
Nabídka vaší 
Lékárny U Slunce
Slunce vašeho zdraví

Kojenecká a batolecí výživa 
s mléčným tukem
– Komplexní péče pro spokojené 

bříško.
– Vápník a vitamín D je potřebný 

pro normální růst a vývoj kostí 
dítěte.

Kojenecká a batolecí výživa 
s mléčným tukem
– Premiová péče o imunitu.
– Vitamín A přispívá k normální 

funkci imunitního systému.

Akce platí 
do odvolání.

– Obsahují všechny důležité 
vitaminy a minerální látky 
včetně vápníku a vitaminu D.

– Bez lepku, bez přidaného 
cukru.

– Vyživuje, chrání citlivou velmi suchou kůži.
– Díky bílému včelímu vosku a zklidňujícím 

a zjemňujícím vlastnostem Termální vody 
Avène obnovuje hydrolipidický film kůže 
a vytváří bariéru proti agresivním vnějším 
vlivům.

– Obsahuje lactulosum.
– K léčbě zácpy.
– Všude tam, kde měkká stolice může 

mít léčebný přínos: hemeroidy 
a po zákroku na tlustém střevě nebo 
konečníku.

Dávkování: obvykle 1x denně 15 – 30 ml 
pro dospělé a 1 x denně 10 – 15 ml pro 
děti (7 – 14 let).

– Minimální denní dávka speciálního extraktu 
EGb 761 konečně v jedné tabletě!

– Pohodlné dávkování 1-2x denně.
– Užívá se při poruchách 

paměti a koncentrace, 
při demenci, závratích 
a ušních šelestech 
a poruchách prokrvení.

– Krém s prebiotiky podporuje zdravou kožní 
mikroflóru.

– Každodenní hydratace suché a citlivé 
pokožky celého těla.

od 189 Kč od 269 Kč 65 Kč

370 Kč

Sunar® complex
 2, 3, 4 a 5 600 g

Sunar® premium  
2, 3 a 4 600 g 

Sunárek® mléčná
kašička 225 g

Imunit Hlíva s rakytníkem 
JACK HLÍVÁK pro děti 60 tbl.

Avène Cold cream krém 100 ml 
+ Tyčinka na rty ZDARMA 

Duphalac 667g/l 
perorální roztok 500 ml

Harmonie uvnitř je krásná i navenek.
– 2 miliardy přátelských bakterií v každé 

tobolce.
– Vyrovnaný poměr bakterií mléčného 

kvašení Lactobacillus a Bifidobacterium.
– Stabilita produktu díky gastrorezistentní 

tobolce.

LINEX® FORTE 28 tob.

Tebokan 120 mg 30 tbl.

Bepanthen® SensiDaily 
150 ml
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NOVĚ u NÁS

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

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

DEN S AVèNE
12. 2. 2019 a 19. 3. 2019 od 10 do 16 hodin
DIAGNOSTIKA PLETI, VLASŮ a ODBORNÁ KON-
ZULTACE s naší oblíbenou a vysoce kvalifikova-
nou dermoporadkyní Pavlou z firmy Pierre Fabre. 

Promoakce firmy Terezia Company
20. 2. 2019 se přijďte seznámit s přírodními pro-
dukty Terezia Company, české firmy s dlouhole-
tou tradicí. Společnost si zakládá na 100% přírod-
ním složení jejích přípravků, ve kterých najdete 
houby jako jsou Hlíva ústřičná, Lesklokorka lesklá 
či Hnojník obecný, které příznivě ovlivňují imuni-
tu, snižují cholesterol a hladinu krevního cukru.
Připravena pro vás bude i ochutnávka želatino-
vých multivitamínů s rakytníkovou šťávou pro děti. 
Při nákupu produktů značky Terezia získáte 
ihned SLEVu 10 %.  
Budeme se na vás těšit! 

najdete jedinečné 
bylinné výrobky 
od společnosti 
NADĚJE 
Mgr. Jarmila 
Podhorná.

– Doplněk stravy s unikátním složením, který obsahuje 
beta-glukany z hlívy, extrakt z rakytníku, nukleotidy, 
jód, selen a další vitaminy  
pro normální funkci imunitního systému. 

– Příjemná chuť lesní jahody.

Doplněk stravy. 

Kosmetický přípravek.
Lék k vnitřnímu užití.

Akce se nevztahuje na počáteční a speciální 
počáteční mléka. Kojení je pro kojence 
nejlepší způsob výživy. 

Akce se nevztahuje na počáteční a speciální 
počáteční mléka. Kojení je pro kojence 
nejlepší způsob výživy. 

Doplněk stravy. Není určen 
jako náhrada pestré stravy. 

Humánní léčivý přípravek určený k vnitřnímu použití. 
Obsahuje lactulosum 667 g v 1000 ml roztoku. 

Kosmetický přípravek. 
L.CZ.MKT.CC.01.2019.1543
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zdarma

Foukací 
fixy 

na textil 
jako 

DÁREK

Tyčinka 
na rty 

v hodnotě 
159 Kč 

ZDARMA 

2 + 1 
zdarma

339 Kč
běžně 385 Kč

179 Kč
běžně 235 Kč

269 Kč
běžně 310 Kč

99 Kč
běžně 180 Kč

299 Kč
běžně 350 Kč



Máte těžký žaludek po jídle?
Důvěřujte léku Pangrol® 20 000
– Obsahuje 3 trávicí enzymy, které pomáhají zlepšit 

trávení při nedostatečné tvorbě nebo funkci 
trávicích enzymů slinivky břišní.

– Dávkování: 1-2 tablety na každé jídlo.

– K léčbě příznaků chřipky a nachlazení.
– Obsahuje 4 kombinaci účinných látek.
– Snižuje horečku.
– Tlumí bolest.
– Uvolňuje ucpaný nos.

339 Kč
běžně 375 Kč

235 Kč
běžně 255 Kč

449 Kč
běžně 465 Kč

960 Kč
běžně 1000 Kč

170 Kč
běžně 210 Kč

99 Kč
běžně 110 Kč

– Obsahuje čistý 
konopný olej, výtažek 
z máslovníku a yzopu.

– Vhodná pro ošetření 
pokožky s projevy atopie 
a lupénky a pro lokální 
promaštění extrémně 
suché, drsné, svědivé 
nebo popraskané kůže.

– Komplexnější, rozšířené složení extraktů z bylin 
pro očistnou kúru od širokého spektra bakterií 
a virů v lidském organizmu. Má širší spektrum 
bylinných extraktů, které podporují čištění 
krve a tkání. Blahodárně 
působí na centrální nervový 
sytém a obranyschopnost 
organizmu*.

– Účinné látky v extraktech 
z Lapacha, Tužebníku 
jilmového a Vilcacory

– Slouží jako zdroj přírodního estrogenu diosgeninu, 
fytosterolů a fyziologicky důležitého neuropeptidu 
histidinu a alaninu (L-Carnosine).

– Přirozená produkce těchto látek v organizmu s rostoucím 
věkem a psychickou zátěží klesá. Jejich nedostatek může 
být jednou z příčin přirozeného i nepřirozeného stárnutí, 
hormonální nerovnováhy, snížené duševní a fyzické 
výkonnosti, šedivění vlasů, vrásčité kůže a nadváhy.

– Přípravek je určen pro ženy s oblibou anti-age a beauty 
produktů, které usilují o stálý mladistvý a štíhlý vzhled 
a dobrou fyzickou kondici.

– Slouží jako zdroj přírodních sterolů a terpenoidů z Pfafie 
latnaté (Brazilian Ginseng, Suma) a fyziologicky důležitého 
neuropeptidu histidinu a alaninu (L-Carnosine).

– Přirozená produkce těchto přírodních látek v organizmu 
klesá s rostoucím věkem a celkovým zatížením organizmu. 
Jejich nedostatek může být jednou z příčin přirozeného 
i nepřirozeného stárnutí, hormonální nerovnováhy, snížené 
mozkové, srdeční a svalové výkonnosti, šedivění vlasů, vrásčité 
kůže a nadváhy.

– Přípravek je určen pro muže s oblibou anti-age a beauty 
produktů, kteří usilují o stálý mladistvý a štíhlý vzhled, dobrou 
fyzickou a sexuální výkonnost.

– Hloubková kloubní 
výživa s bioaktivními 
kolagenními peptidy 
3000 Da, nově 
s HYALURONANEM 
sodným 100 mg v denní 
dávce, glukosaminsulfát, 
chondroitinsulfát, MSM, 
antioxidanty a vitamíny.

– S ověřenou účinností 
dle pravidel medicíny 
založené na důkazech.

CANNADERM 
Konopka mast pro suchou 
pokožku 75 g 

PM Chlamydil extra 60 tbl.

Carnosine extra PM pro ženy 60 cps Carnosine extra PM pro muže 60 cps. 

Geladrink Forte Hyal 

Pangrol® 20 000 Grippostad® 20 tob.

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. 2019 nebo do vyprodání zásob, změna vyhrazena.

Chytrá péče na pleť i tělo v jedné tubičce
– Univerzální krém obsahuje účinnou kompozici 

výtažků z violky, heřmánku a měsíčku.
– Skvěle chrání zejména 

pokožku suchou či hrubou 
a má výborné zklidňující 
a zvláčňující účinky.

– Oceníte jej jako denní, noční 
výživný krém, pečující 
pleťovou masku, balzám 
na rty nebo krém na ruce či 
suché lokty.

– DETOXIKACE ORGANISMu (TOXINY, PLÍSNĚ, 
ODPADNÍ LÁTKY...)

– ZAŽÍVACÍ OBTÍŽE, PORuCHY TRÁVENÍ
– REGENERACE JATER
– PORuCHY FuNKCE ŽLuČNÍKu, TVORBA 

KAMENŮ
– KOŽNÍ PROBLÉMY, EKZÉMY, LuPÉNKA
– ALERGIE, ASTMA
– EMOČNÍ LABILITA

– PROČIŠTĚNÍ ORGANISMu
– PODPORA TRÁVENÍ
– FuNKCE JATER

Účinky a použití
Lze jej využít při poruchách zažívání souvisejících se zhoršenou činností trávicích orgánů 
(např. nedostatečná tvorba trávicích šťáv), nebo špatnou životosprávou (přejídání, nepravidelná 
strava, množství tuku v potravě). Díky vysokému obsahu hořčin výrazně podporuje trávení 
a pomáhá tělu zbavovat se odpadních látek. Zároveň lze tento přípravek použít k důkladné 
celkové detoxikaci těla – krve, tkání i trávicího systému. Stimuluje činnost orgánů, které 
souvisejí se zpracováním a odstraňováním toxických látek z těla (játra a střeva). Zlepšením 
činnosti jater příznivě ovlivňuje i všechny ostatní fyziologické procesy v těle. Vhodný při řešení 
všech kožních projevů, které jsou způsobené právě nedostatečnou funkcí jater a žlučníku 
a zhoršenou schopností těla zbavovat se škodlivých látek. 

Účinky a použití
– Hloubková detoxikace organismu.
– Významná detoxikace trávícího traktu.
– Regenerace a ochrana buněk před působením těžkých kovů, jedů a toxických látek.
– Doplněk stravy při léčbě nádorových onemocnění trávícího traktu, zejména tlustého 

střeva a konečníku.
– Ochrana jater před působením jaterních jedů a pro regeneraci již požkozených 

jaterních buněk.
– Zánětlivé stavy sliznic dutiny ústní, hltanu, žaludku, tenkého a tlustého střeva 

(Crohnova choroba).
– Žaludeční a dvanáctníkové vředy.
– Funkční poruchy trávícího traktu (zácpa, průjem).
– Bakteriální a virové infekce, opary a snížená imunita.
– Detoxikace od plísní, kvasinek.

Bioinformační* širokospektrální bylinný 
regenerační, detoxikační a antioxidační přípravek

Bioinformační* širokospektrální regenerační 
přípravek s obsahem lignohumátu draselného, 
humátu draselného, silymarinu, kyseliny 
jantarové a zeleného jílu.

109 Kč
běžně 130 Kč/20 tbl.

699 Kč
běžně 775 Kč/360 tob.

720 Kč
běžně 775 Kč

/práškový nápoj 420 g

220 Kč
běžně 260 Kč/50 tob.

Weleda Skin Food 
krém 75 ml

Regalen 30 ml Cytosan Inovum 90 ks

JARNÍ OČISTNÁ KŮRA S DOPLŇKY STRAVY ENERGY

Konopná kosmetika. Doplněk stravy.
* podporují přirozenou obranyschopnost organizmu.

Kosmetický přípravek.

Doplněk stravy. 

Lék Pangrol® 20 000 obsahuje pancreatinum. Lék k vnitřnímu užití. 
Pečlivě si pročtěte příbalový leták.

*Bioinformace jsou frekvence, které napodobují řídící impulzy podkorových center mozku, regulujících vegetatvní nervovou soustavu a činnost orgánů. Jejich působením dochází k vyrušení negativních informací a vyvolání zpětného regeneračního 
procesu. Tento výrobek je schválen jako doplněk stravy. Není lékem, nelze jej za předepsané léky zaměňovat ani nemá schválené léčivé účinky.

Volně prodejný lék 
k vnitřnímu užití. 
Obsahuje Paracetamolum 
200mg, Acidum 
Ascorbicum 150mg, 
Coffeinum 25mg, 
Chlorphenamimi maleas 
2,5mg. 

Doplněk stravy.Doplněk stravy. 379 Kč379 Kč


