
Nabídka vaší 
Lékárny U Slunce
Slunce vašeho zdraví

Na setkání s Vámi se těší kolektiv 
Lékárny U Slunce

– řada určená pro maminky a jejich miminka
– bylinné, bylino-ovocné a ovocné čaje
– bez chemických přísad
– nejsou doslazovány 

cukrem ani sladidly

– obsahuje 50 mikrogramů zdokumentovaného, 
patentovaného selenu vázaného na kvasnice 
SelenoPrecise

– pro správně fungující imunitní systém
– vyrobeno v Dánsku pod farmaceutickou 

kontrolou

Hořčík přispívá k:
– zmírnění únavy a vyčerpání
– normální funkci nervového 

systému a svalů
– normální psychické funkci

Vitamin B6 přispívá k normální 
funkci imunitního systému

HLOUBKOVÁ VÝŽIVA KLOUBŮ
– kolagenní výživa kostí 

a chrupavek kloubů
– ověřená komplexní 

s glukosamin a chondroitin 
sulfáty, MSM a antioxidanty

DLOUHODOBÁ OBOHACENÁ 
VÝŽIVA KLOUBŮ
– kolagenní výživa kostí 

a chrupavek kloubů
– přirozená a obohacená 

s organicky vázanou sírou 
a biotinem

– prémiový fixační krém na zubní náhradu 
s neutrální příchutí

– 10x silnější fixace v porovnání se zubní 
náhradou bez fixačního krému

– pro úplné a částečné zubní náhrady

549 Kč
běžně 605 Kč

237 Kč
běžně 280 Kč

36 Kč

219 Kč
běžně 250 Kč

63 Kč
běžně 105 Kč

79 Kč
běžně 110 Kč

649 Kč
běžně 725 Kč

Leros Baby čaj  
20 sáčků

Bioaktivní SelenoPrecise 
60 tbl

Imunoglukan P4H®  
sirup 250 ml 

Zdrovit MaxiMag Hořčík  
375 mg + B6 20 šumivých 
tablet

Geladrink® forte nápoj  
420 g

Geladrink® plus nápoj 
340 g 

– koncentrovaný Sinupret® pro dospělé
– k léčbě akutních zánětů vedlejších 

dutin dýchacích cest
– ulevuje od tlaku a bolesti dutin
– uvolňuje nos a rozpouští hlen

Sinupret® akut 20 tbl.

Blend-a-dent PLUS 
DUO POWER fixační 
krém 40g 
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Spolupracujeme 
s firmami poskytující 
zaměstnanecké 
benefity Benefit Plus.

Přijímáme karty 
Ticket Benefits Card. 

Dále nabízíme:

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

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

VĚRNOSTNÍ PROGRAM 
PRO ZÁKAZNÍKY
Našim zákazníkům nabízíme slevové zákaznic-
ké karty.
Jako majitelé zákaznické karty máte při každém 
nákupu v hotovosti slevu na volném prodeji 
2%, na doplatky z receptu 5%. Zároveň se 
vám utracená částka z volného prodeje načítá 
na konto. Při překročení částky 5000,– získáte 
jednorázovou slevu 150,–.
Karta je přenosná, může jí využívat celá rodina. 
Dá se použít pouze při platbě v hotovosti.
K získání karty nemusíte vyplňovat žádnou 
žádost a nemusíte poskytovat své osobní údaje.

– bezplatné měření krevního tlaku tělesného tuku
– měření hladiny cholesterolu, kyseliny močové 

či cukru v krvi (na měření je nutné přijít 
na lačno)

– funkční vyšetření plic (spirometrie)
– rozšířený sortiment homeopatie
– výdej veterinárních léčiv
– dárkové poukázky
– široký výběr dioptrických brýlí a kožených 

stélek do obuvi
– zdravotní obuv Santé a PeOn
– odborné poradenství a doplňky stravy 

ENERGY
– internetový obchod www.lekarnacz.cz s mož-

ností osobního odběru

Doplněk stravy. 

– obsahuje přírodní imunoglukan® a vitamín C 
v potřebné denní dávce

– pro dlouhodobé užívání
– přispívá k normální funkci 

imunitního systému
– neobsahuje aromata, 

barviva ani lepek

355 Kč
běžně 390 Kč

Doplněk stravy. 

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

Doplněk 
stravy.

Lék k vnitřnímu užití. 
Obsahuje 5 rostlinných 
extraktů: hořec žlutý, 
prvosenka jarní, sporýš 
lékařský, šťovík kyselý, 
černý bez. 

2 + 1 
zdarma



– rychlý nástup účinku již od 15 do 30 minut
– s jahodovou příchutí
– neobsahuje cukr ani alkohol

– osvědčený přípravek na vlhký kašel účinně 
rozpouští hlen a usnadňuje vykašlávání

– roztok vhodný i pro děti včetně kojenců

– s obsahem kyseliny alfa-lipoové, extraktu 
z Ginkgo biloby, niacinu, kyseliny 
pantothenové, vitaminů E, B1, B6, B2, a selenu 
přispívá k normální činnosti nervové soustavy

– komplexní probiotikum s prebiotiky
– 20 miliard a 9 kmenů v denní dávce
– vhodný PŘI a PO užívání antibiotik

Za zvýhodněnou 
cenu 269 Kč 
i Revitanerv 30 tbl

V akci také Cannaderm 
Thermolka hřejivé mazání 
200 ml za 189 Kč

Za zvýhodněnou cenu 49 Kč 
Ambrobene 30 mg 20 tbl.

– se šípkem pro podporu obranyschopnosti organismu
– hlíva ústřičná bez příměsí a konzervačních látek
– s deklarovaným obsahem betaglukanů a houbové vlákniny
– hlíva z kontrolovaných pěstíren v ČR
– nejsilnější hlíva na trhu*

– vysoká koncentrace vitaminu D v 1 malé tobolce
– pro podporu normální 

funkce imunitního 
systému a zachování 
zdravých kostí a zubů

99 Kč
běžně 125 Kč

299 Kč
běžně 379 Kč

149 Kč
běžně 175 Kč

175 Kč
běžně 195 Kč

299 Kč
běžně 350 Kč

69 Kč
běžně 100 Kč

179 Kč
běžně 230 Kč/5 ks

299 Kč
běžně 350 Kč/10 ks

319 Kč
běžně 430 Kč

235 Kč
běžně 275 Kč

Stopex na suchý kašel 
10 mg/5ml perorální roztok

Ambrobene 7,5 mg/ml 
100 ml

– obsahují léčivou látku diklofenak, který působí proti bolesti, 
tlumí zánět a má antirevmatické účinky

– léčivé náplasti se používají ke krátkodobé léčbě bolestí vzniklých 
v důsledku natažení, podvrtnutí nebo pohmoždění rukou nebo 
nohou po poranění nebo úrazu

– mohou je používat dospělí 
a dospívající od 16 let věku

– obsahuje patentově 
chráněnou recepturu 
s léčivým konopím z Kanady 
a extraktem jedle sibiřské

– účinný přípravek při 
bolestech zad, kloubů a svalů

– určen pro velmi suché, 
rozpraskané, podrážděné ruce 

– spojení sulfátu mědi a zinku 
snižuje riziko množení bakterií

– bohatý na Termální vodu Avène
– krémová a výživná textura se 

lehce nanáší na kůži a vytváří 
ochrannou bariéru, která chrání 
ruce jako „druhá kůže“

Olfen 140 mg léčivé náplasti Cannaderm Mentholka 
konopné mazání 200 ml

Avène Cicalfate obnovující 
bariérový krém na ruce 
100 ml

Revitanerv Strong 30 tbl

Walmark Biopron9 
PREMIUM 30 +10 tbl.

TEREZIA Hlíva ústřičná  
+ lactobacily 60 + 60 cps. 

Walmark Megadéčko  
2000 IU tob. 60

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 1. 2. do 31. 3. 2017 nebo do vyprodání zásob, změna vyhrazena.

Chronická bolest zad
Bolesti zad v dnešní době patří k nejčastějším boles-
tem a je možné říct, že jsou doslova civilizační cho-
robou. Během svého života se s nějakým projevem 
bolesti zad, především v jejich dolní (křížové) oblas-
ti, setká většina dospělých. Za chronickou bolest zad 
(CHBZ) je považována převážně bolest v dolní části 
zad trvající nejméně 12 týdnů.

Vliv chronické bolesti zad na život pacienta
U starších dospělých má CHBZ často devastující 
následky. Je slučována s depresemi, sníženou chu-
tí k jídlu, zhoršením kvality spánku a celkovým 
snížením kvality života. Některé studie považují 
za CHBZ za hlavní příčinu zdravotních obtíží, kte-
ré se vyskytují mezi zaměstanci, a tím se stávají 
problémem nejen pro zaměstnance, ale i pro jejich 
zaměstnavatele (opakovaná nebo dlouhodobá pra-
covní neschopnost, snížení příjmů, nutnost návštěv 
lékaře a hospitalizace). Dalším stadiem je zhoršení  
sociální pozice nemocného, který se postupně stává 
závislým na ostatních a rychle klesá jeho uspokojení 
a prestiž kvůli ztrátě dosavadního profesionálního 
i rodinného postavení.

Bolest a oxidační stres
Za jednu z příčin poškození nervu, typickou pro 
neuropatickou bolest, byl uznán zvýšený oxidační 
stres. Antioxidanty tak mohou být díky svému proti-
zánětlivému a protineuropatickému působení účin-
nou cestou i v řešení chronické bolesti.

Jak se bránit proti kyslíkovým radikálům?
Fyziologicky existuje v organismu systém an-
tioxidační ochrany. Velikost poškození organi-
smu taky závisí na rovnováze mezi množstvím 
kyslíkových radikálů a schopnosti systému anti-
oxidační ochrany kyslíkové radikály vychytávat 
a likvidovat. Pokud bychom sami chtěli pozitivně 
ovlivnit svůj systém antioxidační ochrany, máme 
možnost prostřednictvím diety či změny životní-
ho stylu. Podáváním prvků selenu, vitaminu C, 
E a kyseliny alfa-lipoové svému organismu po-
můžeme v boji s kyslíkovými radikály, které stojí 
za zdravotními obtížemi.

Antioxidanty 

Kyselina alfa – lipoová
Působí v organismu společně s enzymy při 
procesech povzbuzujících energii. Tato kyselina 
patří mezi látky neutralizující přirozeně se 
vyskytující vysoce reaktivní molekuly, které 
mohou poškozovat tkáňové buňky. Je přítomna 
ve špenátu, v mase, v játrech a pivovarských 
kvasnicích.
Pomáhá jako doplněk při léčbě snížené citlivosti, 
pocitů brnění a jiných příznaků poškození 
nervů. Je uváděna jako doplněk celkové léčby 
při hepatitidě, poškození alkoholem jedy 
a chemikáliemi. Uvádějí se její pozitivní účinky 
při diabetu a jeho komplikacích (nutná porada 

s lékařem), onemocnění centrální i periferní 
nervové soustavy, srdce a jater.

Selen
Jeho příjem z potravy je často nedostatečný, také 
proto, že jak v ČR tak Slovensko patří k zemím 
s nízkým obsahem selenu v půdě. Selen je prvek, 
který přispívá k ochraně buněk před oxidativním 
stresem, k normální funkci imunitního systému.
Nejvíce selenu je obsaženo v některých druzích 
ořechů, ve vnitřnostech, rybách, mořských řasách 
a mase mořských plodů.

Vitamin E
Přispívá k ochraně buněk před oxidativním stre-
sem. Vitamin E obsahují mandle, sója, maliny, pa-
priky, avokádo, špenát a další.

Vitamín C
Člověk vitamin C nedokáže syntetizovat, musí ho 
tedy přijímat v potravě. Vitamin C má mnoho po-
zitivních vlastností, přispívá k udržení normální 
funkce imunitního systému během intenzivního 
fyzického výkonu a po něm. Přispívá k normální 
tvorbě kolagenu pro normální funkci krevních 
cév, normální funkci kostí, chrupavek. Pomáhá 
dokonce i k normální činnosti nervové soustavy 
a normální psychické činnosti.  Vitamin C přispívá 
ke snížení míry únavy. Vitamin C nalezneme v ze-
lenině (kopr, brokolice, květák, pažitka) a v ovoci 
(pomeranč, mango, rybíz).

Chronická bolest zad a úloha antioxidantů

Doplněk stravy. 

Doplněk stravy. 

Léky k vnitřnímu 
užití s účinnou látkou 
ambroxol hydrochlorid.

Olfen 140 mg léčivé 
náplasti obsahuje 
diclofenacum natricum. 
Léčivé přípravky pro 
zevnímu použití. Před 
použitím si pozorně 
přečtěte příbalovou 
informaci. 

Konopná kosmetika.

Doplněk stravy. * Nejvyšší obsah 
deklarovaných betaglukanů. Dle 
průzkumu z lékáren, květen 2016.

Doplněk stravy.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. 
Stopex na suchý kašel 10mg/5ml 
perorální roztok je lék k vnitřnímu 
užití. Obsahuje dextromethorfan. 


