Ušetřete na lécích díky internetovým lékárnám
Všichni se při nákupech jídla, oblečení, dovolené i domácích
spotřebičů a všeho ostatního snažíme ušetřit. Hledáme výhodné
nabídky, využíváme slevové kupóny, sezónní výprodeje a akce atd.
Mnohé z nás ale ani nenapadlo, že tímto způsobem se dá ušetřit i při
nakupování léků, vitaminů, doplňků stravy, zdravotních pomůcek a
všeho, co internetová lékárna, i ta kamenná nabízí. Přitom kupříkladu
lékárna Pilulka a její eshop, ale i odběrná místa, která můžete navštívit
v mnoha městech České republiky umožňují nákupy s velkou slevou.

Přednosti online lékáren
Online lékárna nabízí léky za nízké ceny. Sortiment je stejně bohatý, jako v lékárně klasické, jak ji znáte.
Velkou výhodou je, že k lékům můžete rozkliknout příbalový leták a zjistit si o nich vše, co vás zajímá. Při
nákupu v lékárně kamenné můžete mít pocit, že vybíráním léků ostatní zdržujete, nemáte soukromí, měl
byste se už konečně rozhodnout a jste do koupi tak nějak tlačeni. Tomuto jste ušetřeni, internetová
lékárna Pilulka představuje možnost nákupu z pohodlí domova a návštěvu v jakékoli denní či noční hodině.
Velkou výhodou je, že si můžete léky či doplňky stravy, které potřebujete, porovnat velmi rychle s
nabídkou dalších lékáren. Toho si jsou ale lékárny všeho druhu vědomé, proto nabízí zajímavé zvýhodněné
balíčky, kdy s nákupem kupříkladu třech výrobků z jedné řady získáte jeden téměř zdarma.
Objednané zboží si můžete nechat přivézt domů. Dovoz je cenově přijatelný, u některého zboží je zdarma
automaticky, u některého při přikročení určité částky za celkovou cenu nákupu. Ti, kdo potřebují začít
užívat medikament nebo použít zdravotnické potřeby co nejdříve, si pochvalují možnost doručení zásilky už
za 60 minut od provedeného nákupu.
Nepřijdete ani o možnost poradit se s odborníky. Eshop má chat, případně můžete využít emailového
kontaktu a své dotazy napsat přes něj. Zeptat se můžete nejen na léky, ale i na léčivo s konopím,
zdravotní obuv, dermokosmetiku, homeopatika…
Jestliže chcete přesto nebo raději navštívit kamennou pobočku, je tady samozřejmě i tato možnost. Pilulka
odběrná místa jsou určena zase pro ty, kdo mají možnost se pro léky zastavit cestou z práce nebo školy,
bydlí poblíž a jde jim o úsporu času a také se nechtějí v místě s bacily, což lékárny jsou, pohybovat dlouho.
Během chvilky vám bude váš nákup předán, budete-li potřebovat, lékárník vám poradí nebo doporučí další
podpůrné způsoby léčby vaší nemoci patřičnými vitamíny, abyste byli fit co nejdříve, a můžete směle
domů.

Přidejte se do Pilulka Klubu
Také by vám neměla uniknout informace, že se můžete stát členy Pilulka Klubu, který vám umožní další
nákupy se slevami a výhodami v mnohem větší míře, než těm, kdo se k nim zatím nepřidali. Budete sbírat
kredity a nakupovat levněji. Nebude vás to nic stát, stačí se jen zaregistrovat a začít využívat výhody
členství. A nemusíte se bát, že výhodnější je zboží, které chce Pilulka prodat. Nabídka slev se orientuje na
konkrétního zákazníka, nebo aktuální roční období, díky kterému se dá snadno poznat, jestli lidé potřebují
prostředky na posílení imunitního systému, bylinkové čaje, sirupy na kašel, nebo třeba zboží pomáhající při
nepříjemných alergických reakcích na štípnutí hmyzem, kvetoucí stromy a trávy, odpuzují klíšťata nebo
chrání naši pokožku před slunečním zářením a spáleninami.
Zavítejte do Pilulky – esop je propracovaný, přehledný, snadno se v něm zorientují i ti, kdo nakupování
online zatím příliš neznají, nebo jsou věkově starší. Budete zajisté spokojeni a rádi se sem budete vracet,
abyste si nechali poradit nebo si přímo zakoupili to, co potřebujete nebo chcete věnovat někomu z blízkých.
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