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TEREZIA Hlíva ústřičná
+ lactobacily

60 + 60 kapslí zdarma

doplněk stravy

běžná cena ušetříte

429 Kč 44 Kč

385
Kč

Hlíva s deklarovaným 
obsahem betaglukanů  
od českého výrobce.  
Šípek podporuje imunitu. 
Bez příměsí a konzervantů.

 

 
  
 

PARALEN® GRIP
chřipka a bolest

24 tbl. 

PARALEN® GRIP chřipka a bolest je volně prodejný lék 
k vnitřnímu užití.

běžná cena ušetříte

139 Kč 20 Kč

119
Kč

Odstraňuje příznaky chřipky 
a nachlazení: horečka, 
ucpaný nos, bolest hlavy, 
bolest v krku.  

V akci také PARALEN® GRIP 
chřipka a kašel  24 tbl.

 

 
  
 

Oscillococcinum® 

30 dávek

Oscillococcinum® je homeopatický léčivý přípravek k vnitřnímu 
užití. Obsahuje Anas barbariae, hepatis et cordis extractum 200 K.

běžná cena ušetříte

699 Kč 100 Kč

599
Kč

Prevence na 30 týdnů. 
Prevence a léčba chřipkových 
stavů. Bez věkového omezení, 
může se užívat během 
těhotenství a kojení. 

V akci také  
Oscillococcinum®  
6 dávek za 175 Kč. 

 

 
  
 

Coldrex MaxGrip
Citron

10 sáčků

lék k vnitřnímu užití

běžná cena ušetříte

185 Kč 20 Kč

165
Kč

Odstraňuje příznaky 
chřipky a nachlazení.  
Díky paracetamolu snižuje 
horečku, odstraňuje bolest 
hlavy, bolest v krku.  

V akci také Coldrex 
MaxGrip lesní ovoce  
10 sáčků a Coldrex  
tablety za 129 Kč.

 

 
  
 

Ibalgin® 400

48 tbl. 

Ibalgin® 400 je volně prodejný lék k vnitřnímu užití.  
Obsahuje ibuprofenum.

běžná cena ušetříte

95 Kč 20 Kč

75
Kč

Ibalgin® 400  
s protizánětlivým účinkem. 
Pomáhá při bolesti hlavy, 
zubů, zad, svalů, kloubů  
a menstruační bolesti.  

 

 
  
 

MUCONASAL® PLUS
nosní sprej, roztok

10 ml

MUCONASAL® PLUS  je volně prodejný lék k nosnímu použití. 
Obsahuje tramazolini hydrochloridum.

běžná cena ušetříte

115 Kč 20 Kč

95
Kč

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

Nyní k nákupu: 
Muconatural complete 
sirup proti kašli za 0,01 Kč.

 

 
  
 

ACC® LONG
600 mg šumivé tablety

20 tbl.

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou acetylcystein.

běžná cena ušetříte

205 Kč 26 Kč

179
Kč

Léčí vlhký kašel.  
Stačí 1 tableta 1x denně.  
Rozpouští hustý hlen  
v dýchacích cestách  
a usnadňuje jeho 
vykašlávání.

V akci také ACC® LONG  
600 mg šumivé tablety,  
10 tbl. za 119 Kč.

 

 
  
 

Vibovit Imunity

50 ks

Doplněk stravy. Neslouží jako náhrada pestré a vyvážené stravy.

běžná cena ušetříte

185 Kč 36 Kč

149
Kč

Želé multivitaminy pro děti 
s příchutí černého bezu 
s komplexem 11 vitamínů 
a minerálů. S vysokým 
obsahem vitaminů D a C.

V nabídce také Vibovit  
Dino a Vibovit Farma. 

 
  

 

 

 
  

 

 

CELASKON®
long effect 500 mg

60 tobolek

CELASKON® long effect je volně prodejný lék k vnitřnímu užití. 
Obsahuje acidum ascorbicum.

běžná cena ušetříte

215 Kč 40 Kč

175
Kč

Zmírňuje a zkracuje 
příznaky chřipky 
a nachlazení. S postupným 
uvolňováním vitamínu C 
až 12 hodin pro jeho lepší 
vstřebávání.

Preventan® Clasic

90 tbl. 

doplněk stravy

běžná cena ušetříte

459 Kč 94 Kč

365
Kč

Aktivní podpora imunity 
přímo v dutině ústní (cucavé 
tablety). Patentovaná látka 
ProteQuine® s vitaminem C 
pro normální funkci imunity.
Určen k dlouhodobému 
užívání.  

V akci také Preventan®  
Junior tbl. 90 pro děti  
od 3 let. 

+

PREVENCI CHřIPKy 
řEšTE NyNí!

více informací 
uvnitř letáku



 

 
  
 

Wobenzym

800 tbl. 

lék k vnitřnímu užití

běžná cena ušetříte

2 999 Kč 210 Kč

2 789
Kč  

 
  
 

Bioaktivní Influ-Zinek

60 cucavých pastilek

doplněk stravy

běžná cena ušetříte

199 Kč 24 Kč

175
Kč

Přispívá ke správné 
funkci imunity horních 
cest dýchacích, vhodné 
pro děti od 3 let, těhotné 
a kojící.

 

 
  
 

GS Extra Strong  
Multivitamin 
60 + 60 tbl.

doplněk stravy

běžná cena ušetříte

399 Kč 44 Kč

355
Kč

Komplexní vyvážené složení 
vitaminů, minerálů a dalších 
aktivních látek. STRONG 
KOMPLEX – extra dávka vit. 
C, lutein, activin, echinacea. 

V akci také GS Extra Strong 
Multivitamin 30 + 10 tbl.  
za 149 Kč.

 

 
  
 

Pharmaton® WOMAN 

 a MAN Energy 30+
30 tbl. 

doplněk stravy

běžná cena ušetříte

235 Kč 50 Kč

185
Kč

Doplňky stravy se 
speciálním složením, které 
odpovídá specifickým 
potřebám mužského nebo 
ženského organismu.

Posiluje oslabenou imunitu.
Pomáhá při opakovaných 
zánětech dýchacích cest 
bakteriálního i virového 
původu.

Autor: Mgr. Ondřej Šimandl, EUC Lékárna Praha

Akční nabídka do 31. 10. 2020 

Chřipka přichází náhle.  
Na prevenci je čas už nyní!

Zejména v podzimních a zimní měsících se 
každoročně setkáváme s celou řadou infekcí, 
chřipku nevyjímaje. Za chřipku máme ale někdy 
tendenci označovat i běžné nachlazení, je však 
důležité tyto choroby rozlišovat. Jak tedy poznáte, 
že máte skutečnou chřipku? A dá se jí předcházet?

Chřipka je virové onemocnění vyskytující 
se po celém světě. V mírném podneb-
ném pásu se rozšiřuje obvykle během 
chladnějších měsíců, v České republice 
vrcholí epidemie v období od ledna do 
března. Nemoc se přenáší kapénkami 
a šíří se tedy vzduchem, zejména při kašli 
či kýchání nemocného, ale i prostým do-
tekem nebo při běžném blízkém kontaktu 
s nemocným.

Jenom chřipka?!

Během chřipkové epidemie v prvním 
čtvrtletí roku chřipka dominuje respi-
račním onemocněním. Každoročně se jí 
v České republice nakazí kolem milionu 
osob. Obvykle mívá celkem mírný prů-
běh a snad i proto bývá podceňována, 
přecházena a nevěnuje se jí dostatečná 
prevence. U mnohých pacientů však vede 
k závažnějším problémům a zhruba 1 500 
osob ročně v souvislosti s chřipkou zemře. 
Většinou se ale nejedná o úmrtí přímo na 
chřipku, ale v důsledku fatálního zhoršení 
chronického onemocnění. Těžším průbě-
hem nemoci jsou nejvíce ohroženi zejmé-
na lidé s jiným chronickým onemocněním 
(onemocněním srdce, ledvin, plic, cukrov-

kou apod.) či oslabenou imunitou, osoby 
starší 65 let, těhotné ženy a nejmenší děti.

Chřipku poznáte podle horečky, bolesti 
svalů a suchého dráždivého kašle

Příznaky chřipky přicházejí náhle. Proje-
vuje se horečkou, zimnicí, bolestí hlavy, 
svalů a kloubů, malátností a později i su-
chým kašlem.
V současné době komplikuje identifikova-
telnost chřipky infekce koronavirem, který 
se vyznačuje stejnými nebo velmi podob-
nými příznaky. Při těchto obtížích se proto 
vždy obracejte na svého praktického 
lékaře, eventuálně kontaktujte krajskou 
hygienickou stanici.

Potlačit příznaky chřipky pomohou  
i volně prodejné léky

Základem léčby běžného průběhu chřipky 
je klidový režim, dostatečný přísun tekutin 
a doplňování vitamínů ovocem, zeleninou 
či doplňky stravy. Užíváním vhodných léků 
lze docílit významného zmírnění jednot-
livých projevů chřipky. Nejčastěji mezi ně 
patří paracetamol a ibuprofen určené 
k tišení bolesti a snížení horečky, dále 

léčiva potlačující kašel nebo naopak, při 
zahlenění, podporující odkašlávání.

Prevencí jsou očkování, vitamíny  
i správné hygienické návyky

Nejlepší je samozřejmě se chřipce zcela 
vyhnout. Nejúčinnější ochranou je očkování, 
které výrazně snižuje riziko onemocnění 
i závažnost jejího průběhu. Ochranný úči-
nek očkovací látky nastupuje po 2–3 týd-
nech, proto se doporučuje očkování provést 
ještě před začátkem chřipkové epidemie.
Kromě očkování existuje řada režimových 
opatření napomáhajících chřipce předejít. 
Riziko nákazy snižuje zdravý životný styl 
(aktivní pohyb, dostatečný přísun tekutin, 
kvalitních potravin i vitamínů a důkladný 
odpočinek) a správné hygienické návyky, 
jako je například časté mytí rukou, použí-
vání jednorázových kapesníků, pravidel-
ná desinfekce předmětů denní potřeby 
nebo pravidelné větrání místnosti. Během 
epidemie je vhodné omezovat pohyb na 
místech se zvýšenou koncentrací osob, 
eventuálně dodržovat v takových situa-
cích bezpečný odstup a používat ochran-
né pomůcky jako jsou například roušky. 
Chráníme tak sebe i své okolí. 



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.

 

 
  
 

GS Superky probiotika 

30 + 10 cps.

doplněk stravy *Uvedené množství odpovídá okamžiku výroby.

běžná cena ušetříte

249 Kč 44 Kč

205
Kč

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

V akci také GS Superky 
probiotika 60 + 20 cps.  
za 359 Kč.

 

 
  
 

STODAL® sirup

200 ml

Stodal® je léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Použití tohoto 
tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně  

na zkušenosti z dlouhodobého použití. 

běžná cena ušetříte

179 Kč 24 Kč

155
Kč

Zklidní suchý kašel, uleví 
od vlhkého kašle. Tradiční 
rostlinný léčivý přípravek, 
rodinné balení 200 ml.  

 

 
  
 

Soledum® 200 mg  
enterosolventní měkké tobolky

20 tobolek

Soledum® enterosolventní měkké tobolky je registrovaný lék  
s účinnou látkou cineolum. K vnitřnímu užití.

běžná cena ušetříte

195 Kč 26 Kč

169
Kč

Expert na zánět průdušek. 
Rozpouští usazený hlen, 
usnadňuje namáhavé 
vykašlávání a ulevuje od 
akutního zánětu vedlejších 
nosních dutin.  

V akci také Soledum®   
100 mg enterosolventní 
měkké tobolky, vhodné  
pro děti od 6 let za 129 Kč. 

 

 
  
 

Stérimar Baby 
Hygiena
100 ml

Zdravotnický prostředek, CE 0459.

běžná cena ušetříte

265 Kč 50 Kč

215
Kč

Přírodní mořská voda 
pro miminka od narození 
do 3 let. Určeno pro 
každodenní hygienu nosu.

V akci také Stérimar 
Nosní hygiena 100 ml  
za 189 Kč. 

 

 
  
 

STOPKAšEL
Medical sirup Dr. Weiss

200 + 100 ml NAVÍC 

zdravotnický prostředek

běžná cena ušetříte

195 Kč 30 Kč

165
Kč

Ulevuje při suchém a vlhkém 
kašli, ulevuje při škrábání  
v krku. Zklidňuje podrážděný 
krk, snižuje bolest v krku. 

V akci také STOPKAŠEL  
Dr. Weiss PRO DĚTI 200 +  
100 ml navíc a STOPKAŠEL 
Medical pastilky Dr. Weiss  
24 pastilek. 

 

 
  
 

Swiss NatureVia®  
MEGA BRUSINKy®
60 cps. 

doplněk stravy

běžná cena ušetříte

419 Kč 44 Kč

375
Kč

Brusinkový extrakt  
Cran-Max se zlatobýlem, 
který podporuje zdraví  
a správnou funkci měchýře 
a dolních močových cest. 

V akci také Swiss 
NatureVia® Mega Brusinky 
Akut 15 cps. za 185 Kč.

 

 
  
 

Nasivin® Sensitive

10 ml

Nasivin® Sensitive 0,5 mg/ml nosní sprej, roztok je lék k nosnímu 
podání s léčivou látkou oxymetazolin-hydrochlorid.

běžná cena ušetříte

109 Kč 20 Kč

89
Kč

Zkracuje trvání rýmy  
v průměru o 2 dny a zabere 
už do 25 sekund. Sprej pro 
děti od 6 let a dospělé.  

V akci také Nasivin® 
Sensitive 0,25 mg/ml nosní 
sprej, roztok pro děti 10 ml. 

 

 
  
 

Ambrobene
15mg/5ml, sirup

100 ml

Ambrobene 15 mg/5ml, sirup je léčivý přípravek k vnitřnímu užití 
s účinnou látku ambroxoli hydrochloridum.

běžná cena ušetříte

105 Kč 20 Kč

85
Kč

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

 

 
  
 

Voltaren Emulgel
10 mg/g gel

150 g

Voltaren Emulgel 10 mg/g gel je lék k vnějšímu použití. Obsahuje 
diclofenacum diethylaminum. Voltaren 140 mg léčivá náplast 

je lék k vnějšímu použití. Obsahuje diclofenacum natricum. 
Voltaren Rapid 25 mg měkké tobolky je lék  k vnitřnímu užití. 

Obsahuje diclofenacum kalicum.

běžná cena ušetříte

279 Kč 40 Kč

239
Kč

Voltaren Emulgel působí 
přímo v místě bolesti trojím 
účinkem: uleví od bolesti, 
tlumí zánět a zmenšuje otok.

V akci také Voltaren  
140 mg léčivá náplast 5 ks 
a Voltaren Rapid 25 mg 
měkké tobolky 20 cps. 

 

 
  
 

Sinecod
0,15 % sirup

200 ml

Sinecod je lék k vnitřnímu užití. Obsahuje butamirati citras. 

běžná cena ušetříte

165 Kč 26 Kč

139
Kč

Sirup proti suchému 
dráždivému kašli různého 
původu. Vhodný pro děti  
od 3 let a dospělé. 

V akci také Sinecod 50 mg 
tablety s prodlouženým 
uvolňováním a Sinecod  
0,5 % perorální kapky, roztok. 

 

 
  
 

Müllerovy pastilky®
islandský lišejník, vitamin C

36 pastilek

doplněk stravy

běžná cena ušetříte

105 Kč 16 Kč

89
Kč

Extrakty obsažené 
v pastilkách  pomájí 
udržet normální 
činnost dýchacích cest 
a podporují imunitu, 
osvěžují dech.

V akci také další varianty. 

 

 
  
 

dplněk stravy

běžná cena ušetříte

795 Kč 110 Kč

685
Kč

Akční nabídka do 31. 10. 2020 

Hypertenze
(vysoký krevní tlak)

Vysoká hladina 
cholesterolu

Choroby cest dýchacích
(astma, CHOPN)

Diabetes
(perorální léčiva, inzulin)

AŽ 100% SLEVA Z DOPLATKU 
na recept u vybraných léků k léčbě těchto nemocí:

eye q žvýkací  
jahodová příchuť

180 tobolek

Ověřený přípravek  
pro děti a dospívající  
při potížích s pozorností,  
se soustředěním,  
s chováním, se čtením  
a psaním. 



Před použitím pečlivě čtěte příbalovou informaci! Správné použití konzultujte se svým lékařem či lékárníkem. Akce platí od 1. 10. do 31. 10. 2020 nebo do vyprodání
zásob, v běžnou pracovní dobu. Sleva až 100 % 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 euclekarna.cz.

 

 
  
 

Bayflex®
1178 mg

90 tbl. 

Bayflex® 1178 mg je léčivý přípravek k léčbě osteoartrózy kolene 
pro vnitřní užití.  Není určen k léčbě akutní bolesti.  

Obsahuje glukosamin.

běžná cena ušetříte

635 Kč 100 Kč

535
Kč

Lék pro vaše klouby. 
Zpomaluje osteoartrózu, 
zmírňuje dlouhodobou 
bolest a zlepšuje pohyblivost 
kolene. Pouze 1 tableta 
denně.  

 

 
  
 

TEREZIA B17 Apricarc
s meruňkovým olejem

60 kapslí

doplněk stravy

běžná cena ušetříte

405 Kč 80 Kč

325
Kč

4 účinné složky v 1 kapsli.  
S meruňkovými jádry.  
Hlíva pochází z českých 
pěstíren. Reishi a rakytník 
podporují imunitu. 

V akci také TEREZIA B17 
Apricarc s meruňkovým 
olejem 180 kapslí za 805 Kč. 

 

 
  
 

ROSALGIN
plv. 6x 0,5 gm

6 sáčků

ROSALGIN je lék k vaginálnímu užití. Obsahuje léčivou látku 
benzydamin hydrochlorid.

běžná cena ušetříte

169 Kč 20 Kč

149
Kč

Rychle uleví od pálení, 
svědění, vag. výtoku, 
hojení po porodu. Před 
a po gynekologických 
zákrocích. Zachovává 
přirozené laktobacily. 

V nabídce také ROSALGIN 
plv. 10x 0,5 gm za 225 Kč.

 

 
  
 

GyNELLA® Flora

10 vaginálních čípků

zdravotnický prostředek

běžná cena ušetříte

339 Kč 80 Kč

259
Kč

Inovativní NOVINKA.  
Pomáhá obnovit  
poškozenou vaginální 
mikroflóru a podporuje 
přirozenou vaginální  
imunitu. 

Akční nabídka do 31. 10. 2020 

EUC Lékárna  
Kladno
Huťská 211
272 80 Kladno

EUC Lékárny  
Liberec
Klášterní 117/2
460 05 Liberec

Pražská 36/152
460 01 Liberec

EUC Lékárna  
Olomouc
Wellnerova 1215/3
779 00 Olomouc

EUC Lékárna 
Ostrava
Opavská 962/39
708 68 Ostrava

EUC Lékárny 
Pardubice
Budova Kliniky Vektor
Rokycanova 2798
530 02 Pardubice

Karla Šípka 282
530 09 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
Počernická 699/62e
108 00 Praha 10

Nonstop lékárna
Šustova 1930/2
148 00 Praha 11

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
Hradec Králové
Bratří Štefanů 895
500 03 Hradec Králové

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

Informujte se u svého 
praktického lékaře.

Osobám starším 65 let a chronickým pacientům hradí očkování proti chřipce
zdravotní pojišťovny. Informujte se přímo u svého praktického lékaře.

Mějte před
chřipkou náskok.

ČAS NA OČKOVáNí!


