
Čtěte pečlivě příbalovou informaci! Správné použití konzultujte se svým lékařem či lékárníkem. Akce platí od 1. 2. do 29. 2. 2020 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

Akční nabídka
 do 29. 2. 2020 

sleva
na doplatek50%*až

 

 
  
 

Hedelix® sirup 

100 ml

Lék k vnitřnímu užití. Použití tohoto tradičního rostlinného 
léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti  

z dlouhodobého použití.

běžná cena ušetříte

166 Kč 42 Kč

124
Kč

Rostlinný léčivý přípravek 
obsahuje hustý extrakt 
z břečťanového listu. 
Podpůrná léčba při kašli 
provázejícím nachlazení.

 

 
  
 

Ambrobene 
15 mg/5 ml

100 ml, sirup

Ambrobene 15 mg/5 ml sirup 100 ml je lék k vnitřnímu užití  
s účinnou látkou ambroxol hydrochlorid.

běžná cena ušetříte

99 Kč 20 Kč

79
Kč

Osvědčený přípravek 
na vlhký kašel účinně 
rozpouští hlen a usnadňuje 
vykašlávání. Sirup vhodný  
i pro děti.

 

 
  
 

Swiss NatureVia® 
Mega Brusinky
50 + 10 cps.

Doplněk stravy

běžná cena ušetříte

419 Kč 40 Kč

379
Kč

Nejsilnější podoba brusinek. 
Postupné uvolňování.  
Na dlouhodobé i akutní 
užívání. Prémiová kvalita  
- maximální síla v 1 kapsli.

V akci také Swiss  
NatureVia® Mega Brusinky 
Akut cps. 15 za 189 Kč.

 

 
  
 

NASIVIN SPRAY 
0,05% nosní sprej

10 ml

Lék k nosnímu podání s léčivou látkou  
oxymetazolin-hydrochlorid. 

běžná cena ušetříte

95 Kč 16 Kč

79
Kč

Rychlá úleva od ucpaného 
nosu – nástup účinku  
do několika sekund.
Pro dospělé a děti od 8 let.

 

 
  
 

Preventan® Quattro 
s citronovou příchutí 

24 tbl.

Doplněk stravy

běžná cena ušetříte

215 Kč 30 Kč

185
Kč

S medvědí silou k akutnímu 
užití. S obsahem patentované 
látky ProteQuine®,  
laktoferinu a vitaminu C  
pro vaši imunitu. Český 
originál na trhu více jak 20 let!

V akci také Preventan® 
Quattro s citronovou  
příchutí 12 tbl. za 129 Kč. 

 

 
  
 

Bioaktivní Q10 Gold 
100 mg

30 cps.

Doplněk stravy s obsahem koenzymu Q10 100 mg v jedné kapsli.

běžná cena ušetříte

675 Kč 76 Kč

599
Kč

Přírodní energie pro zimní 
období, patentovaná 
dánská výroba s vysokou 
vstřebatelností.

 

 
  
 

VICKS SYMPTOMED 
COMPLETE citrón 
10 sáčků

Lék k vnitřnímu užití

běžná cena ušetříte

189 Kč 32 Kč

157
Kč

Uleví při chřipce a nachlazení. 
Léčí bolest hlavy, svalů,  
v krku, horečku, průduškový 
kašel a uvolní ucpaný nos. 

V akci také VICKS 
SYMPTOMED FORTE  
CITRÓN por.plv.sol.10  
za 157 Kč.

 

 
  
 

RAKYTNÍČEK 
želatinky ORIGINÁL
70 ks

Doplněk stravy

běžná cena ušetříte

239 Kč 50 Kč

189
Kč

Skvělá ovocná chuť. Obsahuje  
9 vitaminů a rakytník  
na podporu obranyschopnosti 
organizmu. Bez příměsí  
a konzervantů.

V akci také RAKYTNÍČEK 
multivitaminové želatinky 
s rakytníkem v různých 
příchutích za 189 Kč. 

 

 
  
 

AVILUT® Ginkgo 
Recordati 

90 cps.

Doplněk stravy

běžná cena ušetříte

489 Kč 104 Kč

385
Kč

Doplněk stravy pro péči  
o váš zrak, který díky 
obsahu zinku přispívá  
k udržení normálního  
stavu zraku.

 

 
  
 

ROBITUSSIN 
EXPECTORANS
100 ml, sirup

Robitussin Antitussicum na suchý dráždivý kašel  
(dextrometorfan) a Robitussin Expectorans na odkašlávání 

(guaifenesin) jsou léky  k vnitřnímu užití. 

běžná cena ušetříte

144 Kč 15 Kč

129
Kč

PROTI vlhkému kašli. Léčí 
vlhký kašel a napomáhá 
odkašlávání. Bez cukru.  
Pro děti již od 2 let a dospělé.

V akci také Robitussin 
Antitussicum na suchý 
dráždivý kašel 100 ml  
sirup za 129 Kč. 

 

 
  
 

Apo-Ibuprofen 
400 mg

100 tablet

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofenum.

běžná cena ušetříte

149 Kč 40 Kč

109
Kč

Uleví od bolesti hlavy, 
zad, kloubů i menstruační 
bolesti. Snižuje horečku  
a tlumí projevy zánětu.

 

 
  
 

CURAPROX CS 5460 
ultra soft

3 ks

Zubní kartáček 

běžná cena ušetříte

269 Kč 70 Kč

199
Kč

Zubní kartáček s ultra
jemnými vlákny, velmi
účinně čistí a zároveň je
mimořádně šetrný k dásním.


