Každý první týden v měsíci 4. 5. – 10. 5. / 1. 6. – 7. 6. / 6. 7. – 10. 7.

Každý třetí týden v měsíci 18. 5. – 22. 5. / 15. 6. – 19. 6. / 20. 7. – 24. 7.

Týden maminek s dětmi

Týden domácích mazlíčků

Řešíte, jaké by vaše dítě mělo užívat léky při horečce či nachlazení? Nevíte si
rady s odsáváním hlenů? Potřebujete poradit ohledně vhodných přípravků pro
dítě s alergií či atopickým ekzémem? To vše umíme!
Navíc v akční nabídce v tomto týdnu naleznete:

Nabízíme i sortiment léků a doplňků pro vaše věrné domácí mazlíčky.
U nás psům, kočkám i dalším zvířatům rozumíme.

Hroznový cukr Intact

Běžná cena 25 Kč

Akční cena 20 Kč

Dehinel 230mg/20mg
pro kočky 2 tablety
Běžná cena 99 Kč

Akční cena 87Kč
Caniverm forte 1 tableta

Bepanthen Baby mast 100g
Běžná cena 332 Kč

Běžná cena 25 Kč

Obojky Foresto

Akční cena 299 Kč

Akční cena 20 Kč

pro kočky a psi do 8 kg
Běžná cena 770 Kč

Akční cena 699 Kč

Megafyt čaje při nákupu dvou produktů
najednou dostanete od nás DÁREK

Každý druhý týden v měsíci 11. 5. – 15. 5. / 8. 6. – 12. 6. /13. 7. – 17. 7.
Týden domácích lékárniček
Potřebujete obnovit svoji domácí lékárničku? My Vám s tím rádi a odborně
pomůžeme. Navíc v akční nabídce v tomto týdnu naleznete:

Urgo OptiSkin pooperační
náplast 5,3x8 cm / 10x7 cm
Běžná cena 94 / 135 Kč

Akční cena 80 / 119 Kč
Brufen 30 tablet

Urgo sensitive family pack 60ks
Běžná cena 122Kč

Akční cena 109 Kč

Volně prodejný lék,
čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Běžná cena 76 Kč

Akční cena 59 Kč

*Ceny v tomto letáku jsou prodejní ceny včetně DPH.

Každý poslední týden v měsíci 25. 5. – 29. 5. / 22. 6. – 26. 6. / 27. 7. – 31. 7.
Týden míchání mastiček
Líbí se Vám povolání lékárníka? Chtěli byste si
zkusit, jaké to je umíchat si vlastní mastičku?
V tomto týdnu si to u nás můžete zkusit, přijďte
mezi 14–16 hodinou a mastičku pod naším
vedením lehce umícháte i Vy.
Navíc Vám v lékárně Atrium ochotně připravíme
na míru mastičku, krém, sirup nebo čípky na základě
receptu od Vašeho lékaře.

