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

So 17.12. 2022 8:00 – 12:00
Ne 18.12. 2022 9:00 – 12:00
So 24.12. 2022 8:00 – 13:00
Ne 25.12. 2022 ZAVŘENO
Po 26.12. 2022 8.00 – 13:00
So 31.12. 2022 8:00 – 12:00
Ne 1.1. 2022 ZAVŘENO

Vánoční 
otevírací 
doba 
lékárny

Nabídka vaší
Lékárny U Slunce
Slunce vašeho zdraví P
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– Tradiční rostlinný lék na problémy s dolními močovými 
cestami v souvislosti se zbytněním prostaty.

– Nenarušuje sexuální funkce.
– Více informací na www.prostamoluno.cz

– Limitovaná edice dvou 
doplňků stravy ve formě 
cucavých a želatinových 
tablet, obsahující doporučené 
denní dávky 
důležitých vitamínů 
pro správný 
fyziologický růst 
a vývoj dítěte. 

WALMARK Marťánci 
multivitamin MIX 50+50 tablet

Prostamol® UNO 
90 měkkých tob. 

Obsahuje hustý extrakt ze Serenoa repens. K vnitřnímu užití, po vylopučení 
závažných příčin obtíží lékařem. Použití tohoto tradičního rostlinného 
léčivého přípravku je 
založeno na zkušenosti 
z dlouholetého použití.

359 Kč
běžně 429 Kč

Doplněk stravy.

679 Kč
běžně 769 Kč

Jako DÁREK 
Svítící 

Marťačelovka 

s tykadly.

Při koupi 
2 ks získáte 

dárkovou 
kolekci 

10 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.

Ochutnávka punče v pátek 23. 12. 2022
V pátek 23.12. se můžete těšit na tradiční 
ochutnávku punče s hudebním doprovodem 
našich krásných a nadaných kolegyň.

– Pohodlné a měkkoučké papučky pro domácí 
chvíle pohody.

– Benefitem papučků je také vyjímatelná stélka, 
kterou si můžete zaměnit 
za svoji stélku.

Najdete u nás široký sortiment tinktur firmy 
Naděje a produktů firmy Energy.

Darujte zdraví

Peon přezůvková papučka

Vážení zákazníci, 
pomalu se blíží nejkrásnější období roku, a to 

čas vánoční. Chceme Vám usnadnit výběr dárků 
pro Vaše nejbližší. Přejeme Vám klidné a spoko-
jené Vánoce a mnoho štěstí v novém roce 2023.

Kolektiv Lékárny U Slunce

Doplněk stravy.

– Doplněk stravy s hořčíkem, vitaminy B6 a B9 
ve formě granulí rychle rozpustných v ústech 
s citronovou příchutí. 

– Se sladidlem z rostliny stévie.

– Rychlejší a silnější úleva od bolesti hlavy.
– První a jediná kombinace ibuprofenu a kofeinu.
– Kofein zesiluje působení ibuprofenu proti bolesti 

a společně přinášejí rychlejší a silnější úlevu.
– Ke krátkodobé symptomatické léčbě akutní středně 

silné bolesti u dospělých, jako je bolest zubů nebo 
bolesti hlavy.

99 Kč
běžně 129 Kč

129 Kč
běžně 159 Kč

MAGNE B6 FORTE  
Active 20 sáčků 

Ibalgin PLUS 24 tbl.

Volně prodejný 
léčivý přípravek 
k vnitřnímu užití. 

Čaje a čajové směsi.

 – Lahodná a vyvážená chuť ovocných a kořeněných čajů.
– Voňavé ovocné čaje s oblíbenou 

chutí.

– Mast určená k péči o pokožku v okolí nosu při 
rýmě a nachlazení.

– Chrání před podrážděním, snadno se roztírá 
a krásně voní.

– Obsahuje silice z máty peprné, meduňky, 
eukalyptu a dalších bylin.

83 Kč
běžně 99 Kč

Apotheke Premier Ovocné 
a kořeněné čaje 20x2 g

LIFTEA Herbnasal mast 10 g

Kosmetika. 

od 380 Kč od 45 Kč

– Důležitá trojkombinace pro podporu imunity 
na podzim a v zimě.

– Vitamín C, D a zinek přispívají k normální 
funkci imunitního  
systému.

– Vysoký obsah  
vitamínu C  
1000 mg.

– Železo přispívá ke zmírnění únavy a vyčerpání 
a podporuje normální energetický metabolismus 
organismu.

– Floradix® obsahuje 
železo v biologicky 
vstřebatelné organické 
formě jako glukonát 
železnatý.

125 Kč
běžně 159 Kč

317 Kč
běžně 359 Kč

SUPRADYN Immune 
15 šumivých tablet

SALUS Floradix® Železo 
+ 250 ml

Doplněk stravy.Doplněk stravy.

Platnost od 21. 11. do 23. 12. 2022 



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. 2022 do 15. 1. 2023 nebo do vyprodání zásob, změna vyhrazena.

– Unikátní formule bioaktivních látek pro 
podporu krásy o pleť, vlasy a nehty.

 Kdy Evelle pomáhá:
– Působí proti známkám stárnutí – proti vzniku 

vrásek a změnám pigmentace.
– Vyživuje pleť a udržuje její elasticitu a pevnost.
– Obsahuje účinné antioxidanty, které chrání 

buňky pleti.
– Odstraňuje „unavený“ vzhled pleti i očí.
– Dodává vlasům bohatost a zářivý lesk 

a zpevňuje nehty.

– Péče o Vaše klouby.
– Vyvážené složení 3 látek obohaceno o ExPur 

komplex.
– Obsahuje glukosamin, chondroitin a kolagen.
– Vitamin C podporuje správnou tvorbu kolagenu 

pro normální funkci chrupavek.

– Miliony lidí důvěřují enzymatickým výrobkům 
společnosti Mucos Pharma, která vyrábí 
i Wobenzym.

– Vysoce aktivní enzymatické složení produktu.
– Originální receptura.
– Jednoduché užívání – pouze 3 tobolky denně.
– Balení na měsíc.

535 Kč
běžně 619 Kč

EVELLE 60 tbl. Proenzi® 3 PLUS 180 
+ 45 tbl. NAVÍC

Wobecare® Enzym 

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

1499 Kč
běžně 1649 Kč

1430 Kč
běžně 1489 Kč/45 tob.

2385 Kč
běžně 2469 Kč/90 tob.

– Glukometr s velkým displejem pro jednoduché 
a přesné měření.

– Paměť na 365 
výsledků. Balení 
obsahuje elegantní 
pouzdro, odběrové 
pero a sadu 25ks 
lancet.

V nabídce také 
Megafyt Kouzelná 
kolekce čajů plech 
9 x 8ks

Easygluco Glukometr s 25 ks 
testovacích proužků + 25 
lancet 

450 Kč
běžně 499 Kč

Zdravotnický prostředek.

– Dárková plechová kazeta s motivem 
Vánočního věnce s výběrem 9 druhů 
bylinných voňavých čajů.

– Celkem je v sadě 45 bylinkových čajů.

LEROS Voňavá zima 
9 x 5 sáčků

250 Kč
běžně 279 Kč

Čaje a čajové směsi.

299 Kč
běžně 339 Kč

Čaje a čajové směsi.

– Obsahuje 9 druhů lahodných čajů s různými 
příchutěmi  
v dárkové plechové krabici.

– Čaje vám zpříjemní zimní večery.

Megafyt Sváteční kolekce 
čajů v plechovce 9 x 8 ks

– Kloubní výživa s kolagenními peptidy 
z kolagenu typu I, II, III, hyaluronanem 
sodným, glukosamin sulfátem, 
antioxidanty a vitaminem C pro 
komplexní výživu kostí a chrupavek 
kloubů.

–  Péče proti vráskám 
s denním a nočním 
krémem.

–  Péče proti vráskám 
s denním a nočním 
krémem.

– Péče proti vráskám 
s denním a nočním 
krémem.

– Zimní péče pro celou 
rodinu.

Geladrink FORTE HYAL 
práškový nápoj 420 g

1190 Kč
běžně 1299 Kč

1390 Kč
běžně 1499 Kč

1590 Kč
běžně 1719 Kč

499 Kč
běžně 529 Kč

749 Kč
běžně 819 Kč

Doplněk stravy. 

Avene A-OXitive 
25+

Avene PhysioLift 
35+

Avene DermAbsolu 
50+

Avene Cold 
Cream

Za sníženou cenu 499 Kč 
i Centrum pro muže 60 + 
30 tbl. NAVÍC

– Komplexní multivitamin s vyváženým složením 
na podporu výživy osob nad 50 let, nyní 
ve speciální vánoční edici 100 + 30 tbl. NAVÍC– Plechová dóza obsahuje směs pastilek: islandský 

lišejník, šalvěj, jitrocel s mateřídouškou, echinacea, 
zázvor, olej čajovníku australského a kajeputový olej.

– Jejich chuťové vlastnosti zlepšuje obsah medu 
a vitaminu C.

– Vitamin C přispívá  
k normální funkci  
imunitního  
systému a ke  
snížení míry  
únavy a vyčerpání

Za sníženou cenu 625 Kč 
i Centrum AZ 100 + 30 tbl.

Centrum SILVER 100 + 30 tbl.Müllerovy pastilky dárková 
směs 200g

649 Kč
běžně 719 Kč

489 Kč
běžně 585 Kč

219 Kč
běžně 249 Kč

Doplněk stravy. Doplněk stravy.

* Vitamin C přispívá k normální funkci imunitního systému. 
Vápník je potřebný pro udržení normálního stavu kostí.

Doplněk stravy. 

– Kompletní multivitamin s minerály a stopovými prvky.
– Vytvořeno pro potřeby žen a pro podporu imunity 

a zdraví kostí*

Centrum pro ženy 
60 + 30 tbl. NAVÍC


