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

Hemagel 5 g 
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)

Duphalac 667g/l 
perorální roztok 500 ml
– obsahuje lactulosum
– k léčbě zácpy
– všude tam, kde měkká 

stolice může mít léčebný 
přínos: hemeroidy 
a po zákroku na tlustém 
střevě nebo konečníku

Dávkování: obvykle 1x 
denně 15 – 30 ml pro dospělé 
a 1 x denně 10 – 15 ml pro 
děti (7 – 14 let)

Dovolujeme si vás pozvat oblíbené dermokosmetické 
vyšetření pleti s firmou Avéne. Zvolíme pro vaši citlivou 
pokožku a pokožku vašich dětí vhodnou sluneční 
ochranu. Těšíme se na vás v pondělí 13. 6. 2016 od 10 do  
16 hodin. Doporučujeme se předem objednat.

Pouze v tento den navíc získáte při koupi 
opalovacího přípravku Avéne další zdarma. 
Je to ideální příležitost francouzskou kos-
metiku poznat, vyzkoušet a ještě výhodně 
nakoupit.

Repelentní náramek  
proti komárům a klíšťatům 
– náramky vyrobené ze speciálního polymeru, který 

obsahuje esenciální oleje z levandule 
– výrobek neobsahuje DEET
– okamžité působení, v okruhu 30 cm od umístění 

náramku na ruku nebo nohu
– lze umístit na stan, batoh, parapet, kočárek aj.
– doba účinnosti až 8 týdnů
– náramky jsou nastavitelné, v líbivých dětských barvách

Při nákupu repelentních náramků pro celou rodinu 
(tj. 4 ks náramků) SLEVA 10 % (139 Kč za 1 náramek 
po slevě)

Vibovit Gól 50 želé 
bonbónů  
– multivitaminy pro podporu imunity dětí ve formě 

želé v zábavných tvarech s fotbalovými motivy

B-komplex Repelent 25 drg. 
– první repelent v tabletové formě, který využívá 

tradičně osvědčený účinek proti komárům
– pokrývá denní spotřebu vitamínů skupiny B a navíc 

chrání proti komárům
– obsahuje 80 mg THIAMINU (Thiamin se z těla 

vylučuje potem a močí a tím odpuzuje komáry)
– dávkování pro dospělé a děti od 12 let 1 tableta 

denně

Za zvýhodněnou cenu 
37 Kč i B-komplex 
Repelent pro děti od 3 let.

Biopron FORTE 
– komplex probiotické 

kvasinky Saccharomyces 
boulardii, probiotických 
bakterií a prebiotik

– v případě poruch trávení 
na cestách

– pro dospělé a děti od 6. 
měsíců

155 Kč

155 Kč
běžně 170 Kč

139 Kč
běžně 190 Kč

99 Kč
běžně 180 Kč

40 Kč

37 Kč
běžně 45 Kč

Nabídka vaší 
Lékárny U Slunce
Slunce vašeho zdraví P
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Za nákup BEBA Pro 
a BEBA Comfort získáte 
jako dárek magnetický 
fotorámeček.

Při nákupu jakýchkoliv 
2 dětských čajů 
MEGAFYT získáte 
jako dárek Megafyt 
Bylinková lékárna 
Echinaceový sirup 
260 g.

NESTLÉ Beba 600 g MEGAFYT dětský čaj 20 sáčků

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

– napomáhá zabránit negativnímu 
působení slunečních paprsků 
a vzniku slunečních alergií

– určen pro fototyp II a III, pro děti 
a dospělé

– zklidňující, zjemňující, 
protizánětlivý

– silná ochrana proti volným 
radikálům, fotostabilní

Avéne sluneční ochrana
30 SPF 200 ml 

Jako dárek 
gumový 
fotbalový 

míček

Dárek

DEN 
S AVÉNE

Na Vaši návštěvu se těší kolektiv 
Lékárny U Slunce.

Humánní léčivý přípravek určený 
k vnitřnímu použití. Obsahuje 
lactulosum 667 g v 1000 ml roztoku. 

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

Zdravotnický prostředek.

275 Kč
běžně 600 Kč

105 Kč
běžně 130 Kč/10 tob.

199 Kč
běžně 250 Kč/30 tob.

349 Kč
běžně 400 Kč/60 tob.



Femibion, který znáte, je NOVĚ obohacený o vitamin D. 
Proč? Protože dostatek vitaminu D je pro miminko taky 
důležitý. Vitamin D se v uplatňuje při dělení buněk, je 
důležitý pro zdraví kostí a zubů, ale hlavně pro imunitu. 
Požadavky na výživu v těhotenství a kojení mění s ohle-
dem na zajištění potřeb dítěte. Proto Femibion nabízí 
dva přípravky.

Komu je Femibion 2 určen?
Těhotným ženám od 13. týdne těhotenství až do ukon-
čení kojení.
Vašemu děťátku se v průběhu 1. trimestru utvořily 
všechny části těla a vnitřní orgány a od druhého tri-
mestru se rychle vyvíjejí. Všechno, co k tomu Vašemu 
děťátko potřebuje, dostává od Vás. Tím se Vám vyčer-
pávají nejen zásoby energie, ale také zásoby živin. 
Proto budete oba i nadále potřebovat všechny základní 
klíčové živiny, k nimž patří i dostatečné množství folá-
tu a vitaminu D.
Díky unikátnímu složení Femibionu 1 pomůžete připra-
vit nejen Vaše tělo na těhotenství, ale podpořit i správný 

Femibion 2 s vitaminem D3  
Foláty (kyselina listová a Metafolin), vitamin D,  
jód + DHA a další složky

vývoj Vašeho nenarozeného děťátka během prvních 12 
týdnů těhotenství.

Jak pomáhají jednotlivé složky?
Kyselina listová se významně podílí na dělení buněk, 
krvetvorbě a přispívá k růstu
zárodečných tkání včetně placenty. Placenta pak zpro-
středkovává přenos živin k nenarozenému dítěti.
Tělo kyselinu listovou přemění na jednodušší folát, což 
je její biologicky aktivní forma.
Avšak organismus téměř 50% žen nedokáže z gene-
tických příčin přeměnit dostatečné množství kyseliny 
listové na tyto aktivní formy. Důvodem je porucha en-
zymu MTHFR.
Metafolin – obsažený ve Femibionu – je forma folátu, 
kterou může tělo využít přímo a to i u žen s MTHFR 
mutací.
DHA omega-3 nenasycená mastná kyselina je důleži-
tou složkou všech buněčných membrán kdekoli v těle, 
zvlášť vysoce je však koncentrovaná v mozku a v oční 
sítnici. Pravidelný přísun

DHA u matky přispívá k normálnímu vývoji očí a moz-
ku děťátka. Příznivého účinku se dosáhne při příjmu 
200 mg DHA denně nad doporučený denní příjem 250g 
omega-3 (DHA a EPA) stravou.
Matka poskytuje DHA svému dítěti prostřednictvím 
placenty a mateřského mléka. Její spotřeba v 13. týdnu 
těhotenství stoupá, proto doporučujeme užívání pří-
pravku Femibion 2 s DHA od začátku druhého trimest-
ru až do ukončení kojení.
Femibion 2 s vitaminem D3 obsahuje 200 mg DHA 
z vysoce čistého, koncentrovaného rybího oleje. Přís-
ně kontrolovaným výrobním procesem je garantována 
vynikající kvalita a odstranění zápachu tobolek s ob-
sahem DHA.

CANESTEN® GYN 1 DEN 

499 Kč
běžně 550 Kč

209 Kč
běžně 305 Kč

199 Kč
běžně 275 Kč

189 Kč
běžně 230 Kč

189 Kč
běžně 280 Kč

155 Kč
běžně 170 Kč 199 Kč

běžně 409 Kč

179 Kč
běžně 215 Kč

135 Kč
běžně 155 Kč

185 Kč
běžně 210 Kč

Daylong™ baby SPF 30 
krém (opalovací krém) 50 ml 
– obsahuje výhradně fyzikální UV 

filtry a byl vyvinutý speciálně 
na ochranu malých dětí a velmi 
citlivé kůže

– odolný vůči vodě, bez parfému, 
lehce se roztírá

– jediná vaginální tableta efektivně léčí mykózu
– komfortní jednorázová aplikace
– snadné zavádění pomocí hygienického 

aplikátoru 

– určené pro kůži extrémně citlivou 
na sluneční záření a při extrémní 
expozici UV záření (např. vysoko-
horské prostředí a tropy)

– extrémně odolné vůči sladké 
a slané vodě 

– ošetřuje kůži pomocí Aloe vera 
a vitaminu E

– bez parfému, PEG emulgátorů 
a přídavných konzervačních látek

– Podráždění a začervenání
– Při opalování, při spálení 

od slunce, při sluneční alergii 
– Opruzeniny
– Po odlíčení
– Po holení

– Po sportovním výkonu
– Po epilaci
– Okamžité osvěžení
– osvěží, zklidní podráždění  

a zařervenání, fixuje make-up

Daylong™ extreme SPF 50+ locio 
(opalovací mléko) 50 ml

KLORANE PÉČE O VLASY
SUCHÉ ŠAMPONY 150 ml 
Originální přípravek umožňující mytí vlasů bez použití vody. 
Tento praktický seboregulační suchý šampon s výtažkem kopřivy 
nebo ovsa můžete mít vždy při sobě. Vhodný pro vytížené osoby, 
na cestách, po sportu, při nemoci. Díky němu si nemusíte tak často 
mýt vlasy klasickým šamponem. Absorbuje nadbytečný maz, vrací 
vlasům lehkost a objem. 

Fenistil® gel 30 g 
– ke zmírnění svědění při svědivých onemocněních kůže, kopřivce, poštípání 

nebo pokousání hmyzem, při poškození kůže sluncem a mírných povrcho-
vých popálenin

– vhodné pro dospělé a děti  
od 6 měsíců 

Avéne Eau thermale 
termální voda ve spreji 150 ml 1 + 1 ZDARMA 
Termální voda Avéne je odebírána přímo u zdroje, uchovává si veškeré své 
příznivé vlastnosti, zklidňuje, zjemňuje a působí proti podráždění.

Priessnitz® Mazání na žíly 
a cévy De Luxe 125 g
– chladivý gel obsahuje escin z plodu jírovce maďalu 

a flavonoidy z červených listů vinné révy
– prověřené přírodní látky s šetrnými, příznivými 

účinky na kvalitu i funkce žilního a lymfatického 
systému

– ulevuje od pocitu těžkých a unavených nohou
– zklidňuje trnoucí a citlivé končetiny
– zvláčňuje a hydratuje kůži nohou

Stérimar Mn 50 ml
– přírodní mořská voda s příměsí manganu bez 

konzervačních látek
– chrání nosní sliznici před vznikem alergické 

rýmy způsobené všemi druhy alergenů, pyly, 
prachem, zvířecími alergeny

– uvolňuje a zprůchodňuje dýchací cesty
– obnovuje poškozenou nosní sliznici

– mléko s obsahem D-panthenolu a Aloe Vera 
– vyvinuto speciálně pro efektivní regeneraci pokožky 

podrážděné např. slunečním zářením či koupáním.
– díky obsahu vitamínů A,E,F, mléko příznivě působí 

proti stárnutí pokožky a napomáhá její rychlé 
regeneraci

Altermed PANTHENOL forte 
9% tělové mléko
a Aloe Vera 200 ml + 30 ml ZDARMA

V nabídce máme i cestovní balení KLORANE 
šampon 100 ml + suchý šampon 50 ml s ovesným 
mlékem (pro světlé i tmavé vlasy) za 149 Kč

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. 6. do 31. 7. 2016 nebo do vyprodání zásob, změna vyhrazena.

Kosmetika.

Kosmetika. Kosmetika.

Obsahuje léčivou látku dimetindeni maleas. Lék k vnějšímu užití. 

Čtěte pečlivě příbalovou 
informaci. Léčivý 
přípravek Canesten® GYN 
1 DEN obsahuje tabletu 
k vaginálnímu použití. 
Obsahuje léčivou látku 
clotrimazolum. L.CZ.MKT.
CC.03.2016.0631 

Zdravotnický prostředek. 

Kosmetika. 

Jako
dárek 

Panthenol 
pěna


