
KONTAKT:

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

Vážení a milí zákazníci naší rodinné lékárny. 

Je tu pomalu podzim a s ním i horší počasí, chmurnější nálada a řada povinností. 
Od všeho Vám odpomoci nedokážeme § Ale snad Vás alespoň potěšíme naší 
nabídkou.

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: 19. 9. – 11. 11. 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

Arganový olej v bio kvalitě 
80 ml
•  značka Smilargan
• regenerační a hydratační účinky
• zpomaluje stárnutí pleti
• posiluje vlasy a nehty
• na obličej, tělo i vlasy
• vhodný i do koupele
• a na masáže

Bioderma Sensibio Micelární 
voda Duo balení
•  odličovací micelární voda 

pro citlivou pleť
• šetrné čištění pleti i očí
• 500 + 500 ml

u nás

579Kč

u nás

550Kč

POUZE 
DO VYPRODÁNÍ

DEKORATIVNÍ BIO 
KOSMETIKA Z KVĚTIN 
- ZUII
Rodinný podnik s tradicí ZUII ORGANIC z Austrálie 
dokazuje, že lze vyrábět pleti příjemnou bio certifi k-
ovanou kosmetiku a okouzlující make-up produkty 
s vysokým bio podílem, aniž by utrpěla kvalita, vůně 
nebo paleta odstínů. 

•  zaručeno min. 95 % bio podílu (certifi kovatelných 
složek)

•  certifi kováno podle BDIH / COSMOS ORGANIC 
a podle australské normy NASAA

•  bez pokusů na zvířatech
•  bez parabenů, petrochemikálií, mastku nebo GMO
•  testery k dispozici u nás v lékárně

NOVINKA



Inca Collagen 30 sáčků
• mořský kolagen
• 100% čistý bez přísad
• laboratorně testovaný
• rozpustný v tekutině
• hydrolyzovaný kolagen z ryb
• pomáhá hloubkové hydrataci
•  pomáhá zvyšovat elasticitu 

pokožky
• pomáhá zpomalovat stárnutí pleti
• 1 sáček denně

Topicrem Lehký Ultra-hydratační 
pleťový krém 75 ml
• krém obohacený o glycerin a ureu
• pro citlivou pokožku
•  na normální 

a smíšenou pleť
• bez parabenů

Eucerin Hyaluron-Filler 
denní krém 50 ml
• denní krém proti vráskám
• na suchou pleť
• s UV ochranou
• s kyselinou hyaluronovou
• navíc miniatury produktů

Eucerin pH5 
Sprchový olej 200 ml
• pro citlivou suchou pokožku
• chrání před vysušováním
• lehce pění
• pro každodenní péči
•  obsahuje přírodní oleje 

a dexpanthenol

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.

DOPORUČUJE:
Sunárek 
Do ručičky 90 g
• ovocné kapsičky
•  různé 

příchutě

Walmark Marťánci 
Gummi 50 + 50
• želatinových tablet
• pro děti od 3 let
• super dárek - MARŤABROUK
• 2 Marťánci denně
• s vitamíny a minerály, navíc echinácea

u nás

379Kč

u nás

735Kč

u nás

běžně 
219 Kč

199Kč

u nás

běžně 
26 Kč

22Kč

u nás

běžně 
349 Kč

279Kč

VYSOKÁ 
KVALITA

u nás

běžně 
1339 Kč

1260Kč

Doplněk stravy.

NOVINKA
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