
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

 

 

 

 
  

100 + 20 tbl.

běžná cena 275 
Kč

GS Vitamin C 1000 
se šípky

239
Kč

Obohacen o šípky. Unikátní 
tableta TIME-RELEASE zajišťuje 
postupné uvolňování.  
Vitamin C přispívá ke zmírnění 
únavy a vyčerpání. 

V akci také GS Vitamin C 500  
se šípky, 100 + 20 tbl. 

 

Junior-angin pastilky jsou zdravotnický prostředek. Hygienický gel  
Ace Trade s.r.o. je kosmetický přípravek. *Za 0,01 Kč ke každému balení.

 

 

 

 
  

24 ks

běžná cena 185 
Kč

Junior-angin  
pastilky pro děti

155
Kč

 

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

 

 

 

 
  

25 g

běžná cena 189 
Kč

Alfalex rektální mast 
s aplikátorem

159
Kč

 

lék k vnitřnímu užití

 

 

 

 
  

20 tbl. 

běžná cena 149 
Kč

CETALGEN

129
Kč

Léčba krátkodobé středně 
silné bolesti a horečky 
(bolest hlavy, zubů,  
menstruační bolesti atd.). 
Účinek po dobu až 9 hodin.  

 

zubní pasta

 

 

 

 
  

100 g

běžná cena 145 
Kč

HERBADENT ORIGINAL
bylinná zubní pasta

135
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.  

elmex® zubní pasta

 

 

 

 
  

75 ml

běžná cena 109 
Kč

Elmex zubní pasta

109
Kč

Zubní pasta Elmex pro  
účinnou ochranu a prevenci 
před zubním kazem. 

V akci také  
Elmex Sensitive ústní voda.  

doplněk stravy  
*Uvedené množství odpovídá okamžiku výroby.

 

 

 

 
  

30 + 10 cps.

běžná cena 259 
Kč

GS Superky  
probiotika

219
Kč

Unikátní komplex 9 odolných 
kmenů bakterií. 21 mld. 
životaschopných mikroorganismů*  
v denní dávce (2 kapsle).  
Selen pro podporu imunity. 

V akci také 
GS Superky probiotika, 60 + 20 cps. 

 

Neo-angin® bez cukru 1,2 mg / 0,6 mg / 5,72 mg pastilky jsou lék  
k místnímu užití v ústech a krku. Hygienický gel Ace Trade s.r.o.  

je kosmetický přípravek. *Za 0,01 Kč ke každému balení.

 

 

 

 
  

24 pastilek

běžná cena 179 
Kč

Neo-angin®  
bez cukru

149
Kč

Ulevuje od bolesti v krku,  
potlačuje zánět. Pro dospělé  
a děti od 6 let.  

V akci také
další přípravky Neo-angin.
Nyní navíc* k nákupu: 
hygienický gel na ruce, 50 ml.

Ulevuje od bolesti v krku  
a zklidňuje podrážděné  
sliznice. S jahodovou příchutí  
pro děti od 4 let. 

V akci také
další přípravky Junior-angin.
Nyní navíc* k nákupu: 
hygienický gel na ruce, 50 ml.

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

V akci také  
Alfalex rektální čípky 10× 2,5 g. 

+

Akční nabídka do 30. 9. 2021 

+ +

+

1 + 1 ZDARMA

Akční ceny jsou platné s klientskou kartou.

Rezervujte si svůj e-recept  
online v EUC Lékárně.

euclekarna.cz/erecept



 

zdravotnický prostředek

 

 

 

 
  

100 ml

běžná cena 389 
Kč

Paranit extra silný 
sprej

349
Kč

Odstraní vši do 5 minut. Obsahuje faktor 
na ochranu proti vším (LPF), který 
ve vlasech vytváří pro vši nepříznivé 
podmínky a chrání před opakovanou 
nákazou až do 72 hodin. Klinicky 
prokázaná 100% účinnost. 

V akci také 
Paranit extra silný šampon  
+ hřeben.

 

Tradiční rostlinný léčivý přípravek. Perorální, orální, inhalační a kožní 
podání. Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je 

založeno výlučně na dlouhodobých zkušenostech.

 

 

 

 
  

20 nálevových sáčků

běžná cena 49 
Kč

Megafyt  
heřmánkový čaj

39
Kč

K léčbě příznaků u mírných 
zažívacích obtíží provázených 
nadýmáním a mírnými křečemi. 
K léčbě mírných zánětů kůže. 

V akci také  
Megafyt řepíkový čaj,  
Megafyt heřmánkový květ  
a Megafyt řepíková nať. 

 

kosmetický přípravek

 

 

 

 
  

100 ml

běžná cena 135 
Kč

Rybilka Neo® 

109
Kč

Dětská mast k péči o pokožku 
se sklonem k opruzeninám. 
Komplexní složení pěti 
pečujících látek. Zklidňuje 
podrážděnou pokožku. Bez 
konzervantů a parfemace.  

 

Obsahuje benzydamin-hydrochlorid. Lék k intimním oplachům  
a výplachům. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

 

 

 

 
  

6 sáčků

běžná cena 175 
Kč

Rosalgin

159
Kč

Rychle uleví od pálení, svědění, 
vaginálního výtoku, podporuje 
hojení po porodu.  
Před gynekologickými zákroky  
i po nich. Zachovává přirozené 
laktobacily. 

V akci také
Rosalgin, 10 sáčků.

 

Kojení je pro děti nejlepší.

 

 

 

 
  

800 g

běžná cena 419 
Kč

BEBA Comfort 2 
HM-O

319
Kč

Prémiová 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. 

 

Čtěte pečlivě návod k použití. DeflaGyn je zdravotnický prostředek, 
certifikát vydala notifikovaná osoba 1014.

 

 

 

 
  

150 ml, 28 aplikátorů

běžná cena 1 419 
Kč

DeflaGyn  
aplikační sada

1 219
Kč

Vaginální gel na podporu remise 
po nejasném cervikálním stěru 
(cervikální eroze / ASCUS,  
ASC-H, LSIL, HSIL / PAP III, 
PAP IIID) 

Akční nabídka do 30. 9. 2021 

Chřipkové období se blíží.
Je čas na očkování!

Informujte se 
u praktického lékaře.
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Nasivin® Sensitive 0,5 mg/ml nosní sprej, roztok, je lék k nosnímu podání 
s léčivou látkou oxymetazolin-hydrochlorid. Čtěte pečlivě příbalovou 

informaci!

 

 

 

 
  

10 ml

běžná cena 115 
Kč

Nasivin® Sensitive

89
Kč

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

V akci také  
Nasivin® Sensitive pro děti, 10 ml. 

 

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofenum.  

 

 

 

 
  

100 tbl. 

běžná cena 149 
Kč

APO-Ibuprofen  
400 mg

119
Kč

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

 

Doplněk stravy neslouží jako náhrada pestré stravy.

 

 

 

 
  

60 tbl.

běžná cena 345 
Kč

Bioaktivní selen + 
zinek Forte

315
Kč

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

 

Ambrobene, sirup, je léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Obsahuje účinnou 
látku ambroxoli hydrochloridum.

 

 

 

 
  

sirup, 100 ml

běžná cena 115 
Kč

Ambrobene  
15 mg / 5 ml

99
Kč

Osvědčený přípravek na vlhký 
kašel účinně rozpouští hlen  
a usnadňuje vykašlávání.  
Sirup vhodný i pro děti. 

 

1Podle SPC Panadol Extra Novum. Panadol Extra Novum 500 mg / 65 mg potahované 
tablety, Panadol Novum 500 mg potahované tablety (paracetamol) a Panadol pro 
děti jahoda 24 mg/ml perorální suspenze (paracetamol) jsou léky k vnitřnímu užití.

 

 

 

 
  

30 tbl. 

běžná cena 115 
Kč

Panadol Extra Novum 
500 mg / 65 mg potahované tablety

97
Kč

Uvolnění účinné látky do 10 minut.1  
Proti mírné až středně silné bolesti 
hlavy, zubů, svalů a kloubů. 

V akci také 
Panadol Novum 500 mg, 24 tbl.  
a Panadol pro děti jahoda 24 mg/ml, 
perorální suspenze, 100 ml.

 

zdravotnický prostředek

 

 

 

 
  

20 pastilek

běžná cena 155 
Kč

Hydropastilky

125
Kč

Inovativní řešení při bolesti, 
chrapotu, škrábání, suchosti 
v krku i při postradiačním 
zápalu a namáhaných 
hlasivkách. 

 

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.

 

 

 

 
  

nosní sprej, roztok, 10 ml

běžná cena 119 
Kč

Otrivin Menthol  
1 mg/ml 

99
Kč

Nosní sprej, který pomáhá 
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. 

 

Lék k vnitřnímu užití. Přečtěte si pozorně příbalovou informaci.

 

 

 

 
  

prášek pro perorální roztok v sáčku, 10 sáčků

běžná cena 195 
Kč

Vicks SymptoMed 
Complete citrón

155
Kč

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

V akci také  
Vicks SymptoMed Forte citrón, 
10 sáčků. 

 

doplněk stravy   
*Dle průzkumu z lékáren, červen 2021.

 

 

 

 
  

60 + 60 kapslí 

běžná cena 415 
Kč

TEREZIA Hlíva ústřičná 
s rakytníkovým olejem

375
Kč

Hlíva s nejvyšším obsahem 
betaglukanů.* Rakytník podporuje 
imunitu. Bez konzervantů. 

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

DOPLATEK 0 KČ 
na vybrané léky na recept k léčbě těchto nemocí

DIABETES | ASTMA | CHOPN



Akční nabídka do 30. 9. 2021

Ibolex® je volně prodejný lék k vnitřnímu užití. Obsahuje dexibuprofenum.

  

20 tbl. 

běžná cena 119 Kč

Ibolex

95
Kč

Magne B6 je volně prodejný lék k vnitřnímu užití. 

  

40 tbl.

běžná cena 129 Kč

Magne B6®
470 mg / 5 mg

105
Kč

Voltaren Forte 20 mg/g gel je lék k vnějšímu použití. Obsahuje 
diclofenacum diethylaminum. Voltaren Rapid 25 mg měkké tobolky jsou 

lék k vnitřnímu užití. Obsahují diclofenacum kalicum. Voltaren 140 mg 
léčivá náplast je lék k vnějšímu použití. Obsahuje diclofenacum natricum.

  

150 g

běžná cena 429 Kč

Voltaren Forte
20 mg/g gel

385
Kč

doplňky stravy 
1Vitamin C přispívá k normální funkci imunitního systému.

  

100 tbl. 

běžná cena 639 Kč

Centrum Silver 

545
Kč

Před použitím čtěte příbalový leták. Olfen Neo Forte obsahuje 
diclofenacum diethylaminum. Olfen obsahuje diclofenacum natricum. 

Léčivé přípravky k zevnímu použití. Nepoužívejte souběžně.

  

100 g

běžná cena 279 Kč

Olfen Neo Forte
20 mg/g gel

235
Kč

doplněk stravy 

  

70 ks

běžná cena 239 Kč

RAKYTNÍČEK 
želatinky s rakytníkem

195
Kč

Ibolex®: nová generace léku 
proti bolesti. Účinná úleva 
od bolesti, nižší zátěž pro tělo.  

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

V akci také 
Magne B6® 470mg / 5 mg, 100 tbl.

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

V akci také 
Voltaren Rapid 25 mg měkké 
tobolky, 20 ks, a Voltaren 140 mg 
léčivá náplast, 5 ks. 

Kompletní multivitamin se 
speciálně vyváženým složením 
pro podporu imunity u osob 
nad 50 let.1 Bez lepku, bez cukru.  

V akci také 
Centrum AZ, 100 tbl. 

Olfen Neo Forte při 
intenzivní, náhle vzniklé 
bolesti zad, svalů a kloubů. 

V akci také 
Olfen, gel za výhodnou cenu. 

Skvělá ovocná chuť. Obsahuje 
9 vitaminů a rakytník na podporu 
obranyschopnosti organismu. 
Bez příměsí a konzervantů. 

V akci také 
další varianty produktu 
RAKYTNÍČEK. 

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
Plaňanská 573/1 
108 00 Praha 10

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

Před použitím pečlivě čtěte příbalovou informaci a pročtěte návod k použití! Správné použití konzultujte se svým lékařem či lékárníkem. 
Akce platí od 1. 9. do 30. 9. 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.
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