
Čtěte pečlivě příbalovou informaci! Správné použití konzultujte se svým lékařem či lékárníkem. Akce platí od 1. 7. do 31. 8. 2019 nebo do vyprodání
zásob, v běžnou pracovní dobu. *Sleva až 50 % na doplatek platí u léků hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Slevu z doplatku lze poskytnout až do výše povolené
regulované obchodní přirážky lékárny. Výši slevy lze ověřit na účtence. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme. Více informací v lékárně nebo na www.eucklinika.cz

Olynth® 0,1 %
nosní sprej, roztok

10 ml

běžná cena

89 Kč

ušetříte

10 Kč

Nosní sprej, roztok obsahuje xylometazolin-hydrochlorid a je k nosnímu 
podání. Držitel registrace: McNeil Healthcare (Ireland) Limited, Irsko. 

Reklama na léčivý přípravek.

Akční nabídka 
do 31. 8. 2019

79
Kč

RYCHLÁ ÚLEVA OD RÝMY
Uvolnění ucpaného nosu, 
uvolnění vedlejších nosních 
dutin, nástup účinku již od 
5 minut.

V nabídce také  
Olynth® 0,05 %, nosní sprej, 
roztok 10 ml za 79 Kč.

Allergodil oční kapky

1 x 6 ml 0,5%; oph gtt sol 

běžná cena

157 Kč

ušetříte

28 Kč

Allergodil oční kapky, oční kapky, roztok a Allergodil 1 mg/ml, nosní sprej, 
roztok jsou léčivé přípravky k očnímu a nosnímu podání s léčivou látkou 

azelastin hydrochlorid.

129
Kč

Léčí příznaky alergického 
zánětu spojivek jako 
zarudnutí, svědění nebo slzení 
očí, včetně příznaků zánětu 
nosní sliznice.

V nabídce také Allergodil 
nosní sprej za 149 Kč.

Bioaktivní Selen+ 
Zinek Forte
60 tbl.

běžná cena

365 Kč

ušetříte

50 Kč

Doplněk stravy

315
Kč

Pro imunitní systém a zdravé 
vlasy, nehty a kůži. Přispívá ke 
správné funkci štítné žlázy.

Sudocrem®

125 g

běžná cena

165 Kč

ušetříte

21 Kč

Kosmetický přípravek

144
Kč

Krém na opruzenou pokožku. 
Zklidňuje začervenalou 
a podrážděnou pokožku, 
podporuje její regeneraci, 
chrání před drážděním.

V nabídce také ostatní 
velikosti Sudocrem.

Imodium® Rapid 2 mg

6 tablet dispergovatelných v ústech

běžná cena

101 Kč

ušetříte

17 Kč

Tablety rozpustné v ústech a tvrdé tobolky obsahují loperamid-hydrochlorid 
a jsou k perorálnímu podání. Držitel registrace: McNeil Healthcare (Ireland) 

Limited, Irsko. Reklama na léčivý přípravek.

84
Kč

OKAMŽITÁ POMOC PŘI 
PRŮJMU Není nutné zapíjet 
vodou. K léčbě akutního 
a chronického průjmu. 

V nabídce také Imodium® 
tvrdé tobolky.

APO-Lactobacillus 

30 cps.

Doplněk stravy

209
Kč

Probiotika s prebiotiky 
doplněná o 100 mg 
brusinkového extraktu. 
Obsahuje 10 kmenů 
a 12 miliard bakterií v kapsli.

Psilo-balsam

50 g gel

Volně prodejný lék k vnějšímu užití

149
Kč

Chladivý gel zklidní svědění 
a pálení kůže při 
bodnutí hmyzem, 
alergických projevech kůže 
a přílišném slunění.

V nabídce také  
Psilo-balsam 20 g  
za 85 Kč.

Rychloobvaz COSMOS  
Dětská náplast s KRTKEM

16 ks

běžná cena

65 Kč

ušetříte

10 Kč

Zdravotnický prostředek

55
Kč

Vodědodolná, veselá náplast 
s krtečkem vrátí dětem brzy 
úsměv na tvář. K dostání 
dělená ve třech velikostech.

V nabídce také další druhy  
Rychloobvaz COSMOS 
Voděodolná za 42 Kč.

GYNELLA Silver Caps

10 měkkých vaginálních tobolek

TIAB komplex - patentované složení na bázi stříbra pro podporu léčby při 
bakteriálních, plísňových a virových vaginálních infekcích. Zdravotnický 

prostředek.

299
Kč

Podpora léčby při 
bakteriálních, plísňových 
vaginálních infekcích, 
podpora léčby pooperačních  
a poporodních hojení.

Femibion® 2 s vit. D3

30 + 30 tbl.

běžná cena

585 Kč

ušetříte

86 Kč

Doplněk stravy

499
Kč

Femibion® 2 s vit. D3
Od 13. týdne těhotenství.
Obsahuje aktivní folát 
Metafolin® + DHA
+ vitamin D3 pro imunitu 
a kosti.

V nabídce také Femibion® 1 
s vit. D3 30 tbl. za 299 Kč.

Vitamín E 200

60 cps.

běžná cena

81 Kč

ušetříte

12 Kč

Doplněk stravy

69
Kč

Vitamín E přispívá k ochraně 
buněk před oxidativním 
stresem.

V nabídce také  
Vitamín E 100 mg  
cps. 50 za 45 Kč.

DIAMizin Gurmar

50 cps.

běžná cena

239 Kč

ušetříte

30 Kč

Doplněk stravy

209
Kč

Přispívá k udržení normální 
hladiny cukru v krvi1, snižuje 
chuť na sladkosti, čímž 
přispívá k redukci váhy1.
S obsahem 1Gymnema 
sylvestre.

*

běžná cena

169 Kč

ušetříte

20 Kč

běžná cena

399 Kč

ušetříte

100 Kč

běžná cena

249 Kč

ušetříte

40 Kč


