
KONTAKT:

Křižíkova 56
Praha 8
tel.: 224 814 568
775 416 650

Vážení a milí zákazníci naší lékárny. 

Stále pro Vás rozšiřujeme sortiment. Tentokrát o zábalové pásy Vajáva. Rodinná fi r-
ma Vajáva sídlí v Klášterci nad Ohří a specializuje se na Priessnitzovy zábaly pro 
celou rodinu. Zábaly pomáhají na nejrůznější neduhy jako je kašel, bolest bříška mi-
minek, pomáhají tvorbě mateřského mléka, ale také na bolavé klouby a ztuhlou šíji.

Další novinkou je 100% bio Arganový olej dovezený přímo z Maroka. Tento vzácný 
olej je ideální pro péči o suchou citlivou pokožku obličeje i těla. Má široké použítí – 
na masáže, do koupele nebo i vlasů.

e-shop: www.lekarnauslunce.cz

Otevírací doba:

PO–PÁ 8–18:30 h

Staňte se naším 
přítelem 

na facebooku

web: www.lekarnauzlatehoslunce.cz
platnost naší nabídky 15. 2. – 27. 5. 2016

OBJEDNÁM A PŘIJDU
I když máme velmi široký sortiment, není v našich silách mít na skladě všechno. Bez problémů Vám však cokoli objednáme. Objednávku 
je nutné uskutečnit do 11 hodin osobně, telefonicky nebo emailem  a k dispozici je zboží po 16. hodině. 
e-mail: lekarnauzlatehoslunce@seznam.cz, tel.: 224 814 568

Priessnitzovy zábaly 
pro děti a dospělé 
•  pomáhají k uzdravení přírodní cestou 
•  zábalové pásy Vajáva jsou ideální volbou při 

kojenecké kolice, při nachlazení a zánětu průdušek, 
při kojení 

•  k dispozici jsou různé velikosti, tvary a typy 
• vše skladem 
•  využijte možnosti bližšího seznámení se 

s produkty na pravidelných prezentacích
 

•  Nejbližší se koná:
dne 22. 2. v čase 12 - 18 hodin

Etrixenal 250 mg 20 tbl.
•  lék s účinnou látkou Naproxen 

k perorálnímu požití
• ulevuje od akutní bolesti kloubů, svalů, šlach
• pro dospělé

Arganový olej 80 ml
•  bio kvalita
• 100 % přírodní
• přímo z Maroka
• na tělo i obličej
• na suchou citlivou pokožku
• pomáhá zpevňovat nehty
• i do koupele a do vlasů

u nás

550Kčs produkty na pravidelných prezentacích

dne 22. 2. v čase 12 - 18 hodin

Etrixenal 250 mg 20 tbl.
•  lék s účinnou látkou Naproxen 

k perorálnímu požití
• ulevuje od akutní bolesti kloubů, svalů, šlach
• pro dospělé

s produkty na pravidelných prezentacích

dne 22. 2. v čase 12 - 18 hodin

u nás

119Kč

NOVINKA

NOVINKA
NA AKUTNÍ BOLESTI KLOUBŮ

NOVINKA



Ophthauceutical 15 ml
•  emulze na tmavé kruhy 

pod očima
•  s účinkem proti vráskám 

a očním váčkům
•  výrazný liftingový 

efekt

Bioderma Atoderm 
Intensive Baume Duo 
balení 
• vysoce zklidňující balzám
• na tělo i obličej
• protisvědivá a obnovující péče
•  pro pokožku se sklonem k atopii
•  pro kojence, 

děti i dospělé

Hyaluroceutical 30 ml
•  hydratační emulze, regeneruje 

a hydratuje hlubší vrstvy pokožky
• zmírňuje výskyt vrásek
•  zpomaluje proces stárnutí
•  pro ženy i muže
NEJLEVNĚJI 
NA TRHU

Avéne Micelární 
odličovací voda Duo
• 2x 400ml, výborná odličovací voda
• na citlivou pokožku
•  nanést na tampónek a vyčistit pleť
•  francouzská kvalita

MALÝ PAN LÉKÁRNÍK DOPORUČUJE 

KOSMETIKA
Jsme partnerskou lékárnou kosmetických značek (Vichy, La Roche Posay, Eucerin, Bioderma, Avéne, A-Derma, Klorane, Nuxe, 
FC Cosmeceuticals, Syncare). Znamená to, že vždy máme promo nabídky, které zveřejňujeme na našich stránkách a také na facebooku. 
Můžete si požádat o věrnostní kartičku Vaší oblíbené značky a dostávat produkty zdarma. 

Využijte pravidelné DIAGNOSTIKY PLETI, která probíhá u nás v lékárně každý čtvrtek v čase: 14:30 – 18:30. Je vždy k dispozici 
vyškolená dermoporadkyně, která Vám poradí, jak o svoji pleť pečovat.

u nás

SUPER CENA
běžně 
665 Kč

349Kč u nás

běžně 
545 Kč

349Kč

u nás

+ DÁREK

279Kč

Walmark Marťánci Gummi 
s echináceou
• 100 tbl.
• chutné želatinové tablety
• denní dávka vitamínů
•  navíc echinácea 

na podporu imunity
• svítící marťabrouk
• pro děti od 3 let
• doplněk stravy

Nutrilon 
2, 3, 4 
TROJBALENÍ
• 3 x 800 g
• mléčná výživa

u nás

499Kč

u nás

745Kč

u nás

897Kč


