Akční nabídka do 31. 1. 2021
Hlíva JACK HLÍVÁK

5PreveMax Imunit

pro děti

nukleotidy+betaglukan

60 tbl. + 3D mořský svět

S obsahem beta-glukanu
z hlívy, rakytníku, nukleotidů
a selenu, který posiluje
obranyschopnost.
Dárek 3D mořský svět.
V akci také Hlíva JACK HlÍVÁK
sirup 300 ml a Hlíva Imunit
100 + 100 tbl.

60 + 20 tbl.

289
Kč

běžná cena

Pro bleskové posílení imunity1
již po 5 minutách. Obsahuje
nukleotidy z chlorelly
a beta-glukany z hlívy ústřičné.

359 Kč

doplněk stravy

239
Kč

běžná cena
1

299 Kč

doplněk stravy
Vitamin C, Vitamin B6, Kyselina listová, Selen

NUROFEN Rapid

LEMON

20 mg/ml sirup

400 mg

100 ml

20 pastilek

Léčí vlhký kašel, rozpouští
hustý hlen v dýchacích cestách
a usnadňuje vykašlávání.
Pro děti od 2 let, dospívající
a dospělé.

Působí proti bolesti a zánětu
v krku, s antimikrobiálním
účinkem na široké spektrum
bakterií i kvasinek.
Pastilky bez cukru.

79
Kč

běžná cena

99 Kč

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou acetylcystein.

PARALEN® GRIP horký
nápoj citrón 650 mg/10 mg
12 sáčků

30 měkkých tobolek

V akci také další produkty řady
Tantum Verde.

139
Kč

běžná cena

155 Kč

V akci také další varianty
produktu PARALEN® GRIP
horký nápoj.
lék k vnitřnímu užití

139
Kč

cena
s klientskou
kartou

129 Kč

běžná cena

169 Kč

125

Rychlá a účinná úleva od
horečky a bolesti, včetně
bolesti hlavy, zad, zubů,
či při menstruaci.

Kč

běžná cena

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

165 Kč

Lék k vnitřnímu užití, obsahuje ibuprofen.

Voltaren Forte

GS Vitamin C500 + šípky
100 + 20 tbl.

Odstraňuje příznaky chřipky
a nachlazení: horečka, ucpaný
nos, bolest hlavy, bolest v krku.
Nezpůsobuje ospalost.
Bez umělých barviv.

euclekarna.cz/erecept

TANTUM VERDE

ACC®

V akci také ACC® 20 mg/ml
sirup 200 ml.

Rezervujte si svůj e-recept
online v EUC Lékárně

20 mg/g gel
150g, gel

Obohacen o šípky. Unikátní
tableta TIME-RELEASE
zajišťující postupné uvolňování.
Vitamin C přispívá ke snížení
únavy a vyčerpání.
V akci také
GS Vitamin C1000 + šípky
100 + 20 tbl.
doplněk stravy

155
Kč

cena
s klientskou
kartou

139 Kč

běžná cena

189 Kč

Analgetikum ve formě gelu
s účinkem proti bolesti až
na 24 h při aplikaci 2x denně.
Tlumí bolest zad, svalů
a kloubů.
V akci také Voltaren Rapid
25 mg měkké tobolky a Voltaren
140mg léčivá náplast.

379
Kč

cena
s klientskou
kartou

355 Kč

běžná cena

455 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.

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.
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Hedelix®

MUCONASAL® PLUS

sirup

nosní sprej, roztok

100 ml

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

10 ml

125
Kč

běžná cena

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

20 tbl.

95

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

155 Kč

Ibolex®

Kč

běžná cena

Nová generace léku proti
bolesti. Účinná úleva od bolesti,
nižší zátěž pro tělo.

119 Kč

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

93
Kč

běžná cena

119 Kč

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

Jak dodržet novoroční předsevzetí?
Klíčem je pevná vůle
a odborná pomoc
Mnoho z nás si s příchodem nového roku dává novoroční předsevzetí. Často
plánujeme přestat s kouřením, zlepšit svou životosprávu nebo začít docházet
na preventivní prohlídky. Pokud se rozhodneme se svými zlozvyky skončit na
vlastní pěst, často přeceníme své možnosti a výsledkem je opakování pokusu
s každým nadcházejícím rokem. Vhodnou cestu tak může představovat
svěření se do odborné péče. Bez pevné vůle to však nepůjde.

Přestaňte s kouřením úpravou
denní rutiny
Kouření je zlozvyk v české populaci velmi
rozšířený. Ke skoncování s ním by nás měl
motivovat především fakt, že tím můžeme
výrazně pomoci svému zdraví (snížení rizika rakoviny, infarktu, obstrukční plicní choroby apod.). Častým řešením bývá přechod
na elektronické cigarety. K tomuto kroku
jsou ale odborníci spíše skeptičtí.
Základním problémem jsou návyky spojené s kouřením (cigareta ke kávě, po ránu,
před spaním apod.). Tyto stereotypy je
potřeba trochu narušit, aby se vytvořily
nové, kde už cigareta nebude mít své místo. Např. večer sáhnout místo po cigaretě
po bylinném čaji a knížce a ráno nezačínat
cigaretou a kávou, ale krátkým cvičením.
Změnit stravovací návyky a začít cvičit
ano, ale s rozumem
Začátkem roku nás často trápí výčitky
svědomí kvůli přejídání v období vánočních svátků, a tak se mnozí z nás snaží

zlepšit svou životosprávu. Zdravější stravování tělu prospívá, ke změnám je však
potřeba přistupovat rozumně a nezpůsobit tělu šok radikální změnou původních zvyklostí. Optimální je jíst pravidelně
5–6x denně. Zásadní je, aby byla strava
pestrá a vyvážená – tedy aby zahrnovala bílkoviny, tuky, cukry, vitaminy, minerály
a dostatek tekutin. Tyto zásady platí jako
obecná součást zdravého stravování, k sestavení konkrétního jídelníčku je ale potřeba přistupovat individuálně.
Zatímco v lednu a únoru praskají tělocvičny ve švech, v březnu už mnoho z nás předsevzetí „více se hýbat“ vzdá. Je třeba zvolit
takovou pohybovou aktivitu, která nás baví
a které jsme schopni a ochotni se pravidelně věnovat. Počítá se i to, když vyměníme
popojíždění autem za chůzi nebo místo výtahem půjdeme po schodech.

o strach ze zjištění nemoci, bolestivosti
prohlídky nebo nedostatek času, mnohdy
je odsouváme na dobu neurčitou. Na další
týden, měsíc, po Novém roce. Častým důvodem k nedocházení na prohlídky bývá
obava z odhalení vážné nemoci. Je však
potřeba si uvědomit, že právě včasné zjištění nemoci zvyšuje šanci na vyléčení.

Odkládání preventivních prohlídek nadělá
víc škody než případná nemoc

Do nového roku vám tedy přejeme hlavně
pevné zdraví a splnění všeho, co si opravdu
přejete.

Preventivní prohlídky u lékaře patří k činnostem, které často odkládáme. Ať už jde

Motivace je základ
Všechna předsevzetí mají jedno společné
– chceme se díky nim stát lepším člověkem. Ať už se jedná o zbavení se zlozvyku,
zlepšení životosprávy, rozvinutí nového zájmu nebo odstranění negativních charakterových rysů, důležitou roli hraje vnitřní
motivace. Měli bychom si dávat spíše malé,
dosažitelné cíle než být frustrovaní z toho,
že jsme to letos „zase nezvládli“.

EUC Lékárna

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)

Apo-Ibuprofen

Robitussin Antitussicum

Nasivin® Sensitive

400 mg

na suchý dráždivý kašel

nosní sprej, roztok

100 tbl.

119

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

Kč

běžná cena

149 Kč

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofenum.

100 ml, sirup

10 ml

Proti suchému kašli.
Úleva od suchého dráždivého
kašle. Bez cukru. Pro děti
od 6 let a dospělé.

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

129
Kč

V akci také Robitussin
Expectorans na odkašlávání
a Robitussin Junior na suchý
dráždivý kašel.

běžná cena

159 Kč

Robitussin Antitussicum na suchý dráždivý kašel, Robitussin Junior na
suchý dráždivý kašel (oba dextrometorfan) a Robitussin Expectorans na
odkašlávání (guaifenesin) jsou léky k vnitřnímu užití.

Stérimar Baby Nosní
hygiena

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

Swiss NatureVia®
Laktobacily 5 Imunita s vit. C

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

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

Probiotikum pro péči o střevní
mikroflóru. S vit. C pro podporu
imunity. Prémiová kvalitamaximální síla v jedné kapsli.

běžná cena

265 Kč

V akci také další varianty
produktu RAKYTNÍČEK
multivitaminové želatinky
s rakytníkem.

Zdravotnický prostředek, CE 0459.

189
Kč

běžná cena

239 Kč

Engystol

100 tbl.

40 potahovaných tablet

50 tbl

K léčbě příznaků lehkých
poruch mozkových funkcí
při mírné demenci, jako jsou
poruchy paměti a snížená
schopnost soustředění.

Mírní bolest, horečku
a zánět. Lék proti bolesti
hlavy, zubů, zad, svalů, kloubů
a menstruační bolesti.

Posilujte svou imunitu přírodní
cestou! Preventivně a od
prvních příznaků u virových
onemocnění, chřipky.
Pro celou rodinu.

V akci také GINGIO® 40 mg
potahované tablety 90 tbl.

Kč

běžná cena

289 Kč

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou suchý jinanový
extrakt.

245 Kč

lék k místnímu užití v ústech a krku

275 mg

239

Kč

běžná cena

Nalgesin S

40 mg potahované tablety

219

V akci také Swiss NatureVia®
Laktobacílky třešňové 33 cps.

doplněk stravy

GINGIO®

115 Kč

multivitaminové želatinky
33 cps.

Kč

běžná cena

RAKYTNÍČEK
70 ks

219

Kč

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

100 ml

V akci také Stérimar Nosní
hygiena 100 ml.

89

155
Kč

V akci také Nalgesin S
275 mg 20 tbl.

běžná cena
Léky k vnitřnímu užití. Obsahují sodnou sůl naproxenu.

199 Kč

129
Kč

běžná cena
homeopatický léčivý přípravek k vnitřnímu použití

159 Kč
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Canephron

Urinal Akut

60 obalených tablet

GYNELLA® AtroGel

10 tbl.

205

Pálení při močení? Časté
nucení? Bolest při močení?
Rostlinný lék k léčbě zánětů
močových cest.

Kč

7 x 5 g jednorázových vaginálních aplikátorů

Patentovaná kombinace
kanadských brusinek
a vitaminu D. Se zlatobýlem
obecným pro podporu zdraví
močových cest. Akutní péče.

219
Kč

V akci také Urinal Akut 20 tbl.
běžná cena

245 Kč

běžná cena

Canephron obalené tablety je lék k vnitřnímu užití. Použití tohoto
tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na
zkušenosti z dlouhodobého použití.

275 Kč

COREGA fixační krém

LEROS ImunitaMAX

Original extra silný XL

Echinacea&Sedmikráska

70 g, krém

20 nálevových sáčků

Doplněk stravy
s myo-inositolem,
alfa-laktalbuminem,
d-chiro-inositolem
a kyselinou listovou
pro ženy, které
mají naVÍC.

Pevná fixace až 12 hod. Pomáhá
bránit ulpívání zbytků jídla pod
náhradou. Bez zinku.

Bylinná směs se silným
preventivním účinkem byla
navržená tak, aby podporovala
aktivitu imunitního systému.

Kč

běžná cena

135

V akci také další fixační krémy
COREGA.

1 169 Kč

doplněk stravy

435 Kč

zdravotnický prostředek

60 gelových tablet

985

Kč

běžná cena

doplněk stravy

Inofolic Combi
Premium

365

NOVINKA. Zvyšuje pružnost
vaginální sliznice a zmírňuje
nepříjemné příznaky vaginální
suchosti a atrofie.

Kč

běžná cena

V akci také další čaje Leros.

159 Kč

Corega fixační krémy jsou zdravotnické prostředky.

57
Kč

běžná cena

69 Kč

doplněk stravy

Před použitím pečlivě čtěte příbalovou informaci! Správné použití konzultujte se svým lékařem či lékárníkem. Akce platí od 1. 1. do 31. 1. 2021 nebo do vyprodání
zásob, v běžnou pracovní dobu. Dárky k nákupu jsou za 0,01 Kč a pouze do vydání zásob. 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

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

