od 15. 11. 2017
do 15. 1. 2018

Platnost

Nabídka vaší
Lékárny U Slunce
Slunce vašeho zdraví
4+1 ZDARMA

THERAFLU 500 mg/100 mg
/6,1 mg – 16 tob.

Sbírejte razítka za nákup BEBA
a získejte 1 balení ZDARMA

Naše osmiveslice s kormidelníkem se
zúčastnila prestižního badmintonového
turnaje v Riu, nicméně nejlepšího výsledku jsme dosáhly v disciplíně Afterparty.

Efektivní léčba od příznaků
chřipky a nachlazení,
ve formě tobolek.
Pomáhá při:
– mírné nebo středně silné
bolesti
– horečce
– ucpaného nosu
– a při vlhkém, produktivním kašli

BEBA OPTIPRO
COMFORT 2, 3 (800g),
BEBA OPTIPRO 2, 3,
4, 5 (600 g), BEBA HA
2 (800 g) a BEBA HA 3
(400 g)
Exkluzivně
u nás v lékárně
od 1. 9. do 30.
11. 2017

Theraflu obsahuje paracetamol 500mg/
fenylefrín100mg/ Guaifenezín 6,1mg tvrdé
tobolky je lék k vnitřnímu užití.

LEROS NATUR Žíly s pohankou
a vinným listem

NOVINKA
– bylinná čajová směs vhodná
k doplnění každodenního
pitného režimu
– vinný list podporuje normální
činnost cévní soustavy,
může zmírnit pocit těžkých
nohou a společně s pohankou
přispívá k normální činnosti
kardiovaskulárního systému

Vánoční otevírací doba lékárny
Ne 17. 12. 2017
So 23. 12. 2017
Po 25. 12. 2017
Út 26. 12. 2017
So 30. 12. 2017
Út 2. 1. 2018
			

9:00 – 12:00 hod.
8:00 – 12:00 hod.
ZAVŘENO
ZAVŘENO
8:00 – 12:00 hod.
7:30 – 12:00 hod. – od 12:00 hod.
ZAVŘENO (INVENTURA)

22. 12. 2017 zveme
naše klienty a zákazníky do lékárny
na vánoční punč,
abychom se všichni
společně naladili
na sváteční atmosféru.

Doplněk stravy.

2+1
ZDARMA
na kompletní
řadu
produktovou
LEROS
NATUR

36 Kč

běžně 50 Kč

123
Kč
běžně 145 Kč

Baldriparan 30 tbl.
Rostlinný léčivý přípravek
ke zmírnění poruch
spánku.
– vysoký obsah kozlíku
lékařského
– pro snažší usínání
– zlepšuje kvalitu spánku
– pro svěží začátek dne

169
Kč
běžně 210 Kč

Čtěte pozorně příbalovou informaci.
Baldriparan (Valerianae extractum
siccum) je lék k vnitřnímu užití

Bioaktivní Q10 Super 30 mg
60 + 30 tob.

The Simpsons Multivitamin
2x20 šumivých tablet

– 30 mg koenzymu Q10
v 1 kapsli
– originální Q10
– vysoká kvalita a biologická
dostupnost
– podporuje energetický
metabolizmus
– pro péči o dásně
– DDD: 1-2 kapsle denně
www.pharmanord.cz

– vitaminy + vápník pro děti
– šumivé tablety s příchutí maliny

50 %
NAVÍC

Speciální dárek
svítící tkaničky!
Soutěž o dětské
íčko
elektrické aut
v hodnotě
5000 Kč

Doplněk stravy.
Autor: Isifa.cz

Darujte zdraví
vašim blízkým a přátelům
ve formě dárkového
poukazu v hodnotě 200 Kč,
300 Kč, 500 Kč a 1000 Kč

Den s Avène

599
Kč
běžně 690 Kč

195
Kč
běžně 230 Kč

Doplněk stravy
se sladidly.

Physiomer Hypertonický
135 ml

Lacalut AKTIV zubní
pasta 100 ml

– 100% přírodní nosní sprej s mořskou vodou
– uvolní ucpaný nos při rýmě a nachlazení
– čistí a zvlhčuje nosní sliznici, přirozeně regeneruje
– bezpečný pro každodenní použití

– zubní pasta při krvácení dásní a parodontóze
– účinně brání krvácení dásní, vzniku zubního
kazu i zubního kamene
VÝHODNÉ
100 ml
balení

Nyní
írové
k nákupu pap
enex
kapesníky Kle
.
MA
AR
ZD

Zveme vás v pondělí 11. 12. 2017 od 10–17 hod.
na bezplatné dermokosmetické a vlasové poradenství a vyšetření pleti speciálním diagnostickým přístrojem.

SLEVA 100 Kč

Můžete se těšit na výjimečnou slevu v hodnotě
100 Kč při nákupu nad 700 Kč. Tato sleva
se vztahuje na francouzskou kosmetiku
Avène, A-DERMA, Ducray, Klorane a dětskou
kosmetiku Klorane Bébé. Sleva neplatí na cenově
zvýhodněné vánoční balíčky.

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

Zdravotnický prostředek.

179
Kč
běžně 200 Kč

69 Kč

běžně 95 Kč

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

Walmark Marťánci
s Imunoactivem 50 + 50 tbl.
– komplex vitamínů a minerálů, nezbytné pro
růst a vývoj dítěte
– ve formě cucavých tablet s ovocnou příchutí

Walmark Prostenal® FORTE 90 tbl.
Osvědčená péče o prostatu.
– komplexní složení pro dlouhodobou péči
– Saw palmetto pomáhá udržovat zdravou prostatu
– 1 tableta denně

Doplněk stravy.

Tatranská průdušková směs
Bylinný drops dóza 240 g

– bylinný drops s výtažky z léčivých rostlin,
které mají zklidňující účinky při škrábání
v krku a suchém kašli

Doplněk stravy.

Dárkové
balení
v plechové
dóze
HEXBUG
TM
AQUABOT
rybička jako
dárek

315 Kč

běžně 355 Kč

DÁREK
MULTIFUNKČNÍ
HODINKY

585
Kč
běžně 665 Kč

179
Kč
běžně 210 Kč

Doplněk stravy.

Tebokan 120 mg 30 tbl.

Cemio Kamzík VÁNOČNÍ 120 cps.

GlucoCare® 90 tbl.

– minimální denní dávka
speciálního extraktu EGb
761 konečně v jedné tabletě!
– pohodlné dávkování 1-2x
denně
– užívá se při poruchách
paměti a koncentrace, při
demenci, závratích a ušních
šelestech a poruchách
prokrvení

– exkluzivní vánoční balení
na 4 měsíce
– unikátní kombinace
špičkových kolagenů
a vitaminu C
– vánoční soutěž
o dovolenou snů
a další švýcarské ceny –
VYHRÁVÁ KAŽDÝ!
– vitamin C je důležitý pro
správnou tvorbu kolagenu
v kloubních chrupavkách

– díky obsahu chromu přispívá k udržení hladiny
glukózy v krvi
– tříměsíční kúra s jedinečným složením (chrom,
berberin, banaba)
– extrakty z rostlin berberin a banaba jsou standardizované – zaručují stejnou kvalitu a kvantitu
v každé šarži

255
Kč
běžně 310 Kč

Doplněk stravy.

– darujte zdraví v úžasné vánoční nabídce
– navíc se soutěží o luxusní ceny v hodnotě
500 000 Kč.
– komplexní vyvážené složení vitaminů, minerálů
a dalších aktivních látek
– STRONG KOMPLEX – extra dávka vitaminu C,
lutein, activin, echinacea

400 Kč
na lázeňské
pobyty vyhrává
každý!

Doplněk stravy. EAN: 8594032758098

– darujte zdraví v úžasné vánoční nabídce
– navíc se soutěží o luxusní ceny v hodnotě 500 000 Kč
– 3000 mg vysoce čištěného rybího oleje
– DHA a EPA v přirozené formě triglyceridů – až
o 50 % vyšší vstřebatelnost*
– kapsle s citronovou příchutí

Věrnostní
akce
3+1
ZDARMA

499
Kč
běžně 890 Kč

Extra vitalita, extra paměť
GS Extra Strong Multivitamín 50+
60+60 tbl.
– darujte zdraví v úžasné vánoční nabídce
– navíc se soutěží o luxusní ceny v hodnotě 500 000 Kč
– komplexní vyvážené složení vitaminů, minerálů
speciálně pro generaci 50+
– 50+ KOMPLEX – sibiřský ženšen podporuje vitalitu
a ginkgo biloba pro lepší
prokrvení mozku a končetin
Doplněk stravy. EAN: 8594032758111

400 Kč
na lázeňské
pobyty vyhrává
každý!

392
Kč
běžně 785 Kč

STÉRIMAR Baby
Nosní hygiena 100 ml

Srdce, mozek, zrak
GS Omega 3 CITRUS 90+90 cps

264
Kč
běžně 530 Kč

499
Kč
běžně 635 Kč

Lék k vnitřnímu užití.

Extra silný, extra účinný
GS Extra Strong Multivitamin 50+50 tbl.

294
Kč
běžně 590 Kč

Doplněk stravy.

400 Kč
na lázeňské
pobyty vyhrává
každý!

– zdravotnický prostředek pro děti od narození
do 3 let
– čistí nos a odstraňuje nečistoty, hydratuje
a obnovuje přirozenou vlhkost nosní sliznice

259
Kč
běžně 265 Kč

*oproti běžně používaným
polosyntetickým ethylesterům
Doplněk stravy. EAN: 8594032758210

Zdravotnický
prostředek.

Hračka
delfín

MILÝ JEŽÍŠKU, LETOS TI S VÝBĚREM DÁRKŮ POMŮŽEME
Pro zralou pleť našich babiček, která
ztrácí hutnost a naopak jí přibývají
pigmentové skvrny, je vhodný
vánoční balíček Sérénage.

Pleť maminek, kterou zdobí hluboké
vrásky od smíchu a povadlé kontury,
jistě potěší

Obsahuje:
– Sérénage Výživný
revitalizační noční
krém 40 ml
– Sérénage Výživný
revitalizační denní
krém 40 ml

Obsahuje:
– PhysioLift DENNÍ
Vyhlazující krém
30 ml
– PhysioLift NOČNÍ
Vyhlazující
regenerační
balzám 30 ml

1199
Kč
běžně 1770 Kč

1199
Kč
běžně 1690 Kč

vánoční balíček PhysioLift.

Oči se rozzáří všem ženám
u vánočního balíčku

pečující o oči.

Obsahuje:
– Jemný odličovač
očí 125 ml
– Zklidňující péče
o okolí očí 10 ml
– Řasenka 3v1
s vysokou
snášenlivostí
3 ml

599
Kč
běžně 900 Kč

Vánoční balíček Klorane

s esenciálním výtažkem z oliv
potěší všechny, kteří touží po
hustějších a vitálnějších vlasech.
Obsahuje:
– Šampon
400 ml
– Balzám
na vlasy
200 ml

399
Kč
běžně 670 Kč

Naše nejmenší, s velmi jemnou
a citlivou pokožkou, obdarujeme

Vánočním balíčkem
Klorane bébé.
Obsahuje:
– Jemný pěnivý
gel 500 ml
– Hydratační
mléko 500 ml

580
Kč
běžně 780 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 15. 11. 2017 do 15. 1. 2018 nebo do vyprodání zásob, změna vyhrazena.

