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Akční nabídka
 do 31. 3. 2020 

Imunoglukan P4H® 

250 ml, sirup

Vhodný pro dlouhodobou 
podporu imunity, určen pro děti 
v kolektivu ve školce a ve škole, 
též pro alergiky i diabetiky.

V nabídce také Imunoglukan 
P4H® 60 kapslí za 515 Kč. 

Bioaktivní Influ zinek 

60 pastilek

Rozpustné pastilky 
pro imunitu při 
onemocnění horních 
dýchacích cest.  
Pro děti od 3 let, 
těhotné a kojící.

GS Superky probiotika 

30 + 10 cps.

Unikátní komplex 9 odolných 
kmenů bakterií. 21 mld.  
životaschopných mikroorganismů* 
v denní dávce (2 kapsle).

V nabídce také GS Superky 
probiotika cps. 60 + 20 za 345 Kč.

345
Kč

175
Kč

běžná cena ušetříte

419 Kč 74 Kč

běžná cena ušetříte

205 Kč 30 Kč

běžná cena ušetříte

239 Kč 40 Kč

Doplněk stravy obsahující přírodní Imunoglukan® a vitamin C. Doplněk stravy. Obsahuje zinek 2,5 mg, vitamin C 15 mg. Doplněk stravy

Lék k nosnímu podání, obsahuje léčivou látku oxymetazolin hydrochlorid. MUCOSOLVAN® pro dospělé je volně prodejný lék k vnitřnímu užití.  
Obsahuje ambroxoli hydrochloridum. 

Doplněk stravy

Doplněk stravy s obsahem hořčíku a vitaminu B6. Doplněk stravy. *Vitaminy B1, B2, B6, B12 přispívají k normálnímu energetickému 
metabolismu. Vitamin C přispívá k normální funkci imunitního systému.

Doplněk stravy

Kosmetika. Kapsaicinová prohřívací náplast obsahuje kapsaicin. Olfen, gel je léčivý přípravek k zevnímu použití. Obsahuje účinnou látku  
diclofenacum natricum. 

Nosní sprej, suspenze Livostin® k podání do nosu a oční kapky, suspenze Livostin® k očnímu 
podání obsahují levokabastin-hydrochlorid. Držitel registrace: McNeil Healthcare (Ireland) 

Limited, Irsko. Místní zástupce: Johnson & Johnson, s.r.o., Walterovo náměstí 329/1,  
158 00 Praha 5-Jinonice.

KAPRONA 

1 kus, 12 x 18 cm

25
Kč

běžná cena ušetříte

31 Kč 6 Kč

Kapsaicinová hřejivá 
náplast. Použití klouby,  
vazy, šlachy. Relaxace, 
masáž, úleva. 

V nabídce také Kaprona 
XXL kapsaicinová prohřív. 
náplast 13 x 30,5 cm za 39 Kč.

Olfen, gel

100 g gelu

159
Kč

běžná cena ušetříte

189 Kč 30 Kč

Rychle a účinně 
ulevuje od bolesti 
zad, svalů a kloubů. 
S příjemným 
chladivým efektem.

Livostin®

10 ml, nosní sprej, suspenze

139
Kč

běžná cena ušetříte

199 Kč 60 Kč

Celoroční i sezónní příznaky 
alergické rinitidy. Téměř 
okamžitá úleva. Cílené 
působení v místě obtíží.

V nabídce také Livostin®, 
4 ml, oční kapky, suspenze 
za 139 Kč.

Magne B6 Forte tablety

50 tbl.

149
Kč

běžná cena ušetříte

189 Kč 40 Kč

Tablety obsahují citrát 
hořčíku pro účinné doplnění 
hořčíku. Hořčík a vitamin 
B6 přispívají ke snížení 
míry únavy a vyčerpání 
a k normální psychické 
činnosti.

Centrum A-Z

100 tbl. 

449
Kč

běžná cena ušetříte

619 Kč 170 Kč

Kompletní multivitamin 
s minerály a stopovými 
prvky. Pro podporu energie 
a imunity*, bez lepku  
a bez cukru.

V nabídce také Centrum 
Silver 100 tbl. za 469 Kč.

Swiss NatureVia® Omega 3 
One a Day 

60 cps.

295
Kč

běžná cena ušetříte

335 Kč 40 Kč

Omega-3 mastné kyseliny ve 
vysoké dávce pro maximální 
účinek na zdraví srdce, zraku 
a mozku jen s 1 kapslí denně! 

Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus

15 ml, nosní sprej

89
Kč

běžná cena ušetříte

109 Kč 20 Kč

Uvolní ucpaný nos během 
několika minut a až na 12 hodin. 
Extrakt Aloe vera pečuje  
o sliznici nosní dutiny.

MUCOSOLVAN® pro dospělé

100 ml, sirup

109
Kč

běžná cena ušetříte

129 Kč 20 Kč

Ulehčuje vykašlávání, uvolňuje 
zahlenění a zmírňuje kašel. Bez 
cukru a alkoholu s jahodovou 
příchutí.

V  nabídce také MUCOSOLVAN® 
long effect za 125 Kč.

TEREZIA Černý česnek

60 kapslí

359
Kč

běžná cena ušetříte

419 Kč 60 Kč

Česnek pomáhá regulovat 
hladinu cholesterolu 
a lipidů v krvi. Bez zápachu 
a palčivé chuti. Nedráždí 
sliznice žaludku. 

* množství odpovídá 
okamžiku výroby199

Kč



Akční nabídka do 31. 3. 2020 

ACYLPYRIN®, tablety – registrovaný léčivý přípravek k vnitřnímu užití.  
Perorální podání. Jedna tableta obsahuje acidum acetylsalicylicum 500 mg. 

Doplněk stravy s obsahem extraktu z kořene echinacea a selenu. Zdravotnický prostředek. Obsahuje směs 10 přírodních extraktů: mj. světlík lékařský 
(Euphrasia officinalis), měsíček lékařský (Calendula officinalis).

Tantum Verde, Tantum Verde Mint a Tantum Verde Spray obsahuje benzydamin 
hydrochlorid. Lék k místnímu užití v ústech a krku.

Doplněk stravy. Obsahuje propolis, vitamin C, zinek. Tantogrip citrón, Tantogrip pomeranč obsahují paracetamol a phenylephrin  
hydrochlorid. Lék k vnitřnímu užití.

Acylpyrin®
500 mg 

Echinaceové kapky Imunit PSÍ SÁDLO Medical Dr. Weiss 

Tantum Verde Mint orm.
pas. 20x 3 mg

Tantum Natura  
Orange & Honey   

Tantogrip pomeranč 
600 mg/10 mg

10 tbl.

Lék při chřipce 
a nachlazení. Snižuje 
horečku, ulevuje 
od bolesti hlavy, 
kloubů a svalů 
provázející chřipková 
onemocnění.

100 ml

Díky extraktu z kořene 
echinacea a selenu přispívá 
k obranyschopnosti organismu. 

75 ml

Rychle, šetrně a účinně 
pomáhá při kašli, rýmě 
a nachlazení. Obsahuje 
hydratační přísady pečující 
o citlivou pokožku.

20 pastilek

Léčí zánět, ulevuje  
od bolesti, působí proti 
bakteriím. Pro dospělé  
a děti od 6 let.

V nabídce také ostatní 
formy a příchutě.

15 pastilek

Propolisové pastilky 
na podrážděný krk 
s vitaminem C a zinkem 
pro normální funkci 
imunitního systému. 

V nabídce také Tantum 
Natura Lemon & Honey.

10 sáčků

Horký i studený nápoj.  
Do 20 minut ulevuje  
od příznaků chřipky  
a nachlazení – horečka, 
bolest hlavy, ucpaný nos  
a bolest svalů.

V akci také Tantogrip citrón. 

29
Kč

běžná cena ušetříte

39 Kč 10 Kč

175
Kč

běžná cena ušetříte

205 Kč 30 Kč

199
Kč

běžná cena ušetříte

239 Kč 40 Kč

129
Kč

běžná cena ušetříte

159 Kč 30 Kč

85
Kč

běžná cena ušetříte

99 Kč 14 Kč

129
Kč

běžná cena ušetříte

159 Kč 30 Kč

„Mám rýmu a kašel, asi to bude chřipka.” Zejména v tomto období slýcháváme podobnou větu velmi často. Ve skutečnosti 
však lidé trpí spíše nachlazením nežli chřipkou. Obě nemoci bývají zaměňovány i přesto, že společné mají pouze některé pří-
znaky. Chřipka má daleko intenzivnější průběh a na rozdíl od běžného nachlazení může být i nebezpečná.

Nachlazení versus chřipka – není to totéž

Nachlazení začíná bolestí v krku
Škrábání a nepříjemná bolest v krku bývá prvním příznakem počí-
najícího nachlazení. Po pár dnech se vytratí, aby ji vystřídal ucpaný 
nos a intenzivní kýchání.

Mezi další příznaky patří mírný suchý kašel a občas se může obje-
vit lehce zvýšená teplota (37–37,9 °C), horečka je v tomto případě 
výjimečná. Nachlazení propuká rychle a trvat může až 7 dní. Jeho 
charakter je však mírnější než u chřipky.

Chřipku doprovází vysoká horečka
Pokud znáte příznaky obou nemocí, chřipku si s nachlazením ne-
můžete splést. Základním příznakem je vysoká horečka (38–40 °C) 
doprovázená intenzivními bolestmi hlavy, šíje, zad, nohou a klou-
bů, objevit se může světloplachost, zimnice a třes. Nejtěžší období 
nemoci obvykle trvá 2 až 4 dny a následující 2 až 3 týdny nemocný 
pociťuje zvýšenou únavu.
Během prvních dnů se objeví vodnatá rýma a později hustý hlen, 
někdy se přidá pálení v krku a intenzivní suchý a dráždivý kašel. 
Chřipku se v žádném případě nevyplácí ignorovat. Pokud se do-
staví komplikace (např. zánět průdušek, hrtanu, středního ucha, 
kloubů, svalů, srdce či nervové soustavy) může být zdraví velmi ne-
bezpečná.

Pozor na nadměrné užívání kapek do nosu
Rýma obvykle doprovází jak nachlazení, tak i chřipku. Nezbytnou 
součástí výbavy se v ten moment stávají kapky či spreje do nosu, 
které pomáhají uvolnit ucpaný nos.

Při užívání nosních kapek doporučujeme  
dodržovat následující pravidla:

 1. Před aplikací nosních kapek použijte  
mořskou vodu na vyčištění nosu.

 2. Každý den aplikujte maximálně 1 dávku  
3x denně (do každé nosní dírky).

 3. Nepoužívejte nosní kapky déle než 5–7 dní  
u dospělých a nejvýše 3 dny u dětí.

 4. Znovu nosní kapky použijte až několik dní  
po přerušení či ukončení léčby.

Dlouhodobější užívání nosních kapek způsobuje rozvoj chronické-
ho zduření nosní sliznice, což je příčinou neustálého pocitu ucpa-
ného nosu. Nosní sliznice tím může být trvale poškozená.

Postup odvykání užívání nosních kapek a sprejů je nazýván  
„dírková metoda”. Zatímco do jedné nosní dírky se aplikuje použí-
vaný přípravek, do druhé se aplikuje hypertonická mořská voda. 
Po týdnu je hypertonická voda aplikována do obou nosních dírek, 
čímž se postupně docílí úplného vysazení nosních kapek.

S přípravky na nachlazení vám pomohou v lékárnách naše odbor-
ně vyškolené farmaceutické asistentky. Trpíte-li však opravdu vy-
sokými horečkami, silnými bolestmi v krku nebo bolestmi na plicích, 
určitě vyhledejte svého praktického lékaře.

Zdroj: EUC Lékárny
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Doplněk stravy Doplněk stravy Doplněk stravy. Obsahuje kozlík lékařský.

Doplněk stravy Zdravotnický prostředek Reklama na léčivý přípravek. Oční kapky, roztok obsahují tetryzolin-hydrochlorid  
a jsou k očnímu podání. Držitel registrace: McNeil Healthcare (Ireland) Limited. Místní 
zástupce: Johnson & Johnson, s.r.o., Walterovo náměstí 329/1, 158 00 Praha 5-Jinonice

Kosmetika Doplněk stravy. Obsahuje d-manózu. Fenolax je léčivý přípravek pro vnitřní užití. Není vázán na lékařský předpis. 
Obsahuje bisakodyl. 

Reklama na léčivý přípravek. Orální sprej, roztok obsahuje nikotin  
a je k podání do úst. Držitel registrace: McNeil AB, SE. Místní zástupce:  

Johnson & Johnson, s.r.o., Walterovo náměstí 329/1, 158 00 Praha 5-Jinonice

Kosmetický přípravek. Obsahuje konopný extrakt, majoránku, grepová semínka. Kosmetický přípravek

GS Vitamin C500 + šípky Swiss NatureVia® 
Vitamin D3-Efekt 1000 I.U. 

NEOSPAN forte 

Swiss NatureVia® 
Ostropestřec forte Hyal-Drop multi 2.0. Visine Classic 

GYNELLA® Intimate Wash Blokurima URO+ 
2 g d-manózy 

FENOLAX 5MG 

Nicorette® Spray  
1 mg/dávka 

Cannaderm Capillus  
šampon proti lupům NEW Rybilka NEO® 

100 + 20 tbl.
Vitamin C podporuje imunitu. 
Navíc je obohacen o šípky. 
Unikátní tableta TIME-RELEASE 
zajišťující postupné uvolňování.

V nabídce také GS Vitamin 
C1000 + šípky tbl. 100 + 20  
za 205 Kč.

90 tbl.
„Sluneční vitamin“. Vhodná 
podpora pro imunitní systém, 
kosti a zuby. Denní dávka v 1 malé, 
snadno polknutelné tabletce. 

V  nabídce také Swiss NatureVia® 
Vitamin D3-Efekt KIDS tbl. 60  
za 145 Kč.

45 tobolek
Pomáhá s usínáním, 
omezuje předčasné 
probouzení (extra 
silná dávka kozlíku 
lékařského a další 
rostlinné extrakty).

200 ml, mycí gel

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

30 sáčků

Podporuje normální funkci 
močových cest. Číslo 1 
v České republice.

V nabídce také Blokurima  
2 g d-manózy 30 sáčků  
za 339 Kč.

30 tbl.

Při akutní zácpě způsobené 
při cestování, při zácpě 
související s poklesem 
celkové aktivity organismu.

135
Kč

běžná cena ušetříte

165 Kč 30 Kč

125
Kč

běžná cena ušetříte

145 Kč 20 Kč

199
Kč

běžná cena ušetříte

229 Kč 30 Kč

115
Kč

běžná cena ušetříte

169 Kč 54 Kč

375
Kč

běžná cena ušetříte

499 Kč 124 Kč

65
Kč

běžná cena ušetříte

81 Kč 16 Kč

60 cps.

200 mg silymarinu pro 
detoxikaci jater a celého 
organismu. Silný a účinný. 
Prémiová kvalita - 
maximální síla v 1 kapsli.

10 ml, oční kapky

Účinná pomoc pro  
vaše podrážděné oči.  
Bez konzervantů.  
Možné užívat až 6 měsíců 
od otevření.

15 ml, oční kapky, roztok

Rychlá a dlouhotrvající 
úleva od zarudnutých očí. 
Rychlý nástup účinku již  
za několik minut. 

13,2 ml, orální sprej, roztok

Zbavte se závislosti na 
kouření. Rychlá úleva od 
chuti na cigaretu a nutkání 
kouřit. Neobsahuje cukr. 

V nabídce také Nicorette® 
Spray s příchutí lesního ovoce 
1 mg/dáv. 1x 13,2 ml za 409 Kč. 

150 ml

Účinný šampón v boji 
s lupy; obsahuje konopný 
extrakt s majoránkou 
a grepovými semínky.

100 ml

Dětská mast k péči 
o pokožku se sklonem 
k opruzeninám.
Zklidňuje 
podrážděnou 
pokožku. Bez 
konzervantů 
a parfemace.

245
Kč

běžná cena ušetříte

279 Kč 34 Kč

149
Kč

běžná cena ušetříte

215 Kč 66 Kč

109
Kč

běžná cena ušetříte

129 Kč 20 Kč

409
Kč

běžná cena ušetříte

495 Kč 86 Kč

249
Kč

běžná cena ušetříte

279 Kč 30 Kč

99
Kč

běžná cena ušetříte

129 Kč 30 Kč

Běžné prodejní ceny se mohou v jednotlivých lékárnách lišit. Běžnou cenou se rozumí Průměrná aktuální cena příslušného přípravku v lékárnách  
dle zveřejněných údajů Ministerstva zdravotnictví ČR, www.mzcr.cz, zaokrouhlená na celé Kč, případně cena vyplývající z informací  

a sdělení výrobce/dovozce. Za takováto sdělení neneseme zodpovědnost.



Čtěte pečlivě příbalovou informaci! Správné použití konzultujte se svým lékařem či lékárníkem. Akce platí od 1. 3. do 31. 3. 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 31. 3. 2020 

Doplněk stravy. Neslouží jako náhrada pestré a vyvážené stravy.

Vibovit Dino

Kosmetický přípravek. Obsahuje panthenol.

Bepanthen® Baby mast 

Doplněk stravy. Pro období kojení. 

Femibion 3 Kojení 

50 ks želé

159
Kč

běžná cena ušetříte

179 Kč 20 Kč

Želé multivitaminy pro děti 
s ovocnou příchutí obsahující 
komplex 10 vitaminů 
a minerálů. 

V nabídce také Vibovit Farma 
50 ks želé za 159 Kč a Vibovit 
Imunity 50 ks želé za 169 Kč.

100 g

279
Kč

běžná cena ušetříte

329 Kč 50 Kč

Pomáhá chránit 
zadeček před vznikem 
opruzení. Vhodný  
k ošetření bradavek 
po kojení. Každodenní 
jemná péče i pro tu 
nejcitlivější pokožku. 
Bez parfemace  
a umělých konzervantů.

28 tbl. + 28 tob.

499
Kč

běžná cena ušetříte

589 Kč 90 Kč

Novinka vyvinutá speciálně  
pro období kojení. Obsahuje mj. 
aktivní folát Metafolin®, vitamin 
D3, lutein, DHA a cholin. 

V  nabídce také Femibion 1  
Plánování a 1. trimestr tbl. 28  
za 299 Kč a Femibion 2 Těho- 
tenství tbl. 28 + tob. 28 za 499 Kč.

Seznam lékáren

EUC Lékárna
Hradec Králové
Bratří Štefanů 895
500 03 Hradec Králové

EUC Lékárna Kladno
Huťská 211
272 80 Kladno

EUC Lékárny Liberec
Klášterní 117/2
460 05 Liberec

Slevolékárna
Pražská 36/152
460 01 Liberec

Lékárna v Ušáku
Wellnerova 1215/3
779 00 Olomouc

EUC Lékárna 
Ostrava
Opavská 962/39
708 68 Ostrava

EUC Lékárny 
Pardubice
Karla Šípa 282
530 09 Pardubice

Lékárna Vektor
Rokycanova 2798
530 02 Pardubice

EUC Lékárna 
Plzeň
Denisovo nábřeží 4
301 00 Plzeň

EUC Lékárny Praha
Kartouzská 204/6
150 00 Praha 5

Majerského 21/2038
149 00 Praha 11

Opatovská 1763/11
149 00 Praha 11

Nonstop lékárna
Plaňanská 573/1
108 00 Praha 10 

Počernická 699/62e
108 00 Praha 10

Nonstop lékárna
Šustova 1930/2
148 00 Praha 11 

Canadian Medical  
V Parku 2308/8
140 00 Praha 4

EUC Lékárna
České Budějovice
Matice školské 1786/17
370 01 České Budějovice

EUC Lékárna 
Chrást
Čsl. legií 599
330 03 Chrást

EUC Lékárna
Frýdlant
V Úvoze 860
464 01 Frýdlant

EUC Lékárna 
Přelouč
Libušina 1379
535 01 Přelouč

EUC Lékárna  
Slaný
Smetanovo náměstí 1358
274 01 Slaný

EUC Lékárna
Ústí nad Labem
Masarykova 2000/92
400 01 Ústí nad Labem

EUC Lékárna Zlín
třída Tomáše Bati 5135
760 01 Zlín

České Budějovice

Plzeň

Chrást

PřeloučPraha 7×

Ústí nad Labem

Hradec králové

Liberec 2×

Slaný

Kladno

Pardubice 2×

Frýdlant

Zlín

Ostrava

Olomouc


