
KONTAKT:

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

Vážení a milí zákazníci naší rodinné lékárny v Karlíně. 
Máme radost, že Vám můžeme nabídnout oblíbené přípravky za super ceny. 
Naše jarní nabídka je pestrá, pro každého něco. Novinkou jsou testy pro samo- 
vyšetření v pohodlí domova. Malý pan lékárník připomíná akci 5+1 na Sunar 
Complex 2, 3, 4 a 5. Využijte navíc také slevového kupónku.

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: 20. 2. - 31. 5. 2017

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

Veroval domácí test  
na nesnášenlivost lepku
•  detekce protilátek proti transglutamináze (IgA 

protilátek), jejichž  přítomnost je známkou 
nesnášenlivosti lepku

•  možnost včasného  
řešení problémů  
s trávením, nadýmáním  
či průjmy

• test z krve z prstu

Excipial U Lipolotio  
200 ml
•  k ošetření suché  

až velmi suché kůže
• na citlivou pokožku
•  lék s obsahem urey  

na vnější použití
•  čtěte příbalovou  

informaci

Lékárnický smysl pro humor:
 Žena vkročí do lékárny,  jde rovnou k magistrovi a říká: “Potře- 
buji kyanid.” Lékárník se ptá:” Na co proboha potřebujete kya-
nid?”. Žena odpoví: “Jdu otrávit manžela.” Lékárník vyvalí oči  
a namítá: “Panebože! Nemůžu Vám dát kyanid na zabití 
manžela! To je protizákonné! Oba půjdeme do vězení! V žád-
ném případě NEDOSTANETE kyanid!” Žena sáhne do kabelky 
a ukáže fotografii manžela v posteli s lékárníkovou ženou. 
Lékárník koukne na obrázek a povídá: “ No to je úplně něco 
jiného. Neřekla jste, že máte recept.”

u nás

385Kč

NOVINKA

• zjištění alergie
• borélie z klíštěte
• zánět močových cest
• CRP test
• nedostatek železa

• cholesterol
• zjištění krve ve stolici
• mužská plodnost
• test na drogy

u nás

běžně 
179 Kč

145Kč

sLEVA sLEVA10 % 20 %
na volný prodej  

v Lékárně U Zlatého slunce.

Doba platnosti 18. 2. – 31. 5. 2017

na nákup kosmetických přípravků 
Eucerin v Lékárně U Zlatého slunce.

Doba platnosti 18. 2. – 31. 5. 2017

Slevy nelze sčítat. Platba možná pouze v hotovosti. Slevy nelze sčítat. Platba možná pouze v hotovosti.

✃

✃

✃

✃



Forcapil 180 tob.  
na vlasy a nehty
•  mořský kolagen
•  komplexní složení amnokyselin, 

vitamínů a minerálních látek
•  přispívá k udržení zdravých vlasů  

a nehtů
•  2 tob. ráno 2-4 měsíce

Cemio Omega 3000 forte s citrusem 60+60 tbl.
• obsahuje koncentrované množství EPA a DHA
• získáváno z rybího oleje
• omega 3 mastné kyseliny mají příznivý vliv na zdraví
• kardiovaskulárního systému
• 1-3 kapsle denně
•  vhodné i pro  

těhotné

Oscillococcinum por. gra. 30 x 1 gm
•  homeopatický léčivý  

přípravek
•  Čtěte  

příbalovou  
informaci.

Inlight Duo
• Bio denní olej na obličej 30 ml
• Bio noční balzám na oblličej 60 ml 
• síla bylinek a olejů
•  100% bio a geneticky  

nemodifikované
•  přípravky na celý obličej včetně 

očního okolí
• pro ženy i muže
• z Velké Británie

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.

sunar Complex  
2, 3, 4 a 5 
V akci 5+1 až  
do konce roku 2017!

u nás

2511Kč

u nás

běžně 
20 9 Kč

179Kč

u nás

běžně 
679 Kč

569Kč

u nás

889Kč

u nás

750Kč

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

NOVINKA

BIOKOSMETIKA 
VYZKOUŠENO!

Mýdlové voňavé kytice
• na objednánÍ


