
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.

 

Pozorně si přečtěte příbalovou informaci. Voltaren Forte 20 mg/g gel je lék  
k vnějšímu použití. Obsahuje diclofenacum diethylaminum. 

 

 

 

 
  

150 g

běžná cena 469 
Kč

Voltaren Forte
20 mg/g, gel

399
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  
další produkty Voltaren. 

 

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Panthenol spray je lék k vnějšímu užití, 
kožní podání. Obsahuje dexpanthenol.

 

 

 

 
  

130 g

běžná cena 149 
Kč

Panthenol Spray

149
Kč

 

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

 

 

 

 
  

25 g

běžná cena 189 
Kč

Alfalex®
rektální mast

165
Kč

 

Ibalgin® 400 mg je lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofenum. Pozorně 
čtěte příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

 

 

 

 
  

100 tbl.

běžná cena 179 
Kč

Ibalgin®
400 mg

139
Kč

Pomáhá při bolesti hlavy, 
zubů, zad, svalů, kloubů  
a menstruační bolesti. Snižuje 
horečku a tlumí zánět. 

 

repelent

 

 

 

 
  

150 ml

běžná cena 169 
Kč

Repelent Predator 
Forte spray

139
Kč

Repeletní spray proti komárům  
a klíšťatům. Aplikace na pokožku 
i na oděv, účinný až 6 hodin, 
vhodné pro děti od 2 let. 

V akci také  
Repelent Predator  
Junior spray, 150 ml.  

doplněk stravy

 

 

 

 
  

40 + 20 tbl.

běžná cena 119 
Kč

Vitar Super  
Beta Karoten 

95
Kč

Krásné opálení a zdravá pokožka, 
komplex karotenoidů, měsíček  
a sedmikráska, biotin (příznivě 
ovlivňuje stav pokožky), lutein  
+ zeaxantin, vitaminy E a C. 

V akci také  
Vitar Super Beta karoten  
80 + 20 tbl.  

léčivý přípravek

 

 

 

 
  

100 tbl.

běžná cena 165 
Kč

Magnesium Lactate
Biomedica 500 mg

99
Kč

Obsahuje hořčík, pro stavbu 
kostí, chrupavek a zubů, je 
významný pro nervový, svalový, 
srdečně-cévní a imunitní systém. 

Nyní dárek k nákupu: 
Pyridoxin Biomedica 20 mg,  
30 tbl.

 

kosmetika

 

 

 

 
  

200 ml

běžná cena 469 
Kč

Ladival® pro děti OF 50+ 
mléko na ochranu proti slunci

389
Kč

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

V akci také  
Ladival® alergická pokožka 
sprej OF30, 150 ml. 

Tradiční lék na hojení kůže a sliznic 
(při odřeninách, popáleninách, 
opaření) vhodný pro celou rodinu. 
Expirace září 2022. 

Při nákupu jednoho kusu obdržíte 
druhý kus za 0,01 Kč. 

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

V akci také 
Alfalex® rektální čípky.

Akční nabídka do 30. 6. 2022 

Stahujte zde!

s klientskou kartou 
nebo s aplikací

mojeEUC

Akční ceny jsou platné

+

+

AKCE 1 + 1



 

Lék k vnějšímu použití. Kožní podání. Obsahuje benzalconii chloridum. 
Čtěte pozorně příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo 

lékárníkem.

 

 

 

 
  

100 ml

běžná cena 149 
Kč

Dettol 0,2 %
antiseptický sprej

109
Kč

K čištění čerstvých drobných 
ran a k likvidaci běžných 
bakterií, které infikují drobné 
rány. Neštípe, nebarví, 
nezapáchá, bez jodu.  

 

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek ke kožnímu podání s 
účinnou látkou diklofenak epolamin.

 

 

 

 
  

5 ks

běžná cena 285 
Kč

Flector® EP Tissugel
180 mg, léčivá náplast

259
Kč

Léčí bolest, zánět a otok kloubů, 
svalů a šlach po úrazech 
pohybového aparátu. Aplikují se 
1–2 náplasti denně. 

 

zdravotnický prostředek

 

 

 

 
  

5 g

běžná cena 189 
Kč

HemaGel

169
Kč

Hydrofilní gel k ošetření 
povrchových poranění,  
např. odřenin, puchýřů, 
drobných popálenin, řezných 
ran a dalších poranění. 

Akční nabídka do 30. 6. 2022 

Užívejte léčivé přípravky pouze tehdy, pokud pociťujete příznaky, pro které jsou určeny, a po konzultaci s lékařem nebo lékárníkem. Účelem tohoto materiálu není zvýšení spotřeby, výdeje ani 
předepisování léčivých přípravků. Nenabádáme Vás k nevhodnému, nepřiměřenému ani neopodstatněnému užívání léků. Doplňky stravy nenahrazují různorodou a vyváženou stravu ani zdravý 

životní styl. Nabídka platí od 1. 6. do 30. 6. 2022 nebo do vyprodání zásob.

Akční ceny s mojeEUC platí v kamenných lékárnách i na euclekarna.cz. 

Pouze 
s mojeEUC  
TOP 5 produktů 
měsíce  
se slevou 30 %

Olfen  gel, 100 g
Léčivý přípravek k vnějšímu užití, obsahuje 
léčivou látku diklofenak.

Tlumí bolest a zánět, zmírňuje otoky. Používá se 
k místní léčbě onemocnění pohybového aparátu, 
které má zánětlivý nebo degenerativní původ, tj.  
k odstranění bolesti a zánětu svalů a kloubů.

Před užitím léčivého přípravku si pozorně přečtěte příbalový leták. Nepřekračujte 
doporučené dávkování. Uchovávejte mimo dosah dětí. V případě nežádoucích účin-
ků kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.

běžná cena 185 
Kč

s mojeEUC 129 
Kč

Aneurox 600, 30 tbl. 

doplněk stravy

Tablety s postupným uvolňováním s obsahem 
kyseliny alfa-lipoové, vitaminů skupiny B, 
vitaminu E a MSM pro správné fungování 
nervové soustavy. 

běžná cena 409 
Kč

s mojeEUC 285 
Kč

BIODERMA Photoderm Kid mléko 
SPF 50+, 100 ml
kosmetika

Poskytuje solární UVA a UVB ochranu pro citlivou 
pokožku dětí. Mléko zajišťuje optimální ochranu 
kožních buněk proti jejich poškození. Jeho modré 
zabarvení zajišťuje viditelnou rovnoměrnou aplikaci 
na tvář i tělo.

běžná cena 399 
Kč

s mojeEUC 279 
Kč

Priessnitz Žíly a cévy Medical, 125 ml

zdravotnický prostředek

Obsahuje escin a flavonoidy, což jsou prověřené 
přírodní látky s šetrnými příznivými účinky při 
péči o nohy bez křečových žil, otoků a bolesti.

běžná cena 285 
Kč

s mojeEUC 199 
Kč

Před užitím léčivého přípravku si pozorně přečtěte příbalový leták. Nepřekračujte 
doporučené dávkování. Uchovávejte mimo dosah dětí. V případě nežádoucích účin-
ků kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.

Přípravek slouží k léčbě symptomů akutního  
 chronického průjmu.

běžná cena 185 
Kč

s mojeEUC 129 
Kč

Imodium, 20 tvrdých tobolek
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití, obsahuje 
loperamidi hydrochloridum.

Zdravotnický prostředek používejte v souladu s návodem k použití. Čtěte pečlivě 
informace o bezpečném používání prostředku. Uchovávejte mimo dosah dětí.



 

Zdravotnický prostředek, správné užívání konzultujte se svým lékárníkem.

 

 

 

 
  

6 ml

běžná cena 309 
Kč

URGO
Filmogel afty

259
Kč

Účinná úleva od bolesti.  
Zlepšení hojení aft, drobných 
poranění a otlaků v dutině 
ústní. Chrání i během jídla. 

 

doplněk stravy

 

 

 

 
  

30 tobolek 

běžná cena 325 
Kč

Biopron Forte

255
Kč

Probiotický komplex se 
Saccharomyces boulardii, 
laktobacily a prebiotiky. 
Trojí doplnění střevní 
mikrobioty nejen na cestách. 

 

Reklama na léčivý přípravek. Orální sprej, roztok obsahuje nikotin  
a je k podání do úst. Před použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou 

informaci. Držitel registrace: McNeil AB, SE. *Při užití dvou dávek.

 

 

 

 
  

13,2 ml

běžná cena 509 
Kč

Nicorette® Spray
1 mg/dávka, orální sprej, roztok

469
Kč

Zbavte se závislosti na kouření.
Účinkuje rychle a potlačí touhu 
po cigaretě již po 30 sekundách*. 
Umožňuje plynule reagovat na 
potřebu doplnění nikotinu v těle.
Dovoluje postupné snižování 
dodávané dávky nikotinu.
Neobsahuje cukr. 

V akci také  
další produkty Nicorette®.

 

Muconasal® Plus  je volně prodejný lék k nosnímu použití. Obsahuje 
tramazolini hydrochloridum. Čtěte pozorně příbalovou informaci a 

poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

 

 

 

 
  

nosní sprej, roztok, 10 ml

běžná cena 129 
Kč

Muconasal® Plus

105
Kč

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

 

doplněk stravy

 

 

 

 
  

20 šumivých tablet

běžná cena 99 
Kč

IQ Mag hořčík
375 mg + B6

75
Kč

Hořčík a vitamin B6 přispívají  
ke snížení míry únavy  
a vyčerpání, sportovní  
a fyzicky náročné aktivitě. 

V nabídce také:  
IQ Mag stop křečím Forte, 60 tbl. 

 

Ibalgin® Duo Effect je lék k vnějšímu použití. Pozorně čtěte příbalovou 
informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

 

 

 

 
  

100 g

běžná cena 255 
Kč

Ibalgin® Duo Effect

239
Kč

Kombinace dvou účinných 
látek k potlačení bolesti. 
Zmírňuje zánět a urychluje 
vstřebávání modřin. 

V akci také  
Ibalgin® Krém a Ibalgin Gel®. 

 

elmex® zubní pasta Junior

 

 

 

 
  

75 ml

běžná cena 99 
Kč

elmex® Junior

99
Kč

Účinná ochrana před zubním 
kazem v období výměny mléčných 
zubů za nový, trvalý chrup.  

Při zakoupení 2 ks zubní pasty 
elmex Junior – Ústní voda elmex 
Junior jako dárek.

 

Lék k vnitřnímu užití, obsahuje mikronizované flavonoidy (diosmin a 
hesperidin). Pozorně si přečtěte příbalovou informaci.

 

 

 

 
  

60 tbl.

běžná cena 299 
Kč

Devenal
500 mg

265
Kč

Úleva od těžkých 
nohou, otoků a bolesti. 
Nejpoužívanější léčba žil 
(diosmin, hesperidin) nyní  
i jako volně prodejný lék. 

 

Zdravotnické prostředky. Před použitím EndWarts® Original, Pen nebo 
Freeze si pečlivě pročtěte návod k použití. Číslo notifikované osoby: 0459 

(EndWarts Freeze), 0546 (EndWarts Pen, EndWarts Original).

 

 

 

 
  

běžná cena 575 
Kč

EndWarts®  
na bradavice

499
Kč

Unikátní prostředky  
pro odstranění bradavic.
Freeze: zmrazení oxidem dusným.
Original a Pen: vysoušení 
kyselinou mravenčí.  

V akci také  
další produkty EndWarts®.

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

S klientskou kartou nebo s aplikací mojeEUC

DIABETES | ASTMA | CHOPN

+



Akční nabídka do 30. 6. 2022 

 

Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání. 
Desodrop oční roztok je zdravotnický prostředek určený pro ochranu, 

lubrikaci, zvlhčení a zklidnění očí. Číslo notifikované osoby: 0477.

 

 

 

 
  

8 ml

běžná cena 229 
Kč

Desodrop
oční roztok

195
Kč

 

doplněk stravy
1Gymnema sylvestre

 

 

 

 
  

150 cps.

běžná cena 539 
Kč

DIAMizin Gurmar

499
Kč

 

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci. Herpesin® krém je 
léčivý přípravek k zevnímu použití. Obsahuje účinnou látkou aciklovir. 

 

 

 

 
  

5 g

běžná cena 235 
Kč

Herpesin®
krém

219
Kč

 

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

 

 

 

 
  

30 tobolek 

běžná cena 169 
Kč

Liftea Bylinky
na odvodnění forte

149
Kč

 

Kojení je pro děti nejlepší. BEBA Comfort 5 neobsahuje prebiotické 
oligosacharidy 2´FL. 

 

 

 

 
  

800 g

běžná cena 419 
Kč

BEBA Comfort  
2 HM-O

389
Kč

 

kosmetika

 

 

 

 
  

30 ml

běžná cena 285 
Kč

Perspi-Guard
antiperspirant roll-on

255
Kč

Léčí infekční i neinfekční 
záněty, ničí viry, bakterie  
a plísně. Poskytuje úlevu.  
Bez konzervantů. 

Přispívá k udržení normální 
hladiny cukru v krvi1.
Snižuje chuť na sladkosti, 
čímž přispívá k redukci váhy1. 

Používá se při léčbě 
oparu rtů a obličeje  
u dospělých i dětí. 

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

Pro úžasnou budoucnost 
našich nejmenších.
Prémiová kojenecká výživa  
s prebiotickými oligosacharidy 
2´FL a probiotiky L.reuteri po 
vzoru mateřského mléka.   

V akci také  
BEBA COMFORT 3,4,5 800 g.

Vysoce účinný přípravek proti 
nadměrnému pocení a zápachu 
s aloe vera. Nedráždí, bez 
parfemace, aplikace 1–2x týdně. 

Nyní dárek k nákupu:  
Perspi-Guard antibakteriální 
sprchový krém, 200 ml.  

+

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

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


