
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.

 

*Při užití jednorázové dávky 4 mg. Reklama na léčivý přípravek. Tablety 
dispergovatelné v ústech obsahují loperamid-hydrochlorid a jsou k perorálnímu 

podání. Před užitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci. Držitel 
registrace: McNeil Healthcare (Ireland) Limited, Irsko

 

 

 

 
  

12 dispergovatelných tablet

běžná cena 185 
Kč

IMODIUM® RAPID
2 mg

159
Kč

Rychlá pomoc při průjmu. 
Okamžitě se rozpouští na jazyku. 
Není nutné zapíjet vodou.
Účinkuje do 1 hodiny*.
Vhodné k léčbě akutního průjmu 
souvisejícího se syndromem 
dráždivého střeva. 

V akci také  
další léčivé přípravky IMODIUM®.

 

Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití.

 

 

 

 
  

10 ml

běžná cena 289 
Kč

Hyabak® 
0,15%

235
Kč

 

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Otrivin Menthol 1 mg/ml nosní sprej, 
roztok a Otrivin 1 mg/ml nosní sprej, roztok obsahují xylometazolin.  

Léky k podání do nosu.

 

 

 

 
  

10 ml, nosní sprej, roztok

běžná cena 129 
Kč

Otrivin Menthol
1 mg/ml

97
Kč

 

Essentiale® je volně prodejný lék k vnitřnímu užití. Obsahuje 
phospholipida sojae praeparata. Čtěte pozorně příbalovou informaci  

a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

 

 

 

 
  

100 tvrdých tobolek

běžná cena 415 
Kč

Essentiale®
300 mg

355
Kč

Essentiale® je určen 
pacientům s poškozením 
jaterních funkcí v důsledku 
toxicko-metabolického 
poškození jater a při  
zánětu jater. 

 

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Voltaren Rapid 25 mg měkké tobolky je lék  
k vnitřnímu užití. Obsahuje diclofenacum kalicum. Voltaren Forte 20 mg/g gel je lék 
k vnějšímu použití. Obsahuje diclofenacum diethylaminum. Voltaren 140 mg léčivá 

náplast je lék k vnějšímu použití. Obsahuje diclofenacum natricum.

 

 

 

 
  

20 měkkých tobolek

běžná cena 139 
Kč

Voltaren Rapid
25 mg

119
Kč

Želatinové tobolky  
s protizánětlivým účinkem pro 
rychlou úlevu od bolesti zad či 
poúrazové bolesti svalů a kloubů. 

V akci také 
Voltaren 140 mg léčivá náplast,  
5 ks a Voltaren Forte 20 mg/g gel, 
100 g.  

doplněk stravy

 

 

 

 
  

60 cps.

běžná cena 469 
Kč

Cemio Kamzík®
Novinka 2022 ČR/SR

399
Kč

Nový, 2x silnější Cemio Kamzík®  
na klouby, vazy a šlachy. 
Jedinečná kombinace přírodních 
kolagenů NATIV.COL™.  
Vitamin C je důležitý pro správnou 
tvorbu kolagenu v kloubních 
chrupavkách. 

V akci také  
Cemio Kamzík® 2020 ČR/SK,  
60 cps.  

doplněk stravy

 

 

 

 
  

100 tbl + 50 cps.

běžná cena 789 
Kč

GS Condro® Diamant
Profi Pack

649
Kč

Mimořádná síla a účinnost  
GS Condro® DIAMANT na klouby, 
doplněná o kolagenovou kúru 
na 50 dní. Glukosamin sulfát, 
aescin a vitamin C, který přispívá 
k tvorbě kolagenní sítě kloubních 
chrupavek. 

V akci také  
GS Condro® Diamant, 120 tbl.

 

repelent

 

 

 

 
  

150 ml, spray

běžná cena 169 
Kč

Repelent Predator

139
Kč

Repelentní 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, 150 ml.

Oční kapky s kombinací 
kyseliny hyaluronové  
a aktinochinolu, který 
pomáhá pohlcovat  
UVB záření. 

Pomáhá rychle uvolnit ucpaný 
nos a při zánětu dutin. Začíná 
uvolňovat ucpaný nos do  
2 minut a až na 12 hodin. 

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

Akční nabídka do 31. 8. 2022 

Stahujte zde!

s klientskou kartou 
nebo s aplikací

mojeEUC

Akční ceny jsou platné



 

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

179
KčKomplexní péče o vaše 

zažívání. Vhodný pro 
dospělé, děti i kojence. 

 

kosmetika

 

 

 

 
  

150 ml

běžná cena 215 
Kč

Panthenol Omega
chladivá pěna, sprej 10%

175
Kč

Přináší úlevu sluncem 
podrážděné pokožce. Účinně 
zklidňuje a napomáhá regeneraci 
a hydrataci pokožky. S vysokým 
obsahem D-panthenolu. 

V akci také 
další varianty Panthenol Omega. 

 

doplněk stravy

 

 

 

 
  

28 tablet a 28 tobolek

běžná cena 595 
Kč

Femibion® 3 Kojení

509
Kč

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

V akci také 
Femibion 1 Plánování  
a 1. trimestr, 28 tbl. a Femibion 2 
Těhotenství, 28 tbl. + 28 tob. 

 

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. 
Účinná látka desloratadinum. Pro dospělé a dospívající od 12 let. 

 

 

 

 
  

30 tbl.

běžná cena 165 
Kč

Desloratadin Xantis
5 mg

149
Kč

Zmírňuje příznaky alergické 
rýmy po dobu 24 hodin. 
Nevyvolává ospalost. 
Neobsahuje laktózu. 

V akci také  
Desloratadin Xantis 5 mg, 10 tbl. 

 

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

149
Kč

Ochranný krém pro podporu 
léčby a prevence: plenkové 
dermatitidy, odřenin  
a podrážděné pokožky, 
dermatitidy při inkontinenci 
u dospělých, pro ochranu 
pokožky v okolí poranění. 

 

Reklama na léčivý přípravek. Nosní sprej, roztok obsahuje  
xylometazolin-hydrochlorid a je určen k podání do nosu. Před použitím 
si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci. Držitel registrace: McNeil 

Healthcare (Ireland) Limited, Irsko

 

 

 

 
  

10 ml

běžná cena 95 
Kč

OLYNTH®
1 mg/ml nosní sprej, roztok

79
Kč

Rychlá úleva od rýmy. 
Uvolnění ucpaného nosu.
Uvolnění vedlejších nosních dutin.
Nástup účinku již od 5 minut. 
Účinkuje 10 hodin. 

V akci také  
další přípravky OLYNTH®.

Akční nabídka do 31. 8. 2022 

elmex Sensitive  

75 ml

Zubní pasta k efektivní ochraně citlivých zubních 
krčků a proti zubnímu kazu.

zubní pasta

Cena platí při odběru 3 kusů.

s mojeEUC 70 
Kč/ks

IQ Mag hořčík 375 mg + B6

20 šumivých tablet

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

Cena platí při odběru 3 kusů.

s mojeEUC 66 
Kč/ks

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

Jednorázový těhotenský test je určen ke 
včasné detekci těhotenství v domácím 
prostředí. Zjišťuje přítomnost lidského 
choriového gonadotropinu (hCG), který se 
objevuje v moči již ve velmi časném období 
těhotenství. 

Cena platí při odběru 3 kusů.

s mojeEUC 34 
Kč/ks

GS Mamatest Těhotenský test

2 ks

Doplňek stravy. Nenahrazuje různorodou a vyváženou stravu ani zdravý životní styl.

Pouze s mojeEUC máte 3 za cenu 2

Nabídka platí pouze s mojeEUC v kamenných EUC lékárnách od 1. 7. do 31. 8. 2022 nebo do vyprodání zásob.



 

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

 

 

 

 
  

12 tbl. 

běžná cena 195 
Kč

Tasectan® DUO

159
Kč

Rychle vyřeší akutní průjem  
a šetrně obnoví funkci střev. 
Potlačuje příznaky bolesti břicha. 
Forma pro dospělé a děti od 
narození. 

V akce také  
Tasectan® DUO Kids 12 sáčků. 

 

Ibalgin® Rapidcaps 400 mg měkké tobolky je lék k vnitřnímu užití. 
Obsahuje ibuprofenum. Pozorně čtěte příbalovou informaci a poraďte se  

s lékařem nebo lékárníkem.

 

 

 

 
  

30 měkkých tobolek

běžná cena 129 
Kč

Ibalgin® Rapidcaps
400 mg

115
Kč

Snadno rozpustné růžové 
měkké tobolky. Při bolesti 
hlavy, zad, svalů, kloubů  
a menstruační bolesti. 

 

EndWarts Original, EndWarts Pen, EndWarts Freeze a EndWarts Extra jsou 
zdravotnické prostředky. Před jejich použitím si pečlivě pročtěte návod  

k použití. Číslo notifikované osoby: 0546 (Original, Pen), 0459 (Freeze, Extra). 

 

 

 

 
  

5 ml

běžná cena 295 
Kč

EndWarts® 
ošetření kožních výrůstků

249
Kč

EndWarts® Original a Pen: 
vysoušení bradavic
EndWarts® Freeze: zmrazení 
bradavic
EndWarts® Extra: odstranění 
měkkých fibromů 

V akci také  
další produkty EndWarts®.

 

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. 1Obsahuje kofein pro posílení účinku paracetamolu proti 
mírné až středně silné bolesti o 37 %. Panadol Extra Novum 500 mg/65 mg potahované 

tablety a Panadol Extra Rapide 500 mg/65 mg šumivé tablety jsou léky k vnitřnímu užití.

 

 

 

 
  

24 potahovaných tablet 

běžná cena 99 
Kč

Panadol Extra Novum
500 mg/65 mg

89
Kč

Zesílený účinek1 proti mírné až 
středně silné bolesti hlavy, zubů  
a bolesti svalů a kloubů při chřipce 
a nachlazení. Snižuje horečku. 

V akci také  
Panadol Extra Rapide  
500 mg/65 mg, 12 šumivých tablet.

 

Flalgo® 140 mg léčivá náplast je léčivý přípravek s účinnou látkou 
diklofenak epolamin ke kožnímu podání. Pečlivě čtěte příbalovou 

informaci.

 

 

 

 
  

7 ks

běžná cena 409 
Kč

Flalgo® 
140 mg Léčivá náplast

359
Kč

K místní léčbě bolesti kloubů, 
svalů, šlach a vazů po 
podvrtnutí, natažení  
nebo zhmoždění.  
Aplikuje se 1 náplast denně. 

 

Volně prodejný lék určen pouze pro vaginální podání (do pochvy). Před 
použitím si přečtěte příbalovou informaci a poraďte se se svým lékařem 

nebo lékárníkem.

 

 

 

 
  

1 měkká vaginální tobolka

běžná cena 265 
Kč

Lomexin
600 mg

229
Kč

Lomexin se používá k léčbě 
kvasinkového zánětu pochvy 
a zevních rodidel (vaginální 
kandidózy). 

 

Volně prodejný lék na vnější použití. 1 g gelu obsahuje 10 mg diklofenaku 
sodného. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci a poraďte se se 

svým lékařem nebo lékárníkem. 

 

 

 

 
  

100 g

běžná cena 175 
Kč

VERAL®
10 mg/g gel

149
Kč

Tlumí bolest, působí 
protizánětlivě a zmírňuje 
otoky při bolestivých stavech 
svalů a kloubů. 

 

Brufen 400 mg potahované tablety je léčivý přípravek k vnitřnímu užití  
s léčivou látkou ibuprofen. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

 

 

 

 
  

100 tbl.

běžná cena 175 
Kč

Brufen®
400 mg

145
Kč

Úleva od bolesti hlavy, 
migrény, zubů i zad. Pomáhá 
při podvrtnutí a natažení 
svalů. Působí protizánětlivě. 

V akci také  
Brufen® 400 mg, 30 tbl. 

 

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Zovirax Duo 50 mg/g + 10 mg/g krém 
obsahuje aciclovirum a hydrocortisonum. Zovirax 50 mg/g krém obsahuje 

aciclovirum. Léky k vnějšímu použití.

 

 

 

 
  

2 g

běžná cena 319 
Kč

Zovirax Duo
50 mg/g + 10 mg/g krém

269
Kč

Jediný krém na léčbu oparů 
s dvojím složením: zabraňuje 
množení viru, pomáhá léčit 
zánět a zastavit vznik puchýřků. 
Zkracuje dobu hojení. 

V akci také
Zovirax 50 mg/g krém. 

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 31. 8. 2022 

 

doplněk stravy *Uvedené množství odpovídá okamžiku výroby.

 

 

 

 
  

60 + 20 kapslí

běžná cena 489 
Kč

GS Superky  
probiotika

389
Kč

 

Doplněk stravy, extrakt z nati šalvěje a yzopu. 

 

 

 

 
  

30 tob.

běžná cena 169 
Kč

Liftea Šalvěj

149
Kč

 

doplněk stravy

 

 

 

 
  

60 tbl.

běžná cena 359 
Kč

Bioaktivní®  
Selen+Zinek Forte

299
Kč

 

zdravotnický prostředek

 

 

 

 
  

125 ml

běžná cena 305 
Kč

Priessnitz
Žíly a cévy Medical

259
Kč

 

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

 

 

 

 
  

30 měkkých tobolek

běžná cena 169 
Kč

Nurofen® Rapid
400 mg

129
Kč

 

Corega čistící tablety určené na každodenní čištění zubních náhrad 
a Corega fixační krémy na fixaci zubních náhrad jsou zdravotnické 

prostředky.Čtěte pečlivě návod k použití.

 

 

 

 
  

fixační krém, 40 g

běžná cena 119 
Kč

Corega Original
extra silný

95
Kč

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

Podporuje udržení normální 
míry pocení a má příznivý 
vliv na hormonální 
rovnováhu a pohodu žen  
v období menopauzy. 

Podporuje zdraví vlasů, nehtů  
a kůže. Přispívá ke správné funkci 
imunitního systému a štítné žlázy. 

V akci také  
Bioaktivní Selen+Zinek Forte, 
150 tbl. 

Proti křečovým žilám.  
Proti otokům a bolesti nohou. 
Rychle účinkuje, rychle 
pomůže. 

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

V akci také  
Nurofen® Rapid 400 mg, 20 cps.

Pevná fixace až 12 hodin. 
Pomáhá bránit ulpívání zbytků 
jídla pod náhradou. 

V akci také  
další produkty Corega.  
NAVÍC 6 ks čistících tablet  
při nákupu 1 ks výrobku Corega.

+

Před použitím pečlivě čtěte příbalovou informaci a pročtěte návod k použití! Správné použití konzultujte se svým lékařem či lékárníkem. 
Akce platí od 1. 7. do 31. 8. 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


