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

– 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.

– Pro normální acidobazickou rovnováhu 
těla (rovnováhu kyselin a zásad uvnitř 
organizmu).

– Vyrobeno 
v Dánsku pod 
farmaceutickou 
kontrolou.

So  21.12. 2019  8:00 – 12:00
Ne  22.12. 2019  9:00 – 12:00
Út  24.12. 2019  ZAVŘENO
St  25.12. 2019  8:00 – 13:00 
Čt  26.12. 2019  ZAVŘENO
Út  31.12. 2019  7:30 – 13:00
St  1.1. 2020  ZAVŘENO
Čt  2.1. 2020  ZAVŘENO (INVENTURA)

Vánoční otevírací doba lékárny

2+1 
ZDARMA

– Multivitaminové 
ovocné želatinky s 9 
vitaminy a rakytníkem.

– Děti ocení skvělou 
chuť díky obsahu 
20% ovocné 
šťávy. Bez příměsí 
a konzervačních látek. 

– Vhodný pro děti  
od 3 let.

Nabídka vaší 
Lékárny U Slunce
Slunce vašeho zdraví

– Doplněk stravy s unikátním složením, který obsahuje beta-
glukany z hlívy, extrakt z rakytníku, nukleotidy, jód, selen 
a další vitaminy pro normální funkci imunitního systému. 

– Příjemná chuť lesní jahody.

V nabídce také 
Imunit® Jack 
Hlívák pro děti 
sirup 300 ml 
za 259 Kč.

V nabídce více druhů.

– Horký nápoj pro účinnou 
úlevu od příznaků chřipky 
a nachlazení.

– Doplněk stravy s vysokým 
obsahem EPA a dalšími 
vybranými složkami – DHA, 
hořčíkem a kyselinou 
listovou, které podporují 
normální psychické funkce.

– Ulevuje od bolesti v krku.
– Působí proti zánětu.
– Pro děti od 6 let a dospělé.

– Vyvinuto ke zmírnění koliky 
a křečí v bříšku miminka.

– Lze užívat už od narození. 
Rychlý nástup účinku. Snadné 
podávání kapátkem.

– Léčivý přípravek působící 
proti bolesti hlavy a zubů, 
menstruační bolesti a bolesti 
zad.

339 Kč
běžně 400 Kč

189 Kč
běžně 210 Kč

129 Kč
běžně 165 Kč

82 Kč
běžně 95 Kč

139 Kč
běžně 195 Kč

229 Kč
běžně 275 Kč

139 Kč
běžně 165 Kč

Imunit® Jack Hlívák pro děti 60 tbl. Rakytníček Multivitamínové 
želatinky 50 ks

Vicks SymptoMed 
Complete citron 10 sáčků

Libretto 30 tob.

TANTUM VERDE Lemon 20 pastilek

Balonix med 50 ml

Valetol® 24 tbl. 

Bioaktivní Influ-Zinek 
60 pastilek 
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Již 4. rokem se můžete těšit na tradiční 
ochutnávku punče s hudebním doprovodem 
našich krásných a nadaných kolegyň.

Den s Avène 

Od 18. 11. do 22. 12. 2019 využijte vánoční na-
bídku 2 + 1 ZDARMA na celé portfolio značky Eau 
Thermale Avéne a Klorane. Od 1. 11. do 31. 12. 
2019 platí nabídka 2+1 ZDARMA i na vlasovou 
kosmetiku René Furterer.

10. 12. 2019 od 10 do 16 hod. můžete využít odborné 
konzultace s dermoporadkyní ze společností Avène.
Diagnostika pleti je zcela ZDARMA. Doporučujeme se 
objednat.
Těšíme se na Vás!

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 2020.
Kolektiv Lékárny U Slunce 

Doplněk stravy. 
(1 tbl. = 3,18 Kč) 

Doplněk stravy. (1 tbl. = 3,15 Kč) 

Zdravotnické 
prostředek 
k vnitřnímu užití. 
Obsahuje Simetikon 
40 mg/ml.

Lečivý přípravek 
k perorálnímu 
podání. Pečlivě 
čtěte příbalovou 
informaci.

Lečivý přípravek k vnitřnímu 
užití. Pečlivě čtěte příbalovou 
informaci.

Doplněk stravy.  
(1 tbl. = 7,63 Kč) 

Léčivé přípravky 
k místnímu užití 
v ústech a v krku. 
Obsahuje účinnou látku 
benzydamin-hydrochlorid.

Doplněk stravy.
(1 tbl. = 5,65 Kč)

159 Kč
běžně 175 Kč

Vánoční
modrá
koule.

Tantum
Natura  

15 pastilek 

v hodnotě 

100 Kč jako 
DÁREK

Ochutnávka punče v pondělí 23. 12. 2019

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

vašim blízkým a přátelům 
ve formě dárkového poukazu.

Darujte zdraví



– Potěšte své blízké dárkovým balením přípravku 
MaxiCor® forte – „Pro jejich dobré srdce“.

– Představuje bohatý zdroj kvalitních omega-3 
mastných kyselin, garance 90%.

– Stačí jedna malá tobolka denně.
– Síla jedné koncentrované kapsle k normální 

činnosti srdce!
– Měsíc užívání zdarma.
– Dárek s věnováním.

– Výběr 23 čajů a bylinek pro každý 
den od 1. do 23. prosince a jedno 
vánoční překvapení s dárkem.

– Čaje jsou pečlivě vybrané tak, aby 
odpovídaly sváteční náladě i tradiční 
náročnosti předvánočních dní.

– Kompletní multivitamín 
s minerály vhodný pro osoby 
nad 50 let v limitované vánoční 
edici + měsíc užívání navíc.

Značka René Furterer nabízí komplexní kvalitní péči 
o vlasy. Přípravky obsahují výjimečné rostlinné složky 
- esenciální oleje, které regenerují, zklidňují vlasovou 
pokožku a dodávají vlasům výživu a lesk. Rozmazlujte 
své vlasy s produkty René Furterer. 

– Jediný v ČR s kombinací špičkových kolagenů 
NCI® a NCII® a vitaminem C. 

– Vitamin C pro tvorbu kolegenní sítě kloubních 
chrupavek a menisků.

– Balení v dárkové plechové krabičce. 

– 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

– Dárkové balení s vyváženou směsí látek – aminokyselin 
(L-methionin, cystein), rostlinných výtažků (extrakt z natě 
přesličky rolní), vitaminů a stopových prvků – komplexní 
přípravek pro vlasy, nehty a kůži.

– Vhodný dárek pro jedinečnou ženu.
– Obsahuje biotin – přispívá k udržení normálního stavu 

vlasů a pokožky. Obsahuje zinek – přispívá k normálnímu 
stavu nehtů.

– Dárek s věnováním.
– Zvýhodněné balení

– 1600 mg glucosamin 
sulfátu v denní dávce 
a DIAMANT FORTESCIN®

– Vitamin C pro tvorbu 
kolagenní sítě kloubních 
chrupavek a menisků.

– Díky obsahu chromu přispívá k udržení 
hladiny glukózy v krvi.

– Tříměsíční kúra s jedinečným složením 
(chrom, berberin, banaba).

– Dárkové balení pro dobrou mysl a paměť.
– Obsahuje jedinečnou kombinaci homotaurinu, 

kyseliny pantothenové (B5) a jódu, který přispívá 
k normálním kognitivním funkcím (myšlení, 
paměť, pozornost, koncentrace a bystrost).

– 2 měsíce užívání zdarma.
– Dárek s věnováním

489 Kč
běžně 565 Kč

89 Kč
běžně 100 Kč

595 Kč
běžně 640 Kč

od 749 Kč

489 Kč
běžně 545 Kč

676 Kč
běžně 820 Kč

579 Kč
běžně 700 Kč

349 Kč
běžně 395 Kč

420 Kč

299 Kč

420 Kč

360 Kč

Klorane Šampon 400 ml 
+ Balzám 200 ml 

Klorane Tělové mléko 200 ml 
+ Sprchový gel 200 ml

Klorane Šampon 400 ml 
+ Balzám 200 ml 

Klorane Bebe Jemný mycí gel 
500 ml + Hydratační mléko 75 ml

Výtažek z oliv 
PRO MLÁDÍ 
A HUSTOTU 
VLASŮ

Bio máslo 
cupuacu 
PRO VÝŽIVU 
A HYDRATACI 
POKOŽKY

Ovesné mléko 
PRO ČASTÉ  
A ŠETRNÉ MYTÍ

PŘÍRODNÍ PÉČE 
PRO MIMINKA 
se zklidňujím 
výtažkem z BIO 
měsíčku

MaxiCor® forte dárkové 
balení 120 tob. 

LEROS® Adventní 
kalendář mix čajů

Centrum Silver  
100+30 tablet NAVÍC

Vánoční balíčky René Furterer

Cemio® Kamzík®  
120 tob. 

Bioaktivní Q10 Super 30 mg 
60 cps. + 50% EXTRA

Dermax® dárkové balení 180 tob.

GS Condro® DIAMANT 
120 tbl. 

GlucoCare® 90 tbl. 

MemoNEURAX® dárkové 
balení 120 tbl. 

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 25. 11. do 31. 12. 2019 nebo do vyprodání zásob, změna vyhrazena.

Doplněk stravy. 
(1 tbl. = 4,08 Kč)

Doplněk stravy. 

Doplněk stravy. 
(1 tbl. = 2,72 Kč) 

Doplněk stravy. 
(1 tbl. = 5,63 Kč)

579 Kč
běžně 890 Kč

Doplněk stravy. 
(1 tbl. = 6,43Kč) 

Doplněk stravy. 
(1 tbl. = 4,58 Kč)

Kosmetika. Kosmetika.

Kosmetika.

Doplněk stravy. 
(1 tbl. = 4,83 Kč)

619 Kč
běžně 700 Kč

Doplněk stravy. 
(1 tbl. = 6,88 Kč)

Doplněk stravy. 
(1 tbl. = 2,91 Kč) 

Netradiční 
adventní 

kalendář pro ty, 

kteří tradičně 

nestíhají.

2+1
ZDARMA 

od 1. 12.
do 31.12.

2019

Dárek 
plyšový 

zajíc

V dárkové 
krabičce

V nabídce také 
vánoční kolekce čajů 
Apotheke a Megafyt. 

V akci také Centrum 
A-Z 100+30 tablet 
vánoční balení 
za 565 Kč (1 tbl. = 4,35 Kč)


