
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.

 

Potravina pro zvláštní výživu – potravina pro zvláštní lékařské účely,  
o užívání se poraďte s lékařem nebo lékárníkem.

 

 

 

 
  

6x 125 ml

běžná cena 239 
Kč

Nutridrink Compact  
5+1 navíc

209
Kč

Nutričně kompletní tekutá 
výživa pro pacienty trpící 
nedostatečným příjmem 
energie a živin nebo 
nechutenstvím. 

 

zdravotnický prostředek

 

 

 

 
  

50 ml, sprej

běžná cena 205 
Kč

ALFASILVER sprej

175
Kč

 

Obsahuje benzydamin hydrochlorid. Lék k intimním oplachům  
a výplachům.

 

 

 

 
  

6 sáčků

běžná cena 175 
Kč

ROSALGIN

155
Kč

 

Endiaron® je volně prodejný lék k vnitřnímu užití. Obsahuje cloroxinum.

 

 

 

 
  

20 tbl. 

běžná cena 185 
Kč

Endiaron® 

155
Kč

Zastavuje průjem tak, že 
zneškodní bakterie, které 
průjem vyvolaly. Šetří 
normální střevní mikroflóru. 

 

kosmetika

 

 

 

 
  

200 ml

běžná cena 469 
Kč

Ladival Pro Děti 
OF 50+ mléko

369
Kč

Spolehlivě chrání citlivou 
pokožku dětí a batolat 
před spálením a následným 
poškozením pokožky. Vhodné 
i při atopickém ekzému. 

 

kosmetika

 

 

 

 
  

250 ml

běžná cena 209 
Kč

Panthenol Omega
tělové mléko Rakytník 9%

169
Kč

Napomáhá regeneraci a zklidnění 
pokožky po opalování. Uleví 
sluncem začervenalé pokožce. 
Vysoký obsah D-panthenolu. 

V akci také další produkty 
Panthenol.
Nyní k nákupu DÁREK:  
Cestovní lahev.  

repelent

 

 

 

 
  

150 ml

běžná cena 165 
Kč

Repelent Predator
Forte spray

135
Kč

Aerosolový parfemovaný 
repelentní přípravek určený 
k odpuzování komárů, klíšťat 
a jiného obtížného hmyzu.  

V akci také Repelent 
Predator Junior spray  
150 ml a Repelent Predator 
BIO spray 150 ml. 

 

zdravotnický prostředek

 

 

 

 
  

15 ml

běžná cena 175 
Kč

Ocutein SENSITIVE 
PLUS DaVinci oční kapky

155
Kč

Poskytuje okamžitou úlevu 
pro podrážděné a unavené 
oči. Vhodné pro citlivé oči. 
Lze aplikovat na kontaktní 
čočky. 

V akci také Ocutein Allergo  
a další přípravky Ocutein.

Sprej na odřeniny, 
popáleniny a další rány  
s ionizovaným stříbrem. 
Chrání před infekcí, pomáhá 
při hojení, nepálí. 

Rychle uleví od pálení, 
svědění, vaginálního výtoku, 
hojení po porodu. Před a po 
gynekologických zákrocích. 
Zachovává přirozené 
laktobacily. 

V akci také ROSALGIN  
10 sáčků. 

Akční nabídka do 30. 6. 2021 

Rezervujte si svůj e-recept  
online v EUC Lékárně

euclekarna.cz/erecept



Akční nabídka do 30. 6. 2021 

 

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

 

 

 

 
  

100 g

běžná cena 165 
Kč

Ibalgin® gel

139
Kč

Tlumí bolest, zánět, snižuje 
otok. K léčbě poranění svalů 
a kloubů jako jsou např. 
natažení, zhmoždění. 

V akci také Ibalgin®  
krém 100 g.  

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

 

 

 

 
  

100 tbl.

běžná cena 165 
Kč

Ibalgin® 400

135
Kč

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

 

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití.

 

 

 

 
  

10 tbl.

běžná cena 55 
Kč

ACIFEIN®

43
Kč

K léčbě bolesti hlavy, zad, 
zubů a při bolestech kloubů 
a svalů spojených s akutními 
virovými onemocněními 
chřipkového charakteru. 

Užijte si sluneční 
paprsky bez rizika

Ať už se rozhodnete letní dny trávit někde u rybníka 
nebo vyrazíte do teplých krajin, chraňte svou pokožku 
před slunečními paprsky. Bez opalovacího krému 
s odpovídajícím faktorem by se pokožka nikdy neměla 
vystavovat slunečním paprskům. U moře je vhodné 
používat krémy s vysokým faktorem.

Intenzivní sluneční záření může vyvolat podráždění až 
spálení kůže, způsobuje i vyrážky, ekzémy. Často se k tomu 
přidruží i zimnice, svědění kůže, nevolnost. Po návratu z pláže 
bychom měli pokožku ošetřit přípravky po opalování, které 
kůži zklidní a podpoří její regeneraci. Správný pitný režim 
by mel být samozřejmostí. Nezapomeňte na prodyšnou 
pokrývku hlavy, kterou můžete pro ochlazení i namočit, 
a kvalitní brýle s UV filtrem. 

POBYT NA SLUNCI PŘIZPŮSOBTE 
SVÉMU FOTOTYPU

Fototyp I
Lidé s velmi světlou až bledou pletí posetou pihami a se 
světlými až zrzavými vlasy mají citlivou pokožku, která 
se velice rychle spálí. Nikdy by neměli kůži vystavovat 
sluníčku bez patřičné ochrany v podobě krému s vysokým 
faktorem (SPF 50+). Pobývat na přímém slunci by neměli 
déle než 10 minut.

Fototyp II
Světlá pleť, vlasy i oči charakterizují skupinu lidí, která 
snáší sluneční záření o něco lépe než první fototyp. I oni by 
se měli chránit opalovacími krémy s vyšším faktorem SPF 
30 až 50 a na slunci by měli být nejvýše 20 minut.

Fototyp III
Nejčastěji zastoupená skupina lidí má normální kůži bez 
pih, hnědé až tmavé vlasy a hnědé oči. Pobyt na slunci 
snášejí velice dobře, pouze při delším vystavení slunci 
muže jejich pokožka mírně zrudnout. Ideální je opalovací 
krém s SPF 20 až 30. Na slunci mohou být až 30 minut.

Fototyp IV
Hnědá až olivová pokožka, žádné pihy a tmavé vlasy 
představují poslední fototyp, který je běžný pro naše 
zeměpisné podmínky. Jejich kůže je velice odolná. 
Okamžitě zhnědne a spálí se pouze ve výjimečných 
případech. Slunit se mohou až 45 minut a vystačí si 
s nižším faktorem SPF 15. 

Dětská pokožka si zaslouží mimořádnou péči
Dětská pokožka je 5x tenčí než pokožka dospělých 
a nemá ještě plně vyvinutou pigmentaci. Děti do věku 
jednoho roku by na sluníčko neměly vůbec. Opatrnost 
je na místě i u starších dětí. Z tohoto důvodu je důležité 
používat produkty, které jsou speciálně určené pro 
potřeby dětské pokožky s ochranným faktorem  
nejlépe SPF 50+.

Zdroj: EUC



 

 1Podle SPC Panadol Extra Novum. 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 115 
Kč

Panadol Extra  
Novum 500 mg/65 mg

97
Kč

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

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

 

Doplněk stravy. 1Vitamín C přispívá k normální funkci imunitního systému. 
Vápník je potřebný pro udržení normálního stavu kostí. 

 

 

 

 
  

60 tbl.

běžná cena 499 
Kč

Centrum pro ženy

329
Kč

Kompletní multivitamín  
s minerály a stopovými 
prvky vytvořen speciálně 
pro potřeby žen pro podporu 
imunity zdraví kostí1. 

V akci také Centrum  
pro muže 60 tbl.

 

zdravotnický prostředek

 

 

 

 
  

15 ml

běžná cena 169 
Kč

AurisClean
ušní sprej DaVinci Academia

145
Kč

Účinně odstraňuje nadměrný 
ušní maz. Preventivně zamezuje 
tvorbě ušní mazové zátky. 
Snižuje riziko zánětu ucha. 

V akci také AurisClean ušní 
kapky DaVinci Academia 15ml.

 

Voltaren Forte 20 mg/g gel a Voltaren Emulgel 10 mg/g gel jsou léky  
k vnějšímu použití. Obsahují diclofenacum diethylaminum.

 

 

 

 
  

150 g

běžná cena 449 
Kč

Voltaren Forte
20 mg/g gel

379
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. 

V akci také Voltaren Emulgel 
10 mg/g gel 150g .

 

elmex® ústní voda

 

 

 

 
  

400 ml.

běžná cena 149 
Kč

Ústní voda elmex® 
JUNIOR

149
Kč

Díky obsahu fluoridu je chrup 
posilován a chráněn před 
útoky zubního kazu, dokonce 
i v mezizubních prostorách. 

 

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

 

 

 

 
  

1 x 6 ml 0,5%

běžná cena 199 
Kč

Allergodil
oční kapky

169
Kč

Léčí oční a nosní  
příznaky alergie. 
Kapky: svědění očí, slzení
Sprej: ucpaný nos,  
svědění, kýchání.

V akci také Allergodil  
nosní sprej.

 

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. 

 

doplněk stravy

 

 

 

 
  

30 tbl. 

běžná cena 309 
Kč

BIOPRON forte

245
Kč

Komplex živých probiotik se 
Saccharomyces boulardii, 
laktobacily a prebiotiky.  
Tři aktivní složky = trojí 
doplnění střevní mikrobioty. 
Doplňujte probiotika  
a prebiotika, nejen na cestách.

 

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, roztok

běžná cena 129 
Kč

Otrivin Menthol
1 mg/ml

99
Kč

Nosní sprej, který pomáhá rychle 
uvolnit ucpaný nos do 2 minut  
až na 24 hodin při aplikaci ráno 
a večer a při zánětu dutin. 

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

AŽ 0 Kč DOPLATEK 
na recept u vybraných léků k léčbě těchto nemocí

 1 + 1 ZDARMA

+

DIABETES  |  ASTMA  |  CHOLESTEROL



Akční nabídka do 30. 6. 2021 

 

Doplněk stravy. Kombinace výtažků z plodů jalovce, nati kopřivy  
a petržele a listů břízy bílé.

 

 

 

 
  

30 tob.

běžná cena 145 
Kč

Liftea Bylinky
na odvodnění Forte

125
Kč

 

náplast

 

 

 

 
  

1 m x 6 cm

běžná cena 45 
Kč

3M™ Spofaplast® 154
Textilní elastická náplast

39
Kč

 

Zdravotnický prostředek. Pečlivě čtěte příbalový leták.

 

 

 

 
  

5 g

běžná cena 185 
Kč

HemaGel

159
Kč

 

Kojení je pro děti nejlepší.

 

 

 

 
  

800 g

běžná cena 415 
Kč

BEBA COMFORT 2 
HM-O

319
Kč

 

zdravotnický prostředek

 

 

 

 
  

5 ks

běžná cena 105 
Kč

COSMOS® twin-tec
hydrokoloidní náplasti na puchýře

85
Kč

 

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

 

 

 

 
  

5 g

běžná cena 209 
Kč

Herpesin krém

179
Kč

Přispívá k vylučování vody 
z organismu. Podporuje 
normální činnost ledvin  
i přirozenou 
obranyschopnost těla. 

3M™ Spofaplast® tradiční 
náplast , hypoalergenní, 
elastická, silně lepící, různé 
rozměry. 

Nyní k nákupu DÁREK: 
Spofaplast® Mini Lékárnička.

K ošetření povrchových 
poranění kůže jako jsou 
odřeniny, popáleniny, řezné 
rány a puchýře.  
Použití 1x po 12–24 hodinách. 

Prémiová kojenecká výživa,  
s oligosacharidy 2´FL  
a probiotiky L. reuteri,  
po vzoru mateřského mléka. 

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

Hydrokoloidní náplast = 
modernější způsob hojení. 
Zajišťuje rychlejší  
a bezbolestné hojení, chrání 
puchýř před tlakem. Tvar 
přizpůsobený místu lepení. 

V akci také další hydrokoloidní 
náplasti COSMOS.

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

+

Před použitím pečlivě čtěte příbalovou informaci! Správné použití konzultujte se svým lékařem či lékárníkem. Akce platí od 1. 6. do 30. 6. 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


