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Repelentní pěna pro děti od 3 měsíců a osoby s 
přecitlivělou pokožkou. Odpuzuje klíšťata, komáry a 
jiný obtížný hmyz.

Aerosolový parfemovaný repelentní přípravek určený 
k odpuzování komárů, klíšťat a jiného obtížného 
hmyzu.

Eucerin Dětské mléko na opalování s velmi vysokou 
ochranou SPF 50+ je vyvinuto speciálně pro ochranu 
dětí od 1 roku před spálením. Poskytuje také 
biologickou ochranu kožních buněk, čímž snižuje riziko 
chronického poškození pokožky. Extra voděodolné.

290,-
343,-

Photoderm KID lait SPF50+ je maximální solární UVA 
a UVB ochrana adaptovaná pro citlivou pokožku dětí. 
Mléko zajišťuje optimální ochranu kožních buněk 
proti jejich poškození. Jeho modré zabarvení zajišťuje 
viditelnou rovnoměrnou aplikaci na tvář i tělo.

495,-
555,-

115,-
129,-

155,-
179,-

EUCERIN SUN Dětské 
mléko na op. SPF50 1+1

BIODERMA Photoderm 
KID lait SPF50+ 100ml

Repelent PREDATOR 
JUNIOR spray 150ml

Repelent PREDATOR 
FORTE spray 150ml

Akční leták se vztahuje na lékárny EUPHRASIA



Cantalin micro obsahuje mikronizovanou flavonoidní 
frakci diosminu 450 mg a hesperidinu 50 mg. 
Mikronizace umožňuje jejich rychlejší a účinnější 
absorpci.

Přípravek se užívá k léčbě psychovegetativních poruch 
nejrůznější povahy. Lék k vnitřnímu užití. Pozorně 
čtěte příbalovou informaci.

Vitaminy B1, B2, B6 a niacin přispívají k normální 
činnosti nervové soustavy.Vitamin B2 a niacin přispívají 
k udržení normálního stavu pokožky a sliznic.Vitaminy 
B2 a B6, niacin a kyselina pantothenová přispívají ke 
snížení míry únavy a vyčerpání.

115,-
138,-

Cemio Betakaroten 6mg s biotinem pro krásné opálení. 
Betakaroten je zdrojem vitaminu A pro udržení zdravé 
pokožky. Biotin přispívá k dobrému stavu a krásnému 
vzhledu pokožky a vlasů.

135,-
156,-

115,-
149,-

249,-
295,-

B-komplex forte Zentiva 
por.tbl.flm.100 GLASS

Cemio Betakaroten 6mg 
s biotinem cps.80+40

Cantalin micro tbl. 96 Persen Forte por.cps.
dur.20

124,-
149,-

Ibalgin Gel drm.gel 1x100g
Ibalgin gel obsahuje léčivou látku ibuprofen, 
který působí protizánětlivě. Je vhodný 
pro léčení místních projevů revmatických 
i nerevmatických bolestivých stavů 
pohybového ústrojí. V postiženém místě 
tlumí zánět, snižuje otok a potlačuje bolest. 
Čtěte pozorně příbalový leták. Lék v vnějšímu 
užití. Obsahuje léčivou látku Ibuprofenum.



Doplněk stravy vhodný k užívání v období zvýšené 
fyzické a psychické námahy. Mg + B6 šumivé tablety 
Doplněk stravy, minerálový přípravek se sladidly.

58,-
69,-

Zdrovit MaxMag Hořčík 
375 mg+B6 šumivé tbl.20

ARNIGEL obsahuje výtažky z rostliny Arnica montana 
se zklidňujícími účinky. Nalezne uplatnění při 
každodenních činnostech. Má osvěžující a uklidňující 
účinek, není mastný a rychle se vstřebává. Neobsahuje 
parabeny ani jiné konzervační látky.

109,-
130,-

Arnigel gel 45g

Tradiční rostlinný léčivý přípravek používaný při 
poštípání hmyzem, drobných popáleninách, solárním 
erytému, povrchových poraněních malého rozsahu (malé 
řezné rány, trhliny, praskliny, odřeniny) a při podráždění 
kůže. Čtěte pozorně příbalový leták.

99,-
126,-

Cicaderma ung.30g

Dapis gel - zklidňující gel při mírných projevech 
svědění. Kosmetický přípravek k vnějšímu použití. 
Tuba 40 g.

129,-
185,-

Dapis gel zklidňuj.gel při 
mírn.projevech svěd.40g

COCCULINE je homeopatický léčivý přípravek. 
Používejte ho podle rady odborníka na homeopatii. 
V případě výdeje bez lékařského předpisu přípravek 
používejte podle návodu k použití, který je uveden 
na obalu a v bodě 3 této příbalové informace. Čtěte 
pozorně příbalový leták.

92,-
109,-

Cocculine tbl.30



Intenzivní antiperspirant sprej - formule s účinnými 
antiperspiračními složkami (Aluminum Chloride a 
Aluminum Chlorohydrate) zaručuje dlouhotrvající 
redukci pocení a ochranu před pachem.

345,-
444,-

EUCERIN DEO Intenzivní 
AP sprej DUOPACK 2x30ml

Kuličkový antiperspirant EUCERIN v akčním 
dvojbalení. Zamezuje pocení a díky obsažené látce 
Aluminum Chlorohydrate navozuje pocit suchého 
podpaží.

EUCERIN DEO Kuličkový 
AP DUOPACK 2x50ml

Nurofen pro děti Jahoda se užívá ke snížení horečky 
(včetně horečky vzniklé po očkování), dále k tlumení 
mírných až středně těžkých bolestí, jako jsou bolesti 
hlavy, bolesti zubů nebo uší, bolesti v krku, bolesti 
spojené s podvrknutím nebo zhmožděním. Čtěte 
pozorně příbalový leták. Lék k vnitřnímu užití. 
Obsahuje léčivou látku Ibuprofenum.

150,-
189,-

Nurofen pro děti Jahoda 
por.sus.4000mg-200ml 
trub.

Léčba a prevence napadení blechami (Ctenocephalides 
spp.) a klíšťaty (Rhipicephalus spp., Dermatocentor 
spp., Ixodes spp.) u psů. Léčba a kontrola alergie na 
bleší kousnutí (FAD) u psů. Prevence a léčba napadení 
všenkami (Trichodectes canis) u psů.

199,-
249,-

Fypryst Dogs 1x4.02ml 
spot-on pro psy

BIODERMA Photoderm MAX Aquafluid SPF 50+ 40 ml 
1+1 VÝHODNÁ CENA! Velmi vysoká ochrana pro pleť 
intolerantní, pleť světlou s pihami a pleť vystavenou 
intenzivnímu slunění (hory, tropy...). Určen pro 
všechny typy pleti i v kombinaci s mastnou pletí.

530,-
599,-

BIODERMA Photoderm 
MAX Aquafluid SPF 50+

345,-
444,-

Sleva 50%
na druhý produkt

Sleva 50%
na druhý produkt



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

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

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

Léčba a prevence napadení blechami (Ctenocephalides 
spp.) a klíšťaty (Rhipicephalus spp., Dermatocentor 
spp., Ixodes spp.) u psů. Léčba a kontrola alergie na 
bleší kousnutí (FAD) u psů. Prevence a léčba napadení 
všenkami (Trichodectes canis) u psů.

145,-
180,-

Fypryst Dogs 1x1.34ml 
spot-on pro psy

Léčba a prevence napadení blechami (Ctenocephalides 
felis) a klíšťaty (Rhipicephalus spp., Dermatocentor 
spp., Ixodes spp.), léčba a kontrola alergie na bleší 
kousnutí (FAD) u psů. Prevence a léčba napadení 
všenkami (Felicola subrostratus) u psů.

159,-
215,-

Fypryst Dogs 1x2.68ml 
spot-on pro psy

Léčba a prevence napadení blechami (Ctenocephalides 
felis) a klíšťaty (Rhipicephalus spp., Dermatocentor 
spp., Ixodes spp.), léčba a kontrola alergie na bleší 
kousnutí (FAD) u koček. Prevence a léčba napadení 
všenkami (Felicola subrostratus) u koček.

99,-
128,-

Fypryst Cat 1x0.5ml 
spot-on pro kočky

Léčba a prevence napadení blechami (Ctenocephalides 
felis) a klíšťaty (Rhipicephalus spp., Dermatocentor 
spp., Ixodes spp.), léčba a kontrola alergie na bleší 
kousnutí (FAD) u psů. Prevence a léčba napadení 
všenkami (Felicola subrostratus) u psů.

119,-
143,-

Fypryst Dogs 1x0.67ml 
spot-on pro psy

DEHINEL PLUS XL tablety pro psy jsou určeny k léčbě 
smíšených infekcí vyvolaných oblými a plochými červy 
u dospělých psů.

135,-
169,-

Dehinel plus XL a.u.v. 
tbl. 2

DEHINEL PLUS FLAVOUR tablety pro psy jsou určeny 
k prevenci a k léčbě infekcí vyvolaných oblými a 
plochými červy u dospělých psů a štěňat od dvou 
týdnů stáří.

62,-
73,-

Dehinel plus Flavour 
a.u.v. tbl. 1x2

Lékárna EUPHRASIA Bučovice Lékárna EUPHRASIA Tuřany Lékárna EUPHRASIA Ořechov


