
Lékárna KORUNKA
Veveří 46, 602 00 Brno
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P
AHOLD

Zastávka tramvaje
Konečného nám.

Zastávka tramvaje
Grohova

        Po-Pá     7:30 - 18:00
        So-Ne     zavřeno

OTEVÍRACÍ DOBA

Lékárna nabízí své zboží a služby na ploše
více jak 70 m2 se samoobslužnou sekcí a

profesionálním DERMOCENTREM.

Trávení

- směs probiotických kultur a prebiotik 
obohacená o Saccharomyces boulardii
- vhodné pro dospělé i děti od 6. měsíce 
věku

Výrobce:  Valosun  /  Doplněk stravy

BIOPRON FORTE
30+10 tbl.

-20%

Péče o tělo

-svěží lehká pěna
- přináší úlevu pokožce podrážděné 
sluncem nebo koupáním
- vhodné pro citlivou a suchou pokožku

Výrobce:  Dr. Müller Pharma s.r.o.   /   Kosmetický přípravek

PANTHENOL HA
tělová pěna 6%
150 ml

-17%

Močové cesty

- obsahuje vysoce koncentrovaný extrakt 
z brusinek velkoplodých
- nyní nově také zlatobýl, který přispívá ke 
správné funkci močového měchýře a 
vitamin D pro správnou funkci 
imunitního systému
Výrobce:  Walmark   /   Doplněk stravy

URINAL AKUT
10 tbl.

-15%

235.00

,00
Kč189

199.00

,00
Kč169

297.00

,00
Kč269

144.00

,00
Kč119

SLEVA

Klouby a svaly

- přináší úlevu namoženým svalům a 
bolavým kloubům
- ulevuje při tupých poranění, pohmoždění, 
vyvrtnutí
- má protizánětlivé účinky
- působí až 12 hodin

Účinná látka: Diclofenacum diethylaminum
Výrobce:  Novartis s.r.o.   /   Léčivý přípravek

VOLTAREN FORTE
drm.gel 100g

-9%
SLEVA

SLEVA

Alergie

- ulevuje od svědění pokožky, kopřivky, 
štípnutí hmyzem i popálení od sluníčka
- má chladivý efekt

Účinná látka: Dimetindeni maleas

Výrobce:  Novartis s.r.o.   /   Léčivý přípravek

FENISTIL GEL
30g

-9%

163.00

,00
Kč149

SLEVA SLEVA

Léčivé přípravky užívejte vždy na základě informací uvedených v příbalovém letáku, který si 
před užitím pečlivě přečtěte. Další doporučení získáte u lékaře nebo lékárníka. Cílem tohoto 
letáku není zvýšení spotřeby léčivých přípravků nebo ovlivňování k jejich neopodstatněnému 
užívání. Za tiskové chyby neneseme odpovědnost. Akce platí do vyprodání zásob.

Výrobce:  Zentiva a Sanofi company  /  Léčivý přípravek

Trávení

- k léčbě infekčního průjmu
- s antibakteriálním, fungistatickým a 
antiprotozoárním účinkem
- neovlivňuje přirozenou střevní 
mikroflóru

Účinná látka: Cloroxinum

ENDIARON
20 tbl.

149.00

,00
Kč129

-13%
SLEVA
-13%
SLEVA
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