
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.

 

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofenum.

 

 

 

 
  

100 tbl.

APO – Ibuprofen
400 mg

119
Kč

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

 

Aulin gel je lék k zevnímu použití, obsahuje nimesulid.

 

 

 

 
  

100 g, gel

běžná cena 229 
Kč

Aulin gel 

199
Kč

 

repelent

 

 

 

 
  

150 ml, spray

běžná cena 165 
Kč

Repelent Predator 
Forte

135
Kč

109 
Kč

cena  
s klientskou 

kartou

běžná cena 149 
Kč  

doplněk stravy

 

 

 

 
  

60 kostiček

Colafit

Čistý krystalický kolagen 
ve formě měkkých, snadno 
polykatelných kostiček. 
Balení na 2 měsíce. Bez 
barviv a přídavných látek. 

 

doplněk stravy

 

 

 

 
  

80 + 40 cps.

GS Betakaroten Forte 
s měsíčkem

Jedinečná kombinace 
betakarotenu, měsíčku 
lékařského, biotinu a zinku. 
Měsíček lékařský napomáhá 
k regeneraci pokožky po 
opalování. 

V akci také GS Betakaroten  
s měsíčkem 90 + 45 cps.  

zubní pasta

 

 

 

 
  

75 ml

běžná cena 105 
Kč

Elmex sensitive

105
Kč

Elmex® Sensitive zubní pasta 
k efektivní ochraně  citlivých 
zubních krčků a proti 
zubnímu kazu. 

 

Elmex® gelée, dentální gel, je lék k použití v dutině ústní. Obsahuje léčivé 
látky: směs aminfluoridů a fluorid sodný.

 

 

 

 
  

25 g

běžná cena 245 
Kč

Elmex gelée  
dentální gel

205
Kč

Prevence a léčba 
počátečního zubního kazu. 
Ochrana a ošetření citlivých 
zubů. Vhodné pro dospělé  
a děti od 6 let. 

 

Magne B6  je volně prodejný lék k vnitřnímu užití.

 

 

 

 
  

50 tbl. 

běžná cena 145 
Kč

Magne B6®

119
Kč

Ke zlepšení příznaků 
nedostatku hořčíku,  
např. nervozity, vyčerpanosti, 
podráždění či svalových křečí. 

Protizánětlivý účinek  
a tlumí bolest. K úlevě od 
bolesti, otoků při podvrtnutí, 
vymknutí, naražení  
a při výronech.  

V akci také Aulin gel 50 g.

Obsah účinné látky: DEET 24,9 %. 
Repelentní spray proti komárům 
a klíšťatům. Aplikace na pokožku 
i oděv. Doba účinnosti 4-6 hodin,  
pro děti od 2 let. 

V akci také Repelent Predator 
Junior spray 150 ml. 

+

Akční nabídka do 31. 5. 2021 

1 + 1 ZDARMA

349
Kč

339 
Kč

cena  
s klientskou 

kartou

běžná cena 409 
Kč

215
Kč

205 
Kč

cena  
s klientskou 

kartou

běžná cena 249 
Kč

Rezervujte si svůj e-recept  
online v EUC Lékárně

euclekarna.cz/erecept



 

Doplněk stravy v prášku. Vitamin C pro podporu tvorby
kolagenu a správnou činnost kloubních chrupavek a kostí.

 

 

 

 
  

600 g, prášek

běžná cena 689 
Kč

Barny ś SIOUX 

589
Kč

Koňská síla pro vaše klouby  
v balení na 6 měsíců. 
Osvědčená receptura pro 
klouby a celý pohybový aparát.    

 

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.

 

 

 

 
  

100 g

běžná cena 329 
Kč

Voltaren Forte
20 mg/g gel

279
Kč

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

V akci také Voltaren Rapid  
25 mg měkké tobolky  
a Voltaren 140 mg léčivé náplasti.  

Volně prodejné léky Dexoket® obsahují dexketoprofen trometamol.  
K vnitřnímu užití.

 

 

 

 
  

10 tbl.

běžná cena 87 
Kč

Dexoket® 25 mg
potahované tablety

75
Kč

Rychlá a účinná pomoc,  
když vás zasáhne bolest 
svalů a kloubů, hlavy, zubů 
nebo menstruační bolest.  

V akci také Dexoket® 25 mg 
granule pro perorální roztok, 
10 sáčků. 

Akční nabídka do 31. 5. 2021 

Preventivní vyšetření prsu roz-
hodně neodkládejte, včasná 
diagnostika vám může zachrá-
nit život. Z vyšetření nemusíte 
mít obavy. V našem EUC Ma-
mocentru o vás pečuje zkušený 
tým pod vedením MUDr. Lucie 
Hallamové. Najdete u nás pří-
jemné komorní prostředí, ohle-
duplnou péči i respekt k vašim 
osobním potřebám. Termín ná-
vštěvy si vyberete pohodlně on-
line, a kromě vyšetření na vás 
čeká i dobrá káva!   

PŘIJĎTE NA PREVENCI VČAS

Objednejte se:
EUC Klinika Olomouc
Na Šibeníku 914/1

 588 000 389, 722 227 558

 mamo.olomouc@eucklinika.cz

 www.euc.cz

VÍTE, ŽE:

-  máte právo vybrat si mamocentrum 
dle svého uvážení

-  ultrazvuk prsů byste  
měla absolvovat vždy  
v akreditovaném mamocentru, 
budete tak mít jistotu, že vám 
vyšetření provede zkušený lékař –
mamodiagnostik

-  je důležité navštěvovat stále stejné 
pracoviště, kde vás již znají a mají 
k dispozici veškerou vaši předchozí 

dokumentaci

NA CO MÁTE NÁROK

Každá žena ve věku od 45 let má nárok na 
preventivní screeningovou mamografii, 
kterou hradí zdravotní pojišťovna.  Interval 
mezi vyšetřeními musí být delší než 2 roky. 
Na vyšetření vám vystaví žádanku váš gy-
nekolog či praktický lékař. Ženy do 45 let si 
hradí vyšetření samy a nepotřebují žádan-
ku. Mamografické vyšetření je určeno pou-
ze pro ženy nad 40 let a je doporučeno jej 
od tohoto věku podstoupit preventivně ka-
ždé dva roky.

Přijít k nám můžete i se žádankou vystavenou  
na jiná mamodiagnostická pracoviště.

ZA PREVENCI 
VITAMINY 
ZDARMA!
 
-  je vám nad 40 let?

-  objednejte se do 30. 6. na preventivní 
mamografické vyšetření

-  po vyšetření od nás dostanete jako 
dárek doplněk stravy TEREZIA  
Vitamin D3, 30 tobolek

-  platí pro samoplátkyně i klientky 
se žádankou od gynekologa nebo 
praktického lékaře
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Ibolex® je volně prodejný lék k vnitřnímu užití. Obsahuje dexibuprofenum.

 

 

 

 
  

20 tbl.

běžná cena 119 
Kč

Ibolex

97
KčNová generace léku proti 

bolesti. Účinná úleva od 
bolesti, nižší zátěž pro tělo. 

 

Doplněk stravy. Pozorně si přečtěte návod k použití uvedený na obalu.

 

 

 

 
  

90 cps.

běžná cena 555 
Kč

AVILUT® Ginkgo 
Recordati

435
Kč

Obsahuje ginkgo bilobu, 
rutin, aescin, vitamin E, lutein, 
zeaxanthin, měd’ a zinek, 
který přispívá k udržení 
normálního stavu zraku. 

 

zdravotnický prostředek, CE 0459

 

 

 

 
  

50 ml

běžná cena 215 
Kč

Stérimar™ Mn

189
Kč

Přírodní mořská voda 
s příměsí manganu  
pro prevenci a zmírnění 
příznaků alergické rýmy. 
Vhodný pro těhotné a kojící. 

 

Ibalgin® krém a Ibalgin® gel jsou volně prodejné léky k vnějšímu použití. 
Obsahují ibuprofenum.

 

 

 

 
  

100 g

běžná cena 165 
Kč

Ibalgin krém

139
Kč

Tlumí bolest, zánět, snižuje 
otok. K léčbě bolestivých 
poranění, jako je podvrtnutí, 
natažení, zhmoždění. 

V akci také Ibalgin® gel 100 g.

 

Doplněk stravy. Není určen jako náhrada pestré stravy.

 

 

 

 
  

250 ml

běžná cena 325 
Kč

Salus Floradix

285
Kč

Doplněk stravy s obsahem 
železa ve formě glukonátu 
železnatého a látek 
přispívajících ke snížení míry 
únavy a vyčerpání. 

 

Hylak forte je léčivý přípravek k vnitřnímu užití. 

 

 

 

 
  

100 ml

běžná cena 189 
Kč

Hylak forte
perorální roztok

165
KčJedinečný lék na obnovu 

střevní mikroflóry. Vhodný 
pro dospělé, děti i kojence. 

 

zdravotnický prostředek

 

 

 

 
  

500 g

běžná cena 549 
Kč

Mediderm Krém

499
Kč

Mediderm krém je speciální 
emolient vytvořený pro péči 
o postiženou pokožku při 
lupénce, ekzému a atopické 
dermatitidě. 

 

doplněk stravy

 

 

 

 
  

90 tbl.

běžná cena 639 
Kč

Prostenal Control

589
Kč

3 aktivní látky pro zdravou 
prostatu, normální proud 
moči a méně časté močení. 
Obsahuje  extrakty ze saw 
palmetta, kopřivy dvoudomé 
a zinek. 

 

zdravotnický prostředek

 

 

 

 
  

12 tbl.

běžná cena 189 
Kč

Tasectan Duo

159
Kč

Rychle vyřeší akutní průjem 
a šetrně obnoví funkci střev.
Potlačuje příznaky bolesti 
břicha. Forma pro dospělé  
a děti od narození.  

V akci také Tasectan Duo 
12 sáčků. 

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. 5. 2021 

 

zdravotnický prostředek

 

 

 

 
  

10 ml

běžná cena 215 
Kč

Hyal-Drop multi
oční kapky

179
Kč

 

Procto-Glyvenol® 50 mg/g + 20 mg/g rektální krém. Volně prodejný léčivý 
přípravek k rektálnímu podání.

 

 

 

 
  

30 g

běžná cena 189 
Kč

PROCTO-GLYVENOL®
rektální krém

159
Kč

 

kosmetika – ústní hygiena

 

 

 

 
  

95 g

běžná cena 215 
Kč

Glucadent aktiv 
zubní pasta

105
Kč

 

zdravotnický prostředek

 

 

 

 
  

38 ml

běžná cena 524 
Kč

URGO Bradavice 
kryoterapie

429
Kč

 

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

 

 

 

 
  

2 g, krém

běžná cena 289 
Kč

Zovirax Duo
 50 mg/g + 10 mg/g

239
Kč

 

zdravotnický prostředek

 

 

 

 
  

125 g

běžná cena 169 
Kč

Sudocrem  
Multi-Expert

139
Kč

Účinná pomoc pro podrážděné 
a unavené oči. Použitelnost  
6 měsíců po otevření.  
Bez konzervantů, vhodný  
i pro velmi citlivé oči. 

V akci také Artelac TripleAction 
oční kapky 10 ml. 

Lék pro místní léčbu vnějších  
a vnitřních hemoroidů: Ulevuje od 
bolesti, svědění a štípání  
a zároveň zmírňuje zánět. 

V akci také PROCTO-GLYVENOL®, 
čípky, 10 čípků za 159 Kč.

Česká medicinální zubní pasta 
s výrazným stahujícím účinkem 
vhodná při paradontóze a při 
problémech s krvácivostí dásní.  

Domácí ošetření bradavice 
metodou zmrazení.  
Rychlá a přesná aplikace. 

V akci také URGO Pero  
na odolné bradavice 2 ml.  

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. 

Ochranný krém pro podporu 
léčby a prevence: plenkové 
dermatitidy, odřenin  
a podrážděné pokožky. 

V akci také Sudocrem  
Multi-Expert 60 g. 

1 + 1 ZDARMA

+

Nyní k nákupu DÁREK:  
URGO Arnika spray 100 ml.

Před použitím pečlivě čtěte příbalovou informaci! Správné použití konzultujte se svým lékařem či lékárníkem. Akce platí od 1. 5. do 31. 5. 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




