
100Kč za Váš email!
100Kč na nákup v eshopu EUPHRASIA

Podmínkou je vyplnit Váš platný email na stránkách www.euphrasia.cz, na který Vám zašleme
jedinečný kód, který uplatníte při nákupu v našem eshopu nad 1000Kč.

 
EUPHRASIA

s. r. o.

Coldrex MAX grip
lesní ovoce - 5 sáčků

Paralen 500
paracetamolum - 24 tablet

* Odstranění příznaků chřipky a akutního zánětu horních cest 
dýchacích, k nimž patří horečka, bolest hlavy, bolesti v krku, 
bolesti svalů a kloubů, kongesce nosní sliznice, sinusitida. 
Přípravek pro dospělé s tělesnou hmotností 
nad 65 kg.

*Lék k vnitřnímu užití. Pozorně čtěte příbalovou informaci!
Ceny v letáku jsou uvedeny v Kč a jsou platné pouze při předložení letáku a klientské karty. Obrázky jsou pouze ilustrativní a nemusí se shodovat se skutečností.

Platnost letáku od 10.1.2017 do 9.2.2017 nebo do vyprodání zásob

Lékárna EUPHRASIA Bučovice
Slavkovská 92
685 01 Bučovice
tel.: 517 380 005
email: lekarnabucovice@euphrasia.cz

Jsme tu pro Vás už 20 let
a staráme se o Vaše zdraví.
Sledujte naše akční letáky na we-
bových stránkách www.euphrasia.cz
a využijte akčních nabídek každý den!

PARKOVÁNÍ 
PRO 

ZÁKAZNÍKY 
VE DVOŘE

Mucosolvan junior
sirup - 100ml

Ibalgin 400
ibuprofenum - 36 potahovaných tablet

Ataralgin
paracetamol, guaifenezin a kofein - 50 tablet
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* Přípravek užívejte při akutních a chronických 
zánětlivých a infekčních 
onemocněních horních i dolních 
dýchacích cest.

* Tablety Paralen 500 jsou určeny ke snížení horečky a bolesti při 
chřipce, nachlazení a jiných infekčních onemocněních. Dále při boles-
tech hlavy, zubů, bolestivé menstruaci, bolesti v krku a bolesti pohy-
bového ústrojí provázející chřipku a nachlazení.

* Přípravek Ibalgin se užívá např. při bolesti hlavy, zubů, zad, při 
bolestivé menstruaci, při bolesti svalů a kloubů provázející chřipková 
onemocnění, při poranění měkkých tkání jako je pohmoždění a 
podvrtnutí. 

* Ataralgin je složený přípravek s protibolestivým 
účinkem obsahující paracetamol, guaifenezin a 
kofein. 

Rozhodli jsme se, 
že tato stránka 
v Bučovických 

novinách bude naše 
poslední.

Nebojte se!
O produkty za speciální 
ceny Vás nepřipravíme! 
Veškeré akční produkty 

a speciální cenové 
akce najdete v letáku 
na našich webových 
stránkách. Sledujte 

nás a využijte 
slev, které pro Vás 
připravujeme na 

každý měsíc.

Šetříme naše životní 
prostředí

Věnujte zvýšenou 
pozornost!
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