
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

– Skvělá chuť díky obsahu ovocné šťávy
– obsahuje 9 vitaminů včetně rakytníku, 

bohatého zdroje vitaminu C
– S rakytníkem na podporu  

obranyschopnost organizmu 
– Bez příměsí a konzervačních  

látek

Sunar complex  
2, 3, 4 600 g

BEBA PRO  
2, 3, 4, 5 600 g  

Nutrilon Pronutra  
2, 3, 4 800 g

Měření průchodnosti tepen dolních 
končetin AB index
Nemáte ucpané cévy dolních končetin? Až desetina po-
pulace ČR trpí ischemickou chorobou dolních končetin 
(zkráceně ICHDK). Jedná se o onemocnění vznikající za-
nášením tepen dolních končetin, které sebou nese zvýše-
né riziko kardiovaskulárních onemocnění včetně infarktu 
nebo cévní mozkové příhody. V prvním stádiu je toto one-
mocnění bez příznaků, proto až 60% nemocných o choro-
bě neví. V dalších fázích přichází bolesti svalů při pohybu, 
křeče nebo občasné kulhání. Trvalým následkům lze pře-
dejít včasným odhalením nemoci, změnou životního stylu 
a správnou léčbou. Na prvotní příznaky dokáže upozornit 
tzv. AB index, který si můžete nechat ZDARMA změřit  
26. 4. 2017 od 8 do 15 hod. v naší lékárně. Jde o neboles-
tivé poměrně rychlé vyšetření (15 min.). 
Počet vyšetření je omezený, proto je nutné se předem ob-
jednat. Tel.: 461 612 678 nebo 603 367 058

Vybraná monokomponentní 
homeopatie jen za 75Kč
Arnica Montana 9CH, Ricinus Communis 5CH, 
Belladonna 9CH, Aconitum Napellus 15 CH, Hekla 
Lava 9CH a další vybrané druhy 

Dne 20. 4. 2017 od 11 do 17 hodin
MIMořáDNá AKCE NA PříPRAVEK GELACET. 
V tento den při nákupu 2 ks získáte 1 ZDARMA.

Nabídka vaší 
Lékárny U Slunce
Slunce Vašeho zdraví

Akce trvá 
do odvolání.
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– obsahují všechny důležité vitaminy a minerální 
látky včetně vápníku a vitaminu D

– Bez lepku, bez  
přidaného cukru

ovocná kaše s cereáliemi, 
různé druhy

– Unikátní složení pro lesklé vlasy
– Želatina a biotin mají příznivý vliv na vzhled vlasů
– organizmu dodává nezbytné složky pro regeneraci 

a strukturu vlasů
– Prášek v praktických sáčcích se velmi snadno rozpouští 

ve vodě
– Příjemná citrusová chuť

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

– Lahodně mléčná chuť
– Vápník a vitamín D pro 

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

– Pokračovací a batolecí mléka Nutrilon 
podporují uspěšný rozvoj děťátka

– Díky svému unikátnímu složení 
s vitamíny A, C a D přispívají  
ke zdravé imunitě

610 Kč za
ZVÝHODNĚNÉ DVOJBALENÍ 

319 Kč
běžně 359 Kč

209 Kč
běžně 249 Kč

od 220 Kč

61 Kč

219 Kč
běžně 265 Kč

339 Kč
běžně 380 Kč

26,60 Kč
běžně 31 Kč

Sunárek mléčná kašička 225 g Sunárek mléčná 
kašička 225 g 

GELACET želatinový prášek 
sáčky 5,3 g 21 ks

Rakytníček 
multivitamínové želatinky 
– velikonoční balení  
70 ks 

– obsahuje živé kultury, trávící enzymy, inulín 
a vlákninu psyllium, která přispívá  
k udržování normálního střevního 
tranzitu

– Neobsahuje žádné umělé ingredience 
a je určen k dlouhodobému užívání

Sleva 10 % na čaje jednodruhových 
bylin v sypané formě i v nálevových 
sáčcích značky LERoS

Lepicol PLUS kapsle pro 
zdravá střeva cps. 180 

LEROS

5 + 1
ZDARMA

+ DáREK 

čokoládové 

kuřátko s ra-

kytníkem

2 + 1
ZDARMA

5 + 1
ZDARMA

AKCE
Potravina pro zvláštní výživu. Kojení je pro 
kojence nejlepší způsob výživy. Soutěž se 
vztahuje výlučně na výrobky pokračující 
dětské výživy. 

Potravina pro zvláštní výživu. Kojení je pro 
kojence nejlepší způsob výživy. Soutěž se 
vztahuje výlučně na výrobky pokračující 
dětské výživy. 

Sleva 10 % bude odečtena při nákupu. 

Potravina pro zvláštní 
výživu. Kojení je 
pro kojence nejlepší 
způsob výživy. Soutěž 
se vztahuje výlučně 
na výrobky pokračující 
dětské výživy. 

Doplněk stravy. 

Doplněk stravy. 

Akce trvá
do 30. 4. 2017

269 Kč
běžně 390 Kč

75 Kč
běžně 95 Kč
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20. 4. 2017
2+1 

ZDARMA

Akce platí 
do odvolání.



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. 2017 nebo do vyprodání zásob, změna vyhrazena.

– Lék na alergii
– Přípravek se používá 

k symptomatické léčbě 
nosních příznaků 
sezónní alergické 
rýmy (senné rýmy) 
a celoroční alergické 
rýmy

V nabídce také Allergodil® 
oční kapky 6 ml za 99 Kč

– Podporuje hojení kůže 
a sliznic (povrchová 
poranění kůže, odřeniny, 
popáleniny, opaření, 
nehojící se vředy, záněty 
kůže vyvolané slunečním 
zářením, trhliny,  
praskliny, atd.).

Složení: omega-3 nenasycené 
mastné kyseliny, ginkgo biloba, 
fosfatidylserin, kyselina listová, 
vitamín E a B12
– Pomáhá udržet duševní pohodu 

a také zlepšit funkce a výkon 
mozku

– Především pro osoby starší 
nebo stresově či  
intelektuálně  
přetížené (studenti)

99 Kč
běžně 155 Kč

119 Kč
běžně 185 Kč

Panthenol Spray 130 g Allergodil® nosní sprej 
10 ml 

Acutil 

Panthenol Spray 
je lék k zevnímu 
použití. Obsahuje 
Dexpanthenolum. 

Obsahuje léčivou látku 
azelastin-hydrochlorid.

199 Kč
běžně 250 Kč / 30 tob.

359 Kč
běžně 445 Kč / 60 tob.

– Doplněk stravy s D-manózou
– D-manóza má rychlý účinek u infekce 

močových cest vyvolané E. coli
– Vhodný i pro diabetiky, těhotné, starší 

pacienty

– 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

Unikátní gel, který zabraňuje vstupu infekce 
a urychlení hojení ran jako jsou:
– odřeniny
– Popáleniny
– řezné a sečné rány
– Pooperační rány
– Chronické rány (bércové vředy, diabetická noha, 

proleženiny)

V nabídce také Blokurima 
long sáčky 30x 4g za 359 Kč 

169 Kč
běžně 205 Kč

Blokurima acut sáčky 
10x 4g 

Lioton® 100 000 gel HEMAGEL 5g, 30g 

Doplněk stravy.

Lék s účinnou látkou 
sodná sůl heparinu. 
Ke kožnímu podání. 
Pečlivě si pročtěte 
příbalový leták. 

Zdravotnický 
prostředek

275 Kč
běžně 315 Kč / 100 g

135 Kč
běžně 190 Kč / 5 g

175 Kč
běžně 205 Kč / 50 g

485 Kč
běžně 665 Kč / 30 g

Canesten GYN Combi Pack Canesten GYN 1 den

Akce platí od 1. 4. do 31. 8. 2016 nebo 
do vyprodání zásob ve vybraných lékárnách

– Usmrcuje všechny druhy klíšťat, napadající psy a kočky, do 48 hodin
– Hubí dospělé blechy, likviduje vajíčka a larvy blech
– Brání promoření domácnosti blechami
– Je šetrný ke zvířeti a bezpečný s ohledem na zdraví osob v kontaktu 

s ošetřovaným zvířetem

Za sníženou cenu Frontline 
Combo pro psy různých 
velikostí.

225 Kč
běžně 270 Kč

195 Kč
běžně 235 Kč

ZDARMA Canesten IntimGel 100 ml k nákupu 
Canesten GYN Combi Pack nebo Canesten GYN 1 den

ZACVIČ S MYKÓZOU 
JEDINOU VAGINÁLNÍ 
TABLETOU!

+

Frontline Combo Spot-On 

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Přípravek Canesten® 
GYN 1 den a tableta přípravku Canesten® GYN Combi 
Pack jsou léčivé přípravky k vaginálnímu použití. 
Krém přípravku Canesten® GYN Combi Pack je léčivý 
přípravek k vnějšímu použití. Canesten IntimGel 100 ml 
je kosmetický přípravek a nenahrazuje léčbu. L.CZ.
MKT.CC.03.2016.0632 

Veterinární 
přípravek. 

DáREK

PRo KoČKY

159 Kč
běžně 195 Kč

– Používá pro zlepšení zvlhčení povrchu očí 
a ochranu zdravých očí

– obsahuje vysoce mikronizovaný DIoSMIN 
(450 mg) a HESPERIDIN (50 mg)

– Tyto látky napomáhají posilování žilních stěn, 
zvyšují jejich pružnost, snižují prostupnost 
kapilár pro vodu a brání tím tvorbě otoku

– Vhodný při žilních potížích a hemoroidech

Aktivní inovace: výtažek oleje z ovsa 
Rhealba® posiluje a chrání kožní bariéru

100 Kč
běžně 125 Kč

149 Kč
běžně 205 Kč

RECUGEL oční gel 10 g 

PROTECT AH Reparační 
mléko po opalování 
– Zklidňuje, hydratuje a obnovuje

PROTECT Sprej SPF 50+ 
VELMI VYSOKá OCHRANA
– Voděodolný, křehká fragilní kůže

DIOVARIX MICRO 60 tbl. A-DERMA sluneční ochrana 
1 + 1 ZDARMA 

Obsahuje léčivou látku dexpanthenolum 
50 mg v 1g očního gelu.

Doplněk stravy 

Zdravotnický prostředek.

499 Kč


