
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.

 

doplněk stravy

 

 

 

 
  

90 tbl. 

Swiss NatureVia®
Vitamin D3-Efekt 1000 I.U. 

125
Kč

„Sluneční vitamin“. Vhodná 
podpora pro imunitní systém, 
kosti a zuby. Denní dávka  
v 1 malé, snadno polykatelné 
tabletce.  

V akci také Swiss NatureVia® 
Vitamin D3-Efekt 400 IU kapky. 

 

zubní pasta pro ochranu dásní

 

 

 

 
  

75 ml

běžná cena 105 
Kč

Meridol
zubní pasta

105
Kč

 

Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití. Zdravotnický prostředek 
IIa třídy, CE2409.

 

 

 

 
  

25 g

běžná cena 189 
Kč

Alfalex rektální mast
s aplikátorem

165
Kč

 

doplněk stravy

 

 

 

 
  

90 tbl. 

Preventan® Clasic

375
Kč

Obsahuje patentovanou látku 
ProteQuine® s empiricky ověřenou 
účinností a vitamin C, který 
přispívá k normální funkci imunity.
Určen k dlouhodobému užívání, 
balení na 3 měsíce.

DÁREK k nákupu:  
Antibakteriální gel na ruce.

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

 

Fenistil 1 mg/g gel je lék k použití na kůži. Obsahuje dimetindeni maleas. 

 

 

 

 
  

30 g, gel

běžná cena 185 
Kč

Fenistil 1 mg/g 

169
Kč

Rychlá a účinná úleva od 
svědivé vyrážky, poštípání 
hmyzem, spálení od slunce, 
kopřivky. Účinkuje přímo  
v místě svědění a podráždění. 

V akci také  
Fenistil 1 mg/g gel 50 g.  

Analergin je léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Obsahuje účinnou látku 
cetirizini dihydrochloridum. 10, 30, 50 a 90tabletové balení Analergin je 

volně prodejný léčivý přípravek.

 

 

 

 
  

30 tbl. 

běžná cena 119 
Kč

Analergin

99
KčPro zmírnění příznaků 

alergické rýmy a chronické 
kopřivky.  

 

Allergodil, nosní sprej, 1x 10 ml je lék k nosnímu podání. Allergodil, oční 
kapky, je lék k očnímu podání. Obsahují azelastin-hydrochlorid.

 

 

 

 
  

6 ml

běžná cena 199 
Kč

Allergodil
oční kapky

169
Kč

Léčí příznaky alergického 
zánětu spojivek jako 
zarudnutí, svědění nebo 
slzení očí. Od 4 let věku. 

V akci také Allergodil  
nosní sprej. 

 

Panadol Extra Novum 500 mg/65 mg potahované tablety, Panadol Novum 
500 mg potahované tablety (paracetamol) a Panadol Extra Rapide 

500 mg/65 mg šumivé tablety jsou léky k vnitřnímu užití. 

 

 

 

 
  

30 tbl. 

běžná cena 109 
Kč

Panadol Extra  
Novum 500 mg/65 mg

95
Kč

Proti mírné až středně silné 
bolesti: hlavy (včetně migrény), 
zubů a při menstruačních 
bolestech. Snižuje horečku.  

V akci také Panadol Novum 
500 mg, 24 tbl. a Panadol  
Extra Rapide 500 mg/65 mg,  
12 šumivých tablet. 

Meridol inaktivuje zbytky 
bakteriálního plaku 
a vyznačuje se dlouhotrvajícím 
inhibičním účinkem na tvorbu 
nového plaku.  

K nákupu 2 ks DÁREK:  
Meridol ústní voda 400 ml

K léčbě příznaků spojených  
s hemoroidálním onemocněním. 
Pomáhá od svědění, pálení, 
ekzému či prasklin. 

V akci také Alfalex rektální 
čípky. 

Akční nabídka do 30. 4. 2021 

115 
Kč

cena  
s klientskou 

kartou

běžná cena 149 
Kč

365 
Kč

cena  
s klientskou 

kartou

běžná cena 455 
Kč

159 
Kč

cena  
s klientskou 

kartou

K nákupu 2 ks DÁREK

+

+

Rezervujte si svůj e-recept  
online v EUC Lékárně

euclekarna.cz/erecept



Akční nabídka do 30. 4. 2021 

 

Ibalgin® Rapidcaps 400 mg měkké tobolky je volně prodejný lék  
k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofenum.

 

 

 

 
  

30 měkkých tobolek

běžná cena 119 
Kč

Ibalgin® Rapidcaps
400 mg 

95
Kč

Snadno rozpustné růžové 
měkké tobolky. Při bolesti 
hlavy, zad, svalů, kloubů  
a menstruační bolesti. 

 

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.

 

 

 

 
  

150 g

běžná cena 449 
Kč

Voltaren Forte
20 mg/g gel

385
Kč

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. 

DÁREK k nákupu: 
multifunční šátek.  

V nabídce také Voltaren  
Rapid 25 mg tobolky  
a Voltaren 140 mg léčivá náplast.  

doplněk stravy

 

 

 

 
  

60 + 15 cps. ZDARMA

běžná cena 345 
Kč

Barný s Klokan

299
Kč

3 druhy kolagenů, kyselina 
hyaluronová, glukosaminsulfát, 
chondroitinsulfát a vitamin C 
pro podporu tvorby kolagenu 
a správnou činnost kloubních 
chrupavek a kostí.  

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 vyšetření 
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 490 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.

ANTIGENNÍ TESTY • ROUŠKY A RESPIRÁTORY • DEZINFEKČNÍ GELY 
Zakoupíte u nás v lékárně nebo na euclekarna.cz



 

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

 

 

 

 
  

100 + 30 tbl. NAVÍC

běžná cena 619 
Kč

Centrum Silver 

589
Kč

Kompletní multivitamin  
s minerály a stopovými prvky 
pro osoby nad 50 let pro 
podporu imunity*.  

V akci také další produkty 
Centrum.

 

doplněk stravy

 

 

 

 
  

100 + 30 tbl. 

běžná cena 209 
Kč

GS Vápník, Hořčík, 
Zinek Premium

185
Kč

Zesílené složení minerálů, 
navíc s vitaminem D3 pro 
podporu imunity. Vápník  
pro zdravé zuby, mangan  
pro silné kosti. 

V akci také GS Vápník, 
Hořčík, Zinek Premium 30 tbl. 

 

doplněk stravy

 

 

 

 
  

60 + 30 tbl. ZDARMA

běžná cena 485 
Kč

Ocuvite LUTEIN
forte

399
Kč

Pro Váš ostrý zrak s unikátní 
formou luteinu s postupným 
uvolňováním.  

V akci také Ocuvite Lutein 
Premium tbl. 60. 

 

doplněk stravy

 

 

 

 
  

50 tbl. 

běžná cena 195 
Kč

Marťánci Gummy
Jaro-léto

159
Kč

Nové gummies multivitaminy 
v příchutích borůvka, jahoda, 
citron a mandarinka. Navíc 
s vitaminem A pro normální 
stav pokožky a zraku.  

 

Lék Pangrol® 20 000IU obsahuje pancreatinum. Lék k vnitřnímu užití. 
Pečlivě si pročtěte příbalový leták.

 

 

 

 
  

50 enterosolventních tablet

běžná cena 269 
Kč

Pangrol® 20000 IU

239
Kč

Obsahuje 3 trávicí enzymy 
zlepšující trávení při 
nedostatečné tvorbě nebo 
funkci enzymů slinivky břišní.  

V akci také Pangrol® 20000 IU 
20 enterosolventních tablet. 

 

Zdravotnický prostředek, pečlivě čtěte návod k použití.

 

 

 

 
  

10 ml

běžná cena 215 
Kč

Vividrin ectoin 

179
Kč

Účinná ochrana očí proti 
alergenům. Potlačuje 
příznaky a tlumí zánětlivé 
procesy v oku.  
Bez konzervantů. 

 

Doplněk stravy neslouží jako náhrada pestré stravy.

 

 

 

 
  

60 tbl.

běžná cena 345 
Kč

Bioaktivní 
Selen+Zinek FORTE

309
Kč

Přispívá ke správné funkci 
imunitního systému a štítné 
žlázy. Podporuje zdravé 
vlasy, nehty a kůži. 

 

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

 

 

 

 
  

100 tobolek

běžná cena 395 
Kč

Essentiale®

305
Kč

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

 

Lék k nosnímu podání, obsahuje léčivou látku oxymetazolin hydrochlorid.

 

 

 

 
  

15 ml, nosní sprej

běžná cena 115 
Kč

Sinex Vicks
Aloe a Eukalyptus

89
Kč

Uvolní ucpaný nos během 
několika minut, účinek trvá 
až 12 hodin. Obsahuje  
extrakt z aloe vera a silici  
z eukalyptu.  

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 30. 4. 2021 

 

Herpesin, krém je léčivý přípravek k zevnímu použití. Obsahuje účinnou 
látkou aciklovir.

 

 

 

 
  

5 g

běžná cena 205 
Kč

Herpesin krém

179
Kč

 

Corega fixační krémy jsou zdravotnické prostředky.

 

 

 

 
  

2x 40 g, fixační krém

běžná cena 205 
Kč

Corega Original  
Extra silný duopack

155
Kč

 

zdravotnický prostředek

 

 

 

 
  

50 ml

běžná cena 549 
Kč

Wartner Kryoterapie

499
Kč

 

teploměr

 

 

 

 
  

běžná cena 1 049 
Kč

FORA Focus Temp
čelní teploměr IR42a

949
Kč

 

doplněk stravy

 

 

 

 
  

30 cps.

běžná cena 185 
Kč

Swiss NatureVia®
Sleepnox forte

165
Kč

 

zdravotnický prostředek

 

 

 

 
  

14 ks

běžná cena 77 
Kč

MoliCare Lady
2 kapky

59
Kč

Herpesin krém se používá při 
léčbě oparu rtů a obličeje  
u dospělých i dětí.  

Pevná fixace až 12 hod. 
Pomáhá bránit ulpívání 
zbytků jídla pod náhradou. 
Bez zinku. Nyní ve výhodném 
balení 2x 40 g. 

V akci také COREGA Max 
Control duopack 2x 40 g. 

Rychlé a účinné odstranění 
bradavic založené na stejném 
principu jako zmrazování, 
které používají lékaři. Vhodný 
pro děti starší 4 let. 

V akci také Wartner pero  
na odstranění bradavic.

Nejnovější model teploměru 
od renomované švýcarské 
společnosti ForaCare.  
Rychlé a spolehlivé měření. 

Nenávyková, extra silná 
směs extraktů ze čtyř bylin, 
podporujících spánek 
a zklidnění při stresu, 
podrážděnosti a úzkosti. 

V akci také Swiss NatureVia® 
Sleepnox forte 10 ks. 

Diskrétní a pohodlné vložky 
pro lehkou inkontinenci moči. 
Prodyšný a jemný povrch  
s Aloe Vera. Dermatologicky 
testováno. Vhodné i pro 
citlivou pokožku. 

V akci také další produkty 
značky MoliCare.

Před použitím pečlivě čtěte příbalovou informaci! Správné použití konzultujte se svým lékařem či lékárníkem. Akce platí od 1. 4. do 30. 4. 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




