
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.

 

doplněk stravy

 

 

 

 
  

60 kostiček

běžná cena 419 
Kč

Colafit

369
Kč

Čistý krystalický kolagen 
ve formě měkkých, snadno 
polykatelných kostiček. Stačí 
pouze 1 kostička denně.  

 

doplněk stravy

 

 

 

 
  

100 tbl. 

běžná cena 169 
Kč

B-komplex forte

145
Kč

 

Pečlivě si pročtěte návod k použití. Hypertonický roztok mořské vody, 
obsahuje vodu z oceánu a čištěnou vodu. Zdravotnický prostředek  

k aplikaci do nosu, k úlevě od ucpaného nosu. 

 

 

 

 
  

30 ml

běžná cena 139 
Kč

Quixx® nosní sprej

125
Kč

 

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Voltaren Forte 20 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.

 

 

 

 
  

100 g

běžná cena 369 
Kč

Voltaren Forte
20 mg/g gel

299
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 
Voltaren Rapid 25 mg,  
20 měkkých tobolek a Voltaren 
140 mg léčivá náplast, 5 ks. 

 

 Lék k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. O správném 
použití se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

 

 

 

 
  

10 sáčků

běžná cena 199 
Kč

Coldrex Horký nápoj 
Citron

169
Kč

Odstraňuje příznaky chřipky  
a nachlazení. Díky paracetamolu 
snižuje horečku, odstraňuje 
bolest hlavy a bolest v krku.   

V akci také ostatní  
produkty Coldrex.  

MUCOSOLVAN® pro dospělé je volně prodejný lék k vnitřnímu užití. 
Obsahuje ambroxoli hydrochloridum. Čtěte pozorně příbalovou informaci 

a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

 

 

 

 
  

100 ml

běžná cena 155 
Kč

MUCOSOLVAN®
pro dospělé 30 mg/5 ml sirup

125
Kč

Ulehčuje vykašlávání, uvolňuje 
zahlenění a zmírňuje kašel. 
Bez cukru a alkoholu, 
jahodová příchuť.  

V akci také MUCOSOLVAN® 
JUNIOR sirup 15 mg/5 ml, 100 ml 
a MUCOSOLVAN® LONG EFFECT 
Tvrdé tobolky s prodlouženým 
uvolňováním, 20 ks.  

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 189 
Kč

Ibalgin®
400 mg

159
Kč

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

 

doplňková léčba při onemocnění horních cest dýchacích

 

 

 

 
  

24 ks

běžná cena 59 
Kč

LEROS Pulmoran

49
Kč

Tradiční rostlinný léčivý 
přípravek užívaný jako pomocný 
lék při chorobách horních cest 
dýchacích. Působí antisepticky, 
usnadňuje odkašlávání.  
Nálev je možno použít i ke 
kloktání nebo k inhalacím.  

V akci také další čaje Leros  
za akční cenu. 

Všech 8 vitaminů B pro 
podporu vašeho organismu.  

V akci také B-komplex, 
100 cps. 

Účinně pomáhá uvolnit 
ucpaný nos při nachlazení, 
chřipce a alergii. 
Obsahuje pouze přírodní 
složky. 
 

Akční nabídka do 31. 10. 2022 

Stahujte zde!

s klientskou kartou 
nebo s aplikací

mojeEUC

Akční ceny jsou platné



 

doplněk stravy

 

 

 

 
  

50 ks

běžná cena 205 
Kč

Marťánci Gummy
Podzim–Zima

179
Kč

Multivitaminy pro děti  
s rakytníkem, vitaminem C, D3  
a zinkem pro podporu imunity. 
Oblíbení želatinoví Marťánci  
s ovocnými příchutěmi. 

 

doplněk stravy

 

 

 

 
  

90 cps. 

běžná cena 225 
Kč

GS Extra Strong  
Vitamin D3 2 000 I.U.

199
Kč

Extra silný vitamin D3 –  
2 000 I.U. vitaminu v jediné 
kapsli pro podporu imunity  
a zdravé kosti a zuby.  

 

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, krém

běžná cena 169 
Kč

Sudocrem  
Multi-Expert 

145
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. 

 

doplněk stravy

 

 

 

 
  

50 tyčinek

běžná cena 189 
Kč

Magnetrans® 375 mg
direct-granulát 

159
Kč

1 tyčinka zajistí optimální 
pokrytí denní potřeby hořčíku, 
který přispívá ke správnému 
fungování svalů, nervů  
a snížení míry únavy  
a vyčerpání. Osvěžující  
příchuť citron-grapefruit. 
Bez zapíjení, vhodný na cesty.

 

Doplněk stravy. Neslouží jako náhrada pestré a vyvážené stravy.

 

 

 

 
  

50 ks, želé

běžná cena 195 
Kč

Vibovit Imunity

165
Kč

Želé multivitaminy pro děti 
s příchutí černého bezu 
obsahující komplex 11 vitaminů 
a minerálů. S vysokým 
obsahem vitaminů D a C. 

V akci také Vibovit Dino  
a Vibovit Farma.

 

doplněk stravy

 

 

 

 
  

60 kapslí

běžná cena 439 
Kč

TEREZIA  
Černý česnek

369
Kč

Česnek pomáhá regulovat 
hladinu cholesterolu a lipidů 
v krvi. Podporuje imunitu. 
Bez zápachu a palčivé chuti. 
Nedráždí sliznice zažívacího 
ústrojí.   

V akci také TEREZIA Černý 
česnek, 30 kapslí.

Akční nabídka do 31. 10. 2022 

Vitamin E 200 I.U., Generica 

60 kapslí, doplněk stravy

Měkké želatinové kapsle s obsahem vitaminu E, 
který přispívá k ochraně buněk před oxidačním 
stresem.

Doplňky stravy nenahrazují různorodou a vyváženou stravu ani zdravý životní styl.

Cena platí při odběru 3 kusů.

s mojeEUC 70 
Kč/ks

Biotter Vitamin C 1 000 mg Forte  

20 šumivých tablet, doplněk stravy

Určeno dospělým osobám jako doplnění 
každodenní stravy o vitamin C, který přispívá  
k normální funkci imunitního systému.

Cena platí při odběru 3 kusů.

s mojeEUC 38 
Kč/ks

Zmírňují bolest, škrábání v krku a chrapot. 
Vhodné i pro namáhané hlasivky. 

Cena platí při odběru 3 kusů.

s mojeEUC 146 
Kč/ks

Hydro pastilky, Generica

20 ks, zdravotnický prostředek

Doplňky stravy nenahrazují různorodou a vyváženou stravu ani zdravý životní styl. Zdravotnický prostředek používejte v souladu s návodem k použití. Čtěte pečlivě 
informace o bezpečném používání prostředku. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Pouze s mojeEUC máte 3 za cenu 2

Nabídka platí pouze s mojeEUC v kamenných EUC Lékárnách od 1. 10. do 31. 10. 2022 nebo do vyprodání zásob.

za 2
3



 

Doplněk stravy. *Nejvyšší obsah deklarovaných betaglukanů.  
Dle průzkumu z lékáren, červen 2021.

 

 

 

 
  

60 + 60 kapslí

běžná cena 439 
Kč

TEREZIA Hlíva  
ústřičná + lactobacily 

399
KčNejsilnější hlíva na trhu.* 

Šípek podporuje imunitu.  
Bez konzervantů. 

 

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

hydrochloridum. Léky k podání do nosu.

 

 

 

 
  

10 ml

běžná cena 129 
Kč

Otrivin Menthol
1 mg/ml nosní sprej, roztok

105
Kč

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

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

 

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou suchý jinanový 
extrakt. Čtěte pozorně příbalový leták. *Zhoršující se s věkem při mírné 

demenci. 

 

 

 

 
  

30 tbl. 

běžná cena 355 
Kč

GINGIO®
120 mg potahované tablety

269
Kč

Zlepšuje paměť a koncentraci.*
Zlepšuje činnost mozku.*
Zlepšuje prokrvení mozku  
a končetin.  

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

 

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Lék k vnitřnímu užití. 
Obsahuje hustý extrakt z břečťanového listu. Správné použití konzultujte 

se svým lékařem či lékárníkem. 

 

 

 

 
  

100 ml 

běžná cena 155 
Kč

Hedelix sirup

129
Kč

Tradiční rostlinný léčivý 
přípravek pro podpůrnou 
léčbu při kašli – usnadňuje 
vykašlávání a je vhodný  
i pro naše nejmenší! 

 

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Robitussin Antitussicum na suchý dráždivý 
kašel 7,50 mg / 5 ml, sirup (dextrometorfan), a Robitussin Expectorans na 
odkašlávání 100 mg / 5 ml, sirup (guaifenesin), jsou léky k vnitřnímu užití.

 

 

 

 
  

100 ml

běžná cena 215 
Kč

ROBITUSSIN ANTITUSSICUM
na suchý dráždivý kašel
7,50 mg/5 ml, sirup 

179
Kč

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

V akci také ROBITUSSIN 
EXPECTORANS na 
odkašlávání 100 mg / 5 ml,  
sirup, 100 ml. 

 

Doplněk stravy – nenahrazuje pestrou stravu. 

 

 

 

 
  

100 mg, 60 cps. 

běžná cena 1 189 
Kč

Bioaktivní Q10 GOLD

949
Kč

Přírodní koenzym Q10  
a vitamin B6 snižují míru 
únavy a vyčerpání  
a přispívají k normálnímu 
energetickému metabolismu. 

 

Erdomed 225 mg, granule pro perorální suspenzi, obsahuje léčivou látku 
erdostein. Lék k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalový leták. K dostání  

v lékárně bez lékařského předpisu.

 

 

 

 
  

20 sáčků

běžná cena 275 
Kč

Erdomed 225 mg  
granule pro perorální suspenzi

229
Kč

Lék na kašel, rýmu a zánět 
dutin. Ředí hlen, působí proti 
bakteriím. Včasné nasazení 
může předejít užívání 
antibiotik.  

 

Volně prodejné léky k vnitřnímu užití s účinnou látkou acetylcystein.  
Čtěte pozorně příbalový leták.

 

 

 

 
  

100 ml

běžná cena 139 
Kč

ACC®
20 mg/ml sirup

119
Kč

Léčí vlhký kašel od prvních 
příznaků. Rozpouští hlen  
a usnadňuje vykašlávání. 
Má navíc antioxidační účinek.  

V akci také ACC® LONG
600 mg šumivé tablety, 10 tbl.

 

doplněk stravy

 

 

 

 
  

60 + 60 tbl. 

běžná cena 485 
Kč

GS Extra Strong 
Multivitamin

439
Kč

Vyvážené složení Strong Komplex 
– extra dávka vitaminu C, 
lutein, activin, echinacea.  
Extra silný, extra účinný.  

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

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. 10. 2022 

 

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.

 

 

 

 
  

orální sprej, 15 ml

běžná cena 189 
Kč

Orocalm Forte
3 mg/ml

169
Kč

 

doplněk stravy

 

 

 

 
  

60 cps.

běžná cena 449 
Kč

NatureVia®  
Mega brusinky

399
Kč

 

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje bromhexini hydrochloridum. Pečlivě čtěte 
příbalovou informaci. Správné použití konzultujte se svým lékařem  

či lékárníkem. 

 

 

 

 
  

30 ml

běžná cena 109 
Kč

Bromhexin
12 KM kapky

89
Kč

 

doplněk stravy

 

 

 

 
  

60 tbl.

běžná cena 289 
Kč

Cemio Imunoherbal 

249
Kč

 

Levopront obsahuje levodropropizin. Lék k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě 
příbalovou informaci. 

 

 

 

 
  

120 ml

běžná cena 155 
Kč

Levopront sirup
6 mg/ ml

129
Kč

 

doplněk stravy

 

 

 

 
  

60 tobolek

běžná cena 395 
Kč

Betaglukan IMU+

200 mg

339
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 
od 18 let. 

V akci také Orocalm 1,5 mg/ml 
orální sprej, 30 ml. 

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. 

Kapky na zkapalňování  
a rozpouštění hlenu, 
usnadňují vykašlávání.  
Bez alkoholu, cukru a barviv. 
Vhodné pro děti od 2 let. 

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

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

V akci také Levopront kapky,  
15 ml, a Levopront tablety  
60 mg, 10 tbl. 

Přírodní betaglukan  
s garantovanou čistotou  
min. 80 % a s vitaminem D 
pro podporu normální funkce 
imunitního systému. 

Před použitím si pečlivě pročtěte příbalovou informaci a návod k použití! Správné použití konzultujte se svým lékařem či lékárníkem. Akce 
platí od 1. 10. do 31. 10. 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

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 1632
373 41 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


