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Priorin Extra šampon 200ml Dětský čaj - dýchací cesty

Akční produkty

Zevní péče pro přirozený 
vzhled vlasů. Dlouhodobá 
hydratace a výživa vlasů. 
Vhodný pro kompletní péči s 
doplňkem stravy Priorin®Extra 
kapslemi pro krásný a zdravý 
vzhled vlasů.

Dětský čaj Dýchací cesty (v 
nabídce i jiné druhy)  20x2g - 
Bylinný čaj příjemné vůně a chuti. 
Určeno pro děti od ukončeného 6. 
měsíce věku.

90,-
109,-

44,-
52,-

Priorin®Extra šampón je kosmetický přípravek. Priorin®Extra kapsle jsou doplněk stravy. L.CZ.MKT.
CC.07.2015.0397



Doktor ČOKO kalciový sirup 150ml Bromhexin 12 BC sol.1x30ml

Doktor ČOKO kalciový sirup s 
obsahem vápníku, vitaminu D3 a 
vitaminu C. Vhodný pro dospělé, 
mladistvé a děti od 3 let.

Přípravek se užívá k léčení všech 
onemocnění dýchacích cest, která 
jsou provázena tvorbou hustého, 
vazkého hlenu. Bromhexin mění 
složení hlenu, zkapalňuje ho a tím 
ulehčuje jeho vykašlávání. Účinek 
se projeví po 5 hodinách po požití. 
Čtěte pozorně příbalový leták.

MultiIMUN sirup 150g Celaskon 100mg Ochucené 30x100mg

MultiIMUN sirup, vhodný od 1 
roku věku - obsahuje vitamín C. 
Vitamín C přispívá: k normální 
funkci imunitního systému a ke 
snížení míry únavy a vyčerpání. 
Vhodný k prevenci v období 
chřipek.

Tabletová forma vitaminu C je 
vzhledem k rychlejšímu nástupu 
účinku vhodná při akutním 
nedostatku zmíněného vitaminu. 
Vitamin C se užívá při předcházení 
a léčbě nedostatku vitaminu C, 
nejčastěji při jeho zvýšené potřebě, 
v období infekčních onemocnění. 
Čtěte pozorně příbalový leták.

Dexoket 25 tablety 10tbl Drosetux Neo sir.1x150ml

Přípravek k léčbě mírné až středně 
silné bolesti, např. bolesti svalů, 
bolesti zubů a při menstruačních 
bolestech (dysmenorhea).

DROSETUX NEO je homeopatický 
léčivý přípravek. Používejte podle 
rady odborníka na homeopatii. 
V případě výdeje přípravku bez 
lékařského předpisu používejte 
podle návodu k použití, který je 
uveden na obalu. Čtěte pozorně 
příbalový leták.

145,-
160,-

60,-
82,-

50,-
60,-

149,-
169,-

30,-
86,-

155,-
173,-

Léčivý přípravek. K vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

Léčivý přípravek s účinnou látkou bromhexini hydrochloridum.  K vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte 
příbalovou informaci.

Léčivý přípravek s účinnou látkou acidum ascorbicum.  K vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou 
informaci.

Léčivý přípravek s účinnou látkou dexketoprofen. K vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.



CRP test - 2ks Brufen 400 - 100x400mg

CRP test pro rozlišení virové a 
bakteriální infekce. Rychlý výsledek 
do 5ti minut. Zjištění potřeby 
antibiotik pomocí stanovení hladiny 
C-reaktivního proteinu. Vhodné i 
pro děti.

Bepanthen Care mast 100g Almiral gel 1x250g

Pomáhá chránit dětský zadeček 
před vznikem opruzení. Pro kaž-
dodenní péči. Pečuje i o kojením 
namáhané prsní bradavky a 
suchou pokožku. Pečuje i o ko-
jením namáhané prsní bradavky a 
suchou pokožku.

Aspirin 500mg - 8tbl ACC long šum.tbl. 20x600mg

2x rychlejší úleva od bolesti!*
Rychlá úleva od mírné až středně 
silné bolesti, k léčbě příznaků 
doprovázejících horečku, od 12-
ti let věku.
L.CZ.MKT.CC.06.2016.0726  
*ve srovnání s Aspirin (500mg 
tablety)

ACC LONG je mukolytikum. Léčivá 
látka acetylcystein rozpouští 
všechny složky, které způsobují 
vazkost hlenu. Tím snižuje vazkost 
hlenu a usnadňuje vykašlávání. 
Šumivé tablety s ostružinovým 
aroma. Čtěte pozorně příbalový 
leták.

Brufen se užívá k symptomatické 
léčbě revmatoidní artritidy, 
včetně Stillovy nemoci, 
juvenilní idiopatické artritidy, 
ankylozující spondylitidy a jiných 
séronegativních spondylartritid a 
osteoartrózy. Je rovněž indikován 
k léčbě bolestí svalů a kloubů. 
Čtěte pozorně příbalový leták.

Lokální léčba poúrazových stavů 
pohybového ústrojí, jako je 
pohmoždění kloubů, svalů a šlach. 
Čtěte pozorně příbalový leták.

199,-
281,-

285,-
319,-

115,-
149,-

269,-
273,-

40,-
52,-

165,-
189,-

Pečlivě čtěte příbalovou informaci! Aspirin a Aspirin 500mg obalené tablety jsou volně prodejné léčivé 
přípravky s léčivou látkou kyselinou acetylsalicylovou k vnitřnímu užití.

Léčivý přípravek s účinnou látkou ibuprofenum.  K vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

Léčivý přípravek s účinnou látkou acetylcysteinum. K vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou 
informaci.

Léčivý přípravek s účinnou látkou diclofenacum diethylammoniacum. K zevnímu použití. Pečlivě čtěte 
příbalovou informaci.

Bepanthen Care Mast je kosmetický přípravek. L.CZ.MKT.CC.04.2016.0656



Echinacea 300 - 60+30tbl MioArtro 3+ 180+90tbl

Cemio Echinacea 300 s vitaminem C na podporuju imunity. 
Vitamin C je důležitý pro správné fungování imunitního systému 
a též je nepostradatelný pro zdraví kostí, zubů, chrupavek, vaziv, 
cév a dásní.

Koenzym Q10 - 30+30tbl Sunar Complex - AKCE 5+1

Akční leták se vztahuje na lékárny EUPHRASIA

549,-
690,-

MioArtro 3+ je velmi silná kombinace látek, obohacená o oblíbený 
kolagen I a II a vitamin C pro správnou tvorbu kolagenu v 
organismu.

Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. Potravina pro zvláštní 
výživu. Soutěž se vztahuje výlučně na výrobky pokračovací 
kojenecké výživy a batolecích mlék. Výrobek zdarma podle 
aktuální nabídky lékárny.

Cemio Koenzym Q10 obsahuje 30 mg koenzymu Q10 a 150 µg 
biotinu. Koenzym Q10 je nepostradatelnou součástí každé buňky 
lidského organismu. Biotin přispívá k normálnímu energetickému 
metabolismu, k činnosti nervové soustavy a metabolismu makroživin.

145,-
159,-

139,-
169,-

1. Kupte 5× libovolné mléko Sunar complex od ukončeného 6. měsíce věku.
2. Vložte do hrací karty účtenku za každý nákup Sunar complex.
3. Za každý koupený výrobek si dejte v lékárně označit kartičku razítkem.
4. Sbírejte razítka do prázdných políček.
5. Za 5 razítek získáte mléko zdarma.
6. Kartičku s razítky a vloženými účtenkami odevzdejte v  lékárně 

výměnou za mléko Sunar zdarma.

1 MLÉKO NAVÍC ZDARMA

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

Lékárna EUPHRASIA Tuřany
Holásecká 31
620 00 Brno-Tuřany
tel.: 545 219 468
email: lekarnaturany@euphrasia.cz

Lékárna EUPHRASIA Ořechov
Pavlíkova 67
644 44 Ořechov
tel.: 547 225 483
email: lekarnaorechov@euphrasia.cz

Pondělí až pátek od 7:00 do 18:00
Sobota od 8:00 do 12:00

Pondělí až pátek od 7:00 do 18:00
Sobota od 8:00 do 12:00

Pondělí až pátek od 7:00 do 18:00
Sobota ZAVŘENO


