
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.

 

Pečlivě si pročtěte návod k použití. Zdravotnický prostředek CE 0476 k vnější aplikaci. Při nákupu dvou produktů získává zákazník levnější z nich zdarma.

 

 

 

 
  

Kosmetika Relife®

Dopřejte své pokožce úlevu!
Řada RelizemaTM pečuje o citlivou  
a atopickou pokožku dětí a dospělých.

 

Pečlivě si pročtěte příbalový leták. Volně prodejné léky Dexoket® obsahují 
dexketoprofen trometamol. K vnitřnímu užití. *Ke krátkodobé léčbě bolesti 

mírné až střední intenzity.

 

 

 

 
  

10 tbl. 

běžná cena 85 
Kč

Dexoket®
25 mg potahované tablety

75
Kč

 

Pozorně čtěte příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. 
Voltaren Forte 20 mg/g gel obsahuje diclofenacum diethylaminum. Voltaren 140 mg 
léčivá náplast obsahuje diclofenacum natricum. Léky k vnějšímu použití. Voltaren 
Rapid 25 mg měkké tobolky obsahuje diclofenacum kalicum. Lék k vnitřnímu užití.

 

 

 

 
  

100 g

běžná cena 359 
Kč

Voltaren Forte
20 mg/g gel

299
Kč

 

 

 

 

 
  

 
Řada U-lifeTM přináší dermokosmetické přípravky 
s různými koncentracemi urey sloužící k obnově 
kožní bariéry a hydrataci pokožky.

 

doplněk stravy

 

 

 

 
  

80 + 40 cps. 

běžná cena 269 
Kč

GS Betakaroten Forte
s měsíčkem

229
Kč

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.  

Čtěte pečlivě návod k použití.

 

 

 

 
  

9 ml, 1 ks

běžná cena 319 
Kč

Stop Tick sada
k odstraňování klíšťat

249
Kč

Sada k vyjmutí klíštěte  
z těla člověka nebo zvířete. 
Obsahuje sprej, který klíště 
zmrazí a kleště pro bezpečné 
vyjmutí. 

 

kosmetika

 

 

 

 
  

30 ml

běžná cena 285 
Kč

Perspi-Guard Max. 5
Roll-on antiperspirant

255
Kč

Dlouhodobá ochrana proti 
nadměrnému pocení  
a zápachu, vysoce účinný 
přípravek, stačí aplikovat  
1–2x týdně. 

V akci také 
Perspi-Guard antibakteriální 
sprchový krém, 200 ml. 

 

Čtěte pečlivě příbalovou informaci! Allergodil, nosní sprej, 1x 10 ml je lék  
k nosnímu podání. Allergodil, oční kapky, je lék k očnímu podání. Obsahují 

azelastin-hydrochlorid.

 

 

 

 
  

oční kapky, roztok, 6 ml

běžná cena 229 
Kč

Allergodil 
0.5 mg/ml

199
Kč

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

V akci také 
Allergodil 1 mg/ml, nosní sprej, 
10 ml.

Rychlá a účinná pomoc, když vás 
zasáhne bolest* svalů a kloubů, 
zubů, hlavy nebo při menstruaci. 

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

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 Rapid 25 mg,  
20 měkkých tobolek a Voltaren 
140 mg léčivá náplast, 5 ks. 

Akční nabídka do 31. 5. 2022 

Stahujte zde!

s klientskou kartou 
nebo s aplikací

mojeEUC

Akční ceny jsou platné

AKCE 
1 + 1 

ZDARMA

RelizemaTM U-lifeTM 



 

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofenum. Pečlivě čtěte příbalovou 
informaci. Správné použití konzultujte se svým lékařem či lékárníkem.

 

 

 

 
  

100 tbl. 

běžná cena 155 
Kč

Apo-Ibuprofen
400 mg

135
Kč

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

 

Ibolex® je lék k vnitřnímu užití. Obsahuje dexibuprofenum. Pozorně čtěte 
příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

 

 

 

 
  

20 tbl.

běžná cena 119 
Kč

Ibolex®
200 mg

105
Kč

Nová generace léku proti 
bolesti. Účinná úleva od 
bolesti, nižší zátěž pro tělo. 
Pomáhá při bolesti svalů, 
kloubů, zad, šlach a kostí. 

 

doplněk stravy

 

 

 

 
  

60 kostiček

běžná cena 419 
Kč

Colafit

359
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. 

 

Aulin gel je lék k zevnímu použití, obsahuje nimesulid. 
Čtěte pečlivě příbalový leták.

 

 

 

 
  

50 g

běžná cena 169 
Kč

Aulin gel

145
Kč

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

V akci také 
Aulin gel, 100 g. 

 

Ibalgin® krém a Ibalgin® gel jsou léky k vnějšímu použití. Obsahují ibuprofenum. Ibalgin® 
Duo Effect je lék k vnějšímu použití. Obsahuje ibuprofenum a heparinoidum S. Pozorně 

čtěte příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

 

 

 

 
  

100 g

běžná cena 169 
Kč

Ibalgin®
krém

149
Kč

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

V akci také
Ibalgin® Duo Effect, 100 g  
a Ibalgin® gel, 100 g. 

 

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

 

 

 

 
  

30 měkkých tobolek

běžná cena 169 
Kč

Nurofen Rapid
400 mg

119
Kč

Rychlá a učinná úleva  
od horečky a bolesti, včetně 
bolesti hlavy, zad, zubů,  
či při menstruaci. 

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

Akční nabídka do 31. 5. 2022

Klinika  
i lékárna online Stahujte zde!

Ušetřete 
s aplikací 
mojeEUC 

Doplatek 0 Kč na  
řadu léků na recept

30% sleva na pět  
produktů měsíce

Rezervace eReceptů 

A další chytré funkce

zdraví na dosah | euc.cz 



 

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

informaci. 

 

 

 

 
  

25 g

běžná cena 275 
Kč

elmex gelée®
dentální gel

249
Kč

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

 

Reklama na léčivý přípravek. Tvrdé tobolky obsahují loperamid-hydrochlorid a jsou 
k perorálnímu podání. Před užitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci. Držitel 
registrace: McNeil Healthcare (Ireland) Limited, Irsko. *Při užití jednorázové dávky 4 mg.

 

 

 

 
  

20 tvrdých tobolek

běžná cena 185 
Kč

IMODIUM® 2 mg
tvrdé tobolky

165
Kč

K léčbě akutního  
a chronického průjmu.
Účinkuje do 1 hodiny*.
Vhodné k léčbě akutního průjmu 
souvisejícího se syndromem 
dráždivého střeva. 

V akci také 
další léčivé přípravky IMODIUM®.  

 

Pečlivě čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. 
Zdravotnický prostředek: ČNO 0373.

 

 

 

 
  

12 sáčků

běžná cena 195 
Kč

Tasectan Duo Kids

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 tbl. 

 

zubní pasta

 

 

 

 
  

75 ml

běžná cena 119 
Kč

elmex Sensitive

119
KčZubní pasta k efektivní 

ochraně citlivých zubních 
krčků a proti zubnímu kazu. 

 

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

 

 

 

 
  

perorální roztok, 100 ml

běžná cena 209 
Kč

Hylak forte

179
KčKomplexní péče o vaše 

zažívání. Vhodný pro 
dospělé, děti i kojence. 

 

Magne B6 tbl je lék k vnitřnímu užití. Čtěte pozorně příbalovou informaci 
a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. 

 

 

 

 
  

100 tbl. 

běžná cena 259 
Kč

Magne B6®

225
Kč

Svalové křeče, mravenčení. 
Křeče trávicího traktu, 
bušení srdce. Mírné poruchy 
spánku, dočasná únava. 
Nervozita, podrážděnost. 

V akci také
Magne B6®, 40 tbl. 

 

Doplněk stravy s obsahem saw palmetto, které přispívá k udržení zdravé 
prostaty a kopřivy dvoudomé pro podporu správné funkce močového 

ústrojí.

 

 

 

 
  

90 tbl.

běžná cena 669 
Kč

Prostenal Control

599
Kč3 aktivní látky pro zdravou 

prostatu, normální proud 
moči a méně časté močení. 

 

Endiaron® je volně prodejný lék k vnitřnímu užití. Obsahuje cloroxinum. 
Čtěte pozorně příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo 

lékárníkem.

 

 

 

 
  

40 tbl.

běžná cena 325 
Kč

Endiaron®

279
Kč

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

V akci také 
Endiaron® 20 tbl. 

 

doplněk stravy

 

 

 

 
  

100 + 30 tbl. 

běžná cena 235 
Kč

GS Vápník, Hořčík, 
Zinek Premium

199
Kč

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

V akci také 
GS Vápník, Hořčík, Zinek 
Premium, 30 tbl. 

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

S klientskou kartou nebo s aplikací mojeEUC

DIABETES | ASTMA | CHOPN

1 + 1 ZDARMA

+



Akční nabídka do 31. 5. 2022 

 

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

 

 

 

 
  

90 cps. 

běžná cena 589 
Kč

Avilut® Ginkgo  
Recordati

499
Kč

 

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

 

 

 

 
  

nosní sprej, 15 ml

běžná cena 125 
Kč

Sinex Vicks
Aloe a Eukalyptus

99
Kč

 

Zdravotnicky prostředek: ČNO 0483. Čtěte pečlivě návod k použití. 

 

 

 

 
  

10 ml

běžná cena 225 
Kč

Hyal-Drop multi
oční kapky

189
Kč

 

Zdravotnický prostředek, CE 0459. Pozorně si přečtěte návod k použití na 
obale přípravku.

 

 

 

 
  

50 ml

běžná cena 229 
Kč

Stérimar™
na ucpaný nos

199
Kč

 

Volně prodejné léky k vnějšímu použití s účinnou látkou naftifin 
hydrochlorid. Čtěte pozorně příbalový leták. *Při postižení nehtů 2x denně.

 

 

 

 
  

10 mg/ml kožní roztok, 20 ml

běžná cena 295 
Kč

Exoderil® 

255
Kč

 

Procto-Glyvenol® 50 mg/g + 20 mg/g rektální krém. Volně prodejný lék 
k rektálnímu podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci 

a poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

 

 

 

 
  

30 g

běžná cena 215 
Kč

Procto-Glyvenol®
50 mg/g + 20 mg/g rektální krém

179
Kč

Doplněk stravy pro péči o váš 
zrak, který díky obsahu zinku 
přispívá k udržení normálního 
stavu zraku. 

V akci také 
další produkty značky Avilut®. 

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

Účinná pomoc pro 
podrážněné a unavené oči.
Použitelnost 6 měsíců po 
otevření. Bez konzervantů. 
Vhodný i pro citlivé oči. 

V akci také 
Artelac TripleAction oční 
kapky, 10 ml. 

Přírodní mořská voda  
v hypertonické koncentraci 
s příměsí mědi na infekční 
bakteriální rýmu.
Pro dospělé a děti od 3 let. 

Léčí nehtové a kožní plísně.
Rychle ulevuje od příznaků. 
Proniká do hloubky 
postižených míst. Aplikace  
na kůži pouze 1x denně.* 

V akci také 
další varianty produktu 
Exoderil®. 

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

V akci také 
další varianty značky  
Procto-Glyvenol®.

EUC Lékárna
Hradec Králové
Bratří Štefanů 895
500 03 Hradec Králové

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
Hluboká nad Vltavou 
Potoční, Retail park
Hluboká nad Vltavou

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. 5. do 31. 5. 2022 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.


