
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.

 

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

 

 

 

 
  

20 pastilek

Tantum Verde 
Lemon

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

V akci také další produkty  
z řady Tantum Verde. 

 

doplněk stravy

 

 

 

 
  

45 tobolek

běžná cena 245 
Kč

NEOSPAN forte

199
Kč

 

doplněk stravy

 

 

 

 
  

15 gumových pastilek

běžná cena 99 
Kč

TANTUM NATURA
Propolis Zn,C Lemon&Honey

79
Kč

 

Otrivin Menthol 1 mg/ml nosní sprej, roztok, Otrivin 1 mg/ml nosní sprej 
a Otrivin Rhinostop 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml nosní sprej, roztok obsahují 

xylometazolin. Léky k podání do nosu.

 

 

 

 
  

10 ml

Otrivin Menthol 1 mg/ml 
nosní sprej, roztok 

Nosní sprej, který pomáhá rychle 
uvolnit ucpaný nos do 2 minut až 
na 12 hodin při aplikaci ráno  
a večer a při zánětu dutin. 

V akci také Otrivin Rhinostop  
0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml nosní 
sprej, roztok 10 ml a Otrivin  
1 mg/ml nosní sprej, roztok 10 ml. 

 

Tantogrip citrón a pomeranč obsahuje paracetamol a phenylephrin 
hydrochlorid. Lék k vnitřnímu užití. K dostání bez lékařského předpisu.

 

 

 

 
  

10 sáčků

běžná cena 155 
Kč

TANTOGRIP Pomeranč
Prášek pro perorální roztok

95
Kč

Ulevuje od příznaků chřipky 
a nachlazení. Snižuje 
horečku, uleví od bolesti 
hlavy, svalů a kloubů. 

V akci také TANTOGRIP 
Citrón.  

doplněk stravy

 

 

 

 
  

100 + 50 cps. 

GS Omega 3 Citrus

3000 mg rybího oleje  
s vysokým obsahem DHA  
a EPA v denní dávce. 
Kapsle s citronovou příchutí.
DHA a EPA v přirozené formě 
triglyceridů.

V akci také GS Omega 3 
Citrus 60 + 30 cps.  

doplněk stravy

 

 

 

 
  

60 tbl.

běžná cena 379 
Kč

Vlasové hnojivo 

319
Kč

Podpora hustoty a omezení 
vypadávání vlasů.1,2 Složení  
s 1 biotinem, 2 zinkem a MSM  
pro rychlý a výrazný účinek. 

V akci také Vlasové hnojivo 150 tbl. 
Vlasové hnojivo sérum 50 ml  
a Vlasové hnojivo šampon 150 ml. 

 

kosmetika

 

 

 

 
  

50 ml

běžná cena 375 
Kč

PLANTHÉ Laboratories
Hyaluronové sérum omlazující 

329
Kč

Lékárenské hyaluronové sérum 
s účinnými látkami pro dokonalé 
vyplnění vrásek, vypnutí, 
hydrataci a omlazení pleti. 

V akci také další produkty 
značky PLANTHÉ Laboratories. 

Pomáhá s usínáním,  
omezuje předčasné 
probouzení (extra silná 
dávka kozlíku lékařského  
a pomerančovníku hořkého).
 

Vitamin C a zinek na 
podporu obranyschopnosti 
organismu. 
Na škrábání v krku – hlasová 
námaha, suchý vzduch, 
teplotní výkyvy. 

V akci také TANTUM NATURA 
Propolis Zn,C Orange&Honey.

125 
Kč

cena  
s klientskou 

kartou

běžná cena 165 
Kč

135
Kč

87 
Kč

cena  
s klientskou 

kartou

běžná cena 129 
Kč

89
Kč

219 
Kč

cena  
s klientskou 

kartou

běžná cena 269 
Kč

229
Kč

Akční nabídka do 31. 3. 2021 

Rezervujte si svůj e-recept  
online v EUC Lékárně

euclekarna.cz/erecept



Akční nabídka do 31. 3. 2021 

Měli jste pozitivní test na Covid 19 a zajímá vás, zda si vaše tělo 
utvořilo protilátky? Máte pocit,  že jste prodělali Covid 19 a chcete 
si to ověřit?

Covid 19 – vyšetření protilátek IgG

Nově nyní nabízíme test protilátek třídy IgG

-  Ukazují na prodělanou infekci, po očkování též na odpověď 
organismu na imunizaci vakcínou

-  Tvoří se za 2–3 týdny po prvních příznacích onemocnění

-  Přetrvávají v krvi několik měsíců a ukazují tak nejdéle na 
prodělanou infekci, celková doba přetrvávání těchto protilátek je 
předmětem řady současných studií.

nebo na všech našich odběrových 
místech euclaboratore.cz 

Test si můžete zakoupit  
za 700 Kč na euclekarna.cz

Vyšetření protilátek se provádí ze žilní krve, ale není nutné ho absolvovat nalačno a je možné ho udělat kdykoliv během dne.

 

doplněk stravy

 

 

 

 
  

60 + 60 kapslí

běžná cena 415 
Kč

TEREZIA Hlíva ústřičná  
s rakytníkovým olejem

375
Kč

Hlíva s nejvyšším obsahem 
deklarovaných betaglukanů 
na trhu. Bez příměsí a 
konzervantů. Rakytník na 
podporu imunity. 

V akci také TEREZIA Hlíva 
ústřičná s rakytníkovým 
olejem  100 + 100 kapslí. 

 

doplněk stravy

 

 

 

 
  

30 cps.

běžná cena 239 
Kč

APO-Lactobacillus 10+

199
Kč

Komplexní probiotika 
s prebiotiky se 100 mg 
brusinkového extraktu.
Obsahuje 12 miliard bakterií 
v kapsli. Stačí 1 kapsle denně.

 

doplněk stravy

 

 

 

 
  

100 tbl. 

běžná cena 685 
Kč

Pharmaton® GERIAVIT 
Vitality 50+

589
Kč

Vyvážená kombinace  
vitamínů, minerálů  
a ženšenového výtažku G115®. 

V akci také další produkty 
značky Pharmaton®. 

 

Pancreolan® forte je volně prodejný lék k vnitřnímu užití.  
Obsahuje pancreatinum.

 

 

 

 
  

60 enterosolventních tablet

běžná cena 229 
Kč

Pancreolan® forte

185
Kč

Pancreolan® forte zlepšuje 
trávení tučných a těžko 
stravitelných jídel, působí 
proti pocitu tlaku a plnosti 
po jídle. 

 

doplněk stravy

 

 

 

 
  

50 ks

běžná cena 179 
Kč

RAKYTNÍČEK+
želatinky fialové vejce 

159
Kč

9 vitaminů a rakytník na 
podporu imunity. Skvělá 
chuť. Bez konzervantů, 
barviv a sladidel. Limitovaná 
velikonoční edice. 

V akci také další barvy 
Rakytníček+ želatinky 
velikonočních vajec. 

 

doplněk stravy

 

 

 

 
  

60 cps.

běžná cena 285 
Kč

Swiss NatureVia®
Ostropestřec forte 

249
Kč

200 mg silymarinu pro 
detoxikaci jater a celého 
organismu. Silný a účinný. 
Prémiová kvalita – maximální 
síla v 1 kapsli. 

V akci také Swiss NatureVia® 
Omega 3 One a Day 60 cps. 



 

Celaskon červený pomeranč je lék k vnitřnímu užití. Obsahuje acidum 
ascorbicum.

 

 

 

 
  

30 šumivých tablet

běžná cena 165 
Kč

CELASKON®
červený pomeranč

135
Kč

Zmírňuje a zkracuje příznaky 
chřipky a nachlazení. Podporuje 
imunitu. Zvýšená potřeba užívání 
např. také při sportu, namáhavé 
práci, kojení, v těhotenství, po 
úrazech nebo u kuřáků.

V akci také Celaskon Limetka 
100 tbl. 

 

doplněk stravy

 

 

 

 
  

60 tobolek 

běžná cena 195 
Kč

VIGANTOLVIT D3  
2000 I.U. 

159
Kč

Vitamin D pro zdravý imunitní 
systém. Uplatňuje se v mnoha 
procesech imunity. Udělejte 
pro svou obranyschopnost víc. 

V akci také VIGANTOLVIT  
OSTEO 30 tbl.

 

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. 

 

 

 

 
  

20 měkkých tobolek

běžná cena 139 
Kč

Voltaren Rapid 25 mg

115
Kč

Rychlá a účinná úleva od 
bolesti zad, svalů a kloubů 
s protizánětlivým účinkem. 
Snadno polykatelné 
želatinové tobolky.  

V akci také Voltaren 140 mg 
léčivá náplast. 

 

Léky k vnitřnímu užití. Obsahují flurbiprofen. Pečlivě čtěte příbalovou 
informaci. 

 

 

 

 
  

orální sprej, 15 ml

běžná cena 215 
Kč

Strepfen Sprej

175
Kč

Sprej na úlevu od bolesti,  
otoku a zánětu v krku. Účinkuje 
už po 5 minutách až na 6 hodin. 
Při potížích s polykáním.  
Rychlá aplikace.  

V akci také Strepfen Sprej 
Med a Citron a Strepfen pastilky.

 

doplněk stravy

 

 

 

 
  

70 + 20 tbl.

běžná cena 235 
Kč

GS Echinacea
Forte 600

209
Kč

Extra silná dávka extraktu 
echinacey pro podporu 
imunity a zdraví dýchacích 
cest. Navíc obohacena  
o vitamin C a zinek pro 
účinnou podporu imunity.  

V akci také GS Echinacea 
Forte 600 30 tbl. 

 

Brufen 400 mg potahované tablety je léčivý přípravek k vnitřnímu užití  
s léčivou látkou ibuprofen.

 

 

 

 
  

100 tbl. 

běžná cena 159 
Kč

Brufen
400 mg

135
Kč

Úleva od bolesti hlavy, 
migrény, zubů, šíje i zad. 
Pomáhá při podvrtnutí 
a natažení svalů. Působí 
protizánětlivě. 

V akci také Brufen 400 mg 
30 tbl. 

 

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje hustý extrakt z břečťanového listu.  
Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno 

výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

 

 

 

 
  

100 ml

běžná cena 149 
Kč

Hedelix sirup

129
Kč

Expektorans ve formě sirupu. 
Podpůrná léčba při kašli 
provázejícím nachlazení.  
Již od narození. 

 

zubní pasta

 

 

 

 
  

100 g

běžná cena 135 
Kč

HERBADENT ORIGINAL
bylinná zubní pasta 

119
Kč

Zubní pasta HERBADENT 
šetrně pečuje o zuby, dásně  
a sliznice dutiny ústní.  

V akci také HERBADENT 
ORIGINAL Homeo zubní 
pasta bez mentholu 100 g. 
Dárek k nákupu: HERBADENT 
EKO zubní kartáček.

 

Olfen, gel je léčivý přípravek k zevnímu použití. Obsahuje účinnou látku 
diclofenacum natricum.  

 

 

 

 
  

100 g

běžná cena 179 
Kč

Olfen, gel

149
Kč

Rychle a účinně ulevuje od 
bolesti zad, svalů a kloubů. 
S příjemným chladivým 
efektem. 

Hypertenze
(vysoký krevní tlak)

Choroby cest dýchacích
(astma, CHOPN)

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

Vysoká hladina 
cholesterolu

Diabetes
(perorální léčiva, inzulin)

+



Akční nabídka do 31. 3. 2021 

 

Doplněk stravy nenahrazuje pestrou a vyváženou stravu.

 

 

 

 
  

30 tobolek

běžná cena 155 
Kč

Liftea  
HLOH, JMELÍ, ČESNEK

135
Kč

 

doplněk stravy

 

 

 

 
  

60 sáčků

běžná cena 1 119 
Kč

Inofolic Premium
výhodné balení

955
Kč

 

doplněk stravy

 

 

 

 
  

60 kapslí

běžná cena 415 
Kč

TEREZIA  
Černý česnek

339
Kč

 

doplněk stravy

 

 

 

 
  

4 týdenní balení (28 tablet a 28 tobolek)

běžná cena 579 
Kč

Femibion® 3
Kojení

495
Kč

 

bylinný čaj

 

 

 

 
  

21 nálevových sáčků

běžná cena 59 
Kč

Leros 
OČISTA TĚLA A MYSLI

20 %
Sleva

 

Kojení je pro děti nejlepší.

 

 

 

 
  

800 g

běžná cena 319 
Kč

BEBA COMFORT 2 HM-O 

309
Kč

Kombinace bylin, které 
mohou blahodárně působit 
na vaše srdce. Mají příznivý 
vliv na normální činnost 
cévní soustavy. 

Doplněk stravy 
s myo-inositolem,  
alfa-laktalbuminem  
a kyselinou listovou.  

Česnek pomáhá regulovat 
hladinu cholesterolu a lipidů 
v krvi. Bez zápachu a palčivé 
chuti. Nedráždí sliznice 
žaludku.   

Jedinečné složení speciálně 
pro období kojení. Obsahuje 
mj. aktivní folát Metafolin®, 
vitamin D3, lutein, DHA  
a cholin.  

V akci také Femibion® 1 
Plánování & 1. trimestr  
a Femibion® 2 Těhotenství. 

21denní bylinková kúra, která 
napomáhá navození duševní  
a tělesné pohody. 

Při nákupu 2 ks ze skupiny 
produktů Leros očista, konopné 
čaje a Silné oči sleva 20 %.

První a jediná kojenecká 
výživa s oligosacharidy 2 ‘FL 
a probiotiky L. Reuteri po 
vzoru mateřského mléka.  

V akci také  
BEBA COMFORT 3 800 g 
a BEBA COMFORT 4 800 g. 

Před použitím pečlivě čtěte příbalovou informaci! Správné použití konzultujte se svým lékařem či lékárníkem. Akce platí od 1. 3. do 31. 3. 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 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


