
Kvali�kovaný personál, 
který Vám vždy poradí

Léky připravujeme na počkání 
s nejnižšími doplatky

V areálu nemocnice
(u parkoviště nemocnice)

Příjmáme platební karty
a nově i některé stravenky!

Bonus za recept 30 Kč

Takto můžete získat k Vašemu 
nákupu na celý sortiment slevu 7% 

nebo získat vitamíny nebo 
kosmetiku v hodnotě až 100 Kč 

zdarma. Sleva se vztahuje vždy na 
celý nákup a disponibilní zásobu 

v lékárně. Slevu je možné uplatnit 
na množství určené pro obvyklou 

spotřebu. Slevy nelze sčítat. 
Sleva se nevztahuje na přípravky, 

které jsou bez doplatku. 
Maximální výše slevy se poskytne 

do výše doplatku.

Od 1.4. do 31.5.2014 si můžete vyzvednout v naší 
lékárně u parkoviště (pavilon S) v kombinaci 

s vystaveným receptem kosmetiku nebo vitamíny 
uvedené v tomto letáku až v hodnotě 100 Kč 
zdarma (dle aktuálních skladových zásob).

Od 1.4. do 31.5.2014 můžete uplatnit 
v naší lékárně u parkoviště (pavilon S) 

celkovou slevu ve výši 7% na celý 
nákup. Slevu lze uplatnit pouze 

v kombinaci s vystaveným receptem.

a
oslavujeme

množstvím

SLEV!

jsme tu již

s Vámi...ROK

Jaro
s naší lékárnou

Akce platí od 1.4. do 31.5.2014

KOSMETIKA

VITAMIN C a MULTIVITAMIN

HANDCANN

VITAMÍNY

Regenerační a ochranný krém na pokožku rukou 
je vhodný pro suchou a popraskanou kůži na 
rukou. Díky nasyceným mastným kyselinám a 
dalším látkám obsaženým v použité receptuře 
spolehlivě pečuje o kůži rukou a nehtová lůžka.

Regenerační pleťový krém z léčivého konopí s koenzymem Q10 pro pravidelnou 
péči o pleť. Vysoký obsah koenzymu Q10, konopný olej a extrakt podporují 
regeneraci, zabraňují tvorbě vrásek, dodávají buňkám energii a chrání pokožku 
před poškozením toxickými volnými radikály. Obsažené přírodní látky jsou 
známé pro své blahodárné regenerační a hluboké hydratační schopnosti.

Vitaminy jsou pro lidský život nezbytné. Podílejí se 
na celé řadě biochemických reakcí, které probíhají 
v našem těle, bez kterých bychom nebyli schopni 
získávat ze stravy tolik potřebnou energii.

CREAMCANN



jsme tu již

s Vámi...
ROK

7%
SLEVA

NA CELÝ NÁKUP!

100Kč

VITAMÍNYnebo 
KOSMETIKA

v hodnotě až

ZDARMA!

Vám nabízí 
vždy něco navíc


