Akční nabídka do 30. 11. 2020
CELASKON®

Centrum pro ženy

60 tobolek

60 tbl.

long effect

Lékař online 24/7

vánoční balení

Zmírňuje příznaky chřipky
a nachlazení. Užívá se při
zvýšené potřebě vitaminu C,
infekčních onemocněních.
Postupné uvolňování
Kč
vitaminu C až 12 hodin
pro jeho lepší vstřebávání.
Podpořte svoji imunitu
běžná cena ušetříte
pravidelným užíváním.
215 Kč 40 Kč

175

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

ordinace všude

Kompletní multivitamin
s minerály a stopovými
prvky vytvořen pro potřeby
žen pro podporu imunity.***
V akci také Centrum
pro muže vánoční
balení 60 tbl.

409
Kč

běžná cena

ušetříte

489 Kč 80 Kč

Doplněk stravy. *V kategorii multivitaminů. Zdroj: IQVIA consumption
data – Česká republika, YTD 12/2019, **Výroba multivitaminů
Centrum je v souladu s certifikátem „Good Manufacturing Practice,
***Vitamin C přispívá k normální funkci imunitního systému.

Cemio Kamzík

GS Condro® DIAMANT

120 cps.

100 + 50 tbl. DÁREK

Jedinečné kolageny
typu I a II v přirozené formě.
Vitamin C je důležitý pro
správnou tvorbu kolagenu
v kloubních chrupavkách.

549
Kč

běžná cena

ušetříte

705 Kč 156 Kč

více uvnitř letáku

599

Extra vysoký obsah
glukosamin sulfátu (1 600 mg)
v denní dávce. Vitamin C
Kč
pro tvorbu kolagenní sítě
kloubních chrupavek
a menisků.
běžná cena ušetříte

765 Kč 166 Kč

doplněk stravy

RAKYTNÍČEK+

Olynth® Plus 1 mg/ml +

multivitaminové želatinky

50 mg/ml nas.spr.sol., 1x 10 ml

50 ks

10 ml

9 vitaminů a rakytník na
podporu imunity. Skvělá
ovocná chuť díky 20 % ovocné
šťávy. Bez konzervantů,
barviv a sladidel.

4 v 1:
Uvolňuje ucpaný nos.
Podporuje hojení poraněné
nosní sliznice.
Chrání nosní sliznici.
Bez obsahu konzervačních
látek.
V nabídce také další
léčivé přípravky Olynth®.

V nabídce také Rakytníček+
multivitaminové želatinky
vánoční ozdoba zlatá
a modrá.

doplněk stravy

159
Kč

běžná cena

ušetříte

179 Kč 20 Kč

doplněk stravy

Kč

běžná cena

ušetříte

125 Kč 26 Kč

Reklama na léčivý přípravek. Nosní sprej, roztok obsahuje
xylometazolin-hydrochlorid a dexpanthenol a je určen
k podání do nosu.

Neo-angin®

Apo-Ibuprofen

VIGANTOLVIT D3

400 mg

2000 I.U.

Defumoxan

24 tbl.

100 tbl.

60 tobolek

100 tbl.

bez cukru

99

1,5 mg tablety

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

149

V akci také Neo-angin®
třešeň a Neo-angin® šalvěj.
Kč
Nyní k nákupu: Hygienický
gel na ruce s antibakteriální
přísadou a D-panthenolem běžná cena ušetříte
za 0,01 kč.
179 Kč 30 Kč
Neo-angin® bez cukru, Neo-angin® třešeň a Neo-angin® šalvěj
je lék k místnímu užití v ústech a v krku. Čtěte pečlivě příbalový
leták. Hygienický gel Ace Trade s.r.o. je kosmetický přípravek.

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

119
Kč

běžná cena

ušetříte

149 Kč 30 Kč

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofenum.

Vitamin D pro zdravý
imunitní systém. Uplatňuje
se v mnoha procesech
imunity. Udělejte pro svou
obranyschopnost víc.
V akci také VIGANTOLVIT
OSTEO 30 tbl. za 159 Kč.
doplněk stravy

149
Kč

běžná cena

ušetříte

175 Kč 26 Kč

Lék na odvykání kouření
a snížení chuti na nikotin.
Jedno balení je dostatečné
pro kompletní léčbu.
Neobsahuje nikotin.

589
Kč

běžná cena

ušetříte

699 Kč 110 Kč

Defumoxan 1,5 mg tablety je volně prodejný léčivý přípravek
k vnitřnímu užití s účinnou látkou cytisin.

Akční nabídka do 30. 11. 2020

Ibolex®

Voltaren Forte
20 mg/g gel

MAGNESIUM
B-KOMPLEX Vánoční balení

GS Omega 3 Citrus

200 mg
20 tbl.

150 g

100 + 20 tbl. ZDARMA

100 + 50 cps. DÁREK

Komplexní a vyvážené
složení hořčíku
a B-Komplexu (vitaminy B1,
B6 a B12). Hořčík přispívá
ke snížení míry únavy
a vyčerpání.

3000 mg rybího oleje v denní
dávce s vitaminem D3.
DHA a EPA v denní dávce
250 mg přispívají ke správné
Kč
činnosti srdce. DHA navíc
v dávce 250 mg podporuje
běžná cena ušetříte
správnou činnost mozku
a zdravý zrak.
319 Kč 40 Kč

Ibolex® je nová generace
léku proti bolesti. Účinná
úleva od bolesti, nižší
zátěž pro tělo.

95
Kč

běžná cena

ušetříte

115 Kč 20 Kč

Ibolex® je volně prodejný lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje dexibuprofenum.

Analgetikum ve formě gelu
s účinkem proti bolesti až
na 24 h při aplikaci 2x denně
ráno a večer. Tlumí bolest
zad, svalů a kloubů.

375

V akci také Voltaren Forte
Kč
20mg/g gel 100 g, Voltaren
Rapid 25 mg měkké tobolky
běžná cena ušetříte
a Voltaren 140 mg léčivá
náplast.
455 Kč 80 Kč
Voltaren Forte 20 mg/g gel je lék k vnějšímu použití. Obsahuje
diclofenacum diethylaminum. Voltaren Rapid 25 mg měkké
tobolky je lék k vnitřnímu užití. Obsahuje diclofenacum kalicum.
Voltaren 140 mg léčivá náplast je lék k vnějšímu použití.
Obsahuje diclofenacum natricum.

doplněk stravy

229
Kč

běžná cena

ušetříte

275 Kč 46 Kč

s vitaminem D

279

doplněk stravy

S Lékařem online 24/7
můžete své zdravotní potíže
řešit z pohodlí domova

euc.cz/lekar-online

V současné epidemiologické situaci je důležité, aby lidé svůj zdravotní stav nejprve konzultovali s lékařem mimo
ordinaci a nepřetěžovali zbytečně nemocniční ambulance. EUC je největší poskytovatel ambulantní zdravotní
péče v České republice a zapojení telemedicíny vnímáme jako nedílnou součást rozšíření péče o naše pacienty.
Spojit se s lékařem pomocí chatu či videohovoru odkudkoliv a kdykoliv pomocí služby Lékař online 24/7 mohou
využít nejen pacienti klinik EUC, ale i ti, kteří svého praktického lékaře nemají.
Jak lékař online 24/7 funguje?
Zdravotní problémy je možné řešit
s lékařem okamžitě prostřednictvím
chatu nebo videa ve dne, v noci,
kdekoliv, kde je připojení k internetu.
Až 60 % obtíží lze vyřešit bez návštěvy
ordinace. Komunikace pacienta
s lékařem probíhá v uzavřeném
a zabezpečeném prostředí, systém
splňuje požadavky GDPR.
Jak probíhá vyšetření Lékařem
online 24/7?
Pacient vyplní krátký diagnostický
dotazník, poté je zařazen na konzultaci
s lékařem. Ten se s ním spojí
do 30 minut. Lékaři ordinují 24 hodin

denně a sedm dní v týdnu.
Prostřednictvím chatu nebo
videohovoru lékař pacienta na dálku
vyšetří a doporučí další postup. Po
diagnostikování problému dostane
pacient, v případě potřeby, doporučení
ke specialistovi, léky si pak může
objednat online na euclekarna.cz.
Konzultovat můžete 40 zdravotních
oblastí
Konzultovat můžete aktuální zdravotní
témata jako jsou COVID-19, bolest
hlavy, nachlazení nebo chřipka. Lékaři
s pacienty řeší také infekce močových
cest, problémy s rukou, deprese,
ale i otázky týkající se výživového
poradenství.

Jak službu Lékař online 24/7 získat?
Do konce června letošního roku byla
tato služba hrazena zdravotními
pojišťovnami. Během celého léta pak
službu klientům hradila EUC. Nyní
dochází k jejímu zpoplatnění ve výši
190 Kč za vyšetření. Jedná se
o zaváděcí cenu, standardní cena
online vyšetření je 290 Kč. Vyšetření
je možné platit pouze kartou
online. Před odesláním vyplněného
anamnestického dotazníku je pacient/
klient vyzván k zadání platebních
údajů a je „rezervována“ částka 190 Kč.
Tato částka je následně stržena až po
dokončení konzultace s lékařem.

Zdroj: EUC
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AŽ 100% SLEVA Z DOPLATKU
na recept u vybraných léků k léčbě těchto nemocí:
Hypertenze
(vysoký krevní tlak)

Choroby cest dýchacích
(astma, CHOPN)

Vysoká hladina
cholesterolu

Diabetes
(perorální léčiva, inzulin)

Panadol Extra Novum

MUCONASAL® PLUS

Vicks SymptoMed

nosní sprej, roztok

Complete Citrón

Stoptussin

500 mg/65 mg

30 potahovaných tablet

10 ml

10 sáčků

50 ml

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

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

Panadol Extra Novum
proti mírné až středně
silné bolesti: hlavy včetně
migrény, zubů a při
menstruačních bolestech.
V akci také Panadol
Novum 500 mg
24 potahovaných tablet
za 33 Kč.

89
Kč

běžná cena

ušetříte

Kč

běžná cena

109 Kč 20 Kč

Panadol Extra Novum 500 mg/65 mg potahované tablety
a Panadol Novum 500 mg potahované tablety obsahují
paracetamol. Léky k vnitřnímu užití.

95
ušetříte

115 Kč 20 Kč

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

ERDOMED

Hedelix® sirup

225 mg granule pro per. sus.

100 ml

20 sáčků

V akci také Vicks
SymptoMed Forte Citrón.

kapky

149
Kč

ušetříte

běžná cena

195 Kč 46 Kč

Lék k vnitřnímu užití. Přečtěte si pozorně příbalovou informaci.

129

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

Kč

V akci také Stoptussin
sirup 180 ml za 129 Kč.

ušetříte

běžná cena

155 Kč 26 Kč

Stoptussin, perorální kapky, roztok a Stoptussin sirup jsou léčivé
přípravky k vnitřnímu užití.

LEROS ImunitaMAX

LEVOPRONT sirup

Echinacea & Sedmikráska

120 ml

20 nálevových sáčků

+

Tradiční rostlinný léčivý
přípravek – expektorans.
Podpůrná léčba při kašli
provázejícím nachlazení.
Již od narození.

125
Kč

běžná cena

ušetříte

155 Kč 30 Kč

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje hustý extrakt z břečťanového
listu. Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je
založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

TEREZIA Hlíva ústřičná
s rakytníkovým olejem

199

Lék na akutní onemocnění
horních a dolních dýchacích
Kč
cest. Ředí hlen a usnadňuje
vykašlávání. Působí proti
bakteriím.
běžná cena ušetříte

235 Kč 36 Kč

Erdomed, 225 mg granule pro perorální suspenzi, obsahuje
léčivou látku erdostein. Lék k vnitřnímu užití. K dostání v lékárně
bez lékařského předpisu.

TEREZIA Reishi BIO

Rychlá úleva od suchého
a dráždivého kašle.
Působí přímo v dýchacích
cestách. Sirup pro dospělé
a děti od 2 let.
V nabídce také
LEVOPRONT kapky
a tablety.

119
Kč

145 Kč 26 Kč

Levopront sirup, kapky, tablety obsahuje levodropropizin. Lék
k vnitřnímu užití. K dostání v lékárně bez lékařského předpisu.

Swiss NatureVia®

60 kapslí

30 cps. + BONUS 10 % ZDARMA

Hlíva s deklarovaným
obsahem betaglukanů.
Rakytník podporuje imunitu.
100% přírodní složení.
Limitovaná vánoční edice.

100% houbový přípravek
bez příměsí a konzervantů.
Reishi podporuje imunitu
a má příznivý vliv na srdce
a oběhový systém.

Moderní probiotikum
s vitaminem C pro podporu
imunity. Prémiová kvalita –
maximální efekt díky jediné
kapsli.

Dárek k nákupu
je součástí balení:
Vitamin C 60 kapslí.
doplněk stravy

Kč

běžná cena

ušetříte

449 Kč 40 Kč

V nabídce také TEREZIA
Reishi BIO 120 kapslí
za 645 Kč.
doplněk stravy

399
Kč

běžná cena

ušetříte

489 Kč 90 Kč

215
Kč

V akci také Swiss NatureVia®
běžná cena
Laktobacílky třešňové
33 cps. za 169 kč.
245 Kč
doplněk stravy

Bylinná směs s vysokým obsahem
echinacey – třapatky na podporu přirozené
obranyschopnosti organismu.
V nabídce další varianty.
Dárek k nákupu 2 ks čajů z nabídky:
Leros Natur Průdušky s vitaminem C.
doplněk stravy

EUC dezinfekční gel

Laktobacily 5 Imunita

120 kapslí

409

ušetříte

běžná cena

Dárek k nákupu 2 ks

ušetříte

30 Kč

od

Dezinfekční gel na ruce
k ochraně proti virovým
onemocněním.
V nabídce také další
velikosti produktu.

49
Kč

kosmetický přípravek

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.

Akční nabídka do 30. 11. 2020

Quixx®

Zovirax Duo

nosní sprej

50 mg/g + 10 mg/g krém

30 ml

2g

Efektivně uvolní nos při
nachlazení, chřipce nebo
alergii. Sníží otok nosní
sliznice, čistí ji a zvlhčuje.

Jediný krém na léčbu oparů
s dvojím složením: zabraňuje
množení viru, pomáhá
zastavit vznik puchýřků.
Zkracuje dobu hojení.

V nabídce také Quixx®
acute, nosní sprej 100 ml
za 145 Kč.

115
Kč

běžná cena

ušetříte

139 Kč 24 Kč

Zdravotnické prostředky Quixx® a Quixx® acute k nosnímu
použití, hypertonické roztoky mořské vody a čištěné vody.

V akci také Zovirax
50 mg/g krém 2 g
za 199 Kč.

245
Kč

běžná cena

ušetříte

Essentiale®

Ocuvite LUTEIN forte

100 tobolek

60 + 30 tbl. ZDARMA

Essentiale® je určen
pacientům s poškozením
jaterních funkcí v důsledku
toxicko-metabolického
poškození jater a při
zánětu jater.

Pro váš ostrý zrak
s unikátní formou
luteinu s postupným
uvolňováním. Složení
potvrzené vědeckými
poznatky.

299 Kč 54 Kč

Zovirax Duo 50 mg/g + 10 mg/g krém a Zovirax 50mg/g
jsou léky k vnějšímu užití.

309
Kč

běžná cena

ušetříte

395 Kč 86 Kč

Essentiale® je volně prodejný lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje phospholipida sojae praeparata.

389
Kč

běžná cena

ušetříte

469 Kč 80 Kč

doplněk stravy

Před použitím pečlivě čtěte příbalovou informaci! Správné použití konzultujte se svým lékařem či lékárníkem. Akce platí od 1. 11. do 30. 11. 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.

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 Lékárna
Kladno
Huťská 211
272 80 Kladno

EUC Lékárna
Ostrava
Opavská 962/39
708 68 Ostrava

EUC Lékárna
Přelouč
Libušina 1379
535 01 Přelouč

EUC výdejna léčiv a ZP
Chrást
Čsl. legií 599
330 03 Chrást

EUC Lékárny
Liberec
Klášterní 117/2
460 05 Liberec

EUC Lékárna
Slaný
Smetanovo náměstí 1358
274 01 Slaný

EUC Lékárna
Frýdlant
V Úvoze 860
464 01 Frýdlant

EUC Lékárny
Pardubice
Budova Kliniky Vektor
Rokycanova 2798
530 02 Pardubice

Pražská 36/152
460 01 Liberec

EUC Lékárna
Hradec Králové
Bratří Štefanů 895
500 03 Hradec Králové

EUC Lékárna
Olomouc
Wellnerova 1215/3
779 00 Olomouc

Karla Šípka 282
530 09 Pardubice
EUC Lékárna
Plzeň
Denisovo nábřeží 4
301 00 Plzeň

Dárkové poukazy
zakoupíte v EUC Lékárně

Zdraví je největší dárek.
Myslete na to pod stromečkem i vy.

EUC Lékárna
Ústí nad Labem
Masarykova 2000/92
400 01 Ústí nad Labem
EUC Lékárna
Zlín
třída Tomáše Bati 5135
760 01 Zlín

