
KONTAKT:

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

Otevírací doba:

PO–PÁ 8–18:30 h

Staňte se naším 
přítelem 

na facebooku

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

Zápěstní tlakoměr  
Hartmann – Veroval
•  jednoduchý a rychlý, plně auto-

matický, malý, vysoce přesný, 
rozpoznává arytmie

• vyvinutý v Německu

Inteligentní digitální 
osobní váha  
Hartmann – Veroval
• k analýze optimální hmotnosti
•  BMI, podíl tělesného tuku, podíl 

svalové tkáně, hmotnost kostí, 
podíl vody

Tlakoměr s EKG – 
Veroval
• měření krevního tlaku
• sledování srdečního rytmu EKG
•  vysoká  

přesnost  
měření

Thermoval Duo 
Scan teploměr 
• na měření teploty na čele a v 
uchu
• infračervená technologie
• akustický a optický signál
•  včetně baterií  

na 1000  
měření

•  záruka  
3 roky

Bioderma Péče  
o suchou pokožku 
• Atoderm krém Nutritive 40 ml
• Atoderm krém na ruce
• Atoderm tyčinka na rty

A-DERMA  
Exomega balíček 
• krém 400 ml
• sprchový gel 2v1 200 ml
• s extraktem z výhonků ovsa
• bez obsahu kortikoidů
• na tělo i obličej
•  pro miminka,  

děti i dospělé

u nás

960Kč

Vážení a milí zákazníci naší rodinné lékárny,
pomalu se nám blíží krásné období Vánoc a také Nový rok. My se připravujeme na ele-
ktronické recepty, kvůli kterým jsme museli zakoupit nové čtečky čárových kódů. Po-
zorujeme zpomalení výdeje léčivých přípravků na elektronický recept. A hlavně se nám 
nelíbí zvýšená byrokracie, která pomalu pohlcuje náš krásný obor. Můžeme Vás ujistit, 
že našim hlavním cílem jste Vy, spokojení zákazníci, kterým se vždy snažíme co nejlépe 
poradit. Vážíme si každé vaší návštěvy a jste to Vy, kdo nám dodává elán do další práce. 

Přejeme Vás krásné prožítí vánočních svátků a jen to nejlepší do nového roku 2018. 

e-shop: www.lekarnauslunce.cz

web: www.lekarnauzlatehoslunce.cz
platnost naší nabídky: 13. 11. 2017 – 26. 1. 2018

u nás

2200Kč
u nás

4340Kč

u nás

běžně 
849 Kč

599Kč

u nás

305Kč u nás

599Kč

UšEtŘítE274 Kč

PRO  
AtOPIKY



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 každou středu v čase: 8:00 – 14:00. Je vždy k dispozici vy-
školená dermoporadkyně, která Vám poradí, jak o svoji pleť pečovat.

nutrilon  
2 a 3 HA 800 g

u nás

420Kč

Avéne  
diagnostika pleti
se koná 5. 12.  
v čase 12 – 18 hod.
•  skladem vánoční  

balíčky
•  vyšetření je  

zdarma
•  SLEVA 20 %  

na nákup  
Avéne produktů

Vánoční 
BAlíčKY:

Clinical vyšetření 
vlasů a vlasové 
pokožky
se koná 11. 12.  
v čase 12 – 17 hod.
•  vyšetření je zdarma
•  vytrhneme Vám vlas a pomocí  

přístroje Vám ho vyšetříme
•  odborné poradenství

Cemio Kamzík 60 cps.
•  kloubní přípravek
•  s obsahem nativního  

kolagenu
•  pro klouby, vazy,  

 šlachy, chrupavky
• 1 x denně

Magnex 375mg + B6 20 tbl. eff
• podporuje nervovou soustavu
• mírní svalové napětí a křeče

Zuii líčení
se koná 18. 12.  
v čase 9 – 18 hod.
•  líčení profesionální vizážistkou
• květinová dekorativní BIO kosmetika
• nutno se předem objednat
• líčení je zdarma

u nás

běžně 
419 Kč

349Kč

u nás

běžně 
119 Kč

99Kč

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

ze
šVýcArSKA

kupon

SlEVA 10 % 
na volný prodej 

v léKáRně u ZlATéHo SlunCE, 
Křižíkova 56, Praha 8. 

Platnost do 31. 1. 2018.

✃

✃

POUzE 
NA NAšEM EShOPU


