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

Přírodní zdroj protilátek a regeneračních faktorů 
– kolostrum neboli mlezivo je první mléko, které 

obsahuje vysoké množství protilátek a celé řady 
molekul, které se podílejí na regeneraci tkání

– chutná forma kolostra, která je chráněna 
fruktooligosacharidy před nízkým pH v žaludku 

Doporučené dávkování: jedna kávová 
lžička (cca 3 g) 1x denně, nechat 
rozpustit v ústech nebo rozpustit 
ve vlažném nápoji a vypít. 

Nabídka vaší 
Lékárny U Slunce
Slunce vašeho zdraví

Sbírejte razítka za nákup 5 mlék 
Sunar complex a získejte 1 mléko 
navíc ZDARMA. 

I na ostatní druhy testů 10 % sleva
Zjištění alergie, Borélie z klíštěte, Cholesterol, Mužská plodnost, 
Prevence střevních onemocnění, Prevence žaludečních onemocnění 

Kupte si  5 produktů  Nutrilon 
ProExpert  – HA 2, 3 (800g), AR 2 
(800g) nebo Omneo Comfort 2 (400g). 
Po nasbírání 5 razítek získáte 1 balení 
navíc ZDARMA

– obsahují všechny důležité 
vitaminy a minerální látky 
včetně vápníku a vitaminu D

– bez lepku, bez přidaného cukru

– obsažené aktivní látky (DHA, EPA) 
přispívají k normální mozkové 
a srdeční činnosti, normálnímu stavu 
zraku 

– vitamín D3 je potřebný pro normální 
růst a vývin kostí u dětí a přispívá 
k normální funkci imunitního 
systému 

– obsahuje komplex 3 látek: 
vitamin C s postupným 
uvolňováním, vitamin D a zinek

– využívá technologii časových 
perliček

– přispívá k normální funkci 
imunitního systému

Nedostatek
železa

Nesnášenlivost 
lepku

Zánět močových 
cest

– účinně již od prvních projevů ekzému 
– ulevuje od svědění a zarudnutí pokožky. 
– přirozeně obnovuje kožní bariéru, poskytuje 

zvýšenou hydrataci a regeneruje. 
– je vhodný i pro nejmenší 

– lék ve formě horkého nápoje 
proti chřipce a nachlazení

– snižuje horečku, tlumí bolesti 
hlavy, kloubů a svalů, uvolňuje 
ucpaný nos, tlumí bolesti v krku

129 Kč
běžně 155 Kč/20g

310 Kč
běžně 345 Kč

349 Kč
běžně 395 Kč

249 Kč
běžně 270 Kč

139 Kč
běžně 175 Kč

219 Kč
běžně 265 Kč

350 Kč
běžně 420 Kč

od 149 Kč
běžně 170 Kč/10 ks sáčky

449 Kč

209 Kč

61 Kč

399 Kč

Sunar complex 
2, 3, 4, 5 600 g 

Sunárek mléčná 
kašička 225 g 

Nutrilon ProExpert 

Akce platí do odvolání.

Akce platí do odvolání.

Akce platí do 31. 10. 2016. 

Cetebe IMMUNITY  
Forte 120 tob. 

Veroval – domácí diagnostické testy 

Bepanthen® Sensiderm krém 

COLDREX
VIRONAL, REGALEN, RENOL, 
GYNEX, KOROLEN

STIMARAL, KING KONG
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Colostrum Forte 60 g The Simpsons Omega 3 
+ vitaminy D a E 60 tob.

Česká společnost Energy Group a.s. je založená 
na celostním přístupu k člověku a chápe tělo i mysl 
jako propojené součásti jednoho energetického systé-
mu. Optimální spolupráce obojího je pak základním 
předpokladem zdraví celého organismu. Energy kla-
de důraz nejen na prevenci jednotlivých zdravotních 
problémů, ale snaží se zaměřit pozornost každého 
klienta do jeho vlastního středu. Sortiment tvoří uce-
lená nabídka přírodních bioinformačních produktů, 
které vycházejí z principů staré čínské medicíny s vy-
užitím nejnovějších poznatků fytoterapie, krystalote-
rapie, homeopatie a moderních bioinformačních me-
tod. Základem produktové nabídky je pět hloubkově 
působících bylinných koncentrátů a pět bylinných 
krémů, které tvoří ucelený systém Regenerace v Pen-
tagramu®. Tyto přípravky korespondují s energiemi 
pěti základních přírodních prvků, jejichž vzájemná 
součinnost je podle tradiční čínské medicíny klíčem 
ke zdraví. Tento systém přispívá k detoxikaci a rege-
neraci celého organismu nebo působí cíleně podle 
povahy konkrétního zdravotního problému. 
Přípravky Energy jsou nechemické, působí šetrně, 
pomáhají nás zbavit zdravotních problémů v případě, 
že jsou vybrány na doporučení odborníka, který jim 
rozumí.

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. Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

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

Zdravotnický prostředek, L.CZ.MKT.CC.07.2016.0749 

Lék 
k vnitřnímu 
užití. Čtěte 
pečlivě 
příbalovou 
informaci. 
O správném 
použití se 
poraďte se svým 
lékařem nebo 
lékárníkem. 

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

Nově nabízíme
doplňky stravy ENERGY

Při nákupu 

Coldrex 10 ks 

sáčků získáte 

5ks sáčků za 

1 Kč



– používá se k léčbě suchého, dráždivého a obtížně 
ztišitelného kašle při virových infekcích horních 
a dolních dýchacích cest, při zánětech horních 
cest dýchacích, při zánětu hltanu, hrtanu, 
průdušek a plic

– pro dospělé, dospívající 
a děti od 6 měsíců věku

Co obsahuje GD Forte? 
Nejdůležitější složkou kloubních výživ jsou KOLAGENNÍ PEPTIDY = 
HYDROLYZÁT KOLAGENNÍ BÍLKOVINY, kolagenní peptidy jsou enzy-
maticky naštěpené fragmenty kolagenu, který tvoří těla všech živočichů 
a představuje 30 % všech tělních bílkovin, tvoří 70 % sušiny kloubních 
chrupavek. Kolagen má velký význam pro strukturu a integritu našich 
těl, v rostlinné říši se nevyskytuje vůbec a je přirozenou součástí pohy-
bového aparátu, kostí, chrupavek a kloubů, kde podmiňuje mechanic-
ké vlastnosti chrupavky, především pevnost a pružnost. Naše klouby 
potřebují pro svoji výživu 3000 až 10000 mg kolagenních peptidů den-
ně a v GD Forte jich obsahuje celých 8000 mg. Kolagenní peptidy jsou 
jedinou formou kolagenu s vědecky prokázanou biologickou aktivitou 
stimulující buňky chrupavek, kostí a pojivových tkání. Mezi prvními 
lékaři, kteří se zabývali působením želatiny resp. kolagenních peptidů 
na choroby pohybového aparátu, byl prof. MUDr. Milan Adam, DrSc. 
který se zabýval výzkumem revmatických chorob přes 50 let. Výzkum 
prof. Adama týkající se výživy kloubů kolagenními peptidy pak potvrdi-
la řada významných lékařů a vědců. 
VITAMÍN C, který přispívá k normální formaci kolagenu pro normální 
funkci kostí a chrupavek kloubů a přispívá k ochraně buněk před oxida-
tivním stresem. Naše klouby jej potřebují minimálně 80 mg denně. 

A mnoho dalších látek s příznivým nutričním a fyziologickým 
účinkem, některé z nich se vyskytují v našem těle přirozeně, jako 
např. GLUKOSAMINSULFÁT, CHONDROITINSULFÁT A MSM(-
methylsulfonylmethan). VITAMÍN E, SELEN, MANGAN, MĚĎ 
které vyživují, regenerují a chrání buňky a mezibuněčnou hmo-
tu pojivových tkání pohybového aparátu – kostí, chrupavek, 
kloubů, kloubního pouzdra, vazů, šlach. BOSWELLIA SERRA-
TA extrakt z pryskyřice kůry stromu Boswellia serrata je více 
než 5000 let používán ajurvédskou vědou. 

Jak užívat? 
GD Forte v práškovém nápoji umožňuje přijímání vysokých 
dávek kolagenních peptidů. Práškový nápoj má díky své apli-
kační formě vyšší obsah kolagenních peptidů oproti želatino-
vým kapslím. Přiloženou odměrkou dávkujte do suché skle-
nice, přidejte studenou vodu, optimálně 200 ml, rozmíchejte 
a po rozpuštění ihned vypijte. 

Jak dlouho užívat? 
Všechny doplňky stravy s obsahem kolagenních peptidů, GD 
Forte nevyjímaje, se doporučuje užívat minimálně 2, ideálně 
3 měsíce v kuse, tzn. bez přerušení, aby došlo k nastartování 
regeneračních pochodů. Nástup regenerace je pomalejší, ale 
přetrvává i po vysazení přípravku. Tříměsíční kúru je vhodné 
opakovat 2-3x ročně. Trvalé užívání je možné. 

Kdy užívat? 
Práškové nápoje i kapsle je možné užívat 
kdykoliv během dne. Práškový nápoj se 
užívá jednou denně, denní dávku kapslí 
je možné rozdělit na více dílčích dávek, 
u většiny lidí je vhodnější užívání po jídle, 
kvůli zhoršené činnosti trávicího traktu 

Kloubní výživa Geladrink® je na trhu již 
od roku 1992 a je originálním českým vý-
robkem. 

GELADRINK FORTE 

komplexní výživa kloubů 

– poskytuje okamžitou úlevu 
a ochranu i pro velmi 
suché a popraskané ruce

– krém je koncentrovaný, 
s vysokým obsahem 
glycerinu

– stačí aplikovat velmi malé 
množství

– parfemovaný nebo 
neparfemovaný

– vysoce kvalitní čistě bylinné čaje
– bez chemických přísad a aroma

– rozpustné pastilky bez cukru s pomerančovou 
příchutí, organicky vázaným zinkem a přírodním 
vitaminem C z extraktu aceroly

– uklidňující účinek pro nos, krk a dýchací cesty
– přispívá ke správné funkci imunitního systému
– vyrobeno v Dánsku pod farmaceutickou kontrolou

– doplněk stravy s vyváženým zdrojem 
důležitých vitaminů a minerálů, který 
byl vyvinut speciálně pro potřeby 
žen, které plánují těhotenství, jsou již 
těhotné nebo kojí

Baby Sebamed poskytuje jemné a citlivé dětské pokožce ochranu 
od narození, už od prvního dne. Trvá totiž několik měsíců, než se 
na ní vytvoří ochranný, mírně kyselý plášť. Přípravky Baby Sebamed 
mají právě hodnotu pH 5,5, které je přirozené zdravé kůži a poskytuje 
ochranu proti nepříznivým vlivům okolního prostředí. Obsahují jemné 
přírodní složky pro citlivou dětskou pokožku. 

– k léčbě časných stádií prostého oparu na rtech
– urychluje hojení oparů a zmírňuje takové 

příznaky jako svědění, bolest, mravenčení 
a píchání

– s příchutí citron nebo ostružina
– pomohá odstranit bolesti v krku různého původu, 

zejména bolesti provázející zánět hrdla

– odpuzuje bodavý hmyz, komáry 
a klíšťata

– s přídavkem složek, které pokožku 
ošetřují a chrání

– lze stříkat na pokožku a vlasy
– neobsahuje DEET

– 7 příchutí

149 Kč
běžně 205 Kč

89 Kč
běžně 110 Kč

79 Kč
běžně 95 Kč

189 Kč
běžně 205 Kč

399 Kč
běžně 475 Kč

85 Kč
běžně 110 Kč

689 Kč
běžně 715 Kč

125 Kč
běžně 140 Kč

Neutrogena krém 
na ruce 50 ml

Leros Natur
20 nálevových sáčků 

Bioaktivní Influ-Zinek 
60 past. 

GS Mamavit 
100+10 tbl. 

Baby Sebamed 

Erazaban 10 % krém 2 g

Coldrex proti bolesti 
v krku 20 past.

ARPALIT Bio repelent proti 
komárům a klíšťatům 150ml 

Geladrink Forte
nápoj 420 g 

Stoptussin kapky 50 ml 

Při nákupu 

nad 300 Kč získáte 

Baby Sebamed 

vlhčené ubrousky 

72 ks ZDARMA. 

Při nákupu 
2 čajů  
získáte 

1 zdarma.

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. 10. do 30. 11. 2016 nebo do vyprodání zásob, změna vyhrazena.

Doplněk stravy.

Léčivý přípravek k lokální léčbě. Obsahuje 
hexylresorcinol a benzalkonium chlorid. 

Léčivý přípravek k vnitřnímu 
užití. Obsahuje účinnou látku 
Butamirati dihydrogenocitras 4 mg 
a Guaifenesinum 100 mg v 1 ml. 

Léčivý přípravek k vnějšímu 
použití. Obsahuje účinnou 
látku Docosanol. Kosmetika.

Biocid. Účinná látka IR3535. 

36 Kč
Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.


