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

Dárek 
Avent 

hrneček

A-DERMA
Kompletní péče 
o atopickou a velmi 
suchou péči na cesty.

Biopron FORTE
– komplex probiotické kvasinky Saccharomyces 

boulardii, probiotických bakterií a prebiotik
– v případě poruch trávení na cestách
– pro dospělé a děti od 6. měsíců

VIP MAMI® 30 tbl. + 30 cps.
MULTIVITAMÍN S LAKTOBACILY
– určen pro těhotné a kojící
– unikátní kombinace vitaminů, minerálů, DHA, EPA, 

laktobacilů a zázvoru
– obsahuje Lactobacillus rhamnosus

Vibovit DINO  
želé 50 bonbónů
– S ovocnou příchutí s vitamíny 

a minerálními látkami.

Myslíme na naše nejmenší, myslete na ně i vy! 
Využijte naší speciální nabídky 1 + 1 ZDARMA.

Namíchajte si jakékoliv 4 výrobky (4 x jednolahvička nebo 
1 x čtyřbalení) a získejte 1 ks navíc (Nutridrink Multi fib-
re čokoláda, Nutridrink banán, Nutridrink jahoda). Platí 
na celý sortiment Nutridrinků. Akce se nevztahuje na již 
zvýhodněná balení.

Platí do 30. 6. nebo do vydání dárků. 

Easylax  
– Heřmánkovo-ibiškové glycerinové projímadlo pro děti
– Ke krátkodobému řešení občasné zácpy u dětí.
– Zjemňuje sliznici, uvolňuje a lubrifikuje stolici a tím 

usnadňuje její vylučování z těla.
– Lze použít pro děti již od narození.

– Řada určená pro maminky 
a jejich miminka.

– Bylinné a bylinno-ovocné 
i ovocné čaje, které jsou 
vyrobeny z přírodních 
surovin, bez chemických 
a konzervačních látek.

– Nejsou doslazovány cukrem 
ani jinými sladidly. 

36 Kč
běžně 45 Kč

Nabídka vaší 
Lékárny U Slunce
Slunce vašeho zdraví P
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Pokračovací mléčná 
výživa.
Za nákup výrobků Beba 
Optipro COMFORT 
2, 3 600g získáte 
razítko na věrnostní 
kartu. Po nasbírání 3 
razítek v dané lékárně 
a předložení účtenky 
za nákup získáte Avent 
hrneček jako dárek.
Platí do 30. 6. 2017

NESTLÉ Beba Optipro 
Comfort 2, 3 800g 

Dětské čaje Leros Baby 

NOVINKA

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

– Lékařsky ověřená tekutá výživa pro posílení 
nemocného, která může nahradit částečně nebo zcela 
stravu v průběhu nemoci.

– Obsahuje všechny důležité živiny v optimálním poměru.
– Výborně chutná, je vhodný i pro dlouhodobé užívání.

Dovolujeme si vás pozvat oblíbené 
dermokosmetické vyšetření pleti 
s firmou Avène. Zvolíme pro vaši 
citlivou pokožku a pokožku vašich 
dětí vhodný opalovací krém. Těšíme 
se na vás v úterý 13. 6. 2017 od 10 do 16 hodin. Doporu-
čujeme se předem objednat.

SLEVA 150 Kč na sluneční ochranu Avéne nad 400 Kč. 
(Neplatí na zvýhodněné balíčky).

Nutridrink

DEN S AVÉNE

Lékárna dosáhla dalšího vrcholu, 
tentokrát na Vysočině.

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

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

Zdravotnický prostředek.

Potraviny pro zvláštní lékařské účely. 

od 499 Kč

169 Kč

4 + 1 
ZDARMA

2 + 1 
ZDARMA

1 + 1 
ZDARMA

Repelentní náramek  
proti komárům a klíšťatům 
– Náramky vyrobené ze speciálního polymeru, který obsahuje esenciální 

oleje z levandule.
– Výrobek neobsahuje DEET.
– Okamžité působení, v okruhu 30 cm od umístění náramku na ruku nebo nohu.
– Lze umístit na stan, batoh, parapet, kočárek aj.
– Doba účinnosti až 8 týdnů.
– Náramky jsou nastavitelné, v líbivých dětských barvách.

Při nákupu repelentních náramků 
pro celou rodinu (tj. 4 ks náramků) 
SLEVA 10 % (139 Kč za 1 náramek 
po slevě) 

155 Kč

129 Kč

99 Kč
běžně 110 Kč/10 tob.

240 Kč
běžně 280 Kč/30+10 tob.

79 Kč
běžně 100 Kč/2 ampule

168 Kč
běžně 205 Kč/6 ampulí

Kupón  
se slevou  

50 Kč 
na příští  
nákup.

399 Kč
běžně 550 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. 6. do 31. 7. 2017 nebo do vyprodání zásob, změna vyhrazena.

Prostamol UNO 90 tob.

335 Kč
běžně 420 Kč

599 Kč
běžně 665 Kč

– Volně prodejný lék na problémy s močením způsobené zbytnělou 
prostatou v I. a II. stádiu tohoto onemocnění.

– Užívá se 1 tobolka denně.

Více informací na www.prostamoluno.cz

IMUNITA – KREVNÍ OBĚH – CÉVY
– 100% čistá lesklokorka lesklá vyrobená v České 

republice
– Reishi podporuje přirozenou obranyschopnost 

organizmu a příznivě působí na oběhový systém.

TEREZIA Reishi BIO 60 tob. 

Prostamol uno obsahuje extrakt Serenoa 
repens. Lék k vnitřnímu užití. Pečlivě si 
pročtěte příbalový leták.

Doplněk stravy.

Náplast kapsaicinová FIXAplast WARM 
12 x 16cm 1ks

199 Kč
běžně 230 Kč

24 Kč
běžně 40 Kč

– Regenerační hřejivá náplast k lokální aplikaci 
na kůži a prohřátí u dospělých osob s výskytem 
svalových a revmatických obtíží.

– Obsažené látky podporují prohřátí svalů i jejich 
celkovou regeneraci.

– Dochází k uvolnění svalového napětí a ke 
zmírnění bolesti.

– Pohyb bez bolesti.
– Tlumí zánět, zmenšuje otoky, uleví od 

bolesti zad, svalů a kloubů.

Dolgit krém 150g

Kosmetika.

Lék s účinnou látkou ibuprofen k zevnímu užití. 
Přípravek je volně prodejný a není hrazen z prostředků 
zdravotního pojištění. Před použitím si pozorně přečtěte 
příbalovou informaci. 

Canephron®  60 tbl.

89 Kč
běžně 130 Kč

219 Kč
běžně 250 Kč

K léčbě zánětů močových cest: 
– akutních
– opakujících se
– doplňková léčba, např. k antibiotikům
Canephron® silou 3 extraktů může ulevit 
již od prvních příznaků
Navíc působí proti bakteriím, pomáhá 
vypláchnout bakterie z močového traktu, 
a tím zabraňuje jejich množení.
Dávkování: 3 × denně 2 tbl.

– Dlouhodobá úleva od pálení žáhy.
– Stačí jen 1 tableta denně.
– Balení 14 tablet.

Nolpaza 20 mg, enterosolventní 
tablety

Tradiční rostlinný léčivý přípravek. 

Lék s účinnou látkou pantoprazolum. 
Lék k vnitřnímu užití, čtěte pečlivě 
příbalový leták.

Mobivenal micro 100+20 tablet

89 Kč
běžně 180 Kč

339 Kč
běžně 405 Kč

– Obsažený aescin (extrakt z Kaštanu koňského) napomáhá snižovat pocit 
těžkých nohou a podporuje dobrou cirkulaci krve v drobných cévách. 

– Přípravek je určen pro lidi se sedavým zaměstnáním, při dlouhém stání, 
chození a cestování.

– Vhodná pro každodenní mytí intimních 
partií.

– Alpha bisabol a heřmánek mají 
antibakteriální účinky, obnovuje 
a podporuje kyselý ochranný plášť 
intimních míst.

– Aloe přirozeně aktivuje zvlhčující 
schopnost kůže.

– 100% bez mýdla, bez konzervačních 
látek.

Za 89 Kč i Sebamed 
intimní mycí 
emulze s pH 6,8 
200ml

SEBAMED Intimní mycí emulze 
s pH 3,8 200ml

Doplněk stravy.

+ zdravotní 
podkolenky 

zdarma

Termální voda Avène 150 ml
– Podráždění a začervenání
– Při opalování, při spálení od slunce, při sluneční alergii

– Opruzeniny
– Po odlíčení

– Po epilaci a holení
– Fixuje make-up

– Po sportovním výkonu
– Okamžité osvěžení

199 Kč

1 + 1 
ZDARMA


