
Dubnová
nabídka Alphega 

lékárny
1.  –  30.  4.  2019*

www.alphega-lekarna.cz

299 Kč
372 Kč

129 Kč
160  Kč

Velikonoční balení v plechovém vejci

229 Kč
272 Kč

155 Kč
175 Kč345 Kč

435 Kč

ROSALGIN
10 sáčků

RAKYTNÍČEK+
multivitaminové želatinky, 50 ks

•  skvělá chuť díky obsahu ovocné šťávy
•  obsahuje 9 vitaminů a rakytník na podporu  

obranyschopnosti organismu
•  bez příměsí a konzervačních látek
Doplněk stravy.* (1 žel. = 3,10 Kč)

FLIXONASE
nosní sprej, 60 dávek
50 mcg/dávka

• nosní sprej na léčbu alergické rýmy
•  ulevuje od kýchání, svědění nosu, ucpaného 

nosu, svědění a slzení očí
•  komplexní úleva od alergické rýmy po 24 hodin 

již v 1 dávce
Flixonase 50 mikrogramů/dávka nosní sprej, suspenze je  
lék k nosnímu užití. Obsahuje flutikason-propionát.  
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.* 

• rychlá úleva při gynekologických potížích
• působí proti bolesti, svědění, pálení
• potlačuje bakterie a kvasinky
V akci také ostatní formy přípravku.
Lék s účinnou látkou benzydamin hydrochlorid. K intimním oplachům 
a výplachům. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

109 Kč
150 Kč

Analergin neo
5 mg, 20 tablet 

•  k léčbě příznaků spojených s alergickými stavy, 
jako jsou: senná a alergická rýma či chronická 
kopřivka

• volně prodejný v 10 a 20tabletovém balení
Lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou levocetirizin.  
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.* 

Zákaznická karta
119 Kč

APO-IBUPROFEN 400 mg
100 tablet

•  uleví od bolesti hlavy,  
zad, kloubů i menstruační bolesti

•  snižuje horečku a tlumí projevy zánětu
• balení i po 30 tabletách
Léky k vnitřnímu užití. Obsahují ibuprofenum. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

60 kostiček

•   čistý krystalický  
kolagen ve formě měkkých,  
snadno polykatelných kostiček

•   balení na 2 měsíce užívání – stačí pouze  
1 kostička denně

•   bez barviv a přídavných látek
Doplněk stravy.* (1 kost. = 5,75 Kč)

Colafit

Týden měřeníPLICNÍHO VĚKU8. - 12. 4.ve vybranýchAlphega lékárnách



 

Caltrate PLUS
90 tablet

•  prevence a léčba osteoporózy 
• vápník, hořčík, zinek + vitamin D1

• pro děti od 12 let a dospělé
V akci také Caltrate PLUS 30 tablet za 149 Kč.
1Caltrate PLUS obsahuje vápník, vitamin D, hořčík, zinek, měď,  
mangan, bor.  
Léky k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

 

379 Kč
463  Kč

Proenzi® 3 plus
180 tablet

149 Kč
193 Kč

GS Koenzym Q10
30 + 30 kapslí NAVÍC

•   optimální dávka 60 mg koenzymu Q10  
s vysokou vstřebatelností

•   biotin pro normální energetický metabolismus, 
psychickou a nervovou činnost

V akci také GS Koenzym Q10 Premium  
30 + 15 kapslí NAVÍC za 219 Kč.
Doplňky stravy.* (1 kaps. = 4,15 Kč / 4,87 Kč)

TEREZIA DIAREGUL 
60 kapslí

                                             
•  přírodní přípravek na regulaci cukru v krvi
•  obsahuje vzácnou houbu hnojník a rostliny 

chebuli srdčitou, zázvor a skořici, které pomáhají 
udržet normální hladinu cukru v krvi

•  bez příměsí a konzervačních látek
Doplněk stravy.* (1 kaps. = 4,15 Kč)

249 Kč
300 Kč

GAVISCON DUO EFEKT
žvýkací tablety, 24 ks

•  rychle poskytuje dvojí úlevu od pálení žáhy  
a zažívacích potíží

•  vhodné i pro těhotné a kojící ženy
V akci také GAVISCON Liquid Peppermint  
150 ml za 65 Kč a GAVISCON Žvýkací tablety  
24 ks za 69 Kč.
Léky k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

+ reishi a rakytník, 60 kapslí

•  vzácná houba ze Sibiře obohacená o reishi  
a rakytník pro podporu obranyschopnosti  
a vitamin E pro ochranu buněk před oxidativním 
stresem

•  obsahuje deklarované množství významného 
enzymu superoxiddismutázy, betaglukanů  
a vitaminu E

Doplněk stravy.* (1 kaps. = 5,98 Kč)

TEREZIA ČAGA

Vaše lékárna je tady

•  komplexní kloubní výživa se silou 3 látek  
obohaceno o ExPur komplex

•  špičková péče o vaše klouby s přetrvávajícím 
účinkem až 2 - 3 měsíce po ukončení užívání

•  obsahuje glukosamin, chondroitin a kolagen 
Doplněk stravy.* (1 tab. = 2,77 Kč)

V akci také Proenzi® krém 100 ml za 159 Kč.
Kosmetický přípravek.*

99 Kč
129 Kč

359 Kč
439 Kč

Calcichew D3 500 mg/200 IU
60 žvýkacích tablet

•  určený k prevenci a léčbě nedostatku  
vápníku a vitaminu D

•  vápník a vitamin D slouží jako doplněk  
při léčbě osteoporózy

Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

VÝHODNÉ BALENÍ!

249 Kč
285 Kč

Prostenal CONTROL 
90 tablet

•  vylepšené složení osvědčené péče pro zdravou  
prostatu a potenci se Saw palmetto a kotvičníkem

• 1 tableta denně
V akci také Prostenal NIGHT 60 tablet za 395 Kč.
Doplňky stravy.* (1 tab.  = 6,10 Kč / 6,58 Kč)

+ DÁREK!Céčko 100 mg MIX 
90 tablet ZDARMADoplněk stravy*

549 Kč
682 Kč 499 Kč

630 Kč

ZNÁTE Z TV!

 
•  vysoká dávka omega-3 prémiové kvality  

pro zdravé srdce, mozek a zrak
•  EPA a DHA přispívají k normální funkci srdce,  

DHA pak také k normální funkci mozku a zraku
•  příznivého účinku je dosaženo při min. dávce  

DHA a EPA 250 mg denně
Doplněk stravy.* (1 tob. = 1,38 Kč)

Omega-3 rybí olej FORTE 
1 000 mg, 180 tobolek

249 Kč
288 Kč



•  lék na bolesti hlavy, zubů, zad, svalů, kloubů, 
menstruační bolesti, bolesti spojené  
s nachlazením

• rychlý nástup účinku
V akci také Nalgesin S 20 tablet za 109 Kč, 
se ZK za 99 Kč.
Léky k vnitřnímu užití. Obsahují sodnou sůl naproxenu.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

75 Kč
89 Kč

145 Kč
210 Kč

129 Kč
173  Kč

www.alphega-lekarna.cz

2 599 Kč
3 000 Kč

DEXOKET® 25 mg
10 tablet

Rychlá a účinná pomoc, když vás zasáhne bolest:1

• pohybového aparátu
• zubů
• menstruační
1Ke krátkodobé léčbě bolesti mírné až střední intenzity
Lék k vnitřnímu užití, obsahuje dexketoprofen trometamol.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Allergodil® 

Wobenzym®

oční kapky, 10 ml

800 tablet

•  léčí příznaky alergického zánětu spojivek,  
včetně případného zánětu nosní sliznice

•  od 4 let věku
V akci také Allergodil® nosní sprej 6 ml za 139 Kč.
Allergodil® oční kapky, roztok a Allergodil® 1 mg/ml, nosní sprej, roz-
tok jsou léčivé přípravky k očnímu a nosnímu podání s léčivou látkou 
azelastin hydrochlorid.  Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

•  posiluje oslabenou imunitu v boji proti chřipce  
a nachlazení

•  urychluje hojení po úrazech a operacích  
včetně stomatologických zákroků

• brání opakování vaginálních mykóz
Lék k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

129 Kč
179 Kč

Livostin®

nosní sprej, suspenze, 10 ml

• celoroční i sezonní příznaky alergie
• okamžitá úleva
• cílené působení v místě obtíží
V akci také Livostin® oční kapky, suspenze  
4 ml za 145 Kč.
Reklama na léčivé přípravky. Livostin® nosní sprej obsahuje 
levokabastin-hydrochlorid a je k nosnímu podání. Livostin®  oční 
kapky obsahují levokabastin-hydrochlorid a jsou k očnímu podání.
Pečlivě čtěte příbalové informace.*

 

89 Kč
111 Kč

HERPESIN® KRÉM
5 g

•  při léčbě oparu rtů a obličeje u dospělých  
i dětí

Léčivý přípravek k zevnímu použití s účinnou látkou aciklovir. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

159 Kč
200 Kč

Nalgesin S
40 tablet

ZNÁTE Z TV!

Ibalgin® Rapidcaps 400 mg
30 měkkých tobolek

•  účinné analgetikum s protizánětlivým účinkem
•  snadno rozpustné růžové měkké tobolky  

s tekutou účinnou látkou
•  při bolesti hlavy a migréně, bolesti zubů,  

zad, svalů a menstruační bolesti
•  pro dospělé a dospívající od 12 let  

(od 40 kg tělesné hmotnosti)
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofenum. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

79 Kč
120 Kč

Panadol Extra Novum
500 mg, 30 tablet

•  působí při mírné až středně silné bolesti hlavy 
včetně migrény, bolesti zubů, při menstruaci, 
bolesti svalů, kloubů a v krku při onemocnění 
horních cest dýchacích

• objevuje se v krvi již do 10 minut 
V akci také Panadol Novum 500 mg  
24 tablet za 35 Kč.
Léky k vnitřní užití. Osahují paracetamol. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Zákaznická karta
149 Kč

•  účinek proti virům, bakteriím a kvasinkám  
za 1 minutu1

•  snížení bolesi v krku po pěti minutách1 
 V akci také další druhy. 
1In vitro studie.  
Léky k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Strepsils Med a Citron
24 pastilek

159 Kč
199 Kč

Zákaznická karta
149 Kč



*Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták, účinky a použití léků konzultujte s lékařem nebo 
lékárníkem, dávkování dle příbalového letáku. Užívejte léčivé přípravky pouze tehdy, pokud pociťujete příznaky, pro které jsou určeny, 
a po konzultaci s lékařem nebo lékárníkem. Léčivé přípravky omezené při výdeji na lékařský předpis (recept) užívejte výhradně podle doporučení lékaře. Účelem tohoto 
materiálu není zvýšení spotřeby, výdeje ani předepisování léčivých přípravků. Nenabádáme vás k nevhodnému, nepřiměřenému nebo neopodstatněnému užívání léků. 
Doplňky stravy nenahrazují pestrou stravu ani zdravý životní styl. Běžnou cenou se rozumí průměrná aktuální cena příslušného přípravku v lékárnách, případně cena 
vyplývající z informací a sdělení výrobce či dovozce. Běžná cena se může v jednotlivých lékárnách lišit. Za takováto sdělení neneseme zodpovědnost. Za tiskové chyby 
neručíme. ZK - zákaznická karta. Seznam lékáren na www.alphega-lekarna.cz. Nabídka platí od 1. 4. do 30. 4. 2019 nebo do vyprodání zásob či vydání dárků.

Bepanthen® SensiDaily krém
150 ml

•  krém s prebiotiky na suchou a citlivou pokožku
• každodenní 24hodinová hydratace celého těla
• pro celou rodinu
Kosmetický přípravek.* L.CZ.MKT.CC.01.2019.1550

V akci také Bepanthen® Sensiderm krém 20 g  
za 135 Kč a 50 g za 279 Kč. 
Zdravotnické prostředky.*

Corega Original EXTRA SILNÝ
duopack, 40 g

• pevná fixace zubní náhrady po celý den
• pomáhá předcházet ulpívání zbytků jídla
• neobsahuje zinek
V akci také další druhy.
Corega fixační krémy jsou zdravotnické prostředky.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

169 Kč

299 Kč
353 Kč

279 Kč
333 Kč

Exoderil®
10 mg/ml kožní roztok, 20 ml

•  léčí nehtové  
a kožní plísně, včetně vlasaté části hlavy

•  rychle ulevuje od příznaků zánětu,  
zejména svědění

V akci také Exoderil® 10 mg/ml kožní roztok,  
10 ml za 145 Kč.
Léky k vnějšímu užití s účinnou látkou naftifin hydrochlorid.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

235 Kč
274 Kč

www.alphega-lekarna.cz

v ž d y  n a  d o s a h

SLEVOVÝ KUPÓN
1.  4. - 30.  4. 2019*
URGO Bradavice, 38 ml

&

*Okamžitá sleva 100 Kč z doporučené běžné prodejní  
ceny 499 Kč. Slevu můžete uplatnit při předložení tohoto 
kupónu. Na kupón se nevrací a nelze jej Vyměnit za  
hotovost. Kupóny nelze sčítat. 

100 Kč *

okamžitá sleva

v naší lékárně

• ošetření bradavice zmrazením
• rychlá a přesná aplikace
• připraveno k okamžitému použití
Zdravotnický prostředek.

•  pomáhá chránit dětský zadeček před vznikem 
opruzení

• pro každodenní péči
• pečuje i o kojením namáhané prsní bradavky
Kosmetický přípravek.* Nejprodávanější značka v ČR v lékárnách  
v kategorii péče o zadeček v období 07/2017 - 07/2018; zdroj IMS,  
počet prodaných kusů. L.CZ.MKT.CC.09.2018.1480

Bepanthen® Care Mast
100 g

 
•  určená ke každodennímu mytí dětské  

pokožky
•  upevňuje odolnost citlivé dětské pokožky
V akci také další druhy.
Kosmetický přípravek.*

SEBAMED Dětská mycí emulze
extra jemná, 200 ml

129 Kč
180 Kč

3M™ Spofaplast®
gelové náplasti na puchýře mix, 5 ks

•  inovované gelové náplasti na paty a prsty,  
hydrokoloidní léčba

•  urychlují hojení, tlumí bolest, zabraňují  
tvoření jizev

V akci také 3M™ Spofaplast® gelové náplasti  
na prsty 5 ks za 65 Kč a na paty 4 ks za 79 Kč.
Zdravotnické prostředky.*

79 Kč
93 Kč

Seznam lékáren naleznete na
www.alphega-lekarna.cz

Navštivte jednu z našich 278 Alphega lékáren i ve vašem městě.
Albrechtice, Aš, Babice, Benešov u Prahy, Bílina, Blatná, Blovice, Borohrádek, Borovany, Brno, Brumov-Bylnice, Brušperk, Břeclav, Březová  
u Sokolova, Bystřice pod Hostýnem, Cvikov, Čáslav, Červená Voda, České Budějovice, Česká Třebová, Davle, Desná, Děčín, Dobruška, Doksy, Dolní 
Poustevna, Domažlice, Duchcov, Františkovy Lázně, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, Frýdlant, Fryšták, Havířov, Havlíčkův Brod, Helenkov, 
Heřmanův Městec, Holešov, Holýšov, Horažďovice, Horní Jelení, Hořovice, Hostomice nad Bílinou, Hradec Králové, Hranice, Hronov, Hřensko, Hulín, 
Cheb, Chlumec nad Cidlinou, Chomutov, Chotěboř, Chrast U Chrudimě, Chrudim, Ivančice, Jablunkov, Jaroměř, Javorník, Jičín, Jihlava, Jílové u Prahy, 
Kadaň, Kamenice, Kamenický Šenov, Karlovy Vary, Karviná-Hranice, Kašperské Hory, Kdyně - Domažlice, Kladno, Klášterec nad Ohří, Klatovy, 
Klecany, Klenčí, Klenčí pod Čerchovem, Klobouky u Brna, Kobeřice, Kojetín, Kojice, Kolín, Konice, Kostelec nad Orlicí, Králův Dvůr, Kroměříž, Krupka, 
Kutná Hora, Kvasice, Kynšperk nad Ohří, Lanškroun, Liberec, Lipník nad Bečvou, Litoměřice, Louny, Lovosice, Ludgeřovice, Luhačovice, Luže, Lysá 
nad Labem, Mariánské lázně, Meziboří, Mikulov, Mladá Boleslav, Morkovice, Most, Nejdek, Neratovice, Netolice, Němčice nad Hanou, Nové Město na 
Moravě, Nový Bydžov, Nový Jičín, Nymburk, Nýrsko, Okříšky, Olomouc, Opava, Opočno, Osek, Osová Bitýška, Ostrava, Ostrava-Hrabůvka, Ostrava-
Michálkovice, Ostrava-Radvanice, Ostrov nad Ohří, Nová Paka, Otrokovice, Pacov, Pardubice, Pelhřimov, Petrovice, Písek, Planá, Plumlov, Plzeň, 
Podbořany, Pohořelice, Police nad Metují, Praha, Proboštov, Prostějov, Protivín, Přerov, Přeštice, Příbram, Rakovník, Rosice, Roudnice nad Labem, 
Rousínov, Roztoky, Rožnov pod Radhoštěm, Rumburk, Sezimovo Ústí, Skuteč, Slavkov u Brna, Slušovice, Stará Boleslav, Sušice, Staňkov, Svitavy, 
Šluknov, Šternberk, Štěpánov, Tábor, Teplice, Trutnov, Třebíč, Třinec, 
Týnec nad Sázavou, Uherský Brod, Ústí nad Labem, Úštěk, Valašské 
Klobouky, Varnsdorf, Velká nad Veličkou, Velké Albrechtice, Velké 
Pavlovice, Veselí nad Moravou, Vítkov,  Vlašim, Volary, Vysoké Mýto, 
Zbraslavice, Zdice, Žďár nad Sázavou, Zlín, Znojmo, Zruč nad Sázavou, 
Žamberk, Žatec, Židlochovice, Žulová.


