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

Ne  23. 12. 2018  9:00–12:00 hod.
Po  24. 12. 2018  ZAVŘENO 
Út  25. 12. 2018  ZAVŘENO
St  26. 12. 2018  8:00–13:00 hod
Po  31. 12. 2018  7:30–12:00 hod.
Út 1. 1. 2019 ZAVŘENO
St  2. 1. 2019  7:30–12:00 hod. od 12:00 ZAVŘENO
   (INVENTURA)

Vánoční otevírací doba lékárny

2+1 
ZDARMA

2 kusy za vý-

hodnou cenu 

ve vánočním 

balení

– Pro úlevu od nadýmání.
– Vhodný pro kojence, děti 

a dospělé.
– Dávkování pro kojence 

5-10 kapek před každým 
kojením.

Nabídka vaší 
Lékárny U Slunce
Slunce vašeho zdraví

– Doplněk stravy vytvořený 
dle doporučení České 
gynekologické a porodnické 
společnosti s obsahem 
QUATREFOLIC, kyseliny 
listové, DHA a dalších vitaminů 
a minerálů.

– Je určen ženám od 2. trimestru 
těhotenství až do ukončení 
kojení. 

– Chutné želatinové tablety 
pro podporu imunity, 
zdraví a vitality.

– S černým bezem 
a echinaceou, vitaminem 
C a zinkem, které 
přispívají ke správné 
funkci imunitního 
systému.

– V moderním a oblíbeném 
designu.

– Ověřený způsob účinného 
zahřátí. Stačí pouze nalít 
horkou vodu.

– Při bolestech zad, ledvin, 
bederní a krční páteře, svalů, 
kloubů, nachlazení nebo 
menstruaci. Je vhodný i pro 
kojence a děti při bolestech 
bříška.

– Láhev je možné plnit 
i studenou vodou a použít 
ke zchlazení částí těla.

V nabídce také 
Termofor s pleteným 
obalem Sobi

– Rychle a účinně ulevuje od bolesti 
zad, svalů a kloubů.

– Připravek mohou používat dospělí 
a mladiství od 14 let.

– Pro všechny typy pleti včetně 
kůže se sklonem k atopii.

– Chrání pokožku před větrem 
a chladem, slanou a chlorovanou 
vodou, oděrkami a třením, 
dráždivými kovy i chemickými 
vlivy.

– Zklidňuje podrážděnou 
a poškozenou pokožku 
a napomáhá k její obnově.

– Neparfemovaný a voděodolný.

– Hustý vitamíny pro 
školáky, nyní v dárkové 
plechové krabičce.

– Skvělé ovocné 
příchutě.

– 2 miliardy přátelských 
bakterií v každé tobolce.

– Vyrovnaný poměr 
bakterií mléčného 
kvašení Lactobacillus 
a Bifidobacterium.

– Stabilita produktu díky 
gastrorezistentní tobolce.

630 Kč
běžně 885 Kč

349 Kč
běžně 380 Kč 299 Kč

běžně 340 Kč

269 Kč
běžně 360 Kč

179 Kč
běžně 235 Kč199 Kč/50 ml 325 Kč/100 ml

199 Kč
běžně 225 Kč

Chytré miminko 
SUPERFOLIN® 2 60 tbl. + 60 tob.

Espumisan®  kapky  
100 mg/ml 30 ml 

Marťánci Gummy 50+50 
+ Kosmobrouk

Termofor s pleteným obalem SovaOlfen gel 

A-DERMA Dermalibour  
+ Barrier ochranný krém

The Simpsons Multivitaminy 
v plechové dóze
50 želé + kolostrum 45 tablet

Harmonie uvnitř je krásná 
i navenek.

Dárkové dvojbalení
2 x 100 g

LINEX® FORTE 28 tob. 
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Již 3. rokem se můžete těšit na tradiční 
ochutnávku punče s hudebním doprovodem 
našich krásných a nadaných kolegyň.

Megafyt Kolekce čajů 
Zimní radovánky 9x8 ks

Den s Avène 

Balení v kovové krabici 
obsahuje 7 ovocných 
čajů aromatizovaných, 
1 zelený čaj pravý 
aromatizovaný  
a 1 bylinný čaj.

15. 11. 2018 od 10 do 16 hod. probíhá v naší lékár-
ně DIAGNOSTIKA PLETI. Kromě toho vám poradí-
me vhodnou péči pro nadcházející chladné měsíce.

10. 12. 2018 od 10 do 16 hod. využijte akci 2 + 1 
ZDARMA na svou oblíbenou kosmetiku od Avène.

V nabídce i další druhy dárkových čajových kolekcí. 

Vážení zákazníci,
pomalu se blíží nejkrásnější období 
roku, a to čas vánoční. Chceme vám 

usnadnit výběr dárků pro vaše nejbližší. 
Přejeme vám klidné a spokojené Vánoce 

a mnoho štěstí v novém roce 2019.
Kolektiv Lékárny U Slunce

Léčivý přípravek 
s účinnou látkou 
simetikon 
k vnitřnímu užití.

Doplněk stravy. Není určen jako 
náhrada pestré stravy.

Léčivý přípravek s účinnou 
látkou diclofenacum natricum 
pro zevní použití.

Kosmetika.

Doplněk stravy.
Doplněk 
stravy.

Doplněk stravy.

124 Kč
běžně 155 Kč

Kosmobrouk

jako dárek.Vyhraj 

kosmodráhu! 

Soutěžní kupón 

v každém
balení!

Ochutnávka punče v pátek 21. 12. 2018

vašim blízkým 
a přátelům ve formě 
dárkového poukazu.

Darujte zdraví

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

199 Kč
běžně 230 Kč/1l

265 Kč
běžně 275 Kč/2l



– Ke krátkodobé léčbě otoku 
nosní sliznice při akutní 
a alergické rýmě.

– Pro děti od 6ti let a dospělé.

– Olej ze světlice barvířské 
pro výživu hebké 
pokožky a vlasů, biotin 
pro udržení zdraví 
pokožky a vlasů, vysoký 
obsah methioninu.

Akce platí do 31. 1. 2019 Akce platí do 31. 1. 2019

– K léčbě příznaků chřipky a nachlazení.
– Obsahuje 4 kombinaci účinných látek.
– Snižuje horečku.
– Tlumí bolest.
– Uvolňuje ucpaný nos.

– 3000 mg rybího oleje 
s vysokým obsahem DHA 
a EPA v denní dávce, 
v přirozené formě – až 
o 50% vyšší vstřebatelnost, 
kapsle s příjemnou 
citronovou příchutí.

– Usnadňuje vykašlávání a zmírňuje 
kašel při zánětlivých a infekčních 
onemocněních horních i dolních 
cest dýchacích.

– Snadné dávkování pomocí odměrky

– Mimořádná síla pro Vaše 
klouby, glukosamin sulfát 
v kvalitě GS Clini-Q®, aescin 
pro správné prokrvení 
kloubního pouzdra, vazů 
a šlach, vitamin C pro 
tvorbu kolagenu v kloubních 
chrupavkách.

Šampon 400 ml
+ Balzám 200 ml

Šampon 400 ml
+ Balzám 200 ml

Šampon 400 ml
+ Balzám 200 ml

Jemný mycí gel  
500 ml  
+ hydratační 
mléko 500 ml

Ducray Anacaps reaktiv 3x30 tob. 
+ ZDARMA Anaphase
+ šampon 100 ml 
+ kosmetická taštička

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

- Užívá se 1 tobolka denně.

95 Kč
běžně 110 Kč

279 Kč
běžně 360 Kč

69 Kč
běžně 85 Kč

490 Kč
běžně 590 Kč

399 Kč 399 Kč 399 Kč

575 Kč 1090 Kč

69 Kč
běžně 80 Kč

599 Kč
běžně 800 Kč

599 Kč
běžně 655 Kč

Nasenspray AL nosní 
sprej 10 ml 

GS Eladen PREMIUM 
60 + 30 tob.

Veroval® domácí 
diagnostické testy 

Digitální pažní tlakoměr 
Veroval® duo control

Prostamol UNO 90 tob.

Klorane Lněná vlákna Klorane Esenciální výtažek z oliv Klorane Mangové máslo

Klorane bébé 3 MĚSÍČNÍ KOMPLETNÍ 
PÉČE PŘI VYPADÁVÁNÍ 
VLASŮ

PRO DOKONALÝ 
OBJEM VLASŮ

PRO MLÁDÍ 
A HUSTOTU VLASŮ

PRO VYŽIVENÉ  
A PODDAJNÉ VLASY

OBJEVTE SÍLU ROSTLIN PRO VAŠE VLASY

Grippostad® 20 tob.

GS Omega 3 CITRUS 
90 + 90 tob.

Ambroxol AL kapky 100ml

GS Condro DIAMANT 
120 + 40 tbl.

SLEVA 
50 Kč

SLEVA 
100 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. 2018 do 15. 1. 2019 nebo do vyprodání zásob, změna vyhrazena.

Doplněk stravy.Doplněk stravy.

Volně prodejný lék 
k vnitřnímu užití. Obsahuje 
Paracetamolum 200mg, 
Acidum Ascorbicum 
150mg, Coffeinum 25mg, 
Chlorphenamimi maleas 
2,5mg.

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

Volně prodejný lék k použití na nosní 
sliznici. Obsahuje Xylometazolini 
hydrochloridum.

Volně prodejný lék 
k perorálnímu použití.

Doplněk stravy.
Navíc poukaz 

500 Kč na lá-

zeňské pobyty. 

Soutěž o luxusní 

lázeňskou péči  

a poukazy na GS 

přípravky.

Navíc poukaz 

500 Kč na lá-

zeňské pobyty. 

Soutěž o luxusní 

lázeňskou péči  

a poukazy na GS 

přípravky.

Navíc poukaz 

500 Kč na lá-

zeňské pobyty. 

Soutěž o luxusní 

lázeňskou péči  

a poukazy na GS 

přípravky.

Tělové mléko 200 ml  
+ Krémový sprchový gel
200 ml

299 Kč

Klorane Bio máslo cupuacu 

PRO INTENZIVNÍ 
VÝŽIVU POKOŽKY

DĚTSKÁ 
KOSMETIKA


