Platnost

od 1. 6. do 31. 7. 2018

Nabídka vaší
Lékárny U Slunce
Slunce vašeho zdraví

Je vaše pleť dehydratovaná?
V častých případech to ani
nemusíte poznat. Bez poctivé
hydratace
můžete
začít
pociťovat nepříjemně napjatou
pleť nebo se vám také mohou
začít objevovat jemné vrásky
či šupinky. To vše mohou
být důsledky dehydratované
pleti a nesprávné péče. Proto
máme pro vás nyní celou řadu
hydratačních krému Avène
Hydrance za úžasnou cenu
349 Kč.

CAMILIA® perorální roztok
10 v jednodávkovém obalu

BioGaia ProTectis kapky
10 ml

– zmírní potíže při růstu
zoubků
– působí na více příznaků
– snadno použitelné
jednorázové obaly
– homeopatie vhodná pro
kojence a batolata

– 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

160
Kč
běžně 180 Kč

NOVINKA

Homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii ke zmírnění potíží
spojených s růstem zubů u kojenců a batolat k vnitřnímu užití.

349
Kč
běžně 515 Kč

Den s Avène
Ve středu 19. 6. 2018 od 10 do 16 hod. se zaměříme
na vaši pleť.
NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT?
– ZDARMA podstoupíte diagnostiku pleti speciálním
přístrojem, kde vám také zjistíme stupeň hydratace
pokožky obličeje.
– Zájemcům rádi poradíme a sestavíme péči o pleť
na míru.
– A samozřejmostí je u nás také dobrá nálada. :-)
Doporučujeme se předem objednat.

Leros Baby čaj 20 sáčků

– obsahuje zázvor, který přispívá k zachování
klidného trávení
– může být použit v případě přejídání, narušení
obvyklých stravovacích návyků (např.
na dovolené), v průběhu těhotenství, při cestování
– vhodný pro dospělé, ženy v prvním trimestru
těhotenství a děti od 3 let

– řada určená pro maminky a jejich miminka
– bylinné, bylino-ovocné a ovocné čaje
– bez chemických přísad
– nejsou doslazovány
cukrem ani sladidly

39 Kč

99 Kč

2+1
ZDARMA

běžně 120 Kč
Doplněk stravy.

The Simpsons
Multivitamin
2x20 šumivých tablet

K nákupu solárních přípravků Avène nad 400 Kč
obdržíte slevu 150 Kč.
Sleva neplatí na zvýhodněné dvojbalení. Sleva platí
do vyprodání zásob.

– vitaminy + vápník
pro děti
– šumivé tablety
s příchutí maliny
Doplněk stravy se sladidly.

Právě u nás v lékárně najdete novou kolekci zdravotní
obuvi PeOn® pro jaro/ léto plnou pestrých barev.

149
Kč
běžně 230 Kč

DÁREK
Svítící
tkanička

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
– 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)

Canesbalance®

Vyhlašujeme soutěž

o kosmetickou řadu PEON®CARE
Chcete ji vyhrát? Na našich facebookových stránkách
odpovězte do komentářů na jednoduchou otázku a sledujte
náš profil, aby vám neuniklo vyhlášení výsledků.

Na bakteriální (vaginální) infekci vyzkoušejte novinku
Canesbalance®! Ulevuje od příznaků bakteriální infekce
3 benefity:
– účinně zmírňuje nepříjemný výtok a zápach
– potlačuje růst škodlivých
bakterií
– obnovuje přirozené
vaginální prostředí

235
Kč
běžně 275 Kč
Canesbalance je zdravotnický
prostředek. Vaginální gel. 7 tub.
L.CZ.MKT.CC.01.2018.1292

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

Doplněk stravy.

Antimetil® 30 tbl.

SLEVA 150 Kč na Sluneční ochranu
Avène

Už jste si udělali radost
novou obuví?

499
Kč
běžně 590 Kč

155 Kč

Zvolte správné řešení na intimní
problémy – otestujte se!

Canestest®

Canestest® pomůže určit typ vaginální
infekce a tak zvolit správnou léčbu!
– výsledek za 10 sekund!
– jednoduché použití!
– více než 90% přesnost!

135
Kč
běžně 155 Kč
Zdravotnický prostředek.
L.CZ.MKT.CC.03.2018.1343

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

Prostamol UNO 60 tob.

Pangrol® 20000 20 tbl.

Zodac® 10 mg 10 tbl.

– 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

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

– proti sezonní i celoroční alergické rýmě
a kopřivce
– zmírnění nosní a oční příznaky
alergie a příznaky chronické kopřivky
nejasného původu

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

Léčivý přípravek
s účinnou
látkou cetirizini
dihydrochletidum
k vnitřnímu užití.

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

425
Kč
běžně 470 Kč

108
Kč
běžně 130 Kč

Zenaro® 5 mg 14 tbl.

Psilo-balsam 20 g

Guajacuran® 30 tbl.

– k léčbě příznaků spojených s alergickými stavy, jako
jsou: senná a alergická rýma a chronická kopřivka

– zklidní pálení a svědění kůže při: planých
neštovicích, bodnutí hmyzem, alergických
kožních projevech a po nadměrným slunění

– snižuje psychické a emoční napětí
s pocitem úzkosti, má slabé zklidňující
účinky a usnadňuje vykašlávání

Léčivý přípravek
s účinnou látkou
levocetirizin
dihydrochlorid
k vnitřnímu užití.

Léčivý přípravek s účinnou látkou
diphenhydramini hydrochloridum
k vnějšímu užití.

Caltrate PLUS 30 tbl.

Léčivý přípravek
k vnitřnímu užití.
*Caltrate Plus
obsahuje vápník,
vitamin D, hořčík,
zinek, měď,
mangan a bor.

Mobivenal micro
100+20 tablet
– obsažený aescin (extrakt z Kaštanu koňského)
napomáhá snižovat pocit těžkých nohou a podporuje
dobrou cirkulaci krve v drobných cévách
– určen pro lidi se sedavým zaměstnáním, při dlouhém
stání, chození a cestování

89 Kč

běžně 100 Kč

AlfaSilver sprej 50 ml
– pro bezbolestné ošetření
odřenin, popálenin
a dalších druhů ran
– chrání před infekcí
a urychluje hojení
– přilne k ráně a kryje ji,
nepálí, nebarví

+

zdravotní
podkolenky
zdarma

129
Kč
běžně 185 Kč

Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.
Obsahuje účinnou látku loperamidhydrochlorid.

89 Kč

běžně 100 Kč

– k prevenci osteoporózy
– kombinovaný přípravek s vápníkem, vitaminem D
a pěti důležitými kostními minerály*
– pro děti od 12 let a dospělé

– rychlá a účinná léčba průjmu
– úleva často již po 1. dávce
– k léčbě akutního
a chronického průjmu

65 Kč

běžně 80 Kč

Lék k vnitřnímu
užití. Guajacuran
obsahuje 200 mg
guaifenesenum. SACS.
GGUAZ.18.04.0387.

99 Kč
běžně 125 Kč

Imodium®
tvrdé tobolky

Cenově výhodné balení
50 tablet za 220 Kč

339
Kč
běžně 405 Kč
Nutridrink
– 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
Potravina pro zvláštní lékařské účely, o užívání se
poraďte s lékařem nebo lékárníkem.
Akce platí do 31. 7. 2018. Zdarma získáte Nutridrink
multifibre s příchutí čokolády, Nutridrink s jahodovou
nebo banánovou příchutí.
Akce platí i na výživy Cubitan a Fortini.

Zdravotnický
prostředek.

165
Kč
běžně 190 Kč

Doplněk stravy.

Avène Sluneční
ochrana SPF 50
+ sprej 200 ml
1 + 1 ZDARMA
– bez parfemace
– nezanechává bílé stopy
– velmi vysoká ochrana citlivé
dětské kůže
– voděodolné
– široká ochrana proti UVB-UVA
záření na obličej a tělo
– fotostabilní
– bez silikonů

KLORANE Sluneční
péče s voskem
z YLANG-YLANG
LIMITOVANÁ EDICE
Ochrana před sluncem, solí,
pískem, chlórem
Ochranný olej 100 ml + Vyživující
šampon 200 ml + Obnovující
a vyživující balzám 200 ml.

89 Kč

běžně 110 Kč/8 tbl.

159 Kč
běžně 190 Kč/20 tbl.

4+1
ZDARMA

Zdravotnický
prostředek.

530 Kč

Kosmetika.

599 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. 2018 nebo do vyprodání zásob, změna vyhrazena.

