
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

– provitamin A pro udržování zdravé kůže 
a normálního vidění v noci a za šera

– obsahuje čistý beta-karoten, přírodní prekurzor 
vitaminu A, ve snadno stravitelné a stabilní formě

– přírodní produkt určený pro děti 
od 2 let a dospělé, které trápí 
rýma a pocit ucpaného nosu

SUNAR COMPLEX 
600 g

BEBA PRO a BEBA 
COMFORT 600 g

VÝHODNÉ BALENÍ 
mlék 
Nutrilon 2, 3, a 4 
Pronutra 3 x 800 g 

– kombinace účinných látek (extrakt hlívy 
ústřičné, směs nukleotidů) a vitamínu C, 
který posiluje imunitní systém a snižuje 
míru únavy a vyčerpání

– pro období chřipek a nachlazení
– bez konzervačních látek
– pro děti od 1 roku, vhodný pro těhotné a kojící ženy

MĚŘENÍ CHOLESTEROLU 
Ve čtvrtek 7. 4. 2016 od 8 do 10 hod. vás zveme na bez-
platné měření cholesterolu. Vyšetření trvá 5-10 min. a je 
nutné přijít nalačno. V případě zájmu o vyšetření se ob-
jednejte předem v naší lékárně nebo na tel.: 461 612 678, 
603 367 058. Firma OMEGA PHARMA zastupující přípravek 
Arterin® v tento den objednaným pacientům zaplatí prou-
žek v hodnotě 59 Kč potřebný ke změření cholesterolu.

Nabídka vaší 
Lékárny U Slunce
Slunce Vašeho zdraví

Kojenecká mléka 

Na Vaši návštěvu se těší kolektiv 
Lékárny U Slunce

Akce trvá 
do odvolání.

V úterý 5. 4. 2016 od 10 do 16 hodin proběhne již tradiční 
dermoporadenství zaměřené na léčebnou kosmetiku 
Avène. Přijďte využít odborných rad profesionální 
dermoporadkyně. Na základě konzultace a přístrojové 
diagnostiky pleti získáte doporučení pro péči o váš typ pleti. 
Pokud kosmetiku Avène neznáte, máte možnost získat 
malá vzorková balení pro vás nejvhodnějšího produktu. 

Sleva 150 Kč
na vánoční 
balení. 

Ochutnávka pro děti i dospělé
V pátek 8. 4. 2016 přijďte ochutnat  
doplněk stravy MultiIMUN sirup.

Sleva 20 % na zdravotní obuv SANTÉ
Sleva platí na vybrané druhy bot 
z loňské sezóny.

MultiIMUN sirup

Nabízíme zcela nový 
sortiment dámské i pánské 
zdravotní obuvi PeOn. 
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– vysoce kvalitní čistě bylinné čaje
– bez chemických přísad a aroma

– usmrcuje všechny druhy klíšťat napadající psy 
a kočky do 48 hodin

– hubí dospělé blechy, likviduje vajíčka a larvy blech
– je šetrný ke zvířeti a bezpečný s ohledem na zdraví 

osob v kontaktu s ošetřovaným zvířetem

– obsažené aktivní látky (DHA, EPA) 
přispívají k normální mozkové 
a srdeční činnosti, normálnímu 
stavu zraku

– vitamín D3 je potřebný pro 
normální růst a vývin kostí u dětí 
a přispívá k normální funkci 
imunitního systému

– lahodná chuť ovoce

– přírodní produkt určený k nosní hygieně dětí 
od narození a dospělých

– pro zvlhčení a čištění nosních cest

Izotonický roztok mořské vody

Hypertonický roztok mořské vody

Za nákup výrobků BEBA PRO 2, 3, 4, 5 
(600 g) a BEBA COMFORT 2, 3 (600 g) 
získáte razítko na věrnostní kartu.
Po nasbírání 5ti razítek v dané lékárně 
a předložení účtenky za nákup získáte 
6. výrobek BEBA PRO nebo BEBA 
COMFORT zdarma.

Kupte 5x libovolné mléko Sunar 
complex od ukončeného 6. 
měsíce věku a získáte mléko 
zdarma. Hrací kartu obdržíte 
v lékárně.

Potravina pro zvláštní výživu. 
Kojení je pro kojence nejlepší 
způsob výživy

Kompletní řada

za 36 Kč

899 Kč
běžně 1060 Kčod 220 Kč 209 Kč

219 Kč
běžně 265 Kč

319 Kč
běžně 355 Kč

99 Kč
běžně 135 Kč

69 Kč
běžně 115 Kč

PRO KOČKY 159 Kč
běžně 190 Kč

PRO PSY 
vel. M

(20-40 kg)

209 Kč
běžně 250 Kč

Leros Natur čaj 20 sáčků 

Delmar nosní sprej 50 mlFrontline Combo spot-on 

The Simpsons Omega 3
+ vitaminy D a E 60 tob.

Bioaktivní Karoten 
RODINNÉ BALENÍ 90 + 30 tob. – užívá se při nemocech dýchacích cest z nachlazení 

(při zánětech sliznic se silnou tvorbou hlenu)
– obsahuje účinné látky z listů břečťanu, které 

pomáhají uvolnit a odkašlat hlen

Helixir sirup 100 ml

5 + 1
ZDARMA

2 + 1
ZDARMA

5 + 1
ZDARMA

Dermoporadenství Avène

Potravina pro zvláštní výživu. Kojení je pro 
kojence nejlepší způsob výživy.

Doplněk stravy. 

Zdravotnický prostředek. 

Doplněk stravy. 

Lék k vnitřnímu užití. 
Účinná látka Hederae 
folii extractum siccum.

Potravina pro zvláštní výživu. Kojení je 
pro kojence nejlepší způsob výživy.

Potravina pro zvláštní 
výživu. Kojení je pro kojence 

nejlepší způsob výživy.

Akce trvá
do 30. 4. 2016

265 Kč
běžně 310 Kč / 330 g

195 Kč
běžně 195 Kč / 150 g

(dávka na 2 měsíce) (dávka na 1 měsíc)



– obsahuje mikronizovanou flavonoidní frakci 
diosminu 450 mg a hesperidinu 50 mg

– vhodný při potížích oběhového systému 
(křečové žíly, hemoroidy)

– vhodný pro lidi se sedavým zaměstnáním, 
při dlouhém státí a cestování 

Přípravek Arterin® je účinný a dobře tolerovaný 
přípravek, který přispívá k udržení normální hla-
diny cholesterolu. Přípravek Arterin® obsahuje 
Monakolin K, výtažek z červené fermentované 
rýže, který přispívá k udržení normální hladiny 
cholesterolu v krvi. Jedinečná kvalita přípravku 
Arterin® zaručuje standardizovanou koncentraci 
monakolinu K v každé tabletě a přípravek je tes-
tován na nepřítomnost citrinů a aflatoxinů.

RYR – Červená fermentovaná rýže (v angličtině označovaná 
názvem red yeast rice), je rýže fermentovaná červenou kva-
sinkou (Monascus purpureus), která na ní roste. Bylo pro-
kázáno, že tento mikroorganismus produkuje látku zvanou  
lovastatin – Monacolin K. Jedná se o první látku ze skupiny 
statinů uvedených do klinického používání. Konzumace fer-
mentované červené rýže vede ke snižování hladin cholestero-
lu v krvi, a snižuje riziko výskytu nemocí srdce a cév.
Je prokázáno, že denní příjem 10 mg přírodního Monakolinu 
K přispívá k udržení normální hladiny cholesterolu.

Přípravek Arterin® je určen dospělým lidem, kteří 
se chtějí efektivně starat o hladinu svého chole-
sterolu přírodní cestou.

Co je to Arterin®? Co je červená 
fermentovaná rýže?

Pro koho je
Arterin® určen?

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. 4. do 31. 5. 2016 nebo do vyprodání zásob, změna vyhrazena.

– obsahuje monacolin-K z červené fermentované rýže
– přispívá k udržení normální hladiny cholesterolu v krvi
– je určen dospělým lidem, kteří se chtějí efektivně starat o hladinu 

svého cholesterolu přírodní cestou
– klinicky ověřený, z přírodních zdrojů
– obsahuje 10 mg Monacolinu-K z červené fermentované rýže
– dávka na 4 měsíce užívání

Arterin 120 tbl.

369 Kč
běžně 490 Kč

– obsahuje vyváženou kombinaci látek (lutein, 
zoaxanthin, zinek) důležitých pro výživu očí

– díky tabletám s postupným uvolňováním látek se 
užívá pouze 1 tableta denně

– proti alergickému zánětu 
spojivek

–  přírodní terapie ectoinu 
a kyseliny hyaluronové, 
která zabraňuje proniknutí 
alergenů do očí a přináší úlevu 
svědícím, podrážděným a 
slzícím očím

– bez konzervantů – vhodný pro 
citlivé oči, nositele kontaktních 
čoček i děti

Vyhlazující krém pro suchou 
pleť 30 ml
Vyhlazující emulze pro 
normální a smíšenou pleť 30 ml
– vyhlazuje vrásky
– vypíná pleť
– omlazuje a rozjasňuje
– jemná parfemace

– vyplňuje vrásky
– vypíná pleť
– zmírňuje kruhy a váčky 

pod očima
– bez parfemace

– vyplňuje hluboké vrásky v jediném 
tahu

– jedinečná textura
– bohatá pěna s vyplňujícím efektem

S výraznou slevou i další produkty protivráskové péče řady Ysthéal a Sérénage. 

– přípravek určený pro ženy po čtyřicítce
– ubývající hormonální aktivita se projevuje řadou 

nepříjemných příznaků
– Fytofem obsahuje tři komplexy přírodních látek, 

minerálů a vitaminů, které 
pomáhají tyto potíže řešit

– nejvyšší koncentrace účinné látky ve formě gelu v tubě
– pro léčbu křečových žil a jejich příznaků
– pro léčbu běžných poranění
– pro léčbu poúrazových poškození svalů, šlach a vazů
– pro léčbu pohmožděnin, modřin, otoků
– úleva pro těžké, bolavé, oteklé nohy

– rychlá a spolehlivá první pomoc při 
drobných poraněních

– šetrná k pokožce díky 
hypoalergennímu lepidlu

– prodyšná, neslepuje se s ránou

1 m x 6 cm 1 m x 8 cm

439 Kč
běžně 590 Kč

25 Kč
běžně 35 Kč

30 Kč
běžně 40 Kč

359 Kč
běžně 475 Kč

169 Kč
běžně 215 Kč

149 Kč
běžně 220 Kč

699 Kč
běžně 845 Kč

599 Kč
běžně 740 Kč

799 Kč
běžně 929 Kč

Ocuvite Lutein forte 60

Vividrin ectoin 10 ml Cantalin micro 64 tbl.

DENNÍ PÉČE NOČNÍ DOPLŇKOVÁ PÉČE

PhysioLift DENNÍ  PhysioLift oční 15 ml PhysioLift PRECIZNÍ 
výplň vrásek 15 ml 

Fytofem harmony 
+ control 90 tbl.

Lioton 100 000 gel

Cosmos® klasická
textilní náplast

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

Zdravotnický prostředek. 

Lék s účinnou 
látkou sodná sůl 

heparinu. 
Ke kožnímu 

podání. 

+ 30 tbl. 
ZDARMA

119 Kč
běžně 135 Kč / 30 g

179 Kč
běžně 200 Kč / 50 g


