od 1. 4. do 31. 5. 2018

Slunce Vašeho zdraví

Platnost

Nabídka vaší
Lékárny U Slunce
Zatočte s jarní únavou!
Supradyn CoQ10 Energy

Bion®3 VITAL 30 tbl.

– vitamíny pro váš aktivní život
– doplněk stravy s 13 vitamíny, 10 minerálními
látkami a stopovými prvky + koenzym Q10
– vitamíny B2, B6, B12,
C + hořčík přispívají
ke snížení míry únavy
a vyčerpání a také
k normálnímu
energetickému
metabolismu

– 3 přípravky v 1
– multivitamín s probiotiky: 12 vitamínů, 7 minerálů
a 3 probiotické kmeny v patentované 3-vrstvé tabletě
– lutein a vitamín A přispívají ke správné funkci zraku
– železo přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání
a ke správné tvorbě červených krvinek
– ženšen podporuje vitalitu a přispívá ke zlepšení
obranyschopnosti organismu
– výtažek z borůvky přispívá
ke správné funkci močových cest
– vhodný v době léčby antibiotiky
a během rekonvalescence
po léčbě

Doplněk stravy.

209 Kč

běžně 250 Kč / 30 tbl.
Zúčastnili jsme se druhého
zimního odznaku zdatnosti
na hřebenech Krkonoš. Naše
lékárna bojovala o hezké
umístění ve skupině běžkařů.
Akce proběhla pod Coubertinovým heslem: „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“.

319 Kč

běžně 380 Kč / 60 tbl.

Ve čtvrtek 3. 5. 2018 od 10 do 16 hodin proběhne
v prostorách lékárny již tradiční dermoporadenství. Jeho
součástí bude i diagnostika kvality vlasů a vlasové pokožky.
„Krásné vlasy rostou ze zdravé vlasové pokožky,
stejně jako rostlina z úrodné půdy.“
René Furterer – Paříž 1957

V úterý 19. 6. 2018 od 10 do 16 hodin opět proběhne
dermoporadenství Avène. Akce bude zaměřená
na přípravky sluneční ochrany. Na základě konzultace
a přístrojové diagnostiky pleti získáte doporučení pro péči
o váš typ pleti. Navíc máte možnost získat slevu, dárek
nebo malá vzorková balení.
Doporučujeme se předem objednat.

Ochutnávková akce
přípravků Nutridrink
Srdečně zveme všechny
zájemce na ochutnávkovou
akci společnosti Nutricia
na přípravky Nutridrink.
Akce se koná 26. 4. 2018 od 9
do 17 hodin v prostorách
lékárny. Ochutnávka
přípravků je zdarma. Zároveň
můžete zakoupit Nutridrinky
za akční ceny.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

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

185
Kč
běžně 215 Kč

Lioton® 100 000 gel 100 g

Almiral gel 50 g

– nejvyšší koncentrace účinné látky ve formě gelu v tubě
– pro léčbu křečových žil a jejich příznaků
– pro léčbu běžných poranění
– pro léčbu poúrazových poškození svalů, šlach a vazů
– pro léčbu pohmožděnin, modřin, otoků
– úleva pro těžké, bolavé, oteklé nohy

– potlačuje bolest, otok a zánět
– snižuje bolestivost při pohybu v důsledku poranění
měkkých tkání po úrazu
– po poradě s lékařem lze použít k léčbě revmatizmu
– aplikace 3-4krát denně

265
Kč
běžně 315 Kč

Den s Avène

Doplněk stravy.
Nenahrazuje pestrou
a vyváženou stravu.

79 Kč

běžně 105 Kč

Lék s účinnou látkou sodná sůl
heparinu. Ke kožnímu podání.
Pečlivě si pročtěte příbalový leták.

Lék pro vnější použití. Obsahuje
léčivou látku diklofenak.

Ortho Help Collagen
Gummies KIDS 90 ks

HEMAGEL PRVNÍ POMOC

Každodenní unikátní kloubní výživa v podobě doplňku
stravy, pro podporu revitalizace pohybového aparátu.
– plný látek prospěšných pro Vaše klouby, šlachy,
a chrupavky
– díky možnosti je žvýkat jsou vhodné i pro osoby, které
nemohou nebo nechtějí polykat kapsle či tablety
– želatinové bonbóny se snadno užívají a výborně chutnají
– bez umělých barviv,
konzervantů, sladidel
a lepku

225
Kč
běžně 280 Kč

Doplněk stravy.

GYNIMUN INTIM PROTECT
10 vag. kapslí
– selektivní vaginální probiotikum určené k léčbě vaginální
infekce
– podporuje léčbu bakteriální vaginózy, mykózy a přispívá
k obnově přirozeného pH v pochvě
– rychlá pomoc a úleva při nepříjemném zápachu, svědění,
neobvyklém výtoku
– jejich pravidelné používání
pomáhá omezit výskyt
opakovaných vaginálních
infekcí

Zdravotnický
prostředek.

239
Kč
běžně 295 Kč

Komplexní balíček HemaGelu a krycích fólií na:
– odřeniny
– popáleniny I. Stupně
– řezné a sečné rány
– pooperační rány
– chronické rány (bércové vředy, diabetická
noha, proleženiny)

Zdravotnický
prostředek.

119 Kč

běžně 200 Kč

GYNIMUN DUAL PROTECT
– jediné duální perorální probiotikum pro ženy
na českém trhu
– obsahují patentované kmeny vaginálních
a střevních laktobacilů
– pomáhá obnovovat
přirozenou střevní
i vaginální flóru
– vhodné také při
i po užívání antibiotik
Doplněk stravy.

99 Kč

běžně 135 Kč / 10 tob.

235 Kč

běžně 295 Kč / 30 tob.

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

JARNÍ OČISTNÁ KŮRA S DOPLŇKY STRAVY ENERGY
Regalen 30 ml

Cytosan Inovum 90 ks

Bioinformační* širokospektrální bylinný regenerační,
detoxikační a antioxidační přípravek

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

– 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

449
Kč
běžně 465 Kč

Účinky a použití

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.

829 Kč

běžně 1000 Kč

– 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

*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.

Hirudoid Forte gel 40 g

PROCTO-GLYVENOL® krém 30 g

Přípravky Hirudoid se používají při:
– zranění tupým předmětem s krevním
výronem nebo bez výronu
– povrchovém zánětu žil, pokud není možná
kompresní léčba

– léčivý přípravek pro místní léčbu
vnějších a vnitřních hemeroidů

®

119
Kč
běžně 150 Kč

Za zvýhodněnou cenu 119 Kč
i Hirudoid Forte krém 40 g
Léčivý přípravek k vnějšímu užití.

Bioaktivní® Pycnogenol
90 tbl

Silný přírodní antioxidant
– obsahuje 40 mg standardizovaného
patentovaného extraktu
– vyrábí se z kůry francouzské středomořské
borovice Pinus pinaster
– dodává organizmu zdraví prospěšné
bioflavonoidy
– vyrobeno v Dánsku
pod farmaceutickou
kontrolou

839
Kč
běžně 925 Kč
Doplněk stravy.

Drontal Dog Flavour
150/144/50 mg tablety
2 tbl.

- ochucené tablety pro snadné odčervení psů
- ověřená kvalita společnosti Bayer
- doporučujeme odčervovat každé 3 měsíce

145
Kč
běžně 160 Kč

– mast se používá na podporu regenerace pokožky
v oblasti drobných kožních defektů – prasklin
a oděrek
– zklidňuje podrážděnou pokožku
– dle potřeby nanášejte tenkou
vrstvu přípravku
několikrát
denně

Procto-Glyvenol® 50 mg/g + 20 mg/g,
rektální krém – registrovaný léčivý
přípravek. 100 g rektálního krému
obsahuje tribenosidum 5 g, lidocaini
hydrochloridum monohydricum 2 g. Před
použitím přečtěte příbalovou informaci.
Výdej léčivého přípravku možný bez
lékařského předpisu.

129
Kč
běžně 150 Kč

V nabídce také
PROCTO-GLYVENOL®
10 čípků za 129 Kč

39 Kč

běžně 50 Kč

Kosmetický přípravek.

Evelle 60 tbl.

Revalid

Klinicky testovaná péče o pleť, vlasy
a nehty
– snižuje tvorbu vrásek
– posiluje pleť, vlasy, nehty a buňky
sliznice
– podporuje normální tvorbu kolagenu
– podílí se na udržování energetického
metabolizmu
– obsahuje SelenoPrecise, který podporuje
správně fungující imunitní systém
– dále obsahuje vitamin E, C, biotin, BioMarine Complex, Pycnogenol, křemík
a rostlinné výtažky
(s lykopenem a antocyanidiny)
– vědecky ověřeno
– vyrobeno v Dánsku pod farmaceutickou
kontrolou

– při vypadávání a poruchách růstu vlasů
z různých příčin
– při narušení struktury vlasů a poruchách
růstu nehtů

599 Kč

běžně 710 Kč/120 tob.

1350
Kč
běžně 1620 Kč

1099 Kč

běžně 1390 Kč/270 tob.
Lék k vnitřnímu užití

Doplněk stravy.

Advantix roztok pro
nakapání na kůži – spot-on
pro psy do 4 kg, 1 pipeta
– účinný proti blechám, klíšťatům, všenkám, komárům,
bodavým mouchám a flebotomům
– účinná látka imidacloprid hubí
blechy pouhým dotykem
– nepoužívat
pro kočky

Veterinární léčivé
přípravky.

215
Kč
běžně 235 Kč
Veterinární léčivé
přípravky.

V nabídce také pro kočky Drontal
tablety, 2 tbl. za 135 Kč.

HBF Calcium pantotenát
mast 30 g

V nabídce také Advantix roztok pro nakapání na kůži
– spot-on pro větší psy.

Foresto 1,25 g + 0,56 g
obojek pro kočky a psy ≤ 8 kg/

Foresto 4,50g+2,03g
obojek pro psy > 8kg

– 8 měsíční ochrana před
klíšťaty – odpuzuje a hubí
ještě před jejich přisátím
– až 8 měsíční ochrana před
blechami a jejich
vývojovými stádii
– vhodný pro psy
i kočky
Veterinární léčivý
přípravek.

629
Kč
běžně 650 Kč
V nabídce také Foresto 4,50 g + 2,03 g obojek
pro psy > 8 kg (délka 70 cm) za 795 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. 4. do 31. 5. 2018 nebo do vyprodání zásob, změna vyhrazena.

Zelené
světýlko na
běžný obojek
zdarma.
Platí do vydání
zásob.

