Akční nabídka do 28. 2. 2021
ACC® LONG

Ibalgin

600 mg šumivé tablety

400

20 tbl.

Rezervujte si svůj e-recept
online v EUC Lékárně

100 tbl.

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.

175

135

Kč

cena
s klientskou
kartou

165 Kč

běžná cena

205 Kč

Kč

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

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou acetylcystein.

granule pro perorální suspenzi

Zvýšená potřeba užívání
také mimo období chřipek
a nachlazení, a to v těhotenství,
při kojení, při sportu, při
namáhavé práci, po úrazech
a u kuřáků. Podpořte svoji
imunitu pravidelným užíváním.

Lék k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

Levopront sirup
120 ml

20 sáčků

97
Kč

cena
s klientskou
kartou

91

běžná cena

119 Kč

Kč

Celaskon 250 mg tablety je lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje acidum ascorbicum.

V akci také Levopront kapky
a tablety.

99
Kč

běžná cena

145 Kč

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

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

209
Kč

běžná cena

235 Kč

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

STOPKAŠEL Medical

Oscillococcinum®

sirup Dr. Weiss

prevence na 30 týdnů

200 + 100 ml NAVÍC

Rychlá úleva od suchého
a dráždivého kašle. Působí
přímo v dýchacích cestách.
Sirup pro dospělé a děti od 2 let.

euclekarna.cz/erecept

Erdomed

Krátkodobá léčba akutní
středně silné bolesti
a horečky. Bolest hlavy, zad,
zubů i menstruační bolesti.
Silný účinek po dobu
až 9 hodin.

149 Kč

165 Kč

250 mg tablety
100 tbl.

běžná cena

běžná cena

CELASKON®

20 tbl.

Kč

125 Kč

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

CETALGEN

125

cena
s klientskou
kartou

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

30 dávek

165

V akci také STOPKAŠEL Angin-EX
Kč
sprej na bolest v krku, STOPKAŠEL
Medical pastilky a STOPKAŠEL
Kč
běžná cena 195
PRO DĚTI.
zdravotnický prostředek

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

549
Kč

běžná cena

679 Kč

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

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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MUCOSOLVAN®

PARALEN® GRIP

MUCONASAL® PLUS

pro dospělé

chřipka a bolest

nosní sprej, roztok

100 ml

24 tbl.

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

115
Kč

běžná cena

135 Kč

MUCOSOLVAN® pro dospělé je volně prodejný lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje ambroxoli hydrochloridum.

10 ml

Odstraňuje příznaky
chřipky a nachlazení:
horečka, ucpaný nos, bolest
hlavy, bolest v krku.
V akci také PARALEN® GRIP
chřipka a kašel 24 tbl.

125
Kč

běžná cena

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

149 Kč

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

Med a Citron

Panadol Extra Novum
500 mg/65 mg

prášek pro perorální roztok v sáčku, 10 sáčků

30 tbl.

Proti bolesti v krku. Účinkuje
proti virům, bakteriím
a kvasinkám po 1 minutě*.
Snížení bolesti v krku po pěti
minutách.

Uleví od příznaků chřipky
a nachlazení, bolesti
hlavy, svalů, bolesti v krku,
horečky, průduškového kašle
a ucpaného nosu.

Uvolnění účinné látky do
10 minut1. Proti mírné až středně
silné bolesti hlavy, zubů,
svalů a kloubů.

V akci také další produkty
STREPSILS®.

Kč

běžná cena

245 Kč

Lék k vnitřnímu užití. *Na základě studie In-vitro.

V akci také Vicks SymptoMed
Forte Citrón.

Kč

195 Kč

Lék k vnitřnímu užití. Přečtěte si pozorně příbalovou informaci.

Ráno na sál, večer domů.
Moderní pracoviště nabízí široké spektrum operačních výkonů bez nutnosti hospitalizace
v oborech chirurgie, urologie,
ortopedie, ORL a v očním lékařství. Oddělení jednodenní chirurgie disponuje operačním traktem se dvěma operačními sály,
vlastní sterilizací a dospávacím
pokojem se dvěma lůžky. V lůžkové části je šest dvoulůžkových
pokojů s vlastním sociálním zařízením, televizí a internetem.
O pacienty pečuje tým lékařů –
operatérů a zkušených zdravotních sester. Neváhejte nás kontaktovat, vše zařídíme.

155
běžná cena

119 Kč

MUCONASAL® PLUS je volně prodejný lék k nosnímu použití.

36 pastilek

185

Kč

běžná cena

Vicks SymptoMed
Complete Citrón

STREPSILS®

95

V akci také další produkty
Panadol.

95
Kč

běžná cena

109 Kč

1
Podle SPC Panadol Extra Novum.
Lék k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

Trápí vás bolesti zápěstí?
Příčinou může být syndrom karpálního tunelu.
Nabízíme řešení potíží pomocí nové metody –
endoskopické operace.

Výhody pro pacienta:
- Rychlejší zhojení operované ruky
- Výrazně kratší pracovní neschopnost než
u běžné metody
- Žádné znehybnění ruky po zákroku
- Časné zapojení ruky do běžných činností
Klient hradí cenu za endoskopický nůž 6 000 Kč.
EUC Klinika Ústí nad Labem
oddělení jednodenní chirurgie
Masarykova 2000/92
477 102 258, 607 211 601
jednodenka.usti@eucklinika.cz
euc.cz

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)

Sinecod 50 mg tablety
s prodlouženým uvolňováním
10 tbl.

50 ml

Tablety s prodlouženým
uvolňováním proti suchému
dráždivému kašli různého
původu. Vhodný od 12 let
a pro dospělé.
V akci také další produkty
Sinecod.

145
Kč

běžná cena

165 Kč

Sinecod je lék k vnitřnímu užití. Obsahuje butamirati citras.

TEREZIA VITAMIN D3
400 IU

Správná volba proti kašli
díky 2 účinným látkám, tiší
dráždivý kašel a napomáhá
vykašlávání.
V akci také Stoptussin sirup,
180 ml.

Kompletní multivitamin
s minerály a stopovými prvky
vytvořen speciálně pro potřeby
žen pro podporu imunity*. Nyní
měsíc užívání navíc.

běžná cena

209 Kč

doplněk stravy

155 Kč

V akci také další produkty
Centrum.

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

459
Kč

běžná cena

499 Kč

305
Kč

běžná cena

339 Kč

běžná cena

115 Kč

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

TEREZIA Hlíva
ústřičná + lactobacily

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

399
Kč

běžná cena

429 Kč

doplněk stravy

Multivitamin

60 + 20 cps.

60 + 60 tbl.

Unikátní komplex 9
odolných kmenů bakterií.
21 miliard životaschopných
mikroorganismů* v denní dávce
(2 kapsle). Navíc selen pro
podporu imunity a prebiotika.

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

V akci také GS Superky
probiotika 30 + 10 cps.

Kč

GS Extra Strong

probiotika

60 tobolek

89

60 + 60 kapslí

GS Superky

200 mg

doplněk stravy

běžná cena

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

Doplněk stravy. *Vitamin C přispívá k normální funkci imunitního systému.

Betaglukan IMU

S vitaminem D, který přispívá
k normální funkci imunity.
Betaglukan kvasničného
původu s garancí čistoty
min. 80 %. Vhodný
k dlouhodobému užívání.
Stačí 1 tobolka denně.

Kč

Centrum pro ženy

Pro podporu tvorby kostí
a zubů. Vitamin D3 udržuje
normální funkci imunitního
systému. Ve formě kapek
i tobolek.
V akci také TEREZIA VITAMIN
D3 1000 IU 30 tobolek.

129

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

60 + 30 tbl. NAVÍC

Kč

0,5 mg/ml, nosní sprej, roztok
10 ml

10 ml

179

Nasivin® Sensitive

Stoptussin® kapky

359
Kč

běžná cena

425 Kč

Doplněk stravy. *Uvedené množství odpovídá okamžiku výroby.

V akci také GS Extra Strong
Multivitamin 30 + 10 tbl.
doplněk stravy

345
Kč

běžná cena

399 Kč
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Niquitin

Voltaren Forte

náplast

20 mg/g gel

7 náplastí

Magne B6 forte

100 g, gel

24hodinová kontrola při
odvykání kouření. Uleví od chuti
na cigaretu, zmírní abstinenční
příznaky.
V akci také Niquitin pastilky
a žvýkačky. Kombinovaná
terapie zvýší šanco přestat
kouřit.

429
Kč

515 Kč

běžná cena

Transdermální náplast – lék na vnější užití. Pastilky a žvýkačky – léky
k užití v dutině ústní. Obsahují nikotin.

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

279
Kč

V akci také Voltaren Rapid 25 mg
měkké tobolky a Voltaren
Kč
běžná cena 329
140 mg léčivá náplast.

V akci také Swiss NatureVia®
UroPerfect Manóza Rapid
10 sáčků.

375
Kč

běžná cena

doplněk stravy

50 mg/g + 10 mg/g
2 g, krém

299

Užívá se při toxickometabolickém poškození jater
a zánětu jater. Regeneruje
poškození jaterních buněk.

419 Kč

doplněk stravy

189 Kč

Zovirax Duo

100 tvrdých tobolek

Extrakt CranMax® se
zlatobýlem, postupné
uvolňování. Dlouhodobě
i AKUTně. Prémiová kvalita maximální síla v 1 kapsli.

Kč

běžná cena

Essentiale®

Mega brusinky

159

Magne B6 Forte
pro doplnění hořčíku.
Hořčík a vitamin B6
přispívají ke snížení
únavy a vyčerpání.

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.

Swiss NatureVia®
60 cps.

50 tbl.

Kč

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

395 Kč

Jediný krém na léčbu oparů
s dvojím složením: zabraňuje
množení viru, pomáhá léčit
zánět a zastavit vznik puchýřků.
Zkracuje dobu hojení.
V akci také Zovirax 50 mg/g
2 g krém.

239
Kč

běžná cena

289 Kč

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

Před použitím pečlivě čtěte příbalovou informaci! Správné použití konzultujte se svým lékařem či lékárníkem. Akce platí od 1. 2. do 28. 2. 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

