Požádejte
o VĚRNOSTNÍ KARTU
a získejte
řadu výhod!
S VĚRNOSTNÍ KARTOU získáte možnost při každém nákupu v naší lékárně
sbírat body a ty pak utratit za jakýkoliv Vámi vybraný přípravek z volnoprodejního sortimentu Lékárny U Lávky!
U vybraných přípravků zařazených do promoakcí a zakoupených v naší
kamenné lékárně Vám bude navíc poskytnuta jednorázová sleva 10 – 25 %!
Při nákupu v naší internetové lékárně Vám bud poskytnuta mimořádná
sleva 5 % na všechny zakoupené přípravky!
Při návštěvě kteréhokoliv našeho lékaře či terapeuta poskytujícího služby
nehrazené ze strany zdravotních pojišťoven, bude Vaše ošetření účtováno
s 25% slevou (homeopatie, psychoterapie, nutriterapie, redukce tělesné
hmotnosti). Naším terapeutem se rozumí ten, který poskytuje služby na adrese
Ke Koulce 7, Praha 5.

LÉKÁRNA U LÁVKY,
Ke Koulce 7, Praha 5
Telefon
00420.251 550 344
Fax
00420.251 550 540
Mobil
00420.731 612 704
E-mail info@lekarnaulavky.cz
Web
www.lekarnaulavky.cz

Otevírací doba:
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK

8.00 – 18.00
8.00 – 18.00
8.00 – 18.00
8.00 – 18.00
8.00 – 15.00

Při každém hotovostním nákupu je třeba mít kartu s sebou, neboť veškeré záznamy a pohyby na
Vašem bodovém kontě se pořizují cestou sejmutí čárkového kódu.

Body se klientům načítají nejen z nákupu volnoprodejního zboží,
ale také z doplatků na recepturní přípravky!
Bližší informace a aktuální informace o promoakcích získáte kdykoliv na www.lekarnaulavky.cz.
S pravidly věrnostního programu se můžete seznámit také na vývěsce v naší lékárně.
Naše internetová lékárna má adresu: www.lekarna-internet.cz.

je domovským místem pro přípravky značek:
Laboratoires NUTERGIA
Francie
Světový leader v oblasti nutriční medicíny a léčby stravou
(www.nutergia.cz)
Laboratoires HOLISTICA
Francie
Ultračisté doplňky stravy s klinicky ověřeným účinkem
(www.holistica.cz)
Laboratoires SANKOM
Švýcarsko
Specialista na vlákninu – Swiss Quality Product
(www.vlakninaonline.cz)
Laboratoires NEW PHARMA
Švýcarsko
Přípravky s protěží alpskou pro zdravé klouby, oči, uši i hrdlo
– Swiss Quality Product (www.newpharma.cz)
DIETALEGRE, MEDIDIET, PROTICARE
Česká republika, Francie, Kanada
Bílkovinná dieta pro zdravé hubnutí
(www.dietalegre.cz, www.medidiet.cz, www.proticare.cz)
BARNYS
Kanada
Kanadské doplňky stravy prvotřídní kvality – Premium Quality
Products (www.barnys.cz)

K přípravkům od těchto firem poskytujeme nadstandardní erudované poradenství.
Přípravky těchto firem jsou pravidelně zařazovány do promoakcí, v rámci kterých na ně mohou držitelé
věrnostní karty uplatnit slevu 10 – 25 %!

Bližší informace a aktuální informace o promoakcích získáte kdykoliv na www.lekarnaulavky.cz.
S pravidly věrnostního programu se můžete seznámit také na vývěsce v naší lékárně.
Naše internetová lékárna má adresu: www.lekarna-internet.cz.

