a po
užívání antibiotik

99 Kč

V nabídce také:
Forfemina Slim 60 tob. za 239 Kč

TEREZIA Hlíva ústřičná
+ lactobacily se šípkem
60 + 60 tob.

TEREZIA Ostropestřec
+ Reishi 60 tob.

– originální hlíva ústřičná bez příměsí a konzervačních látek
– s využitím všech aktivních látek celé hlívy
– hlíva z kontrolovaných pěstíren v ČR
– díky obsaženému šípku
podporuje obranyschopnost
organizmu

Doplněk stravy.

běžně 120 Kč/10 tob.

V nabídce také:
COLDREX MAXGRIP Horký nápoj 10 ks za 159 Kč

259 Kč

běžně 295 Kč/30+10 tob.

Procto–Glyvenol Soft
vlhčené ubrousky 30 ks
– obsahují extrakt z byliny Ruscus Aculeatus
– určeny na intimní hygienu v anální oblasti,
zejména v okolí hemoroidů
– díky fyziologickému pH jsou velmi jemné
k pokožce
NOVINKA
Kosmetický přípravek.

54 Kč

běžně 62 Kč

299
Kč
běžně 365 Kč

Doplněk
stravy.

AKCE
1+1

219
Kč
běžně 265 Kč

Dexeryl mycí krém 200 ml

– ochranný krém na pokožku
s příznaky a projevy suché
kůže, zejména provázející
kožní problémy (atopický
ekzém, ichtyózu)
– má hydratační účinek,
zabraňuje odpařování
vody z pokožky a působí
jako bariéra chránící proti
vnějšímu poškození

– šetrně myje, hydratuje a tím
pomáhá ochránit kůži před
dehydratací
– speciálně určen k šetrnému
dennímu mytí všech typů
velmi suché kůže, včetně
kůže se sklonem k atopii
u kojenců, dětí a dospělých
– neštípe v očích
NOVINKA

Zdravotnický prostředek.

139 Kč

běžně 165 Kč/250 g

230 Kč

běžně 295 Kč/500 g

Bromhexin 8 KM
– kapky 50 ml

Zkapalňuje a rozpouští hlen při
onemocněních dýchacích cest
a usnadňuje jeho vykašlávání
– oblíbené balení s éterickými
oleji navíc
– bez alkoholu, cukru a barviv
– pro děti od 2 let

Zkapalňuje a rozpouští hlen při
onemocněních dýchacích cest
a usnadňuje jeho vykašlávání
– tradiční složení s alkoholem
– obohacený o éterické oleje
– pro děti od 12 let

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje bromhexini
hydrochloridum. Pečlivě čtěte příbalovou
informaci. Správné použití konzultujte se
svým lékařem či lékárníkem.

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje bromhexini
hydrochloridum. Pečlivě čtěte příbalovou
informaci. Správné použití konzultujte se
svým lékařem či lékárníkem.

69 Kč

Doplněk stravy.

DEXERYL krém

Bromhexin 12 KM
– kapky 30 ml

běžně 100 Kč

– ostropestřec pomáhá k detoxikaci jater
a jejich regeneraci
– v kombinaci s reishi a černým bezem pro
podporu obranyschopnosti organismu
– bez příměsí a konzervačních
látek

75 Kč

běžně 105 Kč

129
Kč
běžně 150 Kč

Kosmetický přípravek.

NiQuitin Freshmint 4 mg
léčivá žvýkací guma
100 ks
Skoncujte s kouřením
– uleví od náhlé chuti na
cigaretu
– zmírňuje abstinenční
příznaky
Léčivý přípravek s účinnou
látkou nikotin–resinátu k užití
v ústní dutině.

580
Kč
běžně 700 Kč

Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták, účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem.
Za tiskové chyby neručíme. Cílem toho informačního letáku není podpora zvýšeného užívání léků. Nenabádáme Vás k nevhodnému, nepřiměřenému nebo
neopodstatněnému užívání léků. Běžnou cenou se rozumí průměrná aktuální cena příslušného přípravku v lékárnách, případně cena vyplývající z informací
a sdělení výrobce či dovozce. Za takovéto sdělení neneseme zodpovědnost.
Nabídka platí od 1. 2. do 31. 3. 2018 nebo do vyprodání zásob, změna vyhrazena.

