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

Zapojte se do soutěže 15. 9. – 31. 10. 2017

Jak vyhrát? Stačí nakoupit produkt, který je označen unikát-
ním kódem, kód zadat do speciální aplikace. Až 200 soutě-
žících může vyhrát produkt Eau Thermale Avène. Soutěžící 
hned zjistí, jestli vyhrává nebo ne. 
Každý, kdo se zapojí, je au-
tomaticky zařazen do slo-
sování o další hodnotné 
výhry.
20 soutěžících vyhrává ba-
líček produktů pro atopic-
kou kůži od Eau Thermale 
Avène na celý rok. (vyhlá-
šení výsledků 30. 11. 2017).
1 výherce získá týdenní po-
byt v Hydroterapeutickém 
centru Avène v roce 2018.

vyhlášení výsledků 
30. 11. 2017

Nabídka vaší
Lékárny U Slunce
Slunce vašeho zdraví

Sbírejte razítka za nákup mlék Nutrilon Pronutra 
a Profutura a získejte 1 mléko ZDARMA.
Platí pro mléka Nutrilon Pronutra 2, 3, 4 nebo 5 800 g
(včetně příchutí), Nutrilon Profutura 2, 3 a 4 800 g 
a nevztahuje se na počáteční mléčnou výživu 
a na akční balíčky s příbalem.

– s ovocnou příchutí s vitamíny 
a minerálními látkami

– spolehlivá pomoc při ekzému či psoriáze.
– určeno pro ošetření suché až přecitlivělé pokožky se 

sklonem k šupinatění
– liposomální lecitin v kombinaci s kolagenem 

a kyselinou hyaluronovou zabezpečují intenzivní 
a dlouhodobou hydrataci

– odstraňují svědivé pocity

– účinný proti bolesti v krku a infekcím v dutině 
ústní a také jako prevence a léčba aft

– působí přímo na příčinu obtíží – viry a bakterie
– pastilky s příchutí máty

– kombinace účinných látek (extrakt hlívy ústřičné, 
směs nukleotidů) a vitamínu C, která 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

– určen pro dospělé a děti starší 3 let věku při 
nedostatku vitaminů skupiny B v organismu 
za účelem doplnění běžné stravy

– vitaminy B1, B2, B6 jsou potřebné ke spravné 
funkci nervového systému. Vitaminy B2, B3 a B5 
pomáhají snižovat únavu a vyčerpání. Vitaminy 
B2, B3 přispívají k udržení normalní pleti

319 Kč
běžně 365 Kč

249 Kč
běžně 315 Kč

255 Kč

85 Kč
běžně 140 Kč

155 Kč
běžně 170 Kč

29 Kč
běžně 40 Kč

419 Kč
běžně 435 Kč

Nutrilon Pronutra 2, 3, 4, 5 – 800 g
Nutrilon Profutura 2, 3, 4 – 800 g

Vibovit želé 50 bonbónů

ALTERMED Leciderm 
mléko 400 ml 

Septofort 2 mg 24 tbl.

MultiIMUN sirup 320 g 

B-komplex Zentiva 30 tbl. 

Akce platí od 1. 7. – 31. 12. 2017 
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Děkujeme za krásný a neza-
pomenutelný zážitek společ-
nosti BALÓNY LITOMYŠL.

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

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

Doplněk stravy. 

Doplněk stravy. 

Doplněk stravy. 

– prémiový fixační krém na zubní náhradu s neutrální příchutí
– 10x silnější fixace v porovnání se zubní náhradou bez 

fixačního krému
– pro úplné a částečné zubní náhrady

79 Kč
běžně 110 Kč

Blend-a-dent PLUS DUO 
POWER fixační krém 40 g 

Doplněk stravy. 

Kosmetika.

Lék s účinnou látkou chlorhexidini 
digluconas solutio k vnitřnímu 
užití. 

Kolektiv 
z lékárny  
míří ke 
slunci.

DEn S AvènE 
S 25 % SLEVOU

Avène XeraCalm A.D 

1 + 1
ZDARMA 

do vyprodání 

zásob

V úterý 19. 9. 2017 od 10 do 16 hodin proběhne již tra-
diční dermoporadenství zaměřené na léčebnou kosme-
tiku Avène. Přijďte využít odborných rad profesionální 
dermoporadkyně. Na základě konzultace a přístrojové 
diagnostiky pleti získáte doporučení pro péči o váš typ 
pleti. Doporučujeme se předem objednat.

– vitamin pro plánování těhotenství a těhotné, nově 
s vitaminem D3

– vitamin D3 pro dělení buněk, imunitu a zdravé kosti 
a zuby

– optimální dávka folátů (kyselina listová a Metafolin®) + DHA 
pro ženy od 13. týdne těhotenství

– navíc s vitaminem D3, který přispívá ke správné funkci 
imunity a k udržení normálního stavu zubů a kostí

299 Kč
běžně 340 Kč

Femibion 1 s vitaminem 
D3 30 tbl. 

Femibion 2 s vitaminem 
D3 30 tbl. + 30 tob.

Doplněk stravy

469 Kč
běžně 570 Kč

Doplněk stravy



– speciálně navržená kombinace komplexu živých 
bakterií (laktobacily, bifidobakterie), rozpustné 
vlákniny (psyllium) a prebiotické vlákniny (inulin)

– rostlinný léčivý přípravek ke zmírnění poruch 
spánku (jako je nespavost nebo potíže s usínáním) 
a mírného nervového napětí (jako je duševní 
napětí, neklid a podrážděnost)

– pro dospívající starších 12 let a dospělé

– jemně odstraňuje nečistoty a make-up, bez 
oplachování

– Monolaurin (patentovaná látka) reguluje 
nadbytečnou tvorbu kožního mazu

– termální voda Avène zklidňuje  
a působí proti podráždění

– zanechává pleť čistou a svěží

– Cleanance micelární voda 
100 ml + Cleanance expert 
emulze 5 ml + Cleanance 
MASK maska + peeling 
10 ml

Působí proti bolesti a zánětu v krku.
V praktickém provedení se sklopnou tryskou.
Tantum Verde spray 
forte je nejsilnější 
formou z řady. 
Více na www.
bolimevkrku.cz

– speciálně navržená kombinace komplexu 
živých bakterií (Lactobacillus acidophilus, 
Lactobacillus rhamnosus) a probiotických 
kvasinek Saccharomyces Boulardii) doplněna 
o prebiotickou vlákninu (FOS)

– unikátní gel s obsahem aescinu a flavonoidů
– ideální pro zmírnění potíží s křečovými žilami
– při metličkových žilkách
– účinně působí při  

otocích a pocitu  
těžkých nohou

– speciálně navržená kombinace komplexu živých 
bakterií (laktobacily, bifidobakterie) a trávicích 
enzymů (amyláza, lipáza, proteáza) doplněna 
o prebiotickou vlákninu (FOS)

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)

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. 9. do 31. 10. 2017 nebo do vyprodání zásob, změna vyhrazena.

250 Kč
běžně 300 Kč

169 Kč
běžně 200 Kč

450 Kč
běžně 465 Kč

99 Kč

135 Kč
běžně 165 Kč

250 Kč
běžně 300 Kč

195 Kč
běžně 215 Kč

250 Kč
běžně 300 Kč

199 Kč
běžně 265 Kč / 30 tob.

359 Kč
běžně 450 Kč / 60 tob.

BIOPROn® IB-Symbio  
+ VLÁKNINA 

PERSEN mono 30 tbl. Avène CLEAnAnCE 
micelární voda 400 ml

Avéne CLEANANCE 
testovací balíček

Tantum verde spray 
30 ml 

BIOPROn® IB-Symbio  
+ S. BOULARDII

Priessnitz® Mazání na žíly 
a cévy De LUXE 125 ml 

BIOPROn® IB-Symbio 
+ ENZYMY  

Acutil 

Doplněk stravy

Lék s účinnou látkou 
benzydamin hydrochlorid. 
K místnímu užití v ústech 
a v krku. Čtěte pečlivě 
příbalový leták.

Rostlinný léčivý přípravek 
k vnitřnímu užití. Obsahuje 
suchý kozlíkový extrakt 
(valerianae extractum 
siccum).

Doplněk stravy

Gel proti bolesti až na 12 hodin:
– analgetikum ve formě gelu s účinkem na 12 hodin
– ulevuje od bolesti zad, svalů a kloubů
– stačí aplikovat pouze 2x denně
– snadno otevíratelný uzávěr

DÁREKKROKOMĚR

1+1 
ZDARMA

Voltaren forte 2,32% gel 150 g 

Lék na vnější 
použití. Obsahuje 
diclofenacum 
diethylaminum.

399 Kč
běžně 430 Kč

Kosmetika.

Doplněk stravy

S obsahem luteinu, zeaxanthinu, vitaminů a zinku, 
který přispívá k udržení normálního zraku.

389 Kč
běžně 475 Kč

Ocuvite Lutein forte  
60 + 30 tbl. 

Doplněk stravy

Doplněk stravy.


