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

od 445 Kč

Na naši pokožku působí nepříznivé vlivy po celý 
rok. Pleť se mnohdy nestačí přizpůsobovat tak, 
aby jim dokázala snadno a samostatně čelit. 
Smog, výkyvy teplot, nesprávná péče, nedostatek 
spánku a podobně. Je proto třeba jí nápomoci. 
Přijďte zjistit, jak na tom vaše pleť je.
Díky speciálnímu přístroji zjistíme, jaký máte typ 
pleti, jak jsou na tom vaše póry, vrásky, hydratace, 
elasticita a další.
Takže pokud patříte k těm, kteří vlastně ani ne-
tuší, zda je kosmetika, kterou právě používají, ta 
správná pro jejich typ pleti, máte jedinečnou pří-
ležitost to zjistit.

18. 9. a 22. 10. 2018 od 10 do 16 hodin můžete 
využít odborné konzultace s dermoporadkyní ze 
společnosti Avène. 
Diagnostika pleti je zcela ZDARMA. Doporučuje-
me se objednat. 
Těšíme se na Vás!

Pro všechny maminky z Litomyšle a okolí jsme si 
přichystali výběr zdravotních papuček do školy 
(od vel. 34). Pokud Vás to tedy čeká, neváhejte 
a zastavte se k nám.

Nabídka vaší
Lékárny U Slunce
Slunce vašeho zdraví

– Nakupte si produkty Nutrilon Pronutra 800 g, Nutrilon Profutura 800 g nebo 
Nutrilon ProExpert HA 800g.

– Za každý nakoupený kus získáte razítko na věrnostní kartu. Účtenku si uschovejte.
– Za 5 razítek (v další kartičce jen 4 razítka) získáte v lékárně jedno mléko ZDARMA. 

Razítka lze sbírat jen v jedné lékárně.
– Při získání jednoho mléka Nutrilon ZDARMA navíc získáváte jeden bod do věrnostního 

programu.
– Po nasbírání 4 bodů do věrnostního programu se můžete zapojit do soutěže o 5 000 Kč. 

Zároveň si můžete zažádat o zaslání nové kartičky s výhodnějšími podmínkami.

– Nasbírejte razítka za nákup 5 mlék 
Sunar complex nebo Sunar premium 
od ukončeného 6. měsíce věku 
a získáte 1 mléko ZDARMA.

Za nákup výrobků BEBA PRO 2, 3, 4, 5 
(600 g), BEBA OPTIPRO COMFORT 2, 3 
(800 g) a BEBA OPTIPRO HA 2, 3 (800 g) 
získáte razítko na věrnostní kartu.
Po nasbírání 5ti razítek v dané lékárně 
a předložení účtenky za nákup získáte 
6. výrobek BEBA PRO, BEBA OPTIPRO 
COMFORT nebo BEBA OPTIPRO HA 2, 3 
(800 g) zdarma.

Sleva 100 Kč na BEBA SENSITIVE 800 g
– BEBA Sensitive je speciální kojenecké 
mléko určené k dietnímu postupu při 
ZÁCPĚ A DROBNÝCH ZAŽÍVACÍCH 
POTÍŽÍCH.

– Komplex 11 vitamínů a minerálních látek 
ve formě želé s ovocnou příchutí. 

– Doporučován hlavně aktivním 
dětem, jejichž pravidelná 
fyzická zátěž zvyšuje požadavky 
na příjem těchto látek.

– Vibovit obsahuje pouze přírodní 
barviva.

– Registrujte se na stránkách www.rajec.com a zadávejte soutěžní 
kódy z krabiček čajů Leros. Čím více kódu nahrajete, tím větší šanci 
na výhru máte.

– Každý týden proběhne slosování. Jako výherce si můžete vybrat až 
z šesti háčkovaných zvířátek.

– Pokud se na vás štěstí neusměje, můžete to zkusit další týden. 
Malou cenu získá každý.

Kupte 2 libovolné čaje 
značky Leros a získáte 
jako dárek Leros Natur 
Spánek, nervy 10 
nálevových sáčků.

Kupte 3 libovolné čaje 
značky Leros  a získáte 
jako dárek Leros Vital 
Rakytník a pomeranč 
20 nálevových sáčků.

149 Kč
běžně 185 Kč

NUTRILON – VĚRNOSTNÍ AKCE 5 + 1 ZDARMA

SUNAR 
VĚRNOSTNÍ AKCE  
5 + 1 ZDARMA

BEBA 
VĚRNOSTNÍ AKCE  
5 + 1 ZDARMA

Vibovit imunity jelly 
50 želé bonbónů

VYHRAJTE S BYLINNÝMI ČAJI 
LEROS HÁČKOVANÉ ZVÍŘÁTKO LEROS čaj + DÁREK

Akce platí do 31. 12. 2018

Akce platí do 31. 12. 2018
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Práce v Lékárně U Slunce nás baví. Jsme totiž 
kolektiv veselých a milých lidí. A pracuje se nám 
spolu dobře. Jsme rádi, že je to vidět, často nám 
to i říkáte, a to nás těší nejvíc.

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

– Přípravky napomáhající omezení 
výskytu vší ve vlasech.

– Balení obsahuje balzám 
na vlasy a šampon, který 
prodlužuje jeho účinek.

199 Kč
běžně 240 Kč

Všiven balzám na vlasy 
a šampon 150+150 ml 

Kosmetika.

Doplněk stravy.

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

Den s Avène



– Zubní pasta s fluorinolem 7-12 let 
s příchutí žvýkačky.

– Účinně chrání sklovinu trvalých 
zubů u dětí. 

– Šetrná k dásním a zubní sklovině.
– Určena pro každodenní ústní 

hygienu.

– Zubní pasta s fluorinolem 
a s jahodovou příchutí.

– Účinně chrání mléčný chrup u dětí 
ve věku od 2 do 6 let.

– Šetrná k dásním a zubní sklovině.
– Určena pro každodenní ústní hygienu.
V nabídce také s příchutí banánu.

– Zubní pasta s fluorinolem 75 ml je 
speciálně určená proti zubnímu plaku.

– Pomáhá předcházet vzniku zubního 
plaku a tím i následně vznikajícím 
problémům s dásněmi.

– Zmírnuje podráždění a zarudnutí dásní.
– Napomáhá předcházet vzniku 

parodontozy.
– Určena pro každodenní ústní hygienu.

– Zubní pasta s mikronizovaným 
bikarbonátem sodným. 

– Pomáhá odstraňovat povrchová 
zubní zabarvení.

– Zuby jsou zdravé a viditelně 
zářivější.

– Mátová příchuť pro pocit svěžesti.
– Určena pro každodenní ústní 

hygienu.

Originální patentovaná látka ProteQuine® a vitamin C pro 
imunitu. Medvědí síla s 20 letou tradicí!

– Preventan Junior v limitované edici se 
soutěží o rodinné dovolené! 

– Obsahuje originální aktivní látku 
ProteQuine a inulin. 

– Navíc je přípravek obohacen o vitamin C 
pro normální funkci imunity pro děti. 

– S přírodním sladidlem. 
– K dlouhodobému užívání.

– Při vypádávání a poruchách růstu vlasů z různých příčin.
– Při narušení struktury vlasů.
– Při poruchách růstu nehtů.

– Revitalizující proteinový 
šampon pro všechny 
typy vlasů. Posiluje 
a revitalizuje vlasy. 

– Vlasové tonikum. 
Stimulující přípravek 
při vypadávání vlasů 
s KOFEINEM. 

– Revitalizující proteinový 
kondicionér. Pro všechny 
typy vlasů. Posiluje 
vlasovou strukturu. 

– Preventan Akut s příchutí 
v limitované edici se soutěží 
o rodinné dovolené! 

– Obsahuje originální aktivní 
látku ProteQuine a vitamin C, 
který přispívá k normální funkci 
imunitního systému a ke snížení 
míry únavy a vyčerpání. 

– K akutnímu užívání.

RYCHLÁ ÚLEVA OD RÝMY
– Uvolnění ucpaného nosu.
– Uvolnění vedlejších nosních dutin.
– Nástup účinku již od 5 minut.

– Tlumí bolest hlavy a krční páteře.
– Snižuje svalové a psychické napětí.

– 30mg koenzymu Q10 v 1 kapsli.
– Originální Q10.
– Vysoká kvalita a biologická dostupnost.
– Podporuje energetický metabolismus.
– Pro péči o dásně.
DDD: 1-2 kapsle denně

Přípravky pro zubní hygienu Elgydium ochrání vaše zuby před rizikem 
zubního kazu, osvěží váš dech a zároveň dodají zubům bělostný vzhled. 
Součástí sortimentu značky Elgydium jsou produkty pro dospělé i pro péči 
o dětské zoubky. V nabídce značky Elgydium naleznete kvalitní zubní pasty, 
přípravky na bělení zubů, speciálně tvarované zubní kartáčky, dentální nitě, 
ústní vody, ústní spreje a další.

Zubní hygiena Elgydium je také vhodná pro péči o citlivé zuby. Produkty 
jsou šetrné k dutině ústní i k zubům a zamezují množení bakterií či tvorbě 
zánětů, váčků a zubních kazů. Pokud hledáte pro svoje zuby skutečně 
kvalitní péči, vyzkoušejte jedinečnou zubní hygienu Elgydium, která patří 
mezi jedny z nejoblíbenějších značek v oblasti péče o zuby!

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. 9. do 31. 10. 2018 nebo do vyprodání zásob, změna vyhrazena.

95 Kč
běžně 110 Kč

79 Kč
běžně 110 Kč

129 Kč
běžně 150 Kč

145 Kč
běžně 170 Kč

145 Kč
běžně 160 Kč

329 Kč
běžně 370 Kč

549 Kč
běžně 710 Kč

159 Kč
běžně 190 Kč

369 Kč
běžně 465 Kč

199 Kč
běžně 215 Kč

76 Kč
běžně 95 Kč 599 Kč

běžně 690 Kč

74 Kč
běžně 80 Kč/20 tbl.

168 Kč
běžně 185 Kč/50 tbl.

ELGYDIUM JUNIOR 
gelová zubní pasta
50 ml 

ELGYDIUM KIDS 
gelová zubní pasta 
50 ml

ELGYDIUM 
ANTIPLAQUE 
zubní pasta 75ml

ELGYDIUM 
WHITENING 
zubní pasta 75 ml 

ELGYDIUM

Preventan Junior tbl. 90 
limitovaná edice

Preventan Akut s příchutí 
tbl. 30 limitovaná edice 

LIMITOVANÁ EDICE S VÝHERNÍMI 
LOSY A SOUTĚžÍ O LUxUSNÍ 
DOVOLENOU V DOLOMITECH!

REVALID® 120 tbl.

Revalid 
Shampoo 
250 ml

Revalid 
Tonic  
20x6 ml

Revalid 
Conditioner 
250 ml

Olynth® 0,1% nosní 
sprej, roztok, 10 ml 

ATARALGIN Bioaktivní Q10 Super 
30 mg 60 + 30 tob. 

Reklama na léčivý přípravek. Obsahuje 
xylometazolin-hydrochlorid a je 
k nosnímu podání. Držitel registrace: 
McNeil Products Ltd.UK.

Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. 

Doplněk stravy. 

Doplněk stravy. 

50% 
NAVÍC

K nákupu nad 300 Kč získáte jako dárek cestovní balení Revalid šampón 30 ml.

Navíc jako dárek kapesníčky. 
Doplněk stravy. 
www.pharmanord.cz 

Lék k vnitřnímu užití.

Kosmetika. Kosmetika. Kosmetika.


