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Allergodil 

oční kapky, roztok 6 ml

Léčivý přípravek k očnímu podání s léčivou látkou azelastin 
hydrochlorid. 

běžná cena ušetříte

189 Kč 50 Kč

139
Kč

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

V nabídce také Allergodil, 
nosní sprej 10 ml za 155 Kč.

Flixonase 

nosní spray, 50 mcg / dávka

Lék k nosnímu užití. Obsahuje flutikason-propionát. 

běžná cena ušetříte

359 Kč 50 Kč

309
Kč

Ulevuje od nosních a očních 
příznaků alergie (kýchání, 
svědění nosu a očí, slzení očí, 
ucpaný nos). 

 

 
  
 

Voltaren Forte 
2.32% gel 

150 g

 Voltaren Forte 20 mg/g gel je lék k vnějšímu použití.  
Obsahuje diclofenacum diethylaminum. 

běžná cena ušetříte

469 Kč 80 Kč

389
Kč

Analgetikum ve formě gelu 
s účinkem na 24 hodin při 
použití 2x denně. Ulevuje od 
bolesti zad, svalů a kloubů. 

Dárek hodinky 
s krokoměrem.

 

 
  
 

Ocuvite LUTEIN Forte

60 + 30 tbl. ZDARMA

Doplněk stravy

běžná cena ušetříte

459 Kč 100 Kč

359
Kč

Ocuvite Lutein Forte 
pro Váš ostrý zrak 
s unikátní formou 
luteinu s postupným 
uvolňováním. 

 

 
  
 

GYNELLA® Silver Caps

10 měkkých vaginálních tobolek

Zdravotnický prostředek

běžná cena ušetříte

339 Kč 50 Kč

289
Kč

Pro podporu léčby 
bakteriálních, plísňových 
a virových vaginálních 
infekcí, unikátní složení 
s antimikrobiálním 
stříbrem. 

 

 
  
 

Hyal-Drop multi 2.0.

oční kapky

Zdravotnický prostředek

běžná cena ušetříte

215 Kč 80 Kč

135
Kč

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

 

 
  
 

Analergin

 30 tbl.

Analergin je léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Obsahuje účinnou 
látku cetirizini dihydrochloridum. 10, 30, 50 a 90 tabletové balení 

Analergin je volně prodejný léčivý přípravek.

běžná cena ušetříte

119 Kč 20 Kč

99
Kč

Pro zmírnění příznaků 
alergické rýmy a chronické 
kopřivky. 

 

 
  
 

Neo-Angin bez cukru 

24 tbl. 

Lék k místnímu užití v ústech a v krku.  
Vitamin C 500 mg je doplněk stravy.

běžná cena ušetříte

179 Kč 30 Kč

149
Kč

Na bolest v krku jednoduše 
Neo-geniální! Léčí bolest 
v krku, dezinfikuje ústní 
dutinu a potlačuje zánět. 

V nabídce také Neo-angin 
bez cukru třešeň a šalvěj. 
Dárek vitamin C 500 mg.  

 

 
  
 

MERIDOL

zubní pasta, 75 ml

Zubní pasta pro ochranu dásní.

běžná cena ušetříte

105 Kč 105 Kč

105
Kč

Podporuje přirozenou 
regeneraci podrážděných 
dásní, inaktivuje zbytky 
bakteriálního plaku  
a chrání před zubním  
kazem. 

 

AKCE 1 + 1 ZDARMA

 

 
  
 

Corega Max Control 
DUOPACK
2x 40 g

Zdravotnický prostředek

běžná cena ušetříte

219 Kč 40 Kč

179
Kč

Výhodné dvojbalení 
Corega s dárkem. Platí 
pro varianty Corega Max 
Control a Corega original. 

V nabídce také Corega 
Original Duopack za 
159 Kč. Dárek kartáček 
zubních náhrad. 

+
+

+

+

VíTE, jAK NA SPRáVNOU 
HYGIENU RUKOU?
Přečtěte si uvnitř letáku



 

 
  
 

Aulin gel 

gel, 100 g

Lék k zevnímu použití, obsahuje nimesulid. 

běžná cena ušetříte

225 Kč 30 Kč

195
Kč

Má protizánětlivý účinek 
a tlumí bolest. K úlevě 
od bolesti, otoků při 
podvrtnutí, vymknutí, 
naražení a při výronech. 

V nabídce také Aulin gel 
50 g za 129 Kč.

 

 
  
 

Ibalgin® gel

gel, 100 g

Ibalgin® gel je volně prodejný lék k vnějšímu použití.  
Obsahuje ibuprofenum. 

běžná cena ušetříte

165 Kč 30 Kč

135
Kč

Ibalgin® gel tlumí bolest, 
zánět, snižuje otok. 
K léčbě poranění svalů 
a kloubů, jako jsou např. 
natažení, zhmoždění.

V nabídce také Ibalgin® 
krém 100 g za 135 Kč. 

 

 
  
 

Colafit 

60 kostiček

Doplněk stravy

běžná cena ušetříte

429 Kč 80 Kč

349
Kč

Čistý krystalický kolagen 
v měkkých, snadno 
polykatelných kostičkách. 
Balení na 2 měsíce. Bez barviv 
a přídavných látek. 

 

 
  
 

GS Condro DIAMANT 

120 tbl. 

Doplněk stravy

běžná cena ušetříte

729 Kč 130 Kč

599
Kč

1 600 mg glukosamin sulfátu 
v denní dávce a DIAMANT 
FORTESCIN®. Vitamin 
C pro tvorbu kolagenní 
sítě kloubních chrupavek 
a menisků.

Zákládní hygiena rukou je jeden z hlavních způsobů, jak zpomalit 
šíření virů, včetně koronaviru COVID – 19 nebo chřipky. Viry se šíří 
kapénkovou infekcí a právě naše ruce jsou obvyklou cestou, jak se 
nakonec kapénky s viry dostanou na naše sliznice. 

Hygieně rukou bychom tedy měli věnovat zvýšenou pozornost. To 
znamená mýt si ruce mýdlem nebo je dezinfikovat speciálním roz-
tokem, většinou na bázi alkoholu. Podle Světové zdravotnické or-
ganizace (WHO) si však až 95 % lidí myje ruce špatným způsobem 
nebo nedostatečnou dobu. Pojďme se tedy podívat, jak na to.

Správná hygiena rukou  
je v boji s viry klíčová 

Zdroj: WHO, EUC a.s.

Kdy si mýt nebo dezinfikovat ruce

•	 	Vždy,	když	přijdeme	domů	(obzvlášť	po	cestě	 
hromadnými dopravdními prostředky);

•	 po	návštěvě	toalety;
•	 před	jídlem	a	přípravou	jídla;
•	 před	a	po	kontaktu	s	nemocným;
•	 po	smrkání,	kýchání	a	kašlání;
•	 po	výměně	plenek;
•	 po	kontaktu	se	zvířetem	či	jeho	exkrementy;
•	 po	vynesení	odpadků;
•	 před	tím,	než	se	rukou	dotýkáme	svého	obličeje.	

Obecně platí, že bychom si ruce měli mýt, pokud jsou viditelně znečištěné a to po dobu 40–60 vteřin. Co se týče eliminace virů, je nejjistější 
ruce vydezinfikovat. 
Postup dezinfekce je stejný s postupem mytí rukou s tím rozdílem, že dezinfekční prostředek se aplikuje na suché ruce a na rozdíl od mýdla 
se nesmývá vodou a neotírá. Pouze se na rukou po aplikaci nechá zaschnout. Proces dezinfekce by měl trvat 20-30 vteřin.

Návod na mytí a dezinfekci rukou

Namočte si ruce vodou 
a aplikujte dostatečné 
množství mýdla.

Zaklesněte prsty a myjte 
hřbet prstů o dlaň druhé 
ruky.

Krouživými pohyby třete dlaněmi 
o sebe. 

Krouživým pohybem třete levý 
palec pravou dlaní. Poté ruce 
vyměňte. 

Pravou dlaní třete hřbet levé ruky 
s propletenými prsty a pak ruce 
vystřídejte.

Sevřete konečky prstů pravé ruky 
v levé dlani a krouživým pohybem 
umyjte. Ruce pak vystřídejte.

Třete dlaň o dlaň s propletenými 
prsty. 

Opláchněte si ruce a důkladně je 
osušte jednorázovým ručníkem, 
který použijte při uzavření 
kohoutku.

Akční nabídka do 30. 4. 2020 
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sleva
na doplatek50 %*až

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.

 

 
  
 

MUCONASAL® PLUS 

nosní spray

Volně prodejný lék k nosnímu použití.  
Obsahuje tramazolini hydrochloridum.

běžná cena ušetříte

115 Kč 26 Kč

89
Kč

Rychle, účinně 
a dlouhodobě uvolní nos 
při rýmě a nachlazení.

 

 
  
 

CELASKON®
500 mg červený pomeranč

3x 10 tbl. 

CELASKON® 500 mg červený pomeranč je volně prodejný lék  
k vnitřnímu užití. Obsahuje acidum ascorbicum. 

běžná cena ušetříte

159 Kč 30 Kč

129
Kč

Zmírňuje a zkracuje 
příznaky chřipky 
a nachlazení. 
Užívá se při zvýšené 
potřebě vitamínu C při 
infekčních onemocněních. 

 

 
  
 

Bioaktivní Karoten 

Rodinné balení + 33 % EXTRA

Doplněk stravy

běžná cena ušetříte

349 Kč 34 Kč

315
Kč

Betakaroten přispívá 
k udržení normálního stavu 
pokožky. 

 

 
  
 

Nasivin® Sensitive 
0,05% 

nosní sprej, roztok

Lék k nosnímu podání, obsahuje léčivou látku  
oxymetazolin hydrochlorid.  

běžná cena ušetříte

119 Kč 30 Kč

89
Kč

Skoncujte s rýmičkou 
o dva dny dříve!
Zabere mimořádně  
rychle – už do 25 sekund. 
Určeno pro děti od 6 let 
a dospělé. 

V nabídce také Nasivin® 
0,05 % sprej za 79 Kč.

 

 
  
 

TEREZIA 
Čaga + reishi a rakytník 

60 kapslí

Doplněk stravy

běžná cena ušetříte

479 Kč 100 Kč

379
Kč

Čaga obohacená o reishi 
a rakytník. Obsahuje 
deklarované množství 
enzymu superoxiddismutázy, 
betaglukanů a vitaminu E.

 

 
  
 

Magnesii Lactici 
0,5 tbl. 

100 tbl.

Lék s účinnou látkou magnesii lactas dihydricus  
k vnitřnímu užití. 

běžná cena ušetříte

125 Kč 20 Kč

105
Kč

Obsahuje 500 mg  
laktátu hořčíku  
pro lepší vstřebávání.
Čistý organický hořčík 
bez příměsí. Vhodný  
pro těhotné a kojící.

 

 
  
 

Stérimar™ 
Nosní hygiena

100 ml

Zdravotnický prostředek, CE 0459.

běžná cena ušetříte

235 Kč 40 Kč

195
Kč

Přírodní mořská voda 
ve spreji. Určeno pro 
každodenní hygienu nosu 
všech věkových kategorií, 
těhotné i kojící ženy. 

V nabídce také Stérimar™ 
Baby Nosní hygiena 100 ml 
za 215 Kč. 

 

 
  
 

WOBENZYM

800 tbl. 

Lék k vnitřnímu užití. 

běžná cena ušetříte

2999 Kč 309 Kč

2690
Kč

Posiluje oslabenou imunitu. 
Urychluje hojení po úrazech 
a operacích.
Působí proti otokům 
a zánětům kloubů. 

 

 
  
 

Swiss NatureVia® 
Sleepnox forte 

30 tbl. 

Doplněk stravy

běžná cena ušetříte

185 Kč 26 Kč

159
Kč

Nenávyková, extra silná 
směs extraktů ze čtyř 
bylin, podporujících 
spánek a zklidnění při 
stresu, podrážděnosti 
a úzkosti. 

 

 
  
 

Stoptussin

100 ml, sirup

Stoptussin sirup je léčivý přípravek k vnitřnímu užití. 

běžná cena ušetříte

115 Kč 20 Kč

95
Kč

Správná volba proti kašli 
díky dvěma účinným 
látkám, tiší dráždivý kašel 
a napomáhá vykašlávání.

 

 
  
 

APO-Lactobacillus 

30 kapslí

Doplněk stravy

běžná cena ušetříte

239 Kč 40 Kč

199
Kč

Komplexní probiotika 
s prebiotiky + 100 mg 
brusinkového extraktu. 
Obsahuje 10 kmenů a 12 
miliard bakterií v kapsli. 

 

 
  
 

GS Koenzym Q10
60 mg 

30 + 30 cps. ZDARMA

Doplněk stravy

běžná cena ušetříte

269 Kč 40 Kč

229
Kč

60 mg  koenzymu Q10 
s vysokou vstřebatelností.
Biotin pro normální 
energetický metabolismus, 
psychickou a nervovou 
činnost. 

V nabídce také GS Koenzym 
Q10 30mg 30 + 30 tbl. 
ZDARMA za 165 Kč. 

Akční nabídka do 30. 4. 2020 

Založte si klientskou kartu ještě dnes 
a čerpejte výhody věrnostního klubu.



Před použitím pečlivě čtěte příbalovou informaci! Správné použití konzultujte se svým lékařem či lékárníkem. Akce platí od 1. 4. do 30. 4. 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 30. 4. 2020 

 

 
  
 

Ibalgin® Rapidcaps 
400 mg 

20 měkkých tobolek

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofenum. 

běžná cena ušetříte

99 Kč 20 Kč

79
Kč

Snadno rozpustné růžové 
měkké tobolky. Při bolesti 
hlavy, zad, svalů, kloubů 
a menstruační bolesti.  

 
  
 

Faktu rct. supp. 

20 rektálních čípků

Léčivý přípravek k rektálnímu podání.

běžná cena ušetříte

159 Kč 40 Kč

119
Kč

Neinvazivní varianta 
léčby hemoroidů , rychle 
zastavuje krvácení, pálení 
a svědění, účinný proti 
bolesti. 

V nabídce také Faktu rct.
ung. 1x 20 g za 89 Kč. 

 

 
  
 

LEROS Natur 
Echinacea Tea Imunita

20x 1,5 g

Doplněk stravy

běžná cena ušetříte

53 Kč 10 Kč

43
Kč

Když spojí síly šípek  
s echinaceou, naše 
imunita zajásá. Funkční 
čaje řady Leros Natur 
jsou 100% přírodní, bez 
umělých látek a aromat.  

V nabídce také další čaje 
řady NATUR. 

 

 
  
 

UROSEPT® 
bylinný čaj

20 sáčků

Doplněk stravy

běžná cena ušetříte

59 Kč 10 Kč

49
Kč

Bylinný čaj se šťávou  
z klikvy velkoplodé 
(kanadská brusinka – 
Vaccinium macrocarpon).

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 Šípka 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 výdejna léčiv a ZP 
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


