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EUPHRASIA
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Ibalgin® Duo Effect - 100g Analergin - 30tbl

Lékárny facebook.com/lekarnyEUPHRASIA

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Ibalgin Duo Effect krém 
obsahuje léčivé látky ibuprofen a heparinoid a užívá se k léčbě 
poúrazových stavů a následků sportovních úrazů jako jsou otoky a 
krevní podlitiny, podvrtnutí kloubu, poranění měkkých částí kloubů 
a k léčbě bolesti zad. Léčivý přípravek k zevnímu užití. 

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Přípravek se u dospělých 
a dětí od 6 let věku používá ke zmírnění nosních a očních příznaků 
sezónní a celoroční alergické rýmy, nebo ke zmírnění příznaků 
chronické kopřivky nejasného původu (chronické idiopatické 
urtikarie). Obsahuje cetirizin hydrochloridum. Léčivý přípravek k 
vnitřnímu užití. 

198,-
239,-

89,-
133,-

Valetol® - 24tbl

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Valetol je složený přípravek 
obsahující kombinaci léčivých látek propyfenazon, paracetamol a 
kofein. Propyfenazon působí proti bolesti, horečce a zánětu. Léčivý 
přípravek k vnitřnímu užití.

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Ibalgin Rapidcaps je 
novinka na akutní bolesti. Je rychlý, silný a účinný, s rychlým 
nástupem účinku již po 15 minutách. Je proto vhodný zejména pro 
úlevu od akutní bolesti zubů, menstruační bolesti a bolesti hlavy. 
Obsahuje ibuprofen lysinát. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

Ibalgin® Rapidcaps 
400mg - 20tbl

69,-
86,-

56,-
80,-



Wobenzym® - 200tbl

Lioton® 100 000 gel - 
100g

Canesten® GYN combi 
pack

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Přípravek je určen k mírnění 
otoků, zánětů a bolesti. Má příznivý vliv na imunitu. Wobenzym je 
volně prodejný lék (bez lékařského předpisu). Lék pro vnitřní užití. 

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Canespor 1x denně krém 
je léčivý přípravek k vnějšímu použití. Obsahuje léčivou látku 
bifonazol. L.CZ.MKT.CC.01.2017.0856

Ataralgin® - 50tbl

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Ataralgin je složený 
přípravek s protibolestivým účinkem obsahující paracetamol, 
guaifenezin a kofein. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Canespor 1x denně roztok 
je léčivý přípravek k vnějšímu použití. Obsahuje léčivou látku 
bifonazol. L.CZ.MKT.CC.01.2017.0856

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Lioton je léčivý 
přípravek určený k léčbě zánětů povrchových žil, chronické žilní 
nedostatečnosti, hematomů (modřin) a otoků, ale také poúrazových 
poškození svalů, šlach a vazů. Obsahuje heparinum natricum. 
Léčivý přípravek k zevnímu užití. 

135,-
163,-

Canespor® 1x denně 
krém

KONEC SVĚDĚNÍ I PÁLENÍ. KONEC PLÍSNĚ.

• určený k léčbě plísně kůže
• komfortní aplikace – jen 1 x denně

815,-
870,-

125,-
169,-

145,-
173,-

KONEC SVĚDĚNÍ I PÁLENÍ. KONEC PLÍSNĚ.

• určený k léčbě plísně kůže
• komfortní aplikace – jen 1 x denně

Canespor® 1x denně 
roztok

239,-
285,-

220,-
267,-

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Léčivý přípravek Canesten 
GYN Combi Pack obsahuje tabletu k vaginálnímu použití a krém k 
vnějšímu použití. Obsahují léčivou látku clotrimazolum. Canesten 
IntimGel 100ml je kosmet. přípravek, nenahrazuje léčbu. Obsahuje 
léčivou látku clotrimazolum. L.CZ.MKT.CC.01.2017.0872



Pigmentové skvrny

Jaro je tady a s ním i tolik očekávané sluníčko, 
které nám v zimě chybělo a na jehož teplé 
paprsky se po letošní extrémně studené a dlouhé 
zimě těšíme. Užívejme tuto životadárnou 
energii v náš prospěch a v takové míře, 
aby nám neuškodila. V dnešním článku si 
řekneme, jak předejít zbytečnému stárnutí 
pleti a s tím související tvorbou nevzhledných 
pigmentových skvrn.

Přirozená pigmentace pokožky je základním 
ochranným faktorem kůže před negativním 
působením vnějších vlivů, především 
škodlivého UV záření. V některých případech 
dochází k lokálnímu hromadění pigmentu, 
které jednak tvoří neestetický defekt 
pokožky, ale také se může vyvinout v závažné 
onkologické onemocnění. Proto je potřeba 
dbát preventivních opatření a pokožku 
chránit.

Vznik a příčina pigmentových skvrn

Pigmentové skvrny jsou menší nebo větší hnědé 
skvrny kožního barviva, které se vyskytují na 
různých místech pokožky. Mohou mít různý tvar, 
velikost i intenzitu zabarvení. Zbarvení kůže 
způsobují buňky, kterým se říká melanocyty 
a nacházejí se v kůži, ve vlasových folikulech, 
v okolí mazových žláz apod. Melanocyty spolu 
s buňkami pokožky vytvářejí určitý barevně 
odlišný okrsek na kůži. Pigment chrání kůži 
před škodlivými vlivy UV záření. Nejvyšší 
počet buněk, které vytvářejí pigment je v 
obličeji, kde se také nežádoucí pigmentace 
nejvíce vyskytuje.

Vlivem slunečního záření se zvyšuje počet i 
aktivita melanocytů, a tím dochází ke zvýšené 
produkci kožního barviva melaninu. Je to složitý 
chemický proces. K pigmentacím je náchylnější 
poškozená a zjizvená kožní tkáň.

Pigmentové skvrny se objevují od dětství, 
nebo se vytvoří v průběhu života, nejčastěji 
po intenzivním slunění nebo po spálení 
pokožky.

Příčinami vzniku pigmentových 
skvrn bývají:

• hormonální změny v organismu žen kolem 
30–40 let

• hormonální změny v těhotenství
• hormonální poruchy
• hyperpigmentace – zvýšená tvorba kožního 

barviva – nejčastěji se objevuje nad horním 
rtem 

• depigmentace – snížená tvorba kožního 
barviva – obvykle kolem očních partií

• genetická dispozice
• poškozená nebo zjizvená tkáň
• návštěvy solárií zánět na pokožce
• užívání některých léků, jako jsou antibiotika, 

nebo psychofarmaka
• nedostatečná funkce jater

Pigmentové skvrny postihují častěji ženy než 
muže. Mohou za to větší hormonální výkyvy 
během života ženy a vliv pohlavních hormonů 
estrogenu i progesteronu, u mužů vznikají 
nejčastěji díky genetickým faktorům.

Nejčastěji řešenou poruchou pigmentace je 
melaninová hyperpigmentace.  Ta je buď 
vrozená, známe ji jako pihy, jsou geneticky 
podmíněné a vyskytují se zejména u rusovlasých 
nebo světlovlasých jedinců, typicky se vyskytují 
v centrální části obličeje, na pažích, v horní 
třetině hrudníku a zad.

Získaná hyperpigmentace – častěji postihuje 
osoby s vyšším fototypem, velmi často se 
vyskytuje u žen středního věku, ale ve středním 
věku stoupá výskyt také u mužů. Tento 
typ hyperpigmentace obvykle nemá jednu 
vyvolávající příčinu, ale jedná se o komplexní 
proces. Změna pigmentace se vyskytuje až u 
20% žen v aktivním věku užívajících hormonální 
antikoncepci.

Prevence

Prevence vzniku pigmentových skvrn je velmi 
důležitá, neboť je mnohem snazší dodržovat 

určitá preventivní pravidla než již vzniklé 
skvrny z kůže odstraňovat. Doporučuje se 
omezit slunění na přímém slunci i v soláriích, 
používat krémy a opalovací přípravky s vysokými 
ochrannými faktory proti UVA a UVB záření. 
Používání ochranných faktorů je účinné samo 
o sobě pouze v prevenci, ještě před vznikem 
hyperpigmentace. Pokud již pigmentová skvrna 
vznikla, je nezbytná kombinace UV filtrů a 
přípravků, které mají tzv. bělící nebo zesvětlující 
účinky. Podstatným faktorem při prevenci vzniku 
pigmentových skvrn je také styl stravování. 
Je vhodné konzumovat stravu bohatou na 
antioxidanty, vitamíny a stopové prvky jako je 
vitamín C, E, zinek, beta-karoten a selen.

Léčba

Léčba probíhá aplikací přípravků, které ovlivňují 
tvorbu a ukládání melaninu v kůži. Tyto 
přípravky mají zesvětlující nebo bělící účinek. 
Další možností může být chemický peeling, který 
mechanicky odstraňuje vrchní vrstvy pokožky 
a tím i melanin, nepůsobí na melanocyty, ani 
neovlivňuje tvorbu melaninu, hrozí však riziko 
výrazného podráždění a zánětu pokožky.

Pulzní světlo

Tato metoda využívá světelné energie a je 
účinná pouze pokud je pigment uložen ve 
vrchních vrstvách pokožky.

Ošetření laserem

Během hojení může dojít k opětovné 
hyperpigmentaci.

Pokud se chcete ochránit před vznikem 
pigmentových skvrn, magistry v lékárnách 
EUPHRASIA vám poradí s výběrem vhodných 
ochranných krémů. Pokud již pigmentové skvrny 
máte, rádi vám pomůžeme vybrat přípravek na 
jejich zesvětlení.

www.euphrasia.cz | eshop.euphrasia.cz | více jak 16 tisíc produktů skladem



Kosmetika Eucerin®

Eucerin Hyaluron-filler 
d.krém N-S pleť 50ml

Vyplňující denní krém s obsahem kyseliny hyaluronové a saponinu. 
Okamžitá redukce jemných vrásek a vyplnění vrásek hlubokých.
Platí do vyprodání zásob!

265,-
530,-

200,-
400,-

328,-
656,-

Eucerin Hyaluron-filler 
oční krém 15ml

360,-
720,-

Redukuje známky pomerančové 
kůže, vyhlazuje pokožku. Zlepšuje 
pevnost a pružnost pokožky. 
Posiluje ochrannou funkci 
pokožky. Rychle se vstřebává.
Platí do vyprodání zásob!

Eucerin ph5 Hydratační 
tělové mléko 400ml

Intenzivní vyplňující denní krém 
proti vráskám pro normální 
a smíšenou pleť. Kyselina 
hyaluronová vyhlazuje linky a 
drobné vrásky na povrchu pleti. 
Velmi hluboké vrásky v oblasti 
čela, úst a nosoretních rýh 
vyplňuje zevnitř, dochází k jejich 
vypnutí.
Platí do vyprodání zásob!

Intenzivní péče proti vráskám v 
očním okolí. Bez parfemace, SPF 
10 + UVA ochrana.
Platí do vyprodání zásob!

Noční krém Eucerin DermoDensifyer viditelně omlazuje a regeneruje 
zralou pleť i bez chemického peelingu. Prokazatelně stimuluje 
vlastní obnovu buněk a zlepšuje kvalitu vazivových vláken v pleti. 
Účinně regeneruje pleť během noci.
Platí do vyprodání zásob!

328,-
656,-

-30%
Eucerin

při nákupu kosmetiky 
Eucerin nad 500 Kč

sleva 30%
(neplatí pro již slevněné přípravky)

Eucerin Hyaluron-filler 
denní krém 50ml

Eucerin DermoDensifyer 
noční krém 50ml



Jarní únava

S příchodem jara se velmi často 
cítíme oslabení, unavení, 
malátní a bez energie. Tyto stavy 
pociťuje až tři čtvrtiny lidí. Není 
na vině dnešní moderní doba, jarní 
únavou trpěli už naši předkové. Co 
dělat, abychom na její příchod byli 
připraveni a zmírnili její průběh, se 
dočtete v dnešním článku.

Jarní únava souvisí s biorytmy, 
které nás výrazně ovlivňují. Je to 
proto, že máme za sebou zimu 
s nedostatkem tolik potřebného 
slunečního svitu. Jeho nedostatek 
vyvolává vznik depresivních stavů 
a snižuje sexuální aktivitu. Rovněž 
jsme unaveni po prodělané nemoci, 
viróza v průběhu zimy zasáhne 
téměř každého. Zvýšená produkce 
smogu v zimních měsících má za 
následek vyšší podíl kyslíkových 
radikálů v ovzduší. Tyto látky 
zatěžují náš organismus a zvyšují 
náchylnost k infekci. Svoji roli hraje 
i menší podíl ovoce a zeleniny v 
našem jídelníčku. Ve chvíli, kdy 
začneme pociťovat únavu, jede už 
náš organismus ve všech směrech 
na rezervy. Imunitní systém v 
zimě pracoval na plné obrátky. 
Vysoké nároky byly kladeny nejen 
na obranyschopnost, lymfatický 
systém, ale i energetické zásoby. 
Potřebovali jsme jich více, aby se 
tělo umělo bránit chladu.

Nastartovat znovu organismus 
pomůže změna jídelníčku, intenzivní 
pohyb, otužování a vitamíny.

Lehčí a zdravější jídelníček

Vyzkoušejte očistu organismu v 
podobě půstu. Můžete vynechat 
maso a bílkoviny. Vyzkoušejte 
kysané zelí, které tělo pročistí a 
obsahuje velké množství vitamínu 
C.

Hýbejte se na čerstvém 
vzduchu

Pohyb je velmi důležitý. Pomáhá 
pročistit hlavu, příznivě působí na 
psychiku. Postačí dvacetiminutová 
procházka.

Posilujte imunitu

Otužování vodou je jedno z 
nejúčinnějších metod posilování 
imunity. Začít můžete cvičením 
ráno u otevřeného okna, následně 
mytím studenou sprchou. Starší 
lidé mohou začít třením mokrým 
ručníkem a pak suchým. Výborná 
je na otužování sauna, ideální 
jedenkrát týdně. Hodně spěte, 
nedostatek spánku oslabuje 
imunitní systém. Zaměřte se 
na duševní hygienu, nepodléhejte 
špatné náladě a depresi. Najděte si 
způsoby, jak se odreagovat a zabavit.

Doplňte vitamíny – v zimě jich 
přijímáme až o 20% méně

Po dlouhé zimě obvykle chybí 
vitamíny a minerály. Citelný 
bývá zejména nedostatek

vitamínu C, který má na 
překonání jarní únavy zásadní 
vliv. Několikaměsíční nedostatek 
slunečního záření má za následek 
nízkou hladinu vitamínu D, 
který je důležitý pro správnou 
funkci imunitního systému. 
Sluneční paprsky přispívají k jeho 
tvorbě. Výborným zdrojem jsou 
tučné mořské ryby, nebo doplňky 
stravy. Vitamíny skupiny B 
působí na nervový systém, a tak 
mohou pomoci zejména u únavy 
mentálního typu. Proti únavě 
působí všechny antioxidační 
vitamíny, vitamím E, karoteny 
a koenzym Q10. Tyto látky v 
organismu ničí volné radikály, které 
ho poškozují a zhoršují některá 
onemocnění. Stopové prvky jako 
je hořčík také pozitivně ovlivňuje 
stavy únavy.

Sluneční záření podporuje tvorbu 
hormonu serotoninu. Jeho 
nedostatek se projevuje smutkem, 
v těžších případech až depresemi.

Pokud vás zasáhne jarní únava, 
magistry v lékárnách EUPHRASIA 
vám rády poradí s výběrem 
vhodných přípravků pro její rychlé 
překonání.

Lékárny EUPHRASIA - místo mezi domovem a lékařem

Každé pondělí v 10:00 pro Vás 
na naších webových stránkách 
www.euphrasia.cz zveřejníme 
nový tématický článek.

Články našich magister



Livostin oční kapky, suspenze 
4ml

Daylong™ ultra SPF 25 
200ml

Sunar Complex - AKCE 5+1

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.

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

Daylong™ after sun Locio 
200ml

Daylong™ extreme SPF 50+ 
200ml

Bromhexin 12 BC sol.1x30ml

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Léčivý přípravek s účinnou 
látkou bromhexini hydrochloridum. K vnitřnímu užití.

60,-
82,-

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.

149,-
190,-

219,-
294,-

479,-
590,-

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Léčivý přípravek s účinnou 
látkou levocabastini hydrochloridum. K vnějšímu užití.

Přípravek se používá k rychlému 
a dlouhodobému zmírnění očních 
obtíží např. svědění a slzení, které 
jsou způsobeny alergií na trávy, 
pyl a jiné látky. Čtěte pozorně 
příbalový leták.

469,-
570,-

Přípravek na ochranu pokožky 
před slunečním zářením UVA 
i UVB. Ultra silné působení, je 
vodostálý.

Daylong extreme SPF 50+ je určen 
k ochraně kůže před extrémním 
UV zářením (vysokohorské 
prostředí, subtropy a tropy). Je 
vhodný jako ochrana pro kůži 
velmi citlivou na sluneční záření, 
při sluneční alergii a při zvýšené 
tvorbě pigmentových skvrn.

Daylong™ after sun Locio je 
hydratující, tělové lipozomální 
locio s chladivým účinkem. Slouží 
na ošetření kůže po pobytu na 
slunci.



Akční leták se vztahuje na lékárny EUPHRASIA

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

Bílá droga – CUKR , nebo také zabiják 21. století

Závislost, obezita, neblahý vliv 
na celkové zdraví

Milujete čokoládu, nebo slazené limonády? 
Pak je tento text právě pro vás.

Může to vypadat přehnaně a za vlasy 
přitažené, ale cukr je nejnebezpečnější 
legální a všude dostupnou drogou naší 
doby. Co mají společného cukr a drogy? 
Konzumace cukru vyvolává změny receptorů 
v mozku, které souvisejí s navozením 
příjemných pocitů. Zároveň nutí člověka 
chování opakovat a způsobuje závislost. V 
organismu způsobuje poruchy srovnatelné s 
alkoholem.

Konzumace cukru způsobuje uvolňování 
dopaminu v mozku. Dopamin je látka, 
která navozuje příjemné pocity po určitých 
činnostech, které nám přinášejí uspokojení. 
Díky tomu se cítíme lépe. Tyto pocity však 
člověka nutí činnost opakovat. Na podobném 
principu fungují i drogové závislosti. 

Nejen rafinovaný cukr, ale jakýkoliv nadbytek 
sacharidů vede k nepříznivým biochemickým 
změnám v organismu, které jsou základem

většiny z typických zdravotních potíží 
obyvatel vyspělých zemí. Konkrétně třeba 
vznik nadváhy až obezity, cukrovky, srdečně 
cévních onemocnění, kloubních potíží, 
Alzheimerovy nemoci, zvýšené kazivosti 
zubů, hyperaktivity, poruchy pozornosti.

Cukr je všude!

V pečivu, polotovarech, zeleninových 
výrobcích, bílých „neslazených“ jogurtech, 
mléce, hořčici… Přidává se i do potravin, 
do kterých se dříve nepřidával. To narušuje 
nutriční rovnováhu v našem těle a vede k 
cukerné závislosti. Vytváří neodolatelnou 
touhu po dalším jídle. Tohoto využívá 
potravinářský průmysl ke zvyšování prodeje. 
Jakmile cukr začnete sledovat na etiketách, 
nepřestanete se divit.

Myslíte si, že pokud nemáte nadváhu, není 
potřeba to řešit? Cukr není spojen pouze 
se zdravotními potížemi, které způsobuje 
nadváha! Může způsobovat problémy, které 
s ním na první pohled nesouvisí. Tady jsou 
některé z nich:

• Plísně ve střevech
• Kvasinkové infekce
• Deprese
• Snížená imunita
• Únavový syndrom

Pokud přijímáme vysoké dávky cukru, 
ztrácíme vitamíny skupiny B, vápník, hořčík, 
fosfor, železo a další látky.

Vysoké dávky cukru škodí dětem!

Když se dítě odmala překrmuje cukrem, ani 
inteligenčně nedosáhne té úrovně, které by 
mohlo. Do pěti let se totiž v lidském mozku 
tvoří a vyvíjejí neurony, cukr tomu zabraňuje. 
Děti „závislé“ na cukru se vyznačují neklidem, 
nedostatkem vytrvalosti a soustředění. Vliv na 
psychiku dítěte se dále projevuje náladovostí,

problémy s učením. V některých případech 
byla prokázána souvislost nadměrného 
přísunu cukru s nočním pomočováním u dětí. 
Je větší sklon k infekčním onemocněním.

Odborníci na zdravou výživu tvrdí, že naše tělo 
se vyrovnává s pouhou jednou lžičkou cukru 
až tři dny. Náhlé požití cukru může způsobit 
krátkodobý pocit euforie, jenže větším 
účinkem je vznikající závislost. Opakované 
přejídání se cukry vysiluje slinivku břišní 
a vede ke snížené senzitivitě inzulinových 
receptorů. Toto vede postupně rozvoji diabetu 
druhého typu.

Jak dlouho trvá tuto závislost 
odbourat?

Biochemicky lze po omezení příjmu cukrů 
závislost odbourat i v průběhu několika 
dnů, problém je, že málokdo z běžných 
spotřebitelů to zvládne a většina naopak 
bojuje se závislostí na sladkostech obecně 
roky.

Čím cukr nahradit?

Důležitější než nahrazování je odbourávání. 
Pijte čistou vodu, nebo neslazené čaje. 
Pozorně sledujte etikety potravin.

Sladké limonády

Měly by nést stejná varování jako krabičky 
cigaret, protože jsou stejně návykové a tudíž 
nebezpečné. Zbavit se touhy po sladkých 
pokrmech je stejně obtížné, jako zbavit se 
kouření.

V Evropě se cukr trvale konzumuje od doby 
křížových výprav, do konce 18. století to však 
byl luxusní produkt pro špičky společnosti. 
Masově se rozšířil až v 19. a 20. století.


