
www.euphrasia.cz
Platnost letáku:
1. - 31.7.2017

 
EUPHRASIA

s. r. o.Lékárny facebook.com/lekarnyEUPHRASIA

Rychlá úleva při bolestech hlavy, krční páteře a 
ztuhlosti svalů v oblasti šíje. Vhodná pomoc při 
bolestech vyvolaných stresem a únavou. Jeho výdej 
není vázán na lékařský předpis. Léčivý přípravek k 
vnitřnímu užití. Čtěte pozorně příbalovou informaci.

Přípravek se používá k léčbě akutního a chronického 
průjmu a léčbě bolestivých příznaků spojených 
s onemocněním jícnu, žaludku, dvanáctníku a 
střeva. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Obsahuje 
diosmectitum. Čtěte pozorně příbalovou informaci.

Priessnitz® Žilní mazání Classic obsahuje unikátní 
kombinaci rostlinných extraktů s komplexním 
příznivým působením při péči o komfort dolních 
končetin.

139,-
169,-

Péče po opalování a během celého roku. Vyživující 
tělové máslo účinně ošetřuje velmi suchou pokožku. 
Vysoký obsah Panthenolu zajišťuje rychlý nástup 
účinku. Vhodné pro každodenní péči. 100% bezpečné. 
Bez parabenů a PEG.

189,-
215,-

249,-
299,-

139,-
163,-

Priessnitz Žilní mazání 
Classic 300ml

Panthenol Omega 
Tělové máslo 6% 300ml

Ataralgin por.tbl.nob. 
50

Smecta 3g por.plv.
sus.30

Akční leták se vztahuje na lékárny EUPHRASIA



Ochrana a antisepse malých poranění. Přilnavá náplast 
z netkaného textilu na citlivou pokožku. Zvláště 
měkká. Nedráždivá vůči pokožce.

Ochrana a antisepse malých poranění. Přilnavá náplast 
z netkaného textilu na citlivou pokožku. Zvláště 
měkká. Nedráždivá vůči pokožce.

Nové celohydrokoloidní náplasti Cosmos na puchýře 
Twin tec pro dvojí ochranu a účinnou léčbu puchýřů. 
Náplasti mají dvě vrstvy hydrokoloidů, které puchýř 
chrání a urychlují jeho hojení.

34,-
44,-

Náplasti na rány Cosmos kids pro děti. Náplast odolná 
vodě pro děti s veselými motivy se zvířátky. Díky 
veselým motivům děti na svá drobná poranění rychle 
zapomenou.

79,-
98,-

34,-
44,-

34,-
44,-

COSMOS Na puchýře 
mix Twin tec 8ks

Rychloobvaz COSMOS 
Dětská 10x6cmx10cm

Rychloobvaz COSMOS 
Jemná 20ks

Rychloobvaz COSMOS 
Na sport 20ks

124,-
145,-

Ibalgin krém drm.crm 1x100g
Ibalgin krém 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. Léčivý přípravek k zevnímu užití. 
Obsahuje ibuprofenum. Čtěte pozorně 
příbalovou informaci.



Supradyn CoQ10 Energy obsahuje vitamíny skupiny B 
a vitamin C, minerální látky - vápník, hořčík, železo, 
stopové prvky - jód mangan, měď. V balení 30 
šumivých tablet s pomerančovou příchutí.

275,-
319,-

Supradyn CO Q10 Energy 
eff.tbl.30

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 pozorně 
příbalovou informaci.

75,-
86,-

Valetol por.tbl.nob.24

Dětská mast k péči o opruzenou pokožku s obsahem 
panthenolu, vitamínu E, mandlového a rybího oleje. 
Udržuje pokožku hladkou a vláčnou.

90,-
109,-

Herbacos Rybilka NEO 
100ml

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. Léčivý přípravek k 
zevnímu užití. Obsahuje heparinum natricum. Čtěte 
pozorně příbalovou informaci.

165,-
196,-

Lioton 100 000 gel 
1x50g

Přípravek je určen k místní léčbě alergických a 
svědivých projevů kůže při jejím podráždění. Léčivý 
přípravek k zevnímu užití. Obsahuje diphenhydramin. 
Čtěte pozorně příbalovou informaci.

74,-
98,-

Psilo-balsam drm.gel 
1x20g



Dettol antibakteriální gel na ruce ničí 99, 9% bakterií 
a virů bez použití vody s biocidním účinkem po 60 
sekundách. Je ideální pro použití na cestách, po použití 
veřejných toalet nebo před jídlem.

65,-
78,-

Dettol Antibakteriální 
gel 50ml

Netýká se akčních balíčků!

sleva 10% na opalovací 
přípravky Bioderma

Dettol 0, 2% antiseptický sprej se používá k čištění 
čerstvých drobných ran a k likvidaci běžných bakterií, 
které infikují drobné rány. Čirý bezbarvý roztok s 
mírnou borovicovou vůní. Není určen ke zlepšení 
hojení ran a ani se k němu nepoužívá. Čtěte pozorně 
příbalový leták.

84,-
95,-

Dettol 0.2% Antiseptický 
sprej drm.spr.sol.1x100ml

Ovocný příkrm 
Sunárek Do 
ručičky je 
vyroben ze 
100% ovoce, bez přidaného 
cukru obsahuje pouze cukry 
přirozeně se vyskytující v ovoci. 
Praktické balení si mohou děti 
samy vychutnat kdykoliv a 
kdekoliv. Určeno pro kojence a 
malé děti od ukonč. 7. měsíce.

Sunárek Do ručičky 90g 
Více druhů v nabídce

Revoluční, patentovaný, klinicky ověřený 
proteinový koncentrát, který se získává z mléka 
hyperimunizovaných krav v chovu bez antibiotik a 
hormonů. Aby pohyb byl příjemný.

430,-
499,-

Swiss ZDRAVÉ KLOUBY 
(MicroLactin) cps.120

21,-
26,-



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 
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

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
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