
Nabídka vaší 
Lékárny U Slunce
Slunce vašeho zdraví

– multivitaminy pro děti starší  
12 měsíců

– bez konzervačních látek 
– bez umělých barviv 
– bez lepku a dalších alergenů 
– vhodné pro vegetariány i vegany 

– komplex vitamínů a minerálů, 
nezbytné pro růst a vývoj 
dítěte 

– ve formě cucavých tablet 
s ovocnou příchutí 

Za zvýhodněnou cenu 60 Kč i MEDVÍDCI 
CHEWY VITES VIRAMIN C 30 ks.

Za zvýhodněnou cenu 369 Kč 
(běžně 485 Kč) i Chytré miminko 
SUPERFOLIN® 2 C 30 ks.

Za zvýhodněnou cenu 299 Kč i WALMARk 
MARťáNCI GUMMI 100 tbl. 

– rozpustný prášek na přípravu drinku 
s příchutí granátového jablka

– obsahuje unikátní složení čtyř druhů 
kolagenů COLLAGEN 
QUATTRO COMPLEX TM, 
které se skládá z kolagenu 
typu I, II, III  
a nativního kolagenu

– kolagen působí blahodárně 
na klouby, chrupavky, vazy, 
šlachy a kůži

– doplněk stravy pro těhotné 
a kojící s vysokým obsahem 
folátů (včetně Quatrefolic® 
– folátu čtvrté generace, 
ideálního pro geneticky slabší 
metabolizéry kyseliny listové)

Dvojnásobná síla v jedné tabletě*

– k léčbě příznaků 
doprovázejících horečku při 
zánětu horních cest dýchacích 
nebo příznacích podobných 
chřipce

– od 12-ti let věku 

– rakytník podporuje přirozenou 
obranyschopnost organizmu 
a snižuje únavu

– hlíva z kontrolovaných českých 
pěstíren s deklarovaným obsahem 
betaglukanů a houbové vlákniny

– bez příměsí a konzervačních látek 
s využitím aktivních látek celé 
hlívy

– uleví od bolesti až na 12 hodin
– stačí aplikovat 2x denně
– tlumí zánět
– zmenšuje otok
– snadno otevíratelný 

uzávěr

– krém pro každodenní péči, 
ochranu a regeneraci suché, 
citlivé a podrážděné pokožky 

– pokožku hydratuje, 
zklidňuje a chrání 

– vhodný pro citlivou 
pokožku dětí 
a pro pokožku 
postiženou 
ekzémy, lupenkou 
a dermatitidami 

Osvědčená péče o prostatu.
– komplexní složení pro 

dlouhodobou péči
– Saw palmetto pomáhá  

udržovat zdravou prostatu
– 1 tableta denně 

549 kč
běžně 765 Kč

219 kč
běžně 265 Kč

150 kč
běžně 185 Kč

299 kč
běžně 339 Kč

359 kč
běžně 415 Kč

99 kč
běžně 135 Kč

579 kč
běžně 640 Kč

MEDVÍDCI CHEWY VITES 
MULTIVITAMÍN 30 ks 

Walmark Marťánci  
s Imunoactivem 100 tbl. 

DIAS® FORTE sáčky 30 x 11,3 g  

Chytré miminko 
SUPERFOLIN® 1 

ASPIRIN C FORTE 
Šumivé tablety

Hlíva ústřičná s rakytníkovým 
olejem AkCE 1+1 (60+60 cps.)

Voltaren Forte 2,32% 150 g

BELOBAZA kRÉM 
100 g 

Walmark Prostenal® 
FORTE 90 + 30 tbl. NAVÍC
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vašim blízkým 
a přátelům ve formě 
dárkového poukazu.

Darujte zdraví

SLEVA 300 Kč 

Dne 8. 12. 2016 výjimečná sleva v hodnotě 
300 Kč při nákupu nad 1000 Kč (Sleva 
neplatí na promo balení). Tato sleva se 
vztahuje na francouzskou kosmetiku 
Avène, A-DERMA, Ducray, klorane 
a dětskou kosmetiku klorane Bebe.

Ne  18. 12. 2016  9:00 – 12:00 hod
So  24. 12. 2016  ZAVŘENO
Po  26. 12. 2016  8:00 – 13:00 hod.
So  31. 12. 2016  8:00 – 12:00 hod
Po  2. 1. 2017  7:30 – 12:00 hod.

Vánoční otevírací doba lékárny

Vážení zákazníci,
pomalu se blíží nejkrásnější období 

roku, a to čas vánoční. Chceme 
vám usnadnit výběr dárků pro 

vaše nejbližší. Přejeme vám klidné 
a spokojené Vánoce a mnoho štěstí 

v novém roce 2017.
Kolektiv lékárny U Slunce

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

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

Doplněk stravy. 
Doplněk stravy. 

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

*dvojnásobné množství léčivých látek 
ve srovnání s Aspirin C.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci! ASPIRIN C 
a ASPIRIN C FORTE Šumivé tablety jsou volně 
prodejné léčivé přípravky k vnitřnímu užití. 
L.CZ.MKT.CC.06.2016.0727

Doplněk stravy.
Doplněk stravy.

Lék k vnějšímu užití. 
Obsahuje diclofenacum 
diethylaminum.

60 kč
běžně 135 Kč

319 kč
běžně 350 Kč

Medvídci 

jsou jedineč-

ní svou chutí 

i tvarem!

dárek 
ČELOVKA

1 MĚSÍC UŽÍVÁNÍ 

NAVÍC + DÁREK 

Prostenal Expert 

PRO KVALITNĚJŠÍ 

INTIMNÍ ŽIVOT



– 30mg koenzymu Q10 v 1 kapsli 
– originální Q10 
– vysoká kvalita a biologická 

dostupnost 
– podporuje energetický 

metabolismus 
– pro péči o dásně 
DDD: 1-2 kapsle denně 

– s obsahem kyseliny hyaluronové, rostlinných extraktů, 
aminokyselin, minerálních látek a vitaminů

– působí uvnitř organizmu a vyživují vlasy od kořínků
– podporuje viditelné zlepšení vzhledu a struktury vlasů 

i následný růst
– pozitivní účinek  

mají na stav  
nehtů  
a pokožky.

Dne 8. 12. 2016 výjimečná sleva v hodnotě 300 kč (Sleva neplatí na promo balení)

při nákupu nad 1000 Kč. Tato sleva se vztahuje na francouzskou kosmetiku Avène, A-DERMA, Ducray, klorane a dětskou kosmetiku klorane Bebe. Navíc ke každému nákupu DáREk.

- proti chřipce a nachlazení
- snižují horečku, tlumí 

bolesti, uvolňují ucpaný 
nos, tlumí bolesti v krku

- s přídavkem složky 
na odkašlávání

1 l červeného vína 
¼  l rumu 
½  l silného černého čaje 
15 dkg cukru 
2 citróny (kůra i šťáva) 

Čaj předem uvaříme. Potom vše slijeme dohromady a necháme chvíli 
zahřát. Punč by se neměl vařit, protože by vyprchal alkohol. 
Pokud chceme, aby to bylo míň opilé, dáme víc čaje ¾ l. 

23. 12. 2016 vás zveme do lékárny. Čeká na vás příjemná 
předvánoční atmosféra umocněná dojmem z popíjení 
vánočního punče.

– unikátní emulze ve spreji s obsahem vysoce 
čistého mikrostříbra 

– pokožku vyživuje, hydratuje, regeneruje, 
zklidňuje a chrání ji před vnějšími vlivy 
prostředí 

– pro suchou, podrážděnou, citlivou pokožku 
i postiženou atopickým ekzémem 

– doplněk léčby kožních problémů: folikulitidy, 
okraje bércových vředů, plenková dermatitida, 
pásový opar, podrážděné záhyby pokožky 

– jsou koncipovány tak, aby poskytovaly 
terapeutickou podporu kloubům, svalům 
a šlachám a aby jim pomáhaly pracovat 
na jejich optimální 
úrovni

– široký výběr bandáží 
pro kotník, koleno, 
loket, bedra a zápěstí

Ilustrační foto.

199 kč
běžně 400 Kč

– 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

629 kč
běžně 690 Kč

529 kč
běžně 575 Kč

599 kč
běžně 665 Kč

79 kč
běžně 95 Kč/12 tbl.

Bioaktivní Q10 Super 
30 mg 60 + 30 tob. 

Revitalon Forte 90 + 30 tob.
Revitalon Forte 90 + náramek

Prostamol UNO 90 tob. Coldrex tablety

BELCURA® s mikrostříbrem 
125 ml 

FUTUROTM bandáže 

Dárek
DIÁŘ
2017

30 tablet 

zdarma 

nebo dárek 

náramek

Vánoční punč od Evičky 

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. 12. 2016 do 31. 1. 2017 nebo do vyprodání zásob, změna vyhrazena.

Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

Doplněk stravy. 

Doplněk stravy.  
www.pharmanord.cz 

– 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) 

99 kč
běžně 180 Kč

Duphalac 667g/l per-
orální roztok 500 ml 

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

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

od 199 kč

Avène Hydrance 
Optimale
(výživný hydratační 
krém 40 ml + oční 10 ml)

Avène PhysioLift 
(denní vyhlazující 
krém 30 ml + oční 
15 ml)

599 kč

999 kč

Avène Sérénage
(výživný revitalizační 
noční krém 40 ml + oční 
15 ml)

Avène Základní péče 
suchá pleť 
(výživný kompenzační 
krém 50ml + oční 10 ml)

1190 kč

699 kč

Avène Základní péče 
velmi suchá pleť
(extra výživný kompenzační 
krém 50ml + oční 10 ml)

klorane bebe 
(jemný pěnivý gel 500 ml 
+ hydratační krém 200 ml 
+ DÁREK plyšový zajíc)

699 kč

499 kč

klorane
šampon 400ml + balzám 
200ml s lněnými vlákny

klorane 
šampon 400ml + balzám 
200ml s výtažkem 
z pouštních datlí

399 kč

399 kč


