Platnost

od 1. 3. do 30. 4. 2020

Nabídka vaší
Lékárny U Slunce
Slunce vašeho zdraví
Sunar®premium
2, 3, 4 600 g

Sunar® complex
2, 3, 4 600 g

Sunárek mléčná
kaše – různé druhy, 225 g

Nyní za nákup 5 vašich oblíbených
mlék Sunar premium získáte 1 mléko
zdarma.
Kojenecká a batolecí výživa s mléčným
tukem.
– Prémiová péče
o imunitu.
– Vitamín
A přispívá
k normální
funkci
imunitního
5+1
systému.
ma

– Lahodně mléčná chuť.
– Vápník a vitamín D pro
normální růst kostí.

– Obsahují všechny důležité
vitaminy a minerální látky
včetně vápníku a vitaminu D.
– Bez lepku, bez přidaného cukru.

zdar

Naším posláním je starat se o zdraví našich
milých zákazníků, proto navíc nabízíme:
– Bezplatné měření krevního tlaku a tělesného tuku.
– Funkční vyšetření plic – spirometrie (53 Kč).
– Měření průchodnosti tepen dolních končetin AB
INDEX (1-2x ročně).
– Rozšířený sortiment homeopatie a doplňků stravy
ENERGY.
– Výdej veterinárních léčiv.
– Dárkové poukázky.
– Široký výběr dioptrických brýlí a zdravotně
tvarovaných stélek do bot.
– Odborné dermoporadenství firmy Pierre Fabre
(1x za měsíc).
– Zdravotní obuv Santé a PeOn.
– Spolupracujeme s firmami poskytující zaměstnanecké benefity Benefit Plus.
– Ortézy a bandáže firmy ORTEX.
– Věrnostní program – zákaznické karty poskytující
slevu.
– Internetový obchod www.lekarnacz.cz s možností
osobního odběru.

Březnová
sleva
30 %

269
Kč
běžně 299 Kč

193
Kč
běžně 249 Kč

Potravina pro zvláštní
výživu. Akce se nevztahuje
na počáteční a speciání
počáteční mléka. Kojení je
pro kojence nejlepší způsob
výživy. (100 g = 44,83 Kč)

2+1
zdarma

Potravina pro zvláštní výživu. Akce
se nevztahuje na počáteční a speciání
počáteční mléka. Kojení je pro kojence
nejlepší způsob výživy. (100 g = 32,17 Kč)

65 Kč

Nutrilon Pronutra 2, 3, 4 800 g
včetně příchutí

Nutrilon Profutura
2, 3, 4 800 g

– Pokračovací a batolecí mléka
Nutrilon podporují úspěšný
rozvoj děťátka.
– Díky svému unikátnímu složení
s vitamíny A, C a D přispívají
ke zdravé imunitě.

– Pro podporu imunity dětí
s citlivým zažíváním.
– Obsahuje vitamíny A, C a D,
které přispívají ke správné
funkci imunitního systému.

329
Kč
běžně 389 Kč

Potravina pro zvláštní výživu. Akce se
nevztahuje na počáteční a speciání počáteční
mléka. Kojení je pro kojence nejlepší způsob
výživy. (100 g = 41,13 Kč)

Potravina pro
zvláštní výživu.
(100 g = 28,89 Kč)

běžně 70 Kč

Potravina pro zvláštní výživu. Akce se
nevztahuje na počáteční a speciání počáteční
mléka. Kojení je pro kojence nejlepší způsob
výživy. (100 g = 54,88 Kč)

439
Kč
běžně 489 Kč

Tebokan 120 mg 30 tbl.

Probiaron® 12 sáčků

– Léčivý přípravek, který obsahuje
extrakt EGb 761 z listů jinanu
dvoulaločného (Ginkgo biloba).
– Pohodlné dávkování 1-2x denně.
– Užívá se při poruchách paměti
a koncentrace, při demenci,
závratích a ušních šelestech
a poruchách prokrvení.
Za zvýhodněnou cenu
i Tebokan 40 mg 100
Kč
tbl. za 229 Kč
běžně 345 Kč

– Na doplnění normální
střevní mikroflóry doma
i na cestách.
– 6. miliard mikroorganismů
Saccharomyces boulardii.
– Vitamíny A, B6, B9,
1+1
B12 a D na podporu
zdarma
normálního fungování
imunitního systému
– Fruktooligosacharidy.

265

Lék k vnitřnímu
užití.

Doplněk stravy. (1 sáček = 13,3 Kč)

160 Kč

30 % SLEVA při nákupu 2 a více přípravků
Avène Eau Thermale.

Dr. Popov Psyllium
Slim cps.120

Dr. Popov Psyllium
Detox cps.120

Magnesii lactici 0,5
GALMED 100 tbl.

Den s Avène

Psyllium Dr. Popova Slim obsahují
jedinečnou kombinaci vlákniny
a rostlinných
extraktů, která
díky svému
komplexnímu
složení efektivně
napomáhá při
hubnutí.

Psyllium Dr. Popova Detox obsahují
jedinečnou kombinaci vlákniny
a rostlinných
extraktů,
která přispívá
k odstranění
nahromaděných
škodlivých látek
v těle.

Hořčík přispívá k:
– snížení míry únavy a vyčerpání.
– normální činnosti nervové soustavy
a svalů.
– udržení
normálního
stavu kostí
a zubů.

Zastavte se u nás v lékárně dne 10. 3. a 16. 4. 2020
od 10 do 16 hodin na bezplatnou dioagnostiku
pleti a vlasů.
Kvůli zvýšenému zájmu o diagnostiku vám doporučujeme předem se objednat.
Těšíme se na vás.

Dárek s firmou Walmark
Při koupi produktů
z řady WALMARK
PLUS a EXPERT
získáte ZELENÝ ČAJ
extrakt 315 mg
30 tob. jako DÁREK
Nyní nás naleznete i na facebooku:
www.facebook.com/internetova.lekarnacz.cz

169
Kč
běžně 189 Kč

Doplněk stravy.
(1 tob. = 1,4 Kč)

169
Kč
běžně 199 Kč

Doplněk stravy.
(1 tob. = 1,4 Kč)

79 Kč

běžně 130 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

Doplněk stravy.

LINEX® FORTE 28 tob.
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.

179
Kč
běžně 250 Kč

TEREZIA Ostropestřec
+ Reishi 60 tob.

Almiral gel 50 g

– Ostropestřec pomáhá k detoxikaci jater a jejich
regeneraci.
– V kombinaci s reishi a černým bezem pro podporu
obranyschopnosti organismu.
– Bez příměsí
a konzervačních
látek.

– Lokální léčba poúrazových stavů pohybového
ústrojí, jako je pohmoždění kloubů, svalů a šlach.
– Potlačuje bolest, otok a zánět a snižuje bolestivost
při pohybu.

229
Kč
běžně 285 Kč

Doplněk stravy. (1 tob. = 6,4 Kč) Není určen
jako náhrada pestré stravy.

Obsahuje léčivou látku diklofenakdiethylamin. Lék zevnímu použití.

Doplněk stravy. (1 tbl. = 3,8 Kč)

Libretto 60 tbl.

LAVEKAN 80mg 28 tobolek

Doplněk stravy s vysokým obsahem EPA a dalšími
vybranými složkami – DHA, hořčíkem a kyselinou
listovou, které podporují normální psychické
funkce.

– Lavekan je rostlinný léčivý přípravek. Používá
k léčbě přechodných úzkostných nálad.
– Lavekan je určen pro dospělé.

289
Kč
běžně 330 Kč

439
Kč
běžně 520 Kč

Betaglukan IMU 200 mg
60 tobolek
- 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 360 Kč

Rostlinný léčivý přípravek
k vnitřnímu užití. Obsahuje
Lavandula angustifolia Mill.,
aetheroleum (levandulová
silice).

Doplněk stravy.(1 tbl. = 7,3 Kč)

79 Kč

běžně 110 Kč

Doplněk stravy.

JARNÍ OČISTNÁ KŮRA S DOPLŇKY STRAVY ENERGY
Regalen 30 ml

Účinky a použití

– bioinformační* širokospektrální bylinný
regenerační, detoxikační a antioxidační
přípravek
– 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

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.

*Bioinformace jsou
frekvence, které napodobují
řídící impulzy podkorových
center mozku, regulujících
vegetativní nervovou
soustavu a činnost orgánů.
Jejich působením dochází
k vyrušení negativních
informací a vyvolání
zpětného regeneračního
procesu. Doplněk stravy.
(1ml. = 15 Kč)

489
Kč
běžně 520 Kč

TePe Mezizibní kartáčky – různé druhy

COLENTER LD® 120 kapslí

– Zajišťují jednodušší zavádění
do mezizubních prostor.
– Díky flexibilnímu a plastem izolovanému
drátku mají dlouhou životnost.
– Šetrné k citlivým krčkům a dásním.

– Obsahuje kolostrum s lipozomálním
vstřebáváním.
– Kolostrum je v mikroenkapsulované lipozomální
formě, která zabraňuje oxidaci během skladování
a chrání komponenty před trávicím procesem
(ničení během průchodu žaludkem), přičemž
zvyšuje vstřebávání a dodávku životně důležitých
složek kolostra do organismu.

Dostupné i v jiných barevně odlišných
velikostech. Švédská kvalita, špičkové
pomůcky ústní hygieny.
Mezizubní kartáčky.

119
Kč
běžně 149 Kč

Doplněk stravy.(1 tob. = 5,7 Kč)

685
Kč
běžně 839 Kč

Diozen® 60 tbl.

Zodac 10 mg 10 tbl.

Těžké nohy? Křečové žíly? Hemoroidy?
– Braňte svoje žíly zevnitř!
– Léčivý přípravek Diozen® zvyšuje napětí
žilní stěny a odolnost cév.

– Antihistaminikum k léčbě příznaků alergie.
– Zmírnění nosních a očních symptomů
sezónní a celoroční alergické rýmy

Lék k vnitřnímu užití. Pečlivě
čtěte příbalovou informaci.

179
Kč
běžně 199 Kč

Lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje cetirizin. Pečlivě čtete
příbalovou informaci.

65 Kč

běžně 85 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. 3. do 30. 4. 2020 nebo do vyprodání zásob, změna vyhrazena.

