
Čtěte pečlivě příbalovou informaci! Správné použití konzultujte se svým lékařem či lékárníkem. Akce platí od 1. 10. do 31. 10. 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.euc.cz

Olynth® HA 0,1 %

nosní sprej, roztok, 10 ml

běžná cena

117 Kč

ušetříte

23 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. 10. 2019

94
Kč

Rychle uvolňuje ucpaný nos. 
Zvlhčuje nosní sliznici díky 
obsahu kyseliny hyaluronové 
ve formě sodné soli.

V nabídce také Olynth®  
0,5 mg/ml a Olynth® 1 mg/ml  
za 74 Kč. Olynth® HA 0,05 %  
za 94 Kč.

Stérimar 
Na ucpaný nos 

50 ml

běžná cena

229 Kč

ušetříte

40 Kč

Zdravotnický prostředek, CE 0459.

189
Kč

Přírodní mořská voda 
v hypertonické koncentraci 
s příměsí mědi.

Uvolní ucpaný nos a díky mědi 
působí protibakteriálně.

Pro dospělé a děti od 3 let, 
těhotné i kojící ženy.

ROBITUSSIN  
ANTITUSSICUM
na suchý dráždivý kašel, 100 ml, sirup 

běžná cena

149 Kč

ušetříte

40 Kč

Robitussin Antitussicum na suchý dráždivý kašel (dextromethorfan) 
a Robitussin Expectorans na odkašlávání (guaifenesin) jsou léky 

k vnitřnímu užití.

109
Kč

STOP suchému kašli!  
Efektivní úleva od suchého 
dráždivého kašle, bez cukru, 
pro děti od 6 let a dospělé.

V nabídce také ROBITUSSIN 
EXPECTORANS na odkašlá-
vání 100 ml, sirup za 109 Kč. 

COLDREX 
Horký nápoj Citron

14 sáčků

běžná cena

195 Kč

ušetříte

46 Kč

Lék k vnitřnímu užití

149
Kč

Pro rychlou úlevu od příznaků 
chřipky a nachlazení. Snižuje 
horečku, odstraňuje bolest 
hlavy a uvolňuje ucpaný nos.

Junior-angin 

24 pastilek

běžná cena

185 Kč

ušetříte

26 Kč

Junior-angin pastilky jsou zdravotnický prostředek.

159
Kč

Expert na bolest v krku u dětí! 
Ulevuje od bolesti v krku, 
zklidňuje podrážděné sliznice.  
Pro děti od 4 let.

V nabídce také Junior-angin 
sirup pro děti 100 ml  
za 185 Kč a Junior Angin  
lízátka 8 ks za 145 Kč.

Bioaktivní Influ-Zinek 

60 pastilek

Doplněk stravy

179
Kč

Pro podporu imunitního 
systému, při bolestech v krku. 
Rozpustné pastilky vhodné 
pro děti od 3 let, těhotné 
a kojící.

ADDITIVA VITAMIN C 
BLUTORANGE
20 šumivých tablet

Léčivý přípravek. Čtěte pozorně příbalový leták.

89
Kč

Při infekcích horních cest 
dýchacích, při chřipkových 
a jiných infekcích.
Vhodný během těhotenství 
a v období kojení.

V nabídce také ADDITIVA 
VITAMIN C ZITRONE, 20 
šumivých tablet za 89 Kč.

Salus Floradix 

250 ml

běžná cena

329 Kč

ušetříte

80 Kč

Doplněk stravy. Není určen jako náhrada pestré stravy.

249
Kč

Doplněk stravy s obsahem 
železa ve formě glukonátu 
železnatého a látek 
přispívajících ke snížení míry 
únavy a vyčerpání.

GYNELLA®  
Intimate Wash 
mycí gel, 200 ml

Kosmetika

105
Kč

Vhodné pro vaši každodenní 
intimní hygienu.Vhodný 
při pocitech: svědění, 
pálení, zarudnutí, napětí, 
nepříjemného zápachu.

GS Mamatest Comfort 10 
Těhotenský test ČR/SK

běžná cena

99 Kč

ušetříte

30 Kč

Zdravotnický přípravek

69
Kč

Rychlé a snadné zjištění 
těhotenství. Pozitivní výsledek 
během první minuty.

V nabídce také GS Mamatest 
10 Těhotenský test 2ks ČR/SK 
za 39 Kč a GS Ovultest  
3v1 ČR/SK za 39 Kč. 

AULIN drm. gel 

100 g

běžná cena

229 Kč

ušetříte

34 Kč

Aulin gel je lék k zevnímu použití, obsahuje nimesulid. Pro dospělé a děti od 
12 let. 

195
Kč

Gel ulevuje od bolesti a otoků 
při úrazech provázených 
výronem i u akutního 
poúrazového zánětu šlach.  

V nabídce také AULIN  
drm. gel 50 g za 135 Kč.

CONDROSULF

400 MG CPS DUR 180

běžná cena

1239 Kč

ušetříte

220 Kč

Lék pro vnitřní užití. Obsahuje chondroitin sulfát. Pro dospělé pacienty.  
Před použitím si pečlivě přečtěte příbalový leták.

1019
Kč

Švýcarský lék s obsahem 
chondroitin sulfátu.
Účinný v léčbě artrózy kolene, 
kyčle a ruky.
Obvykle se užívá po dobu 
3 měsíců.

*

běžná cena

115 Kč

ušetříte

26 Kč

běžná cena

149 Kč

ušetříte

44 Kč

běžná cena

205 Kč

ušetříte

26 Kč

1000 mg 
vitaminu C


