
Rezervujte si svůj e-recept  
online v EUC Lékárně.

moje.euc.cz/leky

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.

 

Léky k vnitřnímu užití. Obsahují ibuprofen.

 

 

 

 
  

30 měkkých tobolek

běžná cena 165 
Kč

NUROFEN Rapid  
400 mg

129
Kč

Rychlá a učinná úleva od 
horečky a bolesti, což jsou 
možné reakce po očkování. 
Také působí na bolesti hlavy, 
zad, zubů či při menstruaci. 

V akci také  
NUROFEN Rapid 400 mg  
10 a 20 měkkých tobolek. 

 

Oscillococcinum® je homeopatický léčivý přípravek k vnitřnímu užití, 
užívaný tradičně v homeopatii k prevenci a léčbě chřipkových stavů. 

Obsahuje Anas barbariae, hepatis et cordis extractum 200 K.

 

 

 

 
  

30 dávek 

běžná cena 679 
Kč

Oscillococcinum®

579
Kč

 

Doplněk stravy. Není určen jako náhrada pestré stravy.

 

 

 

 
  

250 ml

běžná cena 325 
Kč

Salus Floradix

285
Kč

 

Lék k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. 
Alcogel je kosmetika. 

 

 

 

 
  

10 sáčků

běžná cena 185 
Kč

Coldrex Horký  
nápoj Citron

159
Kč

Odstraňuje příznaky chřipky 
a nachlazení. Snižuje horečku, 
odstraňuje bolest hlavy a bolest 
v krku. S přídavkem léčivé látky 
na uvolnění ucpaného nosu 
a s vitaminem C. 

Nyní navíc k nákupu:  
čistící gel na ruce Alcogel, 200 ml. 
V akci také  
ostatní druhy Coldrex. 

 

Levopront sirup, kapky, tablety obsahuje levodropropizin.  
Lék k vnitřnímu užití.

 

 

 

 
  

120 ml

běžná cena 155 
Kč

Levopront sirup

129
Kč

Rychlá úleva od suchého  
a dráždivého kašle. Působí přímo 
v dýchacích cestách. Sirup pro 
dospělé a děti od 2 let. 

V akci také  
Levopront kapky  
a Levopront tablety.  

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou acetylcystein. 
Čtěte pozorně příbalový leták.

 

 

 

 
  

10 tbl. 

běžná cena 145 
Kč

ACC® LONG
600 mg šumivé tablety

125
Kč

Léčí vlhký kašel. Má rychlý 
nástup účinku od 1. dne. 
Rozpouští hlen a usnadňuje 
vykašlávání. 

V akci také  
ACC® LONG 600 mg šumivé 
tablety, 20 tbl.  

Erdomed, 225 mg granule pro perorální suspenzi, obsahuje léčivou látku 
erdostein. Lék k vnitřnímu užití. 

 

 

 

 
  

20 sáčků

běžná cena 255 
Kč

Erdomed 
granule pro perorální suspenzi

215
Kč

Lék na akutní onemocnění 
horních a dolních dýchacích 
cest. Ředí hlen a usnadňuje 
vykašlávání. Působí proti 
bakteriím. 

 

doplněk stravy

 

 

 

 
  

60 + 60 tbl.

běžná cena 465 
Kč

GS Extra Strong 
Multivitamin

389
Kč

Komplexní vyvážené složení 
vitaminů, minerálů a dalších 
aktivních látek. STRONG KOMPLEX 
– extra dávka vitaminu C, lutein, 
activin, echinacea. 

V akci také  
GS Extra Strong  
Multivitamin 50+, 90+30 tbl. 

Prevence a léčba chřipkových 
stavů. Bez věkového omezení, 
může se užívat během 
těhotenství a kojení. 

V akci také  
Oscillococcinum® 6 dávek. 

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

Akční nabídka do 31. 10. 2021 

+



 

Robitussin Antitussicum na suchý dráždivý kašel 7,50 mg/5 ml sirup a Robitussin 
Junior na suchý dráždivý kašel 3,75 mg/5 ml, sirup (oba dextrometorfan) a Robitussin 

Expectorans na odkašlávání 100 mg/5ml sirup (guaifenesin) jsou léky k vnitřnímu užití. 

 

 

 

 
  

100 ml, sirup

běžná cena 179 
Kč

Robitussin Antitussicum 
na suchý dráždivý kašel

159
Kč

Proti suchému kašli. Efektivní úleva od 
suchého dráždivého kašle. Bez cukru. 
Pro děti od 6 let a dospělé. 

V akci také  
Robitussin Expectorans  
na odkašlávání, 100 ml, sirup  
a Robitussin Junior na suchý  
dráždivý kašel, 100 ml, sirup. 

 

Lék k nosnímu podání, obsahuje léčivou látku oxymetazolin hydrochlorid.  
Přečtěte si pozorně příbalovou informaci.

 

 

 

 
  

15 ml, nosní sprej

běžná cena 115 
Kč

Sinex Vicks Aloe  
a Eukalyptus

91
Kč

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

 

Lék k vnitřnímu užití. Přečtěte si pozorně příbalovou informaci.

 

 

 

 
  

prášek pro perorální roztok, 10 sáčků

běžná cena 195 
Kč

Vicks SymptoMed 
Complete citrón

159
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. 

 

Pečlivě si pročtěte návod k použití. Zdravotnický prostředek k aplikaci do 
nosu, k úlevě od ucpaného nosu.

 

 

 

 
  

30 ml

běžná cena 135 
Kč

QUIXX® nosní sprej

109
Kč

Účinně a bezpečně pomáhá 
uvolnit ucpaný nos při 
nachlazení, chřipce a alergii. 
Nevyvolává závislost. 
Vhodný pro těhotné, kojící  
a děti od 6 měsíců věku. 

 

MUCOSOLVAN® pro dospělé je volně prodejný lék k vnitřnímu užití. 
Obsahuje ambroxoli hydrochloridum.

 

 

 

 
  

100 ml, sirup

běžná cena 145 
Kč

MUCOSOLVAN®
pro dospělé

119
Kč

Uvolňuje zahlenění, usnadňuje 
vykašlávání a zmírňuje kašel. 
Bez cukru a alkoholu.  
Jahodová příchuť. 

V akci také  
MUCOSOLVAN® long effect  
a MUCOSOLVAN® junior.

 

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 155 
Kč

Hedelix sirup

129
Kč

Expektorans ve formě sirupu. 
Tradiční rostlinný léčivý 
přípravek obsahuje hustý 
extrakt z břečťanového listu. 
Podpůrná léčba při kašli 
provázejícím nachlazení. 

Akční nabídka do 31. 10. 2021 

Chřipkové období se blíží.
Je čas na očkování!
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u praktického lékaře.
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zdravotnický prostředek

 

 

 

 
  

120 ml, sirup

běžná cena 215 
Kč

Tussirex noční 

185
Kč

Na všechny druhy kašle 
spojené s nachlazením. 
Zmírňuje suchý dráždivý  
i průduškový kašel. 
Podporuje klidný spánek. 

 

doplněk stravy

 

 

 

 
  

60 + 60 kapslí

běžná cena 429 
Kč

TEREZIA Hlíva ústřičná
+ lactobacily

399
Kč

Hlíva s deklarovaným 
obsahem betaglukanů  
od českého výrobce. Šípek 
podporuje imunitu. Bez 
příměsí a konzervantů. 

 

doplněk stravy

 

 

 

 
  

30 cps. 

běžná cena 645 
Kč

Bioaktivní Q10 GOLD
100 mg

585
Kč

Přispívá ke snižování únavy, 
vyčerpání a normálnímu 
energetickému metabolismu. 
Patentovaná receptura 
vyrobená v Dánsku  
s vynikající vstřebatelností. 

 

doplněk stravy

 

 

 

 
  

10 ml

běžná cena 219 
Kč

TEREZIA VITAMIN D3 
400 IU

179
Kč

Pro podporu tvorby kostí  
a zubů. Vitamin D3 udržuje 
normální funkci imunitního 
systému. Ve formě kapek  
i tobolek. 

V akci také  
TEREZIA VITAMIN D3 1000 IU 30 
a 90 tobolek. 

 

Celaskon 250 mg tablety je lék k vnitřnímu užití. Obsahuje acidum 
ascorbicum.

 

 

 

 
  

100 tbl. 

běžná cena 119 
Kč

CELASKON®
250 mg tablety

99
Kč

Zvýšená potřeba užívání  
také mimo období chřipek  
a nachlazení, a to: v těhotenství, 
při kojení, při sportu, při 
namáhavé práci, po úrazech  
a u kuřáků. Podpořte svoji  
imunitu pravidelným užíváním. 

 

doplněk stravy

 

 

 

 
  

60 kostiček

běžná cena 415 
Kč

Colafit

365
Kč

Čistý krystalický kolagen 
ve formě měkkých, snadno 
polykatelných kostiček. Balení 
na 2 měsíce užívání – stačí 
pouze 1 kostička denně. Bez 
barviv a přídavných látek. 

 

doplněk stravy

 

 

 

 
  

50 ks

běžná cena 195 
Kč

Marťánci Gummy
Podzim – Zima 

159
Kč

Nové příchutě a větší 
tvary! Vitaminy C, D3, zinek 
a rakytník přispívají ke 
správné funkci imunitního 
systému. 

 

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

 

 

 

 
  

100 tbl. 

běžná cena 169 
Kč

Ibalgin® 400

145
Kč

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

 

Voltaren Emulgel 10 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 289 
Kč

Voltaren Emulgel
10 mg/g gel 

249
Kč

Voltaren Emulgel působí přímo 
v místě bolesti trojím účinkem: 
uleví od bolesti, tlumí zánět  
a zmenšuje otok.

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

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

DIABETES | ASTMA | CHOPN

NOVINKA



Akční nabídka do 31. 10. 2021 

 

doplněk stravy

 

 

 

 
  

60 tbl.

běžná cena 345 
Kč

Bioaktivní Selen+ 
Zinek FORTE

315
Kč

 

doplněk stravy

 

 

 

 
  

60 cps.

běžná cena 429 
Kč

NatureVia®  
Mega brusinky

389
Kč

 

doplněk stravy

 

 

 

 
  

100 + 50 cps.

běžná cena 299 
Kč

GS Omega 3  
Citrus + D3 

249
Kč

 

Sudocrem MULTI-EXPERT je zdravotnický prostředek. Certifikát vydala 
notifikovaná osoba č. 0482. Před použitím si pečlivě přečtěte návod  

k použití a informace o jeho bezpečném použití.

 

 

 

 
  

125 g

běžná cena 169 
Kč

Sudocrem  
Multi-Expert

139
Kč

 

doplněk stravy

 

 

 

 
  

50 tyčinek granulátu

běžná cena 169 
Kč

Magnetrans 375 mg
direct-granulát 

139
Kč

 

doplněk stravy

 

 

 

 
  

6x 5 ks

běžná cena 135 
Kč

LEROS
Kolekce dětských čajů

115
Kč

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

Extrakt CranMax® se 
zlatobýlem, postupné 
uvolňování. Dlouhodobě  
i AKUTně. Prémiová kvalita – 
maximální síla v 1 kapsli. 

V akci také  
NatureVia® UroPerfect  
Manóza Rapid 10 sáčků.

3000 mg vysoce čištěného 
rybího oleje v denní dávce 
obohaceno o vitamin D3 pro 
podporu imunity. Kapsle  
s citronovou příchutí. 

V akci také  
GS Omega 3 Citrus + D3,  
60+30 cps.

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

1 tyčinka zajistí optimální 
pokrytí denní potřeby hořčíku.
Hořčík přispívá ke správnému 
fungování svalstva, vyrovnané 
psychice a snížení míry únavy 
a vyčerpání. 

Dětská dárková kazeta bylinných 
a ovocných čajů doplněna  
o milníkové kartičky k zachycení 
nejdůležitějších momentů života 
Vašeho miminka. 6 druhů čajů  
po 5 nálevových sáčcích. 

V akci také  
další produkty Leros a Dilmah. 

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. 10. do 31. 10. 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.


