
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.

 

Obsahuje extrakt Serenoa repens. K vnitřnímu užití, po vyloučení závažných 
příčin obtíží lékařem. Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku 

je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

 

 

 

 
  

90 měkkých tobolek

běžná cena 749 
Kč

Prostamol UNO 

635
Kč

Tradiční rostlinný lék  
na problémy s močením 
způsobené zbytnělou 
prostatou. Nenarušuje 
sexuální funkce. 

 

OCUTEIN BRILLANT Lutein 25 mg je doplněk stravy. OCUTEIN SENSITIVE 
roztok na kontaktní čočky je zdravotnický prostředek. Pozorně čtěte 

příbalovou informaci!

 

 

 

 
  

90 + 30 tobolek NAVÍC

běžná cena 809 
Kč

OCUTEIN BRILLANT  
Lutein 25 mg

695
Kč

 

konopná péče

 

 

 

 
  

200 ml

běžná cena 245 
Kč

Cannaderm  
Thermolka hřejivé mazání

195
Kč

 

doplněk stravy
1vitamin C

 

 

 

 
  

90 + 30 tbl. NAVÍC

běžná cena 315 
Kč

Priessnitz Kolageny
+ Boswellie péče o klouby

255
Kč

Čtyřměsíční péče o vaše klouby1

Obsahuje kolagen typu I+II  
a nativní kolagen typu II  
+ boswellii. 

V akci také 
Priessnitz Kloubní výživa  
Forte Glukosamin  
+ Kolageny 180 + 90 tbl.

 

Tantogrip citrón, Tantogrip pomeranč obsahují paracetamol  
a phenylephrin hydrochlorid. Lék k vnitřnímu užití.

 

 

 

 
  

prášek pro perorální roztok, 10 sáčků

běžná cena 169 
Kč

TANTOGRIP 
Pomeranč 

119
Kč

Ulevuje od příznaků chřipky 
a nachlazení (horečka, bolest 
hlavy, ucpaný nos, bolest 
svalů a kloubů). 

V akci také  
Tantogrip citrón, 10 sáčků.  

Obsahuje benzydamin hydrochlorid. Lék k místnímu užití v ústech  
a v krku.

 

 

 

 
  

20 pastilek

běžná cena 169 
Kč

TANTUM VERDE 
Lemon

145
Kč

Působí proti bolesti a zánětu 
v krku a dutině ústní. Pro děti 
od 6 let a dospělé. 

V akci také  
další produkty řady   
Tantum Verde.  

doplněk stravy

 

 

 

 
  

15 gumových pastilek

běžná cena 89 
Kč

TANTUM NATURA
Propolis Zn,C Lemon&Honey

59
Kč

Vitamin C a zinek pro podporu 
obranyschopnosti organismu. 
Pomáhá proti škrábání v krku 
způsobeném hlasovou námahou, 
suchým vzduchem a teplotními 
výkyvy. 

V akci také  
TANTUM NATURA Propolis Zn,C 
Orange&Honey, 15 gumových 
pastilek. 

 

Orocalm 1,5 mg/ml orální sprej, roztok a Orocalm Forte 3,0 mg/ml orální 
sprej, roztok jsou léčivé přípravky s léčivou látkou benzydamin-hydrochlorid 

k místnímu užití v ústech a v krku. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. 
Hygienický gel Ace Trade, s.r.o. je kosmetický přípravek

 

 

 

 
  

Orální sprej, roztok, 30 ml

běžná cena 169 
Kč

Orocalm 1,5 mg/ml

149
Kč

Sprej s třešňovou příchutí působí 
přímo v místě zánětu. Ulevuje od akutní 
bolesti v krku, zmenšuje otok, a tím 
zmírňuje bolestivé polykání. Bez  
cukru, pro dospělé a děti od 6 let. 

V akci také 
Orocalm Forte 3 mg/ml orální 
sprej, roztok 15 ml. Dárek k nákupu: 
Hygienický gel 50 ml. 

Přispívá k udržení kvalitního 
zraku a vyživuje unavené oči 
(vitamin A). Obsahuje extra  
velké množství luteinu 25 mg. 

V akci také 
OCUTEIN SENSITIVE roztok 
na kontaktní čočky 360 ml.  
Součástí balení je dárek. 

Hřejivá úleva od bolesti zad, 
svalů i kloubů. Originální 
mazání s konopným olejem, 
jedlí sibiřskou a směsí bylin. 

V akci všechny  
produkty značek Thermolka  
a Mentholka.

Akční nabídka do 31. 12. 2021 

Stahujte zde!

s klientskou kartou 
nebo s aplikací

mojeEUC

Akční ceny jsou platné



 

Léky k vnitřnímu užití. Obsahují ibuprofen. Pečlivě čtěte příbalovou 
informaci. 

 

 

 

 
  

30 měkkých tobolek

běžná cena 165 
Kč

Nurofen Rapid
400 mg

125
Kč

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

V akci také 
Nurofen Rapid 400 mg,  
20 měkkých tobolek.

 

Volně prodejný lék k nosnímu použití. Obsahuje tramazolini 
hydrochloridum.

 

 

 

 
  

10 ml

běžná cena 125 
Kč

Muconasal Plus
nosní sprej, roztok

95
Kč

Rychle, účinně a dlouhodobě 
uvolní nos při rýmě 
a nachlazení. Osvěží vůní 
máty a eukalyptu. Pro 
dospělé a děti od 6 let. 

 

lék k vnitřnímu užití

 

 

 

 
  

24 tbl. 

běžná cena 155 
Kč

Paralen Grip
chřipka a bolest

135
Kč

Odstraňuje příznaky chřipky 
a nachlazení: horečka, ucpaný 
nos, bolest hlavy, bolest v krku. 
Díky kofeinu působí také proti 
únavě a ospalosti.    

V akci také 
Paralen Grip chřipka a kašel.

 

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití a inhalaci. Obsahuje ambroxoli 
hydrochloridum.

 

 

 

 
  

60 ml

běžná cena 99 
Kč

Mucosolvan® roztok
k perorálnímu podání a inhalaci

85
Kč

Ulehčuje vykašlávání, uvolňuje 
zahlenění a zmírňuje kašel. 
Bez cukru. Vhodný pro děti  
od narození. 

V akci také 
Mucosolvan Sirup, Mucosolvan 
Junior a Mucosolvan Long Effect. 

 

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofenum. 

 

 

 

 
  

100 tbl.

běžná cena 155 
Kč

Apo-Ibuprofen 
400 mg potahované tablety

129
Kč

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

 

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje paracetamol. Čtěte pozorně příbalovou 
informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. 

 

 

 

 
  

16 tbl.

běžná cena 63 
Kč

Paralen Rapid 500 mg
šumivé tablety

49
Kč

Novinka ve formě šumivých 
tablet s pomerančovou 
příchutí. Tlumí bolest, snižuje 
horečku a pomáhá při 
chřipce. 

Akční nabídka do 31. 12. 2021 

Celý svět EUC  
v jedné aplikaci Stahujte zde!

Ušetřete 
s aplikací 
mojeEUC 

Doplatek 0 Kč na  
řadu léků na recept

30% sleva na pět  
produktů měsíce

Rezervace eRecepty 

A další chytré funkce



 

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Léky k podání do nosu,  
obsahují xylometazolin.

 

 

 

 
  

10 ml

běžná cena 115 
Kč

Otrivin 1 mg/ml
nosní sprej, roztok

89
Kč

Nosní sprej rychle uvolní ucpaný 
nos a ulehčí dýchaní. Začíná 
uvolňovat ucpaný nos do 2 minut  
a až na 12 hodin. 

V akci také
další produkty značky Otrivin. 

 

Ibolex® je lék k vnitřnímu užití. Obsahuje dexibuprofenum.

 

 

 

 
  

20 tbl.

běžná cena 119 
Kč

Ibolex 200 mg 

95
Kč

Nová generace léku proti 
bolesti. Krystalicky čistý 
dexibuprofen. Účinná úleva  
od bolesti, nižší zátěž pro tělo. 

 

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou suchý jinanový 
extrakt. *Zhoršující se s věkem při mírné demenci. 

 

 

 

 
  

30 tbl. 

běžná cena 355 
Kč

GINGIO® 
120 mg potahované tablety

245
Kč

Správná volba 
pro vaši paměť!
Zlepšuje paměť, koncentraci 
a činnost mozku.* 

V akci také GINGIO® 40 mg 
potahované tablety, 100 tbl.

 

doplněk stravy

 

 

 

 
  

120 kapslí + vitamin D3 jako dárek

běžná cena 439 
Kč

TEREZIA Hlíva ústřičná 
s rakytníkovým olejem

389
Kč

Hlíva s deklarovaným  
obsahem betaglukanů  
a rakytník na podporu imunity. 
100% z přírodních zdrojů.  
Bez konzervantů. 

Vánoční balení s dárkem uvnitř. 

 

kosmetický přípravek

 

 

 

 
  

100 ml

běžná cena 399 
Kč

Wobecare Active 
CBD krém

329
Kč

Pro masáž pokožky např.  
v oblasti namáhaných zad, 
kloubů a svalů. Unikátní 
kombinace CBD (500 mg/100 ml) 
a bylinných výtažků. 

 

Zdravotnický prostředek. Čtěte pozorně návod k použití.

 

 

 

 
  

běžná cena 1 959 
Kč

Pažní tlakoměr Veroval
+ adaptér

1 669
Kč

Pažní tlakoměr s vysokou 
přesností měření  
a prodlouženou zárukou. 
Automatické měření krevního 
tlaku a tepové frekvence. 
Detekce srdeční arytmie. 
Záruka 5 let. 

 

doplněk stravy

 

 

 

 
  

60 tbl.

běžná cena 289 
Kč

Cemio Imunoherbal

239
Kč

Extrakt z echinacey  
s vitaminem C, zinkem  
a vitaminem D3 na podporu 
imunity. Echinacea podporuje 
zdraví dýchacích cest. 

 

Pozorně si přečtěte příbalovou informaci. Voltaren Emulgel 10 mg/g gel je 
lék k vnějšímu použití. Obsahuje diclofenacum diethylaminum. 

 

 

 

 
  

150 g

běžná cena 295 
Kč

Voltaren Emulgel
10 mg/g gel

239
Kč

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

 

Reklama na léčivý přípravek. Orální sprej, roztok Nicorette®  
Spray mg/ dávka obsahuje nikotin a je k podání do úst. Před použitím 

si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci.

 

 

 

 
  

2x 13,2 ml, orální spray roztok

běžná cena 795 
Kč

Nicorette® Spray
1 mg/dávka

659
KčUdělejte něco neobyčejného! 

Rychle uleví od chuti na 
cigaretu a nutkání kouřit. 

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

DIABETES | ASTMA | CHOPN

Při koupi 2 balení vánoční 
dárková taška.

S klientskou kartou nebo s aplikací mojeEUC



Akční nabídka do 31. 12. 2021 

 

Doplněk stravy. Pro období kojení.

 

 

 

 
  

4týdenní balení (28 tablet a 28 tobolek)

běžná cena 579 
Kč

Femibion® 3
Kojení

499
Kč

 

Zdravotnický prostředek, pečlivě čtěte návod k použití. 

 

 

 

 
  

10 ml

běžná cena 215 
Kč

Hyal-Drop multi
oční kapky

179
Kč

 

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci. Hylak forte je 
léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

 

 

 

 
  

100 ml

běžná cena 209 
Kč

Hylak forte
perorální roztok

175
Kč

 

Corega fixační krémy a Corega tablety jsou zdravotnické prostředky.

 

 

 

 
  

krém, 40 g

běžná cena 109 
Kč

COREGA fixační krém
Original extra silný

89
Kč

 

doplněk stravy

 

 

 

 
  

30 tobolek

běžná cena 309 
Kč

Biopron 9 Immunity

239
Kč

 

čaj

 

 

 

 
  

20 nálevových sáčků

běžná cena 69 
Kč

LEROS Imunita
prohřátí Zázvor & Lípa

59
Kč

Jedinečné složení speciálně  
pro období kojení. Obsahuje  
mj. aktivní folát Metafolin®, 
vitamin D3, lutein, DHA a cholin. 

V akci také  
Femibion® 1 Plánování & 1. trimestr 
a Femibion® 2 Těhotenství. 

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. 

Komplexní péče o vaše 
zažívání. Vhodný pro 
dospělé, děti i kojence. 

Pevná fixace až 12 hod. 

V akci také COREGA BIO 
tabs Antibakteriální tablety 
30 ks, COREGA fixační krém, 
bez příchuti extra silný 40 g  
a COREGA Max Control 40 g. 
Při koupi 2 balení dóza na 
zubní náhrady za 0,01 Kč.

Biopron 9 Immunity doplňuje 
probiotika a prebiotika pro 
každodenní péči o střevní 
mikrobiotu a vitamin D3 pro 
podporu imunitního systému. 

Bylinná směs se zázvorem 
a lípou na podporu 
obranyschopnosti vašeho těla. 

V akci také  
další produkty Leros. 

+

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. 12. do 31. 12. 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.



Přinášíme Vánoce 
plné zdraví



Před použitím pečlivě čtěte příbalovou informaci! Správné použití konzultujte se svým lékařem či lékárníkem. Akce platí od 1. 12. do 31. 12. 2021 nebo  
do vyprodání zásob, v běžnou pracovní dobu. Dárky k nákupu jsou za 0,01 Kč a pouze do vydání zásob. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme. 

Více informací v lékárně nebo na euclekarna.cz.

Akční nabídka do 31. 12. 2021 

 

 
  
 

100 tbl. 

doplněk stravy

Vyvážená kombinace 
vitaminů, minerálů 
a ženšenového výtažku G1151.
Přispívá k tělesné a duševní 
pohodě, k odolnosti 
organismu vůči stresu  
a pomáhá podporovat 
vitalitu organismu.

xxx xxx xxx

 

 
  
 

doplněk stravy

 

 
  
 

100 + 30 tbl. NAVÍC

Doplněk stravy. 1vitamin C přispívá k normální funkci imunitního 
systému. 

 

 
  
 

doplněk stravy

 

 
  
 

100 + 30 tbl. NAVÍC

doplněk stravy

 

 
  
 

100 + 50 tbl. NAVÍC

doplněk stravy

 

 
  
 

100 + 50 cps. NAVÍC

doplněk stravy

 

 
  
 

50 + 10 tobolek NAVÍC

doplněk stravy

 

 
  
 

50 želatinových tablet

doplněk stravy

120 + 30 kostiček NAVÍC

Komplexní a vyvážené 
složení hořčíku a vitaminů 
B1, B6 a B12. Nově se zinkem 
pro podporu imunity.  
2 tablety denně.

Kompletní multivitamin 
s minerály a stopovými 
prvky vhodný pro podporu 
imunity1 v limitovaném 
vánočním balíčku + měsíc 
užívání NAVÍC.

Čistý krystalický kolagen  
v malých, měkkých, snadno 
polykatelných kostičkách. 
Exkluzivní edice na  
5 měsíců užívání. Jako 
dárek 30 kostiček navíc.

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

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

Koenzym Q10 přírodního 
původu. Optimální dávka  
60 mg v jedné tobolce. 
Složení na bázi oleje pro 
dobré vstřebávání. Balení  
na 2 měsíce. 

V akci také 
Koenzym Q10 FORTE 60 tob.

Pro mimořádnou úlevu! 
Glukosamin sulfát, aescin 
a vitamin C pro tvorbu 
kolagenní sítě kloubních 
chrupavek.

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

120 + 60 tbl. NAVÍC

Magnesium  
B-komplex Vánoce

Centrum AZ  
Vánoční balíček

Pharmaton Geriavit 
Vánoční balení

Colafit Vánoční  
balení

GS Omega 3  
Citrus + D3

Koenzym Q10 Forte Marťánci Gummy 
Podzim – zima

GS Vápník, Hořčík, 
Zinek PREMIUM GS Condro Diamant

běžná cena 699 
Kč

599
Kč

běžná cena 759 
Kč

599
Kč

běžná cena 329 
Kč

279
Kč

běžná cena 409 
Kč

359
Kč

běžná cena 239 
Kč

199
Kč

běžná cena 235 
Kč

189
Kč

běžná cena 629 
Kč

555
Kč

běžná cena 759 
Kč

599
Kč

běžná cena 195 
Kč

155
Kč


