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

web: www.lekarnauzlatehoslunce.cz
platnost naší nabídky: 1. 6. – 15. 9. 2017
Vážení a milí zákazníci naší rodinné lékárny,
děkujeme za přízeň. Připravili jsme pro Vás letní nabídku zboží.
Jsme první lékárna, která vede kompletní sortiment značky Rooibos. Tato
kosmetická značka je úpnou novinkou na našem trhu, je dovezená z Jižní Afriky
a věří, že si ji oblíbíte.

e-shop:

Antibakteriální
spodní prádlo
Silverplus

• lehký denní krém
• SPF 15
• snadno se vstřebává

u nás

A
NOVINK

277

Kč

VICHY opalovací přípravky
• pro děti i dospělé
• velmi oblíbené
• vysoce kvalitní

150 Kč

Sleva na nákup opalovacího přípravku VICHY.
Platnost 1. 6. – 31. 8. 2017

• vysoce kvalitní spodní prádlo
• s obsahem stříbra
• ionty stříbra brání růstu bakterií
a plísní, hub a kvasinek
• u nás k dispozici k zakoupení
• více na www.silverplus.cz

Jamieson hořčík 500 mg+VIT. D
500 IU 60 tbl.
• kanadský kvalitní produkt
• pomáhá při stavech vyčerpání
• ovlivňuje činnost nervové
soustavy
• pomáhá k udržení
zdravých kostí
u nás
• ke správné činnosti
Kč
imunitního systému

NOVINKA
Z KANADY
OBJEDNÁM A PŘIJDU

239

Doplněk stravy.

Rooibos zvláčňující
denní krém 75 ml

www.lekarnauslunce.cz

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

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.

SYNCARE – kvalitní
česká kosmetika

CLINICAL
vlasové přípravky

• k dispozici široký výběr této
kosmetiky
• požádejte o vzoreček
• kdo vyzkoušel, nelitoval
• řada produktů je BIO

• využijte možnosti si u nás nechat
vyšetřit kvalitu vlasů a vlasové
pokožky
• vyšetření je ZDARMA, jinak stojí
600 Kč
• probíhá pravidelně v naší lékárně
• termíny zveřejňujeme na facebooku
• široký sortiment
produktů
Clinical
u nás
k dispozici

ČESKÁ
KOSMETIKA

LUIGI žabky

•
•
•
•
•

DUO balení 2 x 500 ml
oblíbená odličovací voda
vhodná pro citlivou pleť
na tampónek
na celý obličej včetně očí

SUPER
CENA

EUCERIN – SLEVA 20%
•
•
•
•

kvalitní kožené žabky
velmi pohodlné
zdravotní
u nás
různé barvy

520

AVÉNE – opalovací
přípravky

• více na www.clinicalhair.cz/cs/

BIODERMA micelární
odličovací voda

•
•
•
•

na kompletní sortiment
platnost 1. 6 - 31. 8. 2017
slevy nelze sčítat
platba pouze v hotovosti

•
•
•
•
•
•

široký sortiment
pro děti i dospělé
výhodné balíčky
vhodné pro citlivou pleť
nejvyšší kvality
velmi oblíbené

CENY JIŽ
OD 305 Kč

u nás

595

Kč

MALÝ PAN LÉKÁRNÍK DOPORUČUJE:
Sudocrem 400 g
•
•
•
•

krém pro každodenní použití
k péči o podražděnou začervenalou pokožku
při opruzeninách, ekzémech či akné
3 – 5 x denně

u nás

279

běžně 379 Kč

Kč

Kč

