
S naší klientskou kartou KORUNKA 
získáváte následující výhody
     Nízké ceny a doplatky vybraných 
přípravků.
     KORUNKY za každý nákup volně prodej-
ného sortimentu.
     Exkluzivní ceny vybraných produktů 
pouze pro držitele klientské karty.

Klorane suchý šampon
různé druhy 150ml

Výrobce: Pierre Fabre

Rychlý a praktický pomocník pro vlasovou hygienu, 
vhodný na cesty.
Zajistí objem, lehkost, výdrž účesu.
Snadné odstranění zbytků nečistot, nezanechává 
na vlasech stopy.

86.00

,00
Kč69

- hořčík přispívá ke zmírnění únavy a 
vyčerpání
- vitamin B6 přispívá k normální funkci 
imunitního systému
- bez cukru
Výrobce:  Naturprodukt CZ spol. s.r.o.  /  Doplněk stravy

ZDROVIT MAXIMAG
tbl. eff. 20

-20%
SLEVA

-20%
SLEVA

Roztok k léčbě mykotických infekcí 
kůže i nehtů.
Účinná látka: Naftifini hydrochloridum

Výrobce:  Sandoz a Novartis company  /  Léčivý přípravek

EXODERIL
drm. sol. 20ml

225.00

,00
Kč199

249.00

,00
Kč199

-12%
SLEVA

Péče o těloMinerály

75.00

,00
Kč64

- zmírňuje bolesti pohybového 
aparátu i zubů
- působí protizánětlivě
Účinná látka: Ibuprofenum

Výrobce:  Zentiva a Sanofi company  /  Léčivý přípravek

IBALGIN 400
48 tbl.

-15%
SLEVA

Bolest

65.00

,00
Kč49

- bolesti různého původu – zad, 
svalů, hlavy, zubů, menstruační a 
revmatické bolesti
- chřipkové a horečnaté stavy
Účinná látka: Paracetamolum, coffeinum
Výrobce:  Zentiva a Sanofi company   /   Léčivý přípravek

PARALEN EXTRA
24 tbl. flm.

-25%
SLEVA

Bolest a horečka

Káva pro naše
KLIENTY ZDARMA
Při nákupu nad 149,-  Kč
u sortimentu nehrazeného
z veřejného zdravotního
pojištění.

Platnost akčního letáku:
18. 7. 2016 - 5. 9. 2016

Veveří 46, 602 00 Brno

 

Veveří 46, 602 00 Brno
Info linka: +420 532 268 532

klient@lekarnakorunka.cz

www.lekarnakorunka.cz

Klientská karta
U nás na to máte

Klientská karta

Nová služba

Rezervace léku

Šetříme Váš čas a peníze.

Pro naše klienty spouštíme na naší 
webové stránce www.lekarnakorunka.cz  
novou službu Rezervace léku. Získáváte 
tím možnost ověřit si dostupnost a cenu 

léku z Vašeho receptu.

léku0,- Kč
*

* Sleva platí při výdeji léčívého přípravku vázaného na lékářský předpis a zároveň hrazeného z veřejného zdravotního pojištění. Poskytuje se ve formě neuplatnění maximální obchodní přirážky při výdeji léčivého přípravku. Více informací získáte v lékárně.

u více než 50% z našeho sortimentu

Doplatky NASADILI JSME LÉKŮM KORUNKU!


