
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

ADVENTNÍ SOBOTY
 10. 12. a 17. 12.

V prosinci budeme mít 
otevřeno v adventní 

soboty vždy v čase od 9 do 12 
hod. Přijďte si v klidu vybírat 

dárečky nebo vyzvedávat 
objednávky.

Mikuláš 2016
přijďte si 5. 12. pro dáreček 
pro děti. Budou připravena 
pexesa, multivitamínové 
bonbónky i náramky!

Forcapil 180 tob. 
vlasy a nehty
• komplexní složení aminokyselin
• vitamínů a minerálních látek
•  přispívá k udržení 

zdravých vlasů a nehtů
•  2 tobolky ráno 

2 – 4 měsíce

ZUII květinová 
dekorativní bio kosmetika
• líčení zdarma
• dne 16. 12. v čase 8 – 18 hodin
•  nutno si rezervovat závazně termín
• australská biokosmetika
•  základem jsou růže, 

jasmín a heřmánek

FC Collagenceutical balíček
• biotechnologická emulze 
•  na vyplnění vrásek 30 ml 

a CC hydratační krém 30 ml
•  vyrobeno 

ve Švýcarsku

GS Condro Diamant 120+60 tbl.
• pomáhá udržovat zdravé klouby
• podporuje jejich pohyblivost
• přispívá ke zdraví chrupavky
• 1x denně 2 tablety
•  každý získává poukaz 

v hodnotě 250Kč na fotoknihu 
u fi rmy Fotolab + navíc soutěž 
o zážitky v celkové hodnotě 
500.000 Kč

NOVINKA

Collagenceutical balíček

pomáhá udržovat zdravé klouby
podporuje jejich pohyblivost
přispívá ke zdraví chrupavky

v hodnotě 250Kč na fotoknihu 
u fi rmy Fotolab + navíc soutěž 

1+1 
GRATIS

u nás

659Kč

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

u nás

běžně 
1235 Kč

599Kč

komplexní složení aminokyselin
vitamínů a minerálních látek
komplexní složení aminokyselin
vitamínů a minerálních látek

u nás

889Kč

Vážení a milí zákazníci naší rodinné lékárny. 
Další rok utekl jako voda a pomalu se blíží Vánoce. Až budete psát Ježíškovi, 
nezapomeňte si napsat o vitamíny nebo kloubní přípravky ? Široká je i nabíd-
ka kosmetických balíčků. 
Děkujeme za přízeň. Vážíme si každé Vaší návštěvy. Rádi bychom Vám popřálI 
krásný předvánoční i vánoční čas a popřálI jen to nejlepší do nového roku. 

e-shop: www.lekarnauslunce.cz

web: www.lekarnauzlatehoslunce.cz
platnost naší nabídky: 14. 11. 2016 – 17. 2. 2017



GS Omega 3 citrus 120+60 
cps.
•  nenasycené mastné kyseliny EPA a DHA
• přispívají k normální činnnosti srdce
• přispívají k normální činnosti mozku
• 1 – 3 cps. denně během jídla
•  každý získává poukaz v hodnotě 250 Kč 

na fotoknihu u fi rmy Fotolab + navíc 
soutěž o zážitky v celkové hodnotě 
500.000 Kč

La Roche Posay VÁNOCE
Při nákupu La Roche Posay produktů 
nad 890Kč Vám odečteme 300Kč. Do 
akce jsou zařazeny všechny produkty 
této francouzské kosmetické značky 
specializované na citlivou pleť. 

Eucerin Dermodensifyer 
denní krém a oční krém
•  účinná kombinace arctiinu 

a Apiaceae peptidů
•  aktivuje proces obnovy 

kolagenních vláken
•  pomáhá zpevňovat pleť 

a vypínat kontury 
obličeje

Super Kokos s aloe 150 ml
• pleťový kokosový olej s aloe vera
• čistý kokosový olej z Filipín
• hydratuje a regeneruje pokožku
• k relaxačním masážím i vlasové péči
• vhodné i pro ekzematiky
• bez parfemace
•  používejte 

1 – 3x denně

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.

soutěž o zážitky v celkové hodnotě 
500.000 Kč

Nutrilon 2, 3, 4 
Pronutra 
3 x 800 g
•  batolecí 

mléčná 
výživa

Paranit sprej 100 ml 
+ hřeben + šampón 100 ml
• kompletní léčebná kůra na odvšivení
• na bázi olejů, bez insekticidů
•  přípravek se nechá 15 minut působit
• čtěte návod

TIP 
NA DÁREK

CENOVÝ 
HIT

u nás

325Kč

Doplněk stravy.

u nás

279Kč

běžně 525 Kč

u nás

355Kč

běžně 725 Kč

u nás

159Kč

běžně 185 Kč

SLEVA 
300Kč

u nás

899Kč

výživa

u nás

běžně 
449 Kč

379Kč

SLEVA 10 % 

na volný prodej 
v Lékárně U Zlatého slunce

Doba platnosti: 
14. 11. 2016 – 17. 2. 2017. 

Slevy nelze sčítat. 

Platba možná 
pouze v hotovosti.


