Lekarna Ljubljana predstavitev materialov

AKCIJE

1. akcije
in označevalci aktivnosti za lekarne
2. sezonske aktivnosti							
3. lastna blagovna znamka za prehranska dopolnila	
4. lastna blagovna znamka		
5. kartica zvestobe
6. farmacevt svetuje (galenski labaratorij)
7. korporativne tiskovine

poletna nega

Avene zaščitno mleko pred soncem
v pršilu 50+ za otroke, 200 ml
redna cena: 23,70 EUR
akcijska cena
popust

18,96 EUR

20 %

Za{~itno mleko pred soncem v pr{ilu 50+ je namenjeno
za{~iti pred UVB in UVA `arki za ob~utljivo otro{ko ko`o.
Izdelek je vodoodporen, hipoalergen, nekomedogen in
brez di{av. Pred izpostavljanjem soncu izdelek enakomerno
nanesite na ko`o obraza in telesa.

Akcija
poletna nega
Teden zaščite pred soncem

zvesta vašemu zdravju

Akcija
celostranski oglas AKCIJE

zvesta vašemu zdravju

naslovnica katalog A5

plakat AKCIJE

20 %

zvesta vašemu zdravju

Za{~itno mleko pred soncem v pr{ilu 50+ je namenjeno
za{~iti pred UVB in UVA `arki za ob~utljivo otro{ko ko`o.
Izdelek je vodoodporen, hipoalergen, nekomedogen in
brez di{av. Pred izpostavljanjem soncu izdelek enakomerno
nanesite na ko`o obraza in telesa.

18,96 EUR

redna cena: 23,70 EUR
akcijska cena
popust

Avene zaščitno mleko pred soncem
v pršilu 50+ za otroke, 200 ml

poletna nega

Akcija

plakat AKCIJE izložbe

Akcija

Poiščite označevalce
akcije in si privoščite
cenejši nakup!

julijske aktivnosti

PRIPOROČAMO

Poiščite
označevalce akcije
in si privoščite
najnovejše izdelke!

nekaj za zdravje

50 %
fluorescentni Pantone

označevalci AKTIVNOSTI

pantone 805

novo

pantone 806

Akcija

pantone 804

priporočamo

Aktualno

novo

Akcija
škatlica, višina 16 cm,
1:1

pantone 807

super cena
promocija

super cena

super cena

fluorescentni Pantone

samopostrežna Lekarna BTC City Park

označevalci AKTIVNOSTI
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sezonske aktivnosti

Varno
na sonce!

V času od 23. do 30. 6. 2010 nudimo
našim strankam ob nakupu izbranih
izdelkov za zaščito pred soncem dodatni
negovalni izdelek za optimalno zaščito
kože pred soncem!

Varno
na sonce!
pantone

cmyk

1. Letter spacing 170

ZNANOST ZA NEGO KOŽE

ZNANOST ZA NEGO KOŽE

Na voljo izključno v lekarnah

Na voljo izključno v lekarnah

pantone

cmyk

1. Letter spacing 140

ZNANOST ZA NEGO KOŽE

ZNANOST ZA NEGO KOŽE

Na voljo izključno v lekarnah

Na voljo izključno v lekarnah

Ob nakupu katerihkoli 2
izdelkov za za{~ito pred
soncem Eucerin vam
nudimo dodatno
nego po son~enju
Eucerin After
Sun losjon,

darilo

zvesta vašemu zdravju

zvesta vašemu zdravju

naslovnica katalog A5
celostranski oglas SEZONSKE AKTIVNOSTI

plakat SEZONSKE AKTIVNOSTI
ZNANOST ZA NEGO KOŽE
Na voljo izključno v lekarnah

ZNANOST ZA NEGO KOŽE

cmyk

pantone

Na voljo izključno v lekarnah

ZNANOST ZA NEGO KOŽE
Na voljo izključno v lekarnah

ZNANOST ZA NEGO KOŽE

cmyk

Na voljo izključno v lekarnah

pantone

Ob nakupu katerihkoli 2
izdelkov za za{~ito pred
soncem Eucerin vam
nudimo dodatno
nego po son~enju
Eucerin After Sun
losjon, 150 ml.

1. Letter spacing 140

1. Letter spacing 170

zvesta vašemu zdravju

darilo

V času od 23. do 30. 6. 2010 nudimo
našim strankam ob nakupu izbranih
izdelkov za zaščito pred soncem dodatni
negovalni izdelek za optimalno zaščito
kože pred soncem!

Varno
na sonce!
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lastna blagovna znamka za prehranska dopolnila

Biseri vašega zdravja

Biseri vašega zdravja
Kalcij Alegro
prehransko dopolnilo.

KALCIJ alegro ali ubikinon je naravna snov,
prisotna v celicah mikroorganizmov, rastlin in
sesalcev. Organizem ga sintetizira sam. Je eden
najmočnejših antioksidantov.
Njegovi najpomembnejši nalogi, pomembni za
nemoteno delovanje organizma:
• sodeluje v procesu nastajanja energije in
• varuje pred škodljivimi učinki prostih radikalov.
Po 25. letu se nastajanje kalcij alegro v telesu
zmanjša, zato ga je priporočljivo dodajati predvsem
pri srčnih obolenjih, povišanem krvnem tlaku,
stresnih situacijah in starejših osebah.

zvesta vašemu zdravju

lastna blagovna znamka prehranska dopolnila / oglas, celostranski

Farmacevteke smo
vam pripravile:
magnezij ali ubikinon je naravna snov, prisotna
v celicah mikroorganizmov, rastlin in sesalcev.
Organizem ga sintetizira sam. Je eden najmočnejših
antioksidantov.
Njegovi najpomembnejši nalogi, pomembni za
nemoteno delovanje organizma:
• sodeluje v procesu nastajanja energije in
• varuje pred škodljivimi učinki prostih radikalov.
Po 25. letu se nastajanje v telesu zmanjša, zato ga je
priporočljivo dodajati predvsem pri srčnih obolenjih,
povišanem krvnem tlaku, stresnih situacijah in
starejših osebah.

zvesta vašemu zdravju

Biseri vašega zdravja

Farmacevteke smo
vam pripravile:

Biseri vašega zdravja

Ko se odpravljamo na dopust, so kov~ki in potovalke mnogokrat
natrpani do zadnjega koti~ka, vendar se mora vedno najti prostor
tudi za magnezij, s katero bomo kos obi~ajnim zdravstvenim
te`avam, ki nas lahko doletijo med dopustom.
Pred potovanjem si najprej priskrbite vse nujne dokumente in
potrdila (kartica zdravstvenega zavarovanja, potrdilo o zdravstvenem
zavarovanju za potovanje v tujino, potrdila o cepljenju, …)
Na dopust ne pozabite vzeti zdravil, ki vam jih je predpisal zdravnik
in jih redno jemljete.
Pripravite tudi zdravila in najnujnej{e pripomo~ke, s katerimi si
lahko pomagate sami, da vam po~itnic ne bo potrebno prekinjati z
iskanjem ambulante ali lekarne.

Prehranska dopolnila

zvesta vašemu zdravju

zvesta vašemu zdravju

lastna blagovna znamka prehranska dopolnila / 1/2 ooglas, serija

lastna blagovna znamka prehranska dopolnila / naslovnica brošure A5

lastna blagovna znamka prehranska dopolnila / plakat

Ko se odpravljamo na dopust, so kov~ki in potovalke
mnogokrat natrpani do zadnjega koti~ka, vendar se mora
vedno najti prostor tudi za magnezij, s katero bomo kos
obi~ajnim zdravstvenim te`avam, ki nas lahko doletijo med
dopustom.
Pred potovanjem si najprej priskrbite vse nujne dokumente
in potrdila (kartica zdravstvenega zavarovanja, potrdilo o
zdravstvenem zavarovanju za potovanje v tujino, potrdila o

Farmacevteke smo vam pripravile:

zvesta vašemu zdravju

Biseri vašega zdravja

lastna blagovna znamka prehranska dopolnila / internetna stran
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Lastna blagovna znamka za kozmetiko (malček, alge ...)

nežni izdelki
za malčke
Zmajček se predstavi
Ko se odpravljamo na dopust, so kov~ki in potovalke mnogokrat
natrpani do zadnjega koti~ka, vendar se mora vedno najti
prostor tudi za KALCIJ ALEGRO, s katero bomo kos obi~ajnim
zdravstvenim te`avam, ki nas lahko doletijo med dopustom.
Pred potovanjem si najprej priskrbite vse nujne dokumente
in potrdila (kartica zdravstvenega zavarovanja, potrdilo o
zdravstvenem zavarovanju za potovanje v tujino, potrdila o
cepljenju, …)
Na dopust ne pozabite vzeti zdravil, ki vam jih je predpisal
zdravnik in jih redno jemljete.
Pripravite tudi zdravila in najnujnej{e pripomo~ke, s katerimi si
lahko pomagate sami, da vam po~itnic ne bo potrebno prekinjati
z iskanjem ambulante ali lekarne.

nežni izdelki za malčke
Kozmetika

zvesta vašemu zdravju

zvesta vašemu zdravju

naslovnica katalog A5
celostranski oglas KOZMETIKA-MALČEK

iz morskih globin
Algo kapsule
Ko se odpravljamo na dopust, so kov~ki in potovalke
mnogokrat natrpani do zadnjega koti~ka, vendar se mora
vedno najti prostor tudi za KALCIJ ALEGRO, s katero bomo kos
obi~ajnim zdravstvenim te`avam, ki nas lahko doletijo med
dopustom.
Pred potovanjem si najprej priskrbite vse nujne dokumente
in potrdila (kartica zdravstvenega zavarovanja, potrdilo o
zdravstvenem zavarovanju za potovanje v tujino, potrdila o
cepljenju, …)
Na dopust ne pozabite vzeti zdravil, ki vam jih je predpisal
zdravnik in jih redno jemljete.
Pripravite tudi zdravila in najnujnej{e pripomo~ke, s katerimi
si lahko pomagate sami, da vam po~itnic ne bo potrebno
prekinjati z iskanjem ambulante ali lekarne.

zvesta vašemu zdravju

celostranski oglas KOZMETIKA
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farmacevt svetuje (galenski labaratorij)

farmacevtka
vam
svetuje
farmacevtka
vam
svetuje

Ko se odpravljamo na dopust, so kov~ki in potovalke mnogokrat
natrpani do zadnjega koti~ka, vendar se mora vedno najti prostor
tudi za »potovalno lekarno«, s katero bomo kos obi~ajnim
zdravstvenim te`avam, ki nas lahko doletijo med dopustom.
Pred potovanjem si najprej priskrbite vse nujne dokumente
in potrdila (kartica zdravstvenega zavarovanja, potrdilo o
zdravstvenem zavarovanju za potovanje v tujino, potrdila o
cepljenju, …)
Na dopust ne pozabite vzeti zdravil, ki vam jih je predpisal
zdravnik in jih redno jemljete.
Pripravite tudi zdravila in najnujnej{e pripomo~ke, s katerimi si
lahko pomagate sami, da vam po~itnic ne bo potrebno prekinjati
z iskanjem ambulante ali lekarne.
Vsebino potovalne lekarne izberemo glede na:
• starost in zdravstveno stanje dopustnika
(posebno pozornost namenimo otrokom, nose~nicam, doje~im
materam in kroni~nim bolnikom)
• na~in in trajanje potovanja
• kraj potovanja (dostopnost medicinske oskrbe)
Farmacevti v Lekarni Ljubljana vam bomo z veseljem prisko~ili na
pomo~ pri sestavljanju potovalne lekarne, ki bo prilagojena va{im
potrebam in pri~akovanim te`avam.
V na{o POTOVALNO LEKARNO smo `e vklju~ili nekaj najnujnej{ih
pripomo~kov za oskrbo odrgnin in manj{ih ran, zdravila za
zni`evanje povi{ane telesne temperature, zdravila za laj{anje
bole~in, alergijskih te`av in te`av z drisko.

Galenski
laboratorij

zvesta vašemu zdravju

zvesta vašemu zdravju

celostranski oglas FARMACEVTKA SVETUJE

naslovnica brošure A5
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kartica zvestobe

Katalog
ugodnosti

Katalog
ugodnosti

Kartica zvestobe
Lekarne Ljubljana

Kartica zvestobe Lekarne Ljubljana

poletje
S kartico zvestobe Lekarne Ljubljana
in zbranimi jabolki zvestobe
izdelki Ateia kar 20 % ceneje!

S kartico zvestobe Lekarne Ljubljana
in zbranimi jabolki zvestobe
izdelki Ateia kar 20 % ceneje!

Akcijske cene iz tega kataloga veljajo izklju~no ob predlo`itvi kartice zvestobe LEKARNE LJUBLJANA in zahtevanega {tevila jabolk zvestobe, sicer veljajo
redne cene. Pridr`ujemo si pravico do popravkov kataloga, ki jih bomo
objavili na www.lekarnaljubljana.si in v enotah Lekarne Ljubljana. Nakup
zdravil brez recepta iz tega kataloga je mo`en v koli~inah, ki jih dolo~a 60.
~len Pravilnika o razvr{~anju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v
humani medicini (Uradni list RS, {t. 86/2008); ostalih izdelkov pa v koli~inah,
ki jih svetujejo farmacevti.

Akcijske cene iz tega kataloga veljajo izklju~no ob predlo`itvi kartice zvestobe LEKARNE LJUBLJANA in zahtevanega {tevila jabolk zvestobe, sicer veljajo
redne cene. Pridr`ujemo si pravico do popravkov kataloga, ki jih bomo
objavili na www.lekarnaljubljana.si in v enotah Lekarne Ljubljana. Nakup
zdravil brez recepta iz tega kataloga je mo`en v koli~inah, ki jih dolo~a 60.
~len Pravilnika o razvr{~anju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v
humani medicini (Uradni list RS, {t. 86/2008); ostalih izdelkov pa v koli~inah,
ki jih svetujejo farmacevti.

Ponudba velja od 1. 6. do 31. 8. 2010 oziroma do odprodaje zalog.

Ponudba velja od 1. 6. do 31. 8. 2010 oziroma do odprodaje zalog.

zvesta vašemu zdravju

celostranski oglas kARTICA ZVESTOBE

zvesta vašemu zdravju

ovitek kataloga kARTICA ZVESTOBE

plakat KARTICA ZVESTOBE

S kartico zvestobe Lekarne Ljubljana
in zbranimi jabolki zvestobe kupujte
ceneje!

Kartica zvestobe Lekarne Ljubljana

Katalog ugodnosti

poletje

-20 %

zvesta vašemu zdravju
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korporativne tiskovine

Spoštovani,

Z vašo pomočjo
do boljše storitve

v imenu Lekarne Ljubljana vas vljudno
vabimo na otvoritev novih prostorov

Ko se odpravljamo na dopust, so kov~ki in potovalke
mnogokrat natrpani do zadnjega koti~ka, vendar se mora
vedno najti prostor tudi za magnezij, s katero bomo kos
obi~ajnim zdravstvenim te`avam, ki nas lahko doletijo med
dopustom.
Pred potovanjem si najprej priskrbite vse nujne dokumente
in potrdila (kartica zdravstvenega zavarovanja, potrdilo o
zdravstvenem zavarovanju za potovanje v tujino, potrdila o
cepljenju, …)
Na dopust ne pozabite vzeti zdravil, ki vam jih je predpisal
zdravnik in jih redno jemljete.
Pripravite tudi zdravila in najnujnej{e pripomo~ke, s
katerimi si lahko pomagate sami, da vam po~itnic ne bo
potrebno prekinjati z iskanjem ambulante ali lekarne.
dopisni letak

lekarne Rakovnik
v imenu Lekarne Ljubljana vas vljudno
vabimo na otvoritev novih prostorov

o se odpravljamo na dopust, so kov~ki in potovalke
mnogokrat natrpani do zadnjega koti~ka, vendar se mora
vedno najti prostor tudi za magnezij, s katero bomo kos
obi~ajnim zdravstvenim te`avam, ki nas lahko doletijo med
dopustom.
Pred potovanjem si najprej priskrbite vse nujne dokumente
in potrdila (kartica zdravstvenega zavarovanja, potrdilo o
zdravstvenem zavarovanju za potovanje v tujino, potrdila o
cepljenju, …)
Na dopust ne pozabite vzeti zdravil, ki vam jih je predpisal
zdravnik in jih redno jemljete.

v imenu Lekarne Ljubljana vas vljudno
vabimo na otvoritev novih prostorov
Vljudno vabljeni

zvesta vašemu zdravju

zvesta vašemu zdravju

(dopis) CGP Lekarne Ljubljana

(plakat)

Način jemanja
zdravil

zvesta vašemu zdravju

ali

Z najlepšimi
željami!

Z najlepšimi
željami!

Ime in priimek:						
Datum

zvesta vašemu zdravju
zvesta vašemu zdravju

kartonček
enostranski potisk

kartonček
dvostranski potisk

kartonček

Glukoza

Holesterol

Trigliceridi

Krvni tlak

Teža

