
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.

 

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

 

 

 

 
  

100 + 50 tablet NAVÍC + DÁREK

běžná cena 755 
Kč

GS Condro DIAMANT

599
Kč

Mimořádná úleva pro vaše klouby. 
Glukosamin sulfát, aescin  
a vitamin C, který podporuje 
tvorbu kolagenní sítě kloubních 
chrupavek.

 

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ambroxoli hydrochloridum. 
Čtěte pozorně příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo 

lékárníkem.

 

 

 

 
  

100 ml

běžná cena 165 
Kč

MUCOSOLVAN®
pro dospělé 30 mg / 5 ml sirup

135
Kč

 

Doplňky stravy nenahrazují různorodou a vyváženou stravu ani zdravý 
životní styl. 1Vitamin C přispívá k normální funkci imunitního systému. 

 

 

 

 
  

100 + 30 tablet

běžná cena 689 
Kč

Centrum Silver
100 + 30 tablet, vánoční balení

629
Kč

 

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Voltaren Emulgel 10 mg/g gel je lék  
k vnějšímu použití. Obsahuje diclofenacum diethylaminum. 

 

 

 

 
  

150 g

běžná cena 325 
Kč

Voltaren Emulgel
10 mg/g gel

249
Kč

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

Při koupi 2 balení dárková 
vánoční taška navíc. 

 

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

 

 

 

 
  

100 tablet 

běžná cena 789 
Kč

Pharmaton Geriavit® 
Vitality 50+

649
Kč

Vyvážená kombinace 
vitaminů, minerálů  
a ženšenového  
výtažku G115®. 

 

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

 

 

 

 
  

100 + 20 tablet NAVÍC + DÁREK

běžná cena 299 
Kč

GS Vitamin C 1000  
+ šípky

269
Kč

Dárkové balení s přírodní 
silou šípků na podporu 
imunity v TIME-RELEASE 
tabletě s postupným 
uvolňováním. 

 

Obsahuje serenoový extrakt. K vnitřnímu užití, po vyloučení závažných 
příčin obtíží lékařem. Pečlivě si pročtěte příbalový leták. Použití tohoto 

tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na 
zkušenosti z dlouhodobého užívání.

 

 

 

 
  

90 měkkých tobolek

běžná cena 729 
Kč

Prostamol® UNO

649
Kč

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

 

Kosmetika.
Puressentiel Čisticí sprej, 200 ml – dýchejte čistší vzduch doma,  

v práci nebo ve svém voze. 

 

 

 

 
  

200 ml

běžná cena 619 
Kč

Puressentiel  
Purifying Air Spray  
s 41 esenciálními oleji

499
Kč

Dýchejte čistší vzduch doma,  
v práci nebo ve svém voze. 
Hubí roztoče, viry, bakterie, 
alergeny, plísně, moly a štěnice. 
Odstraňuje zápachy.

V akci také  
ostatní produkty Puressentiel  
se slevou až 20 %. 

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

V akci také  
další produkty MUCOSOLVAN®.

Kompletní multivitamin  
s minerály a stopovými prvky 
vhodný pro osoby nad 50 let 
pro podporu imunity1 + měsíc 
užívání NAVÍC.

V nabídce také  
Centrum AZ 100 + 30 tablet, 
vánoční balení.

Akční nabídka do 31. 12. 2022 

Více slev a výhod 
s mojeEUC

Stahujte zde!



 

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

 

 

 

 
  

40 + 20 šumivých tablet

běžná cena 229 
Kč

IQ Mag hořčík + B6
šumivé tablety

179
Kč

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

Balení 2 + 1 ZDARMA

 

Doplněk zdraví pro období kojení. Doplňky stravy nenahrazují různorodou 
a vyváženou stravu ani zdravý životní styl.

 

 

 

 
  

4týdenní balení (28 tablet a 28 tobolek)

běžná cena 595 
Kč

Femibion® 3
Kojení

519
Kč

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

V akci také  
Femibion 1 a Femibion 2. 

 

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

 

 

 

 
  

90 tablet

běžná cena 159 
Kč

NatureVia®
Vitamin D3-Efekt 1 000 I.U.

139
Kč

„Sluneční vitamin“ přispívá ke 
správné funkci imunity, udržení 
zdravých kostí, zubů  
a vstřebávání vápníku.  

V akci také  
NatureVia® Vitamin D3-Efekt 
Kids, 60 tablet. 

 

kosmetika

 

 

 

 
  

100 ml

běžná cena 249 
Kč

Mustela® dětský krém
proti opruzeninám při přebalování 

149
Kč

Zabraňuje podráždění  
a zarudnutí pokožky. 
Napravuje oslabenou  
kožní bariéru.  
98% přírodní složení.  

Akce se vztahuje na všechny 
produkty Mustela®. 

 

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

 

 

 

 
  

30 tobolek

běžná cena 309 
Kč

Biopron® 9 Immunity

259
Kč

Pro každodenní doplnění 
střevní mikrobioty 
probiotiky a prebiotiky 
a díky obsahu vitaminu D3 
pro podporu imunitního 
systému. 

 

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

 

 

 

 
  

50 gummies + 50 cucacích Marťánků

běžná cena 449 
Kč

Marťánci
multivitamin MIX 

369
Kč

Multivitaminy Marťánci  
s Imunactivem a Marťánci 
Gummy podzim-zima  
s rakytníkem. 

DÁREK NAVÍC – 
MARŤAČELOVKA s tykadly! 

Akční nabídka do 31. 12. 2022 

Zdraví je největší dárek.
Myslete na to o Vánocích i vy.

Dárkové poukazy  
zakoupíte v EUC Lékárně.



 

MUCONASAL® PLUS  je volně prodejný lék k nosnímu použití. Obsahuje 
tramazolini hydrochloridum. Čtěte pozorně příbalovou informaci  

a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

 

 

 

 
  

10 ml

běžná cena 129 
Kč

MUCONASAL® PLUS

99
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. Obsahuje ibuprofen. Pečlivě čtěte příbalovou 
informaci.

 

 

 

 
  

30 měkkých tobolek

běžná cena 169 
Kč

NUROFEN® Rapid
400 mg

129
Kč

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

 

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

 

 

 

 
  

nosní sprej, 100 ml

běžná cena 249 
Kč

Otrivin Breathe 
Clean – Aloe vera

199
Kč

100% přírodní nosní sprej 
izotonického roztoku mořské 
vody se zvlhčujícím účinkem 
Aloe vera. Je vhodný pro 
každodenní použití! 

V akci také  
100% přírodní Otrivin Breathe 
Clean, nosní sprej, 100 ml. 

 

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

 

 

 

 
  

24 tbl. 

běžná cena 175 
Kč

PARALEN GRIP®
chřipka a bolest

149
Kč

Odstraňuje příznaky chřipky 
a nachlazení: horečku, 
ucpaný nos, bolest hlavy, 
bolest v krku. 

 

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

dosah dětí.

 

 

 

 
  

120 ml

běžná cena 179 
Kč

TUSSIREX®
sirup

149
Kč

Na všechny druhy kašle spojené 
s nachlazením. Zmírňuje suchý 
dráždivý i průduškový kašel. 
Rychlá úleva.                                    

V akci také 
další produkty Tussirex®.

 

Obsahuje benzydamin-hydrochlorid. Lék k místnímu užití v ústech  
a v krku. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

 

 

 

 
  

120 ml 

běžná cena 185 
Kč

Tantum Verde®
kloktadlo a roztok

149
Kč

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

V akci také  
Tantum Verde kloktadlo  
a roztok, 240 ml, a Tantum 
Verde sprej, 30 ml. 

 

Celaskon 250 mg tablety je lék k vnitřnímu užití. Obsahuje acidum 
ascorbicum. Čtěte pozorně příbalovou informaci a poraďte se s lékařem 

nebo lékárníkem.

 

 

 

 
  

100 tbl.

běžná cena 139 
Kč

Celaskon®
250 mg

119
Kč

Podpořte svoji imunitu 
pravidelným užíváním. 
Podporuje odolnost 
organismu při chřipce  
a nachlazení.  

 

Reklama na léčivý přípravek. Nosní sprej, roztok Olynth® HA 0,5 mg/ml, Olynth® HA 1 mg/ml, 
Olynth® 0,5 mg/ml, Olynth® 1 mg/ml obsahují xylometazolin-hydrochlorid, Olynth®  

Plus 1 mg/ml + 50 mg/ml, Olynth® Plus 0,5 mg/ml + 50 mg/ml obsahují  
xylometazolin-hydrochlorid a dexpanthenol a jsou určeny k podání do nosu. Před použitím si 

pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci. 

 

 

 

 
  

10 ml

běžná cena 129 
Kč

Olynth® HA 1 mg/ml
nosní sprej, roztok

99
Kč

Přestaňte kýchat, začněte  
volně dýchat.
Rychle uvolňuje ucpaný nos.
Zvlhčuje nosní sliznici.
Neobsahuje konzervační látky.
Účinek po dobu 10 hodin.

V nabídce také  
další produkty Olynth. 

 

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

 

 

 

 
  

24 + 6 pastilek

běžná cena 145 
Kč

HerbalMed® Dr. Weiss
pastilky islandský lišejník, tymián

115
Kč

Originální švýcarské bylinné 
pastilky. Lišejník islandský 
pomáhá při škrábání v krku, 
suchém a dráždivém kašli. 

V akci také  
všechny ostatní druhy pastilek 
HerbalMed Dr. Weiss.

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. 12. 2022 

 

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

 

 

 

 
  

14 tobolek

běžná cena 149 
Kč

Apo-Ome
20 mg

119
Kč

 

kosmetika

 

 

 

 
  

28 g 

běžná cena 55 
Kč

Jelení lůj
Originál 

41
Kč

 

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

 

 

 

 
  

90 tbl. 

běžná cena 205 
Kč

NatureVia®
Magnesium 1 420 mg

185
Kč

 

čaj

 

 

 

 
  

20× 2 g

běžná cena 59 
Kč

Megafyt
Dětský čaj Dýchací cesty

49
Kč

 

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

 

 

 

 
  

5 g

běžná cena 249 
Kč

Herpesin® krém

229
Kč

 

*Procto-Glyvenol® 50 mg/g + 20 mg/g rektální krém. Procto-Glyvenol®  
400 mg / 40 mg čípky. Volně prodejné léky k rektálnímu podání.  

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

 

 

 

 
  

rektální krém*, 30 g

běžná cena 215 
Kč

Procto-Glyvenol® 

175
Kč

Při častém pálení žáhy 
a žaludečních obtížích.  
Uleví až na 24 hod.  
Pouze 1 tobolka denně. 

Generacemi osvědčený produkt 
určený ke zvláčnění pokožky  
a k její ochraně proti 
povětrnostním vlivům. Použití  
na rty, tváře i pokožku celého těla. 

V nabídce také  
další produkty. 

Prémiové magnesium přispívá 
ke zmírnění únavy a vyčerpání.  
Je důležité pro funkci nervového 
systému, svaly, kosti a zuby.  

V akci také  
NatureVia® Magnesium  
1 Mega 835 mg, 90 tbl. 

Bylinný dětský čaj 
porcovaný.  

V akci také  
další dětské čaje Megafyt  
za akční cenu.

Herpesin krém se 
používá při léčbě  
oparu rtů a obličeje  
u dospělých i dětí. 

Lék k lokální léčbě vnitřních  
a vnějších hemoroidů. Ulevuje 
od bolesti a svědění. Zároveň 
zmírňuje zánět a zlepšuje 
vlastnosti cévní stěny. 

V akci také  
Procto-Glyvenol® čípky*  
a Procto-Glyvenol® Soft ubrousky 
(kosmetický přípravek). 

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

Před použitím si pečlivě pročtěte příbalovou informaci a návod k použití! Správné použití konzultujte se svým lékařem či lékárníkem. Akce 
platí od 1. 12. do 31. 12. 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.



Před použitím pečlivě čtěte příbalovou informaci! Správné použití konzultujte se svým lékařem či lékárníkem. Akce platí od 1. 12. do 31. 12. 2022 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. 2022 

 

 
  
 

60 + 60 tablet NAVÍC + DÁREK

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

xxx xxx xxx

 

 
  
 

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

 

 
  
 

180 tvrdých tobolek

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k vnitřnímu 
užití s účinnou látkou chondroitin sulfát.

 

 
  
 

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

 

 
  
 

50 + 10 tobolek NAVÍC

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

 

 
  
 

fixační krém, 40 g

Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání zdravotnických 
prostředků uvedených na obale. Fixační krémy Corega originál extra silný, Corega Power 
Max upevnění + Utěsnění a čisticí tablety Corega BIO Tabs jsou zdravotnické prostředky.

 

 
  
 

30 dávek

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Oscillococcinum® je homeopa-
tický léčivý přípravek k vnitřnímu užití, užívaný tradičně v homeopa-
tii k prevenci a léčbě chřipkových stavů. Obsahuje Anas barbariae, 

hepatis et cordis extractum 200 K.

 

 
  
 

105 žvýkaček

Reklama na léčivý přípravek. Léčivá žvýkací guma Nicorette® 
Icemint Gum 4 mg obsahuje nikotin a je k podání do úst. Před 

použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci.

 

 
  
 

60 tablet 

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

100 + 50 kapslí NAVÍC + DÁREK

60 tobolek + kapky 15 ml

Ocutein® Brillant Lutein 25 mg 
DaVinci + oční kapky Condrosulf® 400 mgGS Extra Strong  

Multivitamin

GS Omega 3  
Citrus + D3

Oscillococcinum Nicorette® Icemint Gum 4 mg, 
léčivá žvýkací guma Vlasové hnojivo

Koenzym Q10
Forte 60 mg

Corega originál  
extra silný

běžná cena 485 
Kč

435
Kč

běžná cena 335 
Kč

295
Kč

běžná cena 689 
Kč

599
Kč

běžná cena 569 
Kč

509
Kč

běžná cena 265 
Kč

229
Kč

běžná cena 909 
Kč

819
Kč

běžná cena 1 259 
Kč

999
Kč

běžná cena 125 
Kč

105
Kč

běžná cena 415 
Kč

325
Kč

Extra silný, extra účinný 
multivitamin obohacený  
o unikátní Strong komplex – 
extra dávka vitaminu C,  
lutein, activin a echinacea.

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

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

V nabídce také  
zdravotnický prostředek 
Ocutein® Sensitive roztok  
na kontaktní čočky, 360 ml, 
a další přípravky z řady 
Ocutein®.

Lék účinný v léčbě 
artrózy kolene, kyčle 
a kloubů prstů ruky. 
Obvykle se užívá  
2× ročně po dobu  
2–3 měsíců. 

3 000 mg vysoce čištěného 
rybího oleje v denní dávce, 
obohaceno o vitamin D3  
pro podporu imunity.  
DHA a EPA v denní dávce 
250 mg přispívají ke 
správné činnosti srdce. 
DHA navíc v dávce 250 mg 
podporuje správnou činnost 
mozku a zdravý zrak.

Výhodné balení koenzymu  
Q10 přírodního původu. 
Optimální dávka 60 mg  
v jedné tobolce. Složení na bázi 
oleje pro dobré vstřebávání.  

V nabídce také  
Koenzym Q10 Forte,  
60 tobolek.

Silná fixace po dobu  
12 hodin. Pomáhá bránit 
pronikání jídla pod 
náhradu.  

Při koupi 2 balení v akci 
kartáček na zubní náhrady 
NAVÍC. 

Prevence a léčba 
chřipkových stavů.  
Bez věkového omezení. 
Může se užívat během 
těhotenství a kojení. 

V nabídce také 
Oscillococcinum, 6 dávek.

ZBAVTE SE ZÁVISLOSTI  
NA KOUŘENÍ.
Zmírňuje chuť na cigaretu.
Dovoluje postupné snižování 
dodávané dávky nikotinu.
Neobsahuje cukr.

V nabídce také  
další Nicorette varianty.

Husté složení, hustý výsledek!
Rychlá a výrazná podpora 
hustoty a omezení 
vypadávání vlasů díky  
vysoké dávce biotinu. 

V nabídce také  
Vlasové hnojivo šampon 
a ostatní produkty z řady 
Vlasové hnojivo.



8–18 hodin

1.–2. 12. 2022

8.–9. 12. 2022

15.–16. 12. 2022

Sleva 20 % se vztahuje na veškerý sortiment volného prodeje i doplatky léků na recept hrazených z veřejného 
zdravotního pojištění. Sleva 20 % se nevztahuje na již zlevněné akční zboží, slevy se nesčítají. Sleva 20 % platí  
ve dnech 1.–2. 12., 8.–9. 12., 15.–16. 12. 2022 od 8.00 do 18.00 v EUC Lékárně Hluboká nad Vltavou, Potoční 1632.

20 %SLEVA

na celý nákup

ADVENTNÍ 
HAPPY DAYS


