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

– balení první pomoci 
– Akutol STOP sprej 

k ošetření drobných 
povrchových poranění, 
vzniklý hydrogel zastaví 
místní krvácení 

– Akutol sprej: ochranný 
plastický obvaz bez 
zápachu k rychlému 
ošetření oděrek a drobných 
povrchových poranění

– na podporu trávení a proti nadýmání po jídle
– dodává potřebné trávicí enzymy na přírodní bázi, které 

podpoří vaše trávení a působí proti nadýmání po jídle                                                                                               
– zlepšuje trávení tučných a těžko stravitelných jídel 
– působí proti pocitu tlaku, plnosti a plynatosti po jídle

Nabídka vaší 
Lékárny U Slunce
Slunce vašeho zdraví P
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AKCE NA ŠKOLNÍ OBUV vel. 35–46
Obuv Santé je ideální cestou k tomu, aby vám vaše 
nohy sloužily dlouho. Vyrábí se z kvalitních a zdravot-
ně nezávadných materiálů, proto se hodí pro běžné 
chození, školy i do zaměstnání. 

Ochutnávka pro děti a dospělé 
Přijďte 14. 9. 2016  ochutnat doplněk stravy Multi-
IMUN sirup a cucavé tablety.

MultiIMUN sirup
–  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

Dávka na 2 měsíce. Dávka na 1 měsíc.

V pondělí 26. 9. 2016 od 9 do 16 hodin proběhne již 
tradiční dermoporadenství zaměřené na léčebnou kos-
metiku Avène. Přijďte využít odborných rad profesio-
nální dermoporadkyně. Na základě konzultace a pří-
strojové diagnostiky pleti získáte doporučení pro péči 
o váš typ pleti. Pokud kosmetiku Avène neznáte, máte 
možnost získat malá vzorková balení pro vás nejvhod-
nějšího produktu.

DEN S AVèNE 

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

165 Kč
běžně 195 Kč/150 g

119 Kč
běžně 140 Kč/30 tbl.

265 Kč
běžně 315 Kč/330 g

od 390 Kč

Doplněk stravy.

– obsahuje Racecadotril 
– rychlý protiprůjmový 

účinek 
– výbava pro cesty 

na dovolenou 
– Dávkování: 3× denně  

1 tobolka 
– Přípravek je určen pouze pro dospělé. 

Suspenze pro kojence a děti jsou 
dostupné pouze na lékařský předpis. 

– jsou účinné v jakékoli fázi vývoje puchýře, nicméně 
čím dříve je náplast aplikována, tím rychleji se puchýř 
zahojí

– okamžitě ulevují od bolesti a tlaku
– zůstávají na místě po dobu 

nejméně 24h
– zkosené hrany zaručují 

minimální rolování okrajů
– odpuzují bakterie a vodu
– diskrétní (tělová barva) 

a pohodlné

– speciální mycí emulze s mírně zásaditým 
pH pro intimní hygienu žen

– obsahuje extrakty z měsíčku a heřmánku 
lékařského

– přináší úlevu při diskomfortu způsobeném 
kvasinkovou infekci jako je svědění, pálení 
a podráždění intimních 
partií

Měsíčková kojenecká a dětská péče Weleda chrání a pěstí 
pokožku vašeho děťátka od prvního dne života. Speciální 
kosmetická řada zahrnuje 100% přírodní přípravky 
z nejčistších dostupných surovin v kvalitě BIO kosmetiky. 
Dermatologicky testováno – výborná snášenlivost i při 
atopickém ekzému.Výtažky měsíčku lékařského v BIO kvalitě 
s protizánětlivými, hojivými a antibakteriálními účinky.

– aplikace do suchých vlasů, „všiváček“ součástí balení
– usmrcuje vši i hnidy a odpuzuje nové vši 2-3 dny 
– účinek se dostaví již po 15 minutách
– bez insekticidů
– neobsahuje silikon: snadno smývatelný, 

nezanechává pocit mastných vlasů 
– pro děti od 1 roku

– kožní pasta 
– na plenkové dermatitidy a mykózy 

v meziprstních prostorech

HIDRASEC 100 mg 
tvrdé tobolky 

COMPEED® hydrokoloidní 
náplasti na puchýře  

Lactacyd Pharma 
ANTIMYKOTICKÝ 250 ml 

Weleda kojenecká kosmetika 

Elimax Šampon/Vlasová voda proti 
vším usmrcuje-odpuzuje 100 ml  

Akutol sprej + Akutol STOP 
sprej DUOPACK 2x60 ml 

Pancreolan® forte 60 tbl. 

+

ABY TRÁVENÍ NEBYLO TRÁPENÍ

Imazol krémpasta 30 g 

165 Kč
běžně 190 Kč

129 Kč
běžně 175 Kč

99 Kč
běžně 170 Kč

219 Kč
běžně 270 Kč

126 Kč
běžně 145 Kč

149 Kč
běžně 185 Kč

ZDARMA
Akutol Plantagel 

Home na hojení ran 

a minimalizování 

vzniku jizev  

v hodnotě  
250 Kč

Při nákupu
kojenecké 

kosmetiky Weleda 

získáte jako dárek 

Zklidňující koje-

necký krém 50 ml 

v hodnotě 
250 Kč.

Před použitím přípravku si pečlivě 
přečtěte příbalovou informaci. Hidrasec 
100 mg tvrdé tobolky (POR CPS DUR 
10X100MG) je humánní léčivý přípravek 
určený k vnitřnímu použití. Obsahuje 
racecadotrilum 100 mg v 1 tobolce.

Lék k zevnímu použití. 
Obsahuje klotrimazol. 

Zdravotnický prostředek. 

Kosmetický 
přípravek. 

Kosmetický přípravek. 

Pancreolan® forte je lék 
k vnitřnímu užití. Obsahuje 
pancreatinum. 
Čtěte pozorně příbalovou 
informaci a poraďte se 
s lékařem nebo lékárníkem.
SACS.GPAFZ.15.10.1202 

95 Kč
běžně 110 Kč 

náplast střední 5 ks 

95 Kč
běžně 110 Kč 

náplast malá 6 ks



Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Claritine 10mg 10 tablet 
je volně prodejný léčivý přípravek s léčivou látkou loratadin 
k vnitřnímu užití. L.CZ.MKT.CC.03.2016.0614 
*brand č.1, interní kalkulace IMS Health, Review Plus 
databáze, Global OTC Anti-Allergics Market MAT 9/2014, 
ex-MNF price level 

Bolest, škrábání nebo pálení v krku znamenají 
nepříjemnost pokaždé, obzvláště nemilé jsou 
ale v létě. Dokáží pokazit dovolenou, plánovaný 
výlet či prázdninový pobyt s dětmi. Velmi čas-
to za ně může klimatizace. Střetu s ní se přitom 
prakticky nejde vyhnout. Máme ji v autech, vla-
cích, autobusech i letadlech, stala se automatic-
kou součástí nákupních center, kancelářských 
prostor, kin i našich domovů. Ačkoli v chladném 
interiéru je za horkých letních dnů příjemně, 
prudké změny teplot tělu nesvědčí. 
A pokud k tomu přidáme ještě ledový nápoj, pro-
blém v podobě bolení nebo škrábání v krku se 

Silný antioxidant, který chrání buněčné 
membrány a DNA před účinky volných 
radikálů. Tímto způsobem zpomaluje 
proces stárnutí.

ZAPOMEŇTE NA ALERGII a užijte si den! 

Za zvýhodněnou cenu  
i Claritine 30 tbl x 10 mg

Bojovník z přírody proti letním nepří-
jemnostem z klimatizace: škrábání 
a pálení v krku pod kontrolou šalvějové 
silice v kombinaci a antimikrobiálním 
enzymem

může objevit raz dva. Doplněk stravy Larypront 
využívá přírodní zdroj enzymu lysozym, který 
má silné antibakteriální účinky a v kombinaci 
se šalvějovou silicí přispívá ke zklidnění sliznic 
v dutině ústní a krku.
Základem Laryprontu je vaječný bílek jako při-
rozený zdroj enzymu lysozymu. Díky šetrnému 
zpracování bílku a jeho vysoké koncentraci zde 
zůstává uchováno velké množství aktivní formy 
tohoto enzymu. Lysozym, který se mimo jiné vy-
skytuje například i ve slinách, mateřském mléce 
nebo slzách, je přirozenou součástí imunitního 
systému. Tento enzym nijak nezatěžuje tělo, při-
tom štěpí stěny bakterií a ničí je. Působí tak silně 
antisepticky. Jeho vlastnosti mu umožňují bojo-
vat v první linii i proti dalším nepříjemnostem, 
jako jsou bakterie způsobující zubní kaz a para-
dontózu a také bakteriím, kvasinkám a plísním, 
jež zapříčiňují zanícení aftu. Bakterie si přitom 
na lysozym nevytvářejí rezistenci. 
Doplněk stravy Larypront je k dispozici ve dvou 

Slovo lékárníka: 
Účinky Eveloru – resveratrolu se také vysvětluje tzv. 
francouzský paradox, tj. jev, kdy určitá skupina obyvatel 
z některých francouzských oblastí, která pije ve zvýšené 
míře hlavně červené víno má nižší úmrtnost na kardio-
vaskulární choroby a dožívá se tudíž vyššího věku. 

Evelor je doplněk stravy obsahující účinnou látku Re-
sveratrol. Resvratrol patří do skupiny polycyklických 
fenolů, které patří mezi nejsilnější známé antioxidanty. 

Výskyt Eveloru (resveratrolu) v potravinách: 
Vinná réva (bobule), arašídy, slupky a jadérka černého 
rybízu, grapefruit, zelí, kapusta, brokolice, čekanka 

Účinky Eveloru v lidském organismu: 
– deaktivuje tzv. volné radikály, tj látky, které zapříčiňují 

stárnutí buněk, poškozování enzymů a DNA 
– snižuje ukládání cholesterolu do cév a snižuje tak ri-

ziko infarktu myokardu a centrální mozkové příhody 
(mrtvičky) 

podobách, buď v provedení s šalvějovou silicí, nebo 
s propolisem a citronem. Šalvějová silice je osvědčená 
přírodní látka, která napomáhá zklidnit podrážděné 
sliznice krku a dutiny ústní bez nutnosti použití che-
mie. Díky svým dezinfekčním účinkům přitom zvyšuje 
účinek lysozymu. Vitamín C podporuje normální funkci 
imunitního systému a pomáhá snižovat únavu a vyčer-
pání, propolis svým přirozeným antimikrobiálním účin-
kem přispívá k účinkům Laryprontu. 

– zpomaluje proces degenerace mozku při některých neurologic-
kých onemocněních (Alzheimerova choroba aj.) 

– přirozeným způsobem posiluje buněčnou imunitu organismu 
– ovlivňuje metabolismus lipidů, inhibuje srážení krevních des-

tiček 
– má pozitivní vliv na prevenci rakovinotvorných procesů, zejmé-

na na rakovinu prostaty 
– zvyšuje aktivitu ochranných buněčných genů tzv. sirtuinů 

(SIRT1) 

Evelor je vhodné užívat při: 
– nesprávném životním stylu, kouření, obezitě 
– při práci v porstředí se zvýšeným výskytem negativních vlivů 

na organismus (ozon, záření cigaretový kouř, exhalace) 
– při nadměrné konzumaci opékaných smažených a tučných jídel 
– při poruchách imunitního systému 
– při rakovině 
– pokud vaše anamnéza obsahuje výskyt některé z těchto chorob 

u vás nebo vašich předků: angina pectoris, infarkt myokardu, 
centrální mozková příhoda (mrtvice), vysoký cholesterol, meta-
boliocký syndrom (nadváha, vysoký tlak, cukrovka), rakovina 

LARYPRONT

EVELOR resveratrol 50 mg 
90 tob.

Nutridrink 

TEMTEX kinesiotape 
5 cm x 5 m 

Claritine 10 tbl x 10 mg 

Prostamol UNO 
– lékařsky ověřená tekutá 

výživa pro posílení 
nemocného, která může 
nahradit částečně nebo zcela 
stravu v průběhu nemoci

– obsahuje všechny důležité 
živiny v optimálním poměru

– výborně chutná, je vhodný 
i pro dlouhodobé užívání

– princip tejpování spočívá v lepení pružné 
bavlněné tejpovací pásky na postiženou partii

–  nadzdvihává pokožku, stimuluje kožní 
receptory a zvyšuje proudění krve a lymfy 
v dané oblasti

– tejpování snižuje bolest 
a urychluje hojení

– vyniká svojí 150 – 
160% roztažitelností 
a výjimečnou lepivostí, je 
prodyšný a voděodolný

– úleva od kýchání, výtoku z nosu, slzení očí 
– účinkuje 24 hodin 
– tablety se mohou užívat bez ohledu na dobu jídla 

Sbalit si za pár minut? 
My vám s tím rádi pomůžeme! S našimi 
balíčky kosmetiky Avene „Nakup a leť“ 
budete mít s sebou vše potřebné dokonce 
i na palubě každého 
letadla. 

Sbalte si také cestovní balení Klorane 
šampon a balzám.Vybere si každý. 

 – volně prodejný lék na problémy s močením 
způsobené zbytnělou prostatou

 – pravidelné a dlouhodobé užívání přípravku každý 
den je obzvlášť důležité pro úspěšnost léčby

 – více informací naleznete na www.prostamoluno.cz

649 Kč
běžně 770 Kč

275 Kč
běžně 320 Kč

89 Kč
běžně 245 Kč

od 47 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. 8. do 30. 9. 2016 nebo do vyprodání zásob, změna vyhrazena.

Doplněk stravy. 

Doplněk stravy. 

Prostamol UNO obsahuje 
extrakt Serenoa repens. Lék 
k vnitřnímu užití. Pečlivě si 
pročtěte příbalový leták. 

Potraviny pro zvláštní 
lékařské účely. 

149 Kč
běžně 170 Kč/24 tbl.

89 Kč
běžně 105 Kč/12 tbl.

4 + 1
ZDARMA

620 Kč
běžně 665 Kč/90 tbl.

189 Kč

149 Kč


