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

Nabídka vaší 
Lékárny U Slunce
Slunce vašeho zdraví P
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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

Široký sortiment 
bylinných tinktur 
firmy Naděje.

V nabídce produkty firmy Energy, 
které využívají nejnovějších poznatků fytote-
rapie, aromaterapie, homeopatie s respektem 
k principům tradiční čínské medicíny.

– Floradix® Železo+ je přípravek 
z přírodních surovin k doplnění 
železa, které přispívá ke 
zmírnění únavy a vyčerpání. 

– K prevenci a doplnění 
léčby osteoporózy.

– Kombinovaný přípravek 
s vápníkem, vitamínem D 
a pěti důležitými kostními 
minerály.

– Pro dospělé a děti od 12 let.

Salus Floradix® Železo+ 250 ml Caltrate PLUS 30 tbl. 

Doplněk stravy. (1 ml = 1,1 Kč)

Léčivý 
přípravek 
k vnitřnímu 
užití.

275 Kč
běžně 320 Kč

165 Kč
běžně 200 Kč

1 + 1 
ZDARMA

Elmex gelée 25 gZubní pasty
Elmex Caries Protection 75 ml
Elmex Sensitive 75 ml – Dentální gel k prevenci proti zubnímu 

kazu a ošetření citlivých zubů.
– Obsahuje aminfluoridy  

a fluorid sodný.
– Pro dospělé a děti 

od 6 let.

229 Kč
běžně 259 Kč

99 Kč
běžně 109 Kč

Elmex gelée je léčivo k použití 
v dutině ústní. Obsahuje 
směs fluoridů - aminfluorida 
mixta a fluorid sodný. 

Kosmetický přípravek.

TEREZIA B15 Memory 60 tob.TEREZIA Reishi BIO 60 tob.
– 100% houbový přípravek bez příměsí.
– Obsahuje všechny aktivní látky celé Reishi, 

které působí ve vzájemné harmonii.
– Reishi podporuje organyschopnost 

organismu a příznivě působí na oběhový 
systém.

– Unikátní produkt s obsahem zdraví prospěšné hou-
by hericium erinaceus a čtyř rostlin (ginkgo biloba, 
kurkuma dlouhá, rozchodnice růžová a bakopa 
drobnolistá).

– B15 Memory je tak ideálním pomocníkem pro 
studenty, managery, seniory, ale také maminky 
na mateřské, 
které musejí zvládat 
spoustu věcí najed-
nou, a přitom na nic 
nezapomenout.399 Kč

běžně 460 Kč / 60 tob.

650 Kč
běžně 795 Kč / 120 tob.

219 Kč
běžně 290 Kč

Doplněk stravy. 
(1 tob. = 6,7 Kč/ 60 tob., 
1 tob. = 5,4 Kč/ 120 tob.)

Doplněk stravy. 
(1 tob. = 3,7 Kč)

Bioaktivní vitamin D3 
D-Pearls 20 µg 40 tob.

Liftea Šalvěj + Yzop 
30 tob.
– Kombinace extraktu z nati šalvěje a yzopu.
– Podporuje udržení normální míry 

pocení a má příznivý vliv na hormonální 
rovnováhu a pohodu 
žen v období 
menopauzy.

– Malé perly s obsahem 20 µg (800 IU) vitaminu D3 
v olivovém oleji lisovaném za studena.

– Zajišťuje dobrou biologickou dostupnost, protože vitamin 
D je rozpustný v tucích. 

– Pro kosti, zuby a svaly.
– Pro správnou funkci imunity.
– Vitamin D je důležitý pro 

vstřebávání vápníku v těle

119 Kč
běžně 140 Kč

139 Kč
běžně 159 Kč

Doplněk stravy. (1 tob. =  4 Kč)

Vyrobeno v Dánsku 
pod farmaceutickou 
kontrolou.
Doplňky stravy. (1 
tob. = 3,5 Kč)

Příjemnou 
plavbu létem 
přejí holky 
od Slunce. 

-150 Kč při nákupu výrobků nad 500 Kč

Platnost 

1.9. – 30.9. 
2021



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 16. 8. – 16. 10. 2021  nebo do vyprodání zásob, změna vyhrazena.

od 260 Kč od 450 Kč

– Dětské náplasti ve dvou velikostech.
– Tenké a prodyšné.
– Šetrné k citlivé dětské pokožce.

Papučky s jednoduchým upínacím páskem na suchý zip, 
vyvýšenou pevnou patičkou a uzavřenou špičkou. Podešev je 
odolná proti uklouznutí a díky drobným otvorům v podešvi 
a vyjímatelné kožené stélce jsou dobře prodyšné. Vyjímatelná 
kožená stélka s aktivním uhlím proti bakteriím a lehkou 
podporou podélné klenby zajistí hygienické a zdravé obutí. 
Dětská přezůvková obuv Peon®Kids s certifikací Zdravá stopa 
je navržena ve spolupráci s ortopedy. Stélka s aktivním uhlím 
je potažená 100% přírodní kůží. 

Dětské zdravotní korkové pantofle s anatomicky 
tvarovanou stélkou, která podepírá příčnou i podélnou 
klenbu, čímž zabraňuje vzniku ploché nohy.
Pantofle jsou velmi pohodlné a dodávají noze potřebný 
komfort i při dlouhodobém nošení.
Vrchový materiál je useň (kůže) a mají nastavitelné 
zapínání na 2 přezky.

3M Spofaplast 118 
Dětské náplasti 20 ks

PeOn dětské přezůvky do školky Santé dětské přezůvky do školy

Zdravotnické 
prostředky. 

55 Kč
běžně 69 Kč

KOMBE korejský 
ženšenový čaj 20 ks

Cetebe Immunity Forte

– Unikátní kombinace šestiletého korejského červeného 
ženšenu a jujuby. 

– Korejský ženšen přispívá k přirozené obranyschopnosti 
těla a zlepšuje funkci imunitního systému. 

– Dodává energii pro tělo i mysl, zvyšuje vitalitu.
– Příznivě působí na kondici.  

Snižuje psychickou  
únavu a stres.

– Komplex 3 látek:
– Vitamín C s postupným uvolňováním 

(technologie časových perliček).
– Vitamín D a zinek přispívají k normální funkci 

imunitního systému.

– Při akutním riziku infekce a při prvních 
známkách nachlazení.

– Chrání proti virům způsobujícím běžné 
nachlazení.

– Zmírňuje příznaky nachlazení a ulevuje 
od bolesti v krku.

ViruProtect spray 7 ml

Doplněk stravy. 
(1 ks = 12,8 Kč)

Doplněk stravy.  
(1 tob. = 6,7 Kč/ 30 tob.,
1 tob. = 4,6 Kč/ 60 tob.) Zdravotnický prostředek.

255 Kč
běžně 279 Kč

199 Kč
běžně 225 Kč / 7 ml

185 Kč
běžně 219 Kč / 30 tob

379 Kč
běžně 425 Kč / 20 ml

275 Kč
běžně 319 Kč / 60 tob

159 Kč
běžně 199 Kč

– Medvědí síla k akutnímu použití.
– Český originál s obsahem patentované látky 

ProteQuine® a vitaminu C, který přispívá 
k normální funkci imunity.

– Cucavé tablety s jahodovou příchutí.
– Osvědčená značka, více než 20 let na trhu.

Preventan® Junior 
Akut 30 tbl. 

Doplněk stravy. 
(1 tbl. = 5,3 Kč) 

299 Kč
běžně 350 Kč

Excilor proti plísni 
nehtů roztok 3,3 ml
– Excilor je účinné řešení proti plísňové infekci nehtů.
– Rychle proniká nehtem a působí tak v místě problému.
– Stačí jedna minuta denně a bez pilování.

Zdravotnický prostředek.

V akci také Excilor proti plísním nehtů pero 3,3 ml 
za 299 Kč

Preventan® Junior Sport
– Vyvinuto speciálně pro malé sportovce.
– Originální a komplexní řešení imunity.
– Obsahuje patentovanou aktivní látku ProteQuine®, 

jód, vápník a vitamín D3 a C, který přispívá 
k udržení normální funkce imunitního systému.

– Doplněno o sladidlo přírodního původu.

Doplněk stravy. (1 tbl. = 5,6 Kč/ 30 tbl., 1 tbl. = 4,4 Kč/ 90 tbl.) 

169 Kč
běžně 205 Kč / 30 tbl.

399 Kč
běžně 480 Kč / 90 tbl.

45 Kč
běžně 55 Kč

Leros Natur Zažívání 
čaj 20 sáčků

Leros Cold brew
levandule&meduňka 20 sáčků 

Leros Cold brew
bucco&máta 20 sáčků 

– Bylinný čaj v nálevových sáčcích. – Bylinná směs s levandulí a meduňkou 
vytvořená speciálně pro přípravu 
osvěžujícího ledového nápoje. 

– Přispívá k navození 
pohody a dobré nálady. 

– Uchvátí svou netradiční 
modrou barvou.

– Bylinná směs s bucco a mátou k přípravě 
osvěžujícího ledového nápoje. 

– Keř bucco dává nápoji jedinečnou 
růžovofialovou barvu 
a originální chuť. 

– Máta podtrhuje jeho 
osvěžující účinky a dodává 
mu závan kubánského 
mojita.

Doplněk stravy. (1 sáček = 2,3 Kč)

Doplněk stravy. 
(1 sáček = 2,8 Kč)

Doplněk stravy. 
(1 sáček = 2,8 Kč)

55 Kč
běžně 69 Kč

55 Kč
běžně 69 Kč

V nabídce více druhů.

Při koupi

2ks získáte 

sklenici jako

DÁREK

Při koupi

2ks získáte 

sklenici jako

DÁREK


