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

– S luteinem, zeaxantinem, vitamíny 
a zinkem, který přispívá k udržení 
normálního stavu zraku.

Ne 20.12. 2020 9:00 – 12:00
Čt 24.12. 2020 ZAVŘENO
Pá 25.12. 2020 ZAVŘENO
So 26.12. 2020 8:00 – 13:00 
Čt 31.12. 2020  7:30 – 12:00
Pá 1.1. 2021  ZAVŘENO
So 2.1. 2021  8:00 – 12:00

Vánoční otevírací doba lékárny

– Cucavé tablety ve tvaru 
medvídků s vitamínem C.

– Vitamin C podporuje funk-
ci přirozeného obranného 
systému organismu.

– Xylitol přispívá k zachová-
ní mineralizace zubů.

Nabídka vaší
Lékárny U Slunce
Slunce vašeho zdraví

– Multivitaminy pro děti s Vodním UFEM jako dárek!
– Nové tvary gummies a známé Marťanské cucací 

tablety.

– Při vypadávání 
a poruchách růstu  
vlasů z různých příčin.

– Při narušení struktury 
vlasů a poruchách  
růstu nehtů.

– Dárková kazeta obsahuje výběr 9 druhů 
ovocných a bylinných čajů v překrásné plechové 
krabičce s vánočními motivy.

– Čistý krystalický kolagen 
ve formě měkkých snadno 
polykatelných kostiček.

– Navíc s vitamínem D3 pro 
správnou funkci kostí a svalů. 

– Lahodná a vyvážená chuť  
ovocných a kořeněných čajů.

– Voňavé ovocné čaje  
s oblíbenou  
chutí.

– Malé perly s obsahem 20 
µg (800 IU) vitaminu D3 
v olivovém oleji  
lisovaném za studena.

– Zajišťuje dobrou 
biologickou dostupnost, 
protože vitamin D je 
rozpustný v tucích. 

– Pro kosti, zuby a svaly.
– Pro správnou funkci 

imunity.
– Vitamin D je důležitý pro 

vstřebávání vápníku v těle.
– Certifikovaná čistota 

želatiny.
– Vyrobeno v Dánsku pod 

farmaceutickou kontrolou.

315 Kč
běžně 370 Kč

430 Kč
běžně 480 Kč

255 Kč
běžně 285 Kč

445 Kč
běžně 520 Kč

225 Kč
běžně 240 Kč

Marťánci multivitamin 
MIX 50+50

Müllerovi medvídci  
s vitamínem C 45 tbl.

Revalid Hair 
Complex

Megafyt kolekce čajů 
Zimní kouzlo 72 čajů

Colafit extra strong 
30 kostiček

Apotheke Premier Ovocné 
a kořeněné čaje 20x2 g

Bioaktivní vitamin D3 
D-Pearls 20 mcg 80 tob.

Ocuvite LUTEIN forte 
60+30 tbl.
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U nás najdete jedinečné bylinné výrobky 
od společnosti NADĚJE Mgr. Jarmila Podhorná.

Doplněk stravy. 
(1 tbl. = 1,1 Kč)

Doplněk stravy. 
(1 tbl. = 4,78 Kč) 

Doplňky stravy. 
(1 tbl. = 3,19 Kč) 

375 Kč
běžně 445 Kč/60 tob.

879 Kč
běžně 1040 Kč/180 tob.

Lék k vnitřnímu užití.
Doplněk stravy. 
(1 tbl. = 14,8 Kč)

Čaje a čajové 
směsi. Čaje a čajové směsi. 

Doplněk stravy.  
(1 tbl. = 3,15 Kč)

49 Kč
běžně 60 Kč

Přívěšek 
jako 

DÁREK

VODNÍ 
UFO jako 

dárek.

Při koupi
2 ks získáte 

dárkovou 

kolekci 12 ks 
čajů.

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

od 95 Kč

od 43 Kč

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 2021.

Kolektiv Lékárny U Slunce

Za výhodnější cenu 359 Kč 
Bioaktivní vitamin D3 
D-Pearls 38 mcg 80 tob.
(1 tbl.= 4,49 Kč)



– Lék na odvykání kouření a snížení chuti na nikotin. 
Jedno balení je dostatečné pro kompletní léčbu. 

– Snižuje abstinenční příznaky i chuť na nikotin.

– Ulevuje od příznaků alergie na roztoče 
domácího prachu. Eliminuje 99% roztočů. 
100 % přírodního složení.

– Sirup s příchutí maliny a černého rybízu.
– Kombinace bylin a vitamínů, doporučená pro 

dospělé a seniory pro podporu chuti k jídlu díky 
extraktu z bedrníku anýzu.

– Extrakt z fenyklu obecného 
přispívá ke správnému 
trávení.

– Kompletní multivitamín s minerály a stopovými 
prvky, vhodný pro osoby nad 50 let.

– V limitované vánoční nabídce + měsíc užívání navíc.

– EPA a DHA přispívají k normální činnosti srdce – příznivého 
účinku se dosáhne při přijetí 250 mg EPA a DHA denně.

– Měsíc užívání navíc.

– Jedna dávka obsahuje minimálně 100 milionů 
živých bakterií Lactobacillus reuteri Protectis®

– Působí na obnovení rovnováhy v trávícím systému.
– Pro děti již od 1. měsíce života v dávce 5 kapek 

denně.

569 Kč
běžně 700 Kč

499 Kč
běžně 600 Kč

169 Kč
běžně 215 Kč

590 Kč
běžně 660 Kč

519 Kč
běžně 600 Kč

525 Kč
běžně 630 Kč

Defumoxan 1,5mg 100 tablet Exaller sprej 150 mlApetister senior sirup 100 ml

Centrum Silver vánoční balení 
100 + 30 tbl. NAVÍC

Maxicor® forte 120 tob.

BioGaia ProTectis 
kapky 10 ml

NOVINKA

Při  
koupi  

2 ks získáte 
vánoční 
krabičku.

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 23.11. 2020 – 16.1. 2021 nebo do vyprodání zásob, změna vyhrazena.

Léčivý přípravek k vnitřnímu 
užítí s účinnou látkou 
cytisinum. 

– Lék pro léčbu osteoartrózy kolene.
– Zpomaluje degeneraci chrupavky.

Bayflex 1178 mg 90 tbl. 

579 Kč
běžně 650 Kč

Léčivý přípravek 
s účinnou látkou 
glukosamin-sulfát 
k vnitřnímu užití.

Zdravotnický prostředek. 

Doplněk stravy.
(1 ml = 1,69 Kč) 

Doplňky stravy. (1 tbl. = 4 Kč) 

Doplněk stravy. 
(1 tob. = 4,32 Kč) 

Doplněk stravy.
(1 ml = 52 Kč) 

Za výhodnější cenu 
525 Kč i BioGaia 
s vitaminem D 
10 ml
(1 ml = 62,5 Kč)

Za výhodnější cenu 
565 Kč Centrum 
A-Z vánoční balení 
100+30 tbl. NAVÍC
(1 tbl.= 4,35 Kč)

– Doplněk stravy s olejem z jater žraloka a tresky 
vhodný pro děti od 3 let a dospělé.

– Barevné ve tvaru velkých ryb, velmi oblíbené u dětí.
– Bez chuti a vůně rybího oleje.
– Podporuje správnou funkci imunitního systému 

(vitamíny A a D)
– Podporuje dobrý stav 

zubů, kostí a správný růst 
dětí (vitamín D) a zdravý 
zrak a pokožku (vitamín A)

Alaskan želé s rybím tukem 
z ledových vod 30 ks

155 Kč
běžně 190 Kč

Doplněk stravy 
(1 tbl. = 5,17 Kč) 

Potěšte své blízké dárkem s věnováním  
- “Pro jejich dobré srdce”.


