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149 Kč
189  Kč

229 Kč
284 Kč

199 Kč
239 Kč

Fenistil 1 mg/g gel
50 g

GS Betakaroten Forte
s měsíčkem, 80 + 40 kapslí NAVÍC

•  jedinečná kombinace beta-karotenu, měsíčku  
lékařského, biotinu a zinku

•  měsíček lékařský napomáhá k regeneraci  
pokožky po opalování

V akci také GS Betakaroten s měsíčkem  
90 + 45 NAVÍC za 159 Kč.
Doplněk stravy.* (1 kaps. = 1,66 Kč / 1,22 Kč)

•  rychlá a účinná úleva od svědení různého  
původu

•  účinkuje přímo v místě svědení a podráždení
•  forma gelu má chladivý účinek
V akci také Fenistil 1 mg/g gel 30 g za 169 Kč.
Léky k zevnímu použití. Obsahují dimetindeni maleas.  
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

75 Kč
94 Kč

Olfen gel
100 g 150 g

•  rychle a účinně ulevuje od bolesti zad, svalů 
a kloubů

•  přípravek mohou používat dospělí a mladiství 
od 14 let

Léčivý přípravek pro zevní použití, obsahuje léčivou látku  
diklofenak. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.* 

VALETOL®

24 tablet

Lék k tlumení bolesti:                                                                                            
• hlavy                                                                                                                      
• zubů                                                                                                                    
• při migréně                                                                                                         
• zad
Valetol® 300 mg/150 mg/50 mg tablety.  
Propyphenazonum/paracetamolum/coffeinum. Lék k vnitřnímu užití. 
Perorální podání. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

20 tablet

•   obsažené byliny pomáhají podpořit funkci  
močových cest od močového měchýře  
až po ledviny

• přispívá k vylučování vody 
• podporuje vyplavování toxinů a odpadních látek
V akci také Urinal® Akut 10 tablet za 229 Kč a Urinal 
Express® pH 6 sáčků za 149 Kč.
Doplňky stravy.* (1 tbl. = 9,95 Kč / 22,90 Kč / 1 sáč. = 24,83 Kč)

Urinal® Nefro

Kvetnová
nabídka Alphega 

lékárny
1.  –  31.  5.  2019*

ˇ

 
Působí přímo v místě bolesti trojím účinkem: 
•  uleví od bolesti
•  tlumí zánět
•  zmenšuje otok
Lék na vnější použití. Obsahuje diclofenacum diethylaminum.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Voltaren Emulgel 

+ DÁREK!gelový obklad

+ DÁREK!vzorek Ladival

199 Kč
246 Kč

NOVINKA

Kupónová sleva

150 Kč 
na produkty VICHY 

    péče o pleť **
13. - 19.  5.

ve vybraných
Alphega lékárnách

235 Kč
285 Kč



 

Aulin gel
gel, 100 g

•  gel proti bolesti pohybového aparátu 
•  zklidňuje namožené svaly a šlachy
•  ulevuje od bolesti, působí proti zánětu 
V akci také Aulin gel 50 g za 129 Kč.
Léky s účinnou látkou nimesulid. Ke kožnímu podání. 

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

 

199 Kč
230  Kč

TEREZIA Rakytníkový olej
60 tobolek

OCUTEIN SENSITIVE PLUS
oční kapky, 15 ml

•  poskytují okamžitou úlevu pro podrážděné  
a unavené oči

• lze aplikovat na kontaktní čočky
V akci také OCUTEIN ALLERGO oční kapky  
15 ml za 109 Kč.
Zdravotnické prostředky. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.* 

BLESK Magnesium 250 CBATM

60 tablet

                                             
•  extra silná dávka hořčíku pro snížení únavy  

a vyčerpání, optimální psychickou a nervovou 
činnost, správnou funkci svalů

•  unikátní synergická kombinace hořčíku  
s vitaminy C, B6, B12 a kyselinou listovou

V akci také další produkty z řady  
BLESK LÉKÁRNA.
Doplněk stravy.* (1 tab. = 2,15  Kč)

129 Kč
151 Kč

Cemio Kamzík®

60 kapslí

•  jediný, který obsahuje ne 1, ale 2 kolageny,  
navíc v nativní podobě

•  vitamin C pro tvorbu kolagenní sítě kloubních 
chrupavek a menisků

Doplněk stravy.* (1 kaps. = 5,98 Kč)

60 tablet

•  komplexní a vyvážené složení hořčíku  
a B-Komplexu (vitaminy B1, B6 a B12)

•  vhodné pro dlouhodobé užívání - doplní  
100 % RHP1 všech obsažených látek

V akci také Magnesium B-Komplex  
100 + 20 tablet za 229 Kč.
1referenční hodnota příjmu. 
Doplňky stravy.* (1 tab. = 2,25 Kč / 1,91 Kč)

MAGNESIUM B-KOMPLEX

Vaše lékárna je tady

•  100% rakytníkový olej bez dalších příměsí
•  rakytník podporuje obranyschopnost  

organismu, činnost srdce a působí příznivě  
na pokožku

V akci také další druhy.
Doplněk stravy.* (1 tob. = 6,65 Kč)

359 Kč
417 Kč

135 Kč
169 Kč

MOBIVENAL micro 
100 + 20 tablet NAVÍC

•  obsažený aescin napomáhá snižovat pocit  
těžkých nohou a podporuje dobrou cirkulaci  
krve v drobných cévách

Doplněk stravy.* (1 tab. = 2,91 Kč)

VÝHODNÉ BALENÍ!

139 Kč
169 Kč

BIOPRON® Forte 
30 tobolek

•  pro náhlé situace nejen na cestách
•  unikátní probiotický komplex vitálních  

mikroorganismů s S. Boulardii, laktobacily  
a prebiotiky

• 3 složky = trojitá obnova střevní mikroflóry
V akci také Biopron® Pregna+ 30 tobolek za 339 Kč  
a Biopron® LAKTOBACÍLKY 30 tablet za 159 Kč.
Doplňky stravy.* (1 tob.  = 6,63 Kč / 11,30 Kč / 1 tab. = 5,30 Kč)

199 Kč
295 Kč

399 Kč
475 Kč

 
• přispívá k prevenci příznaků alergické rýmy
• pro každodenní péči o nos
•  díky aloe vera ulevuje podrážděné  

a bolavé nosní sliznici
• pro dospělé a děti od 6 měsíců
V akci také Quixx® daily nosní sprej 100 ml  
za 189 Kč.
Zdravotnické prostředky. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.* 

Quixx® soft
nosní sprej, 30 ml

119 Kč
141 Kč

349 Kč
419 Kč



•  obnovuje přirozené prostředí ve střevě, čímž 
přispívá k rychlé úpravě narušené mikrobiální 
rovnováhy

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

199 Kč
288 Kč

119 Kč
152 Kč

199 Kč
234  Kč

www.alphega-lekarna.cz

GinkoPrimMAX

60 tablet

•  kvalitní extrakt ginkgo biloby pro podporu paměti, 
koncentraci a mozkovou činnost obohacený  
o DMAE a magnesium 

•  magnesium má blahodárný vliv na nervový  
a svalový systém, podporuje mentální výkonnost

Doplněk stravy.* (1 tab. = 3,32 Kč)

Femibion® 2 s vitaminem D3

Prostamol UNO

60 tablet + 60 tobolek

90 měkkých tobolek

•  od 13. týdne těhotenství až do ukončení kojení
•  optimální dávka folátů (kyselina listová  

a Metafolin®) + DHA
•  s vitaminem D3 pro imunitu, zuby a kosti
V akci také Femibion 1 s vitaminem D3,  
30 tablet za 299 Kč.
Doplňky stravy + kosmetický přípravek. *  
(1 tab. / 1 tob. = 8,33 Kč / 1 tab. = 9,97 Kč)

•  lék na problémy s močením způsobené  
zbytnělou prostatou

•  více na www.prostamoluno.cz
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje extrakt Serenoa repens. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

NUROFEN Junior Pomeranč 
100 mg, 12 žvýkacích měkkých tobolek

•  žvýkací měkké tobolky poskytují účinnou  
úlevu od bolesti a horečky, bez nutnosti zapíjení 
tekutinou

•  jedinečná léková forma, oblíbená u dětí
•  určené pro děti od 7 let
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofen. 
Pečlivě čtěte příbalové informace.*

 

149 Kč
204 Kč

Avilut® Ginkgo Recordati
90 kapslí

•  doplněk stravy pro péči o váš zrak                                                                                                                   
•  složení aktivní látky: ginkgo biloba  

(standardizovaný extrakt 24/6) 60 mg,  
rutin 60 mg,  vitamin E (α-TE) 20,1 mg, zinek 
20 mg, lutein 13 mg, aescin 6 mg, měď 1 mg, 
zeaxanthin 0,15 mg 

Doplněk stravy.* (1 kaps. = 4,43 Kč)

Hylak® forte
100 ml

Imodium® tvrdé tobolky
20 tobolek

RYCHLÁ A ÚČINNÁ LÉČBA PRŮJMU
•  k léčbě akutního a chronického průjmu
•  neovlivňuje přirozenou střevní mikroflóru
Reklama na léčivý přípravek. Tvrdé tobolky obsahují  
loperamid-hydrochlorid a jsou k perorálnímu podání.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Iberogast®

20 ml

Unikátní síla 9 bylin proti zažívacím potížím:
• ulevuje od 1 i více zažívacích potíží najednou
•  pomáhá při nevolnosti, při nadýmání, pocitu 

plnosti, bolestech a křečích
V akci také Iberogast® 50 ml za speciální cenu  
339 Kč. 
Léčivé přípravky k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou  
informaci.* L.CZ.MKT.CC.07.2018.1441

•  k léčbě úzkosti, emočního napětí a lehkých 
poruch spánku

• bez věkového omezení
• může být užíván během těhotenství a kojení 
Homeopatický léčivý přípravek. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Sédatif PC®

90 tablet

159 Kč
199 Kč

+ DÁREK!sprchový gel Johnson 
BodyWash 750 ml

165 Kč
187 Kč

399 Kč
487 Kč

649 Kč
758 Kč

+ DÁREK!Bi-Oil® 25 ml

999 Kč
1 179 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. 5. do 31. 5. 2019 nebo do vyprodání zásob či vydání dárků.

Ladival pro děti OF50
sprej, 200 ml

•  ochrana proti slunci  
pro citlivou pokožku  
dětí a batolat

•  trojnásobná ochrana před UVA-UVB-IRA 
•  voděodolný sprej
Kosmetický přípravek.*

Driclor
roll on, 20 ml

• čirý kuličkový antiperspirant
• pomáhá snižovat nadměrné pocení
• vhodný na podpaží, ruce i chodidla
Kosmetický přípravek.*

329 Kč
469 Kč 139 Kč

177 Kč

Forfemina
30 kapslí

•  pomáhá odstraňovat přebytečnou vodu z těla
• přispívá k detoxikaci organismu
• brání vzniku otoku dolních končetin
• s extraktem z klikvy velkoplodé a kopřivy
Doplněk stravy, bylinný přípravek s minerálem.*  
(1 kaps. = 6,30 Kč)

219 Kč
261 Kč

 Na drobná poranění pro celou rodinu: 
• na odřeniny, škrábance, trhlinky a praskliny kůže 
• podporuje hojení řezných ran
• brání vzniku a šíření infekce v ráně
• díky dexpanthenolu hydratuje a ránu hojí
V akci také Bepanthen Plus 100 g za 319 Kč.
Léčivé přípravky k vnějšímu použití.   
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.* L.CZ.MKT.CC.02.2019.1595

Bepanthen Plus
30 g

 
•  bezbolestná rychlá  

pomoc ve spreji
•  na odřeniny, popáleniny  

a další druhy ran
•  3v1 - chrání před infekcí,  

kryje ránu (nahradí náplast), urychluje hojení
•  neštípe a nepálí
•  s ionizovaným stříbrem
Zdravotnický prostředek. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

ALFASILVER 
50 ml

169 Kč
195 Kč

Canespor 1x denně
krém, 15 g

KONEC SVĚDĚNÍ I PÁLENÍ. KONEC PLÍSNĚ.
• určený k léčbě plísně kůže
• komfortní aplikace – jen 1x denně
V akci také Canespor 1x denně roztok 15 ml  
za 149 Kč.
Léčivé přípravky vnějšímu použití. Obsahují léčivou látku bifonazol. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.* L.CZ.MKT.CC.01.2017.0856

149 Kč
192 Kč

ZNÁTE Z TV!

189 Kč
256 Kč

&

SLEVOVÝ KUPÓN
1. 5. - 31. 5. 2019

na celý sortiment TENA 

100 Kč *

okamžitá sleva

v naší lékárně

Okamžitá sleva 100 Kč na nákup z celého sortimentu TENA 
za hotové v hodnotě nad 500 Kč. Slevu můžete uplatnit při 
předložení tohoto kupónu. Na kupón se nevrací a nelze jej 
Vyměnit za hotovost. Slevu nelze kombinovat s dalšími  
akcemi TENA, kupóny nelze sčítat. 

**Slevu 150 Kč můžete uplatnit pouze při předložení kupónu. 
Kupón se slevou platí na nákup jednoho produktu VICHY  
péče o pleť z řad Idealia, Aqualia, Liftactiv, Neovadiol, Slow 
Age, Minéral 89 a VICHY make-upy. Množství kupónů není 
omezeno. Slevu nelze kombinovat s dalšími akcemi VICHY, 
kupóny nelze sčítat a nelze je vyměnit za hotovost. Platí ve 
vybraných Alphega lékárnách. Více informací a kupóny  
získáte na www.alphega-lekarna.cz nebo u svého lékárníka.

Seznam lékáren naleznete na
www.alphega-lekarna.cz

Navštivte jednu z našich 283 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 Bučice, Dolní Poustevna, Domažlice, Duchcov, Františkovy Lázně, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, Frýdlant, Fryšták, Hať, Havířov, 
Havlíčkův Brod, Helenkov, Heřmanův Městec, Holešov, Holýšov, Horažďovice, Horní Jelení, Horní Suchá, 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, 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, Sadská, Sezimovo Ústí, Skuteč, Slavkov u Brna, 
Slušovice, Sokolov, 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, Vlašim, Volary, Vysoké Mýto, Zbraslavice, Zdice, 
Žďár nad Sázavou, Zlín, Znojmo, Zruč nad Sázavou, Žamberk, Žatec, 
Židlochovice, Žulová.


