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129 Kč
159  Kč

600 g

 
Koňská síla pro vaše klouby!
Unikátní receptura:
• MSM  Lignisul®
•  patentované kolageny COLLYSS™ a CARTIDYSS™
•  vitamin C - NUTRA-C™
•  vhodný pro všechny generace, velmi účinný  

i u seniorů ve vysokém věku
Doplněk stravy v prášku.* (100 g = 96,5 Kč / bez ZK 99,8 Kč)

Barny´s SIOUXTM MSM

599 Kč
723 Kč

159 Kč
202 Kč

5 mg, 20 tablet

Analergin neo

•  k léčbě  příznaků alergické rýmy a kopřivky
• působí 24 hodin
Analergin neo je léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Obsahuje 
účinnou látku levocetirizini dihydrochloridum. Volně prodejný 
léčivý přípravek. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

1. - 30. 4. 2020

Voltaren Forte
20 mg/g, gel, 150 g

+ DÁREK!
multifunkční 
sportovní 
hodinky

•  analgetikum ve formě gelu s účinkem  
proti bolesti až na 24 hodin při aplikaci  
2x denně ráno a večer

•  tlumí bolest zad, svalů a kloubů,  
působí proti zánětu

•  snadno otevíratelný uzávěr
Lék na vnější použití. Obsahuje diclofenacum diethylaminum.  
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

389 Kč
469 Kč

Zákaznická karta

579 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.*

 LIMITOVANÁ VELIKONOČNÍ EDICE!

Balenína 6MĚSÍCŮ

RAKYTNÍČEK+
multivitaminové želatinky, 50 ks

•  9 vitaminů a rakytník na podporu imunity
•  skvělá chuť díky obsahu 20 % ovocné šťávy
•  bez konzervantů, barviv a sladidel
Doplňky stravy.* (1 žel. = 3,18 Kč)

159 Kč
179 Kč

APO-Lactobacillus
30 kapslí

•  komplexní probiotika s prebiotiky doplněná  
o 100 mg brusinkového extraktu

•  obsahuje 10 kmenů a 12 miliard bakterií  
v kapsli

•  stačí 1 kapsle denně
Doplněk stravy.* (1 kaps. = 6,63 Kč)

199 Kč
257  Kč



VIGANTOLVIT® OSTEO
30 tablet

•  vitamin D3, K2 a vápník
•  3 v 1 pro zdravé kosti a svaly
•  pro aktivní lidi, sportovce i starší osoby
V akci také VIGANTOLVIT® D3 2000 I.U.  
60 tobolek za 149 Kč. 
Doplňky stravy.* (1 tbl. = 5,30 Kč / 2,48 Kč)

159 Kč
197 Kč

DEXOKET® 25 mg
10 tablet

Rychlá a účinná pomoc, když vás 
zasáhne bolest:
• svalů a kloubů
• zubů
• hlavy
• při menstruaci
V akci také DEXOKET® 25 mg granule  
pro perorální roztok, 10 sáčků za 79 Kč.
Léky k vnitřnímu užití. Obsahují dexketoprofen trometamol.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

75 Kč
89 Kč

•  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.*

85 Kč
100  Kč

400 mg, 20 tobolek

Ibalgin Rapidcaps

FLIXONASE
nosní sprej, suspenze
60 dávek

•  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
Lék k nosnímu užití. Obsahuje flutikason-propionát.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

319 Kč
392 Kč

ZBAVTE SE
PŘÍZNAKŮ ALERGIE

Reklama na léčivý přípravek. Nosní sprej, suspenze Livostin® k podání do nosu 
a oční kapky, suspenze Livostin® k očnímu podání obsahují levokabastin-hydrochlo-
rid. Před použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci. Držitel registra-
ce: McNeil Healthcare (Ireland) Limited, Irsko. Místní zástupce: Johnson & John-
son, s.r.o., Walterovo náměstí 329/1, 158 00 Praha 5-Jinonice MAT/7862/02/2020

139 Kč
210 Kč

79 Kč
99 Kč

PREPARATION H
rektální mast na hemoroidy
25 g + aplikátor

249 Kč
369 Kč

145 Kč
182 Kč

120 mg potahované tablety, 30 tablet

•  rostlinný léčivý přípravek pro podporu  
mozkových funkcí u starších pacientů

Lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou suchý jinanový extrakt. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Gingio® 120

•  zmírňuje svědění a ulevuje od bolesti 
•  čistě přírodní složení bez lokálních anestetik  

a kortikosteroidů
• je bezpečný i pro těhotné a kojící ženy
V akci také PREPARATION H, 12 čípků  
na hemoroidy za 155 Kč. 
Léčivé přípravky k rektální aplikaci.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

MAGNESIUM B-KOMPLEX RAPID
20 šumivých tablet

•  plně rozpustná tableta
• vysoce vstřebatelný citrát hořečnatý
• slazeno stévií, bez barviv a umělých sladidel
V akci také MAGNESIUM B-KOMPLEX 60 tablet 
za 149 Kč. 
Doplňky stravy.* (1 tab. = 3,95 Kč / 2,48 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 115 Kč.
Léky k vnitřnímu užití. Obsahují sodnou sůl naproxenu.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Nalgesin S
275 mg, 40 tablet

ZNÁTE Z TV!

159 Kč
199 Kč

Vaše lékárna je tady



Smecta®Iberogast®
10 sáčků20 ml

Abyste léčili různé zažívací problémy, stačí užít 
JEDEN lék!
•  efektivně ulevuje od nadýmání, pocitu plnosti, 

křečí nebo bolesti břicha, bolesti žaludku,  
od nevolnosti

V akci také Iberogast® 50 ml za 309 Kč.
Léčivé přípravky k vnitřnímu užití. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

255 Kč
284 Kč

 

159 Kč
204 Kč

90 kapslí

Avilut® Ginkgo Recordati

Užíváte antibiotika? Nezapomeňte doplnit  
střevní mikroflóru!
•  obsahuje biologicky aktivní kvasinku  

Saccharomyces boulardii (6 miliard CFU),  
která je přirozeně odolná vůči antibiotikům

•  na doplnění normální střevní mikroflóry během  
a po užívání antibiotik

Doplněk stravy.* (1 sáč. = 6,79 Kč)

PROBIARON® 
12 sáčků

399 Kč
450 Kč

199 Kč
299  Kč

175 Kč
228 Kč

GAVISCON DUO EFEKT
žvýkací tablety, 48 tablet

NATUREVIA® OSTROPESTŘEC FORTE 
60 kapslí

•  200 mg silymarinu pro detoxikaci jater  
a celého organismu

•  silný a účinný
•  prémiová kvalita - maximální síla v 1 kapsli
Doplněk stravy.* (1 kaps. = 4,25 Kč)

•  poskytuje rychle dvojí úlevu od pálení žáhy  
a zažívacích potíží

•  vhodné i pro těhotné a kojící ženy
V akci také další druhy.
Lék k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

•  doplněk stravy pro péči o váš zrak, který díky 
obsahu zinku přispívá k udržení normálního  
stavu zraku

Doplněk stravy.* (1 kaps. = 4,43 Kč)

163 Kč

•  k léčbě akutního průjmu u dospělých  
a dětí od 2 let

Léčivý přípravek s účinnou látkou diosmektit k vnitřnímu užití. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.* 

Hylak® forte
perorální roztok, 100 ml

BIOPRON® 9
30 + 10 tobolek NAVÍC

GinkoPrim® MAX
60 tablet

•  kvalitní extrakt ginkgo biloby pro podporu  
paměťi, koncentraci a mozkovou činnost

V akci také Cell Shield ENERGY 30 tablet za 699 Kč  
a Cell Shield PROTECT 30 tablet za 399 Kč.
Doplňky stravy.* (1 tab. = 3,32 Kč / 23,30 Kč / 13,30 Kč)

 

125 Kč
154 Kč

•  jedinečný lék na obnovu střevní mikroflóry  
•  vhodný pro dospělé, děti i kojence
Hylak forte je léčivý přípravek k vnitřnímu užití. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.* 

•  komplex živých probiotik s prebiotiky pro 
dlouhodobou péči o střevní mikrobiotu

•  vaše denní dávka života
V akci také Biopron® Laktobacily BabyBiFi+  
30 tobolek za 169 Kč.
Doplňky stravy.* (1 tob. = 6,23 Kč / 5,63 Kč)

VÝHODNÉ BALENÍ1+1ZDARMA!

159 Kč
200 Kč

249 Kč
299 Kč

+

www.alphega-lekarna.cz



*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, nenahrazují ani jiné lékařské terapie nebo medikace. Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Uchovávejte mimo dosah dětí. 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. 2020 nebo do vyprodání zásob či vydání dárků.

COREGA Original EXTRA SILNÝ
duopack 2x 40g

• pevná fixace zubní náhrady po celý den
• pomáhá předcházet ulpívání zbytků jídla 
• neobsahuje zinek
V akci také COREGA Max Control duopack  
2x 40 g + DÁREK za 209 Kč. 
Zdravotnické prostředky.*

•  kombinace extraktu kanadských brusinek  
a D-manosy

• vhodné také pro těhotné a kojící ženy
V akci také Uroval® Mega Brusinka  
sirup forte 200 ml za 189 Kč a Uroval®  
D-manosa 15 sáčků za 199 Kč.
Doplňky stravy.* 
(1 tab. = 19,90 Kč, 100 ml = 94,50 Kč, 1 sáč. = 13,27 Kč)

Uroval® Manosa AKUT 
10 tablet

199 Kč
229 Kč

Rychloobvaz COSMOS

Colafit

Na puchýře na patě, 5 ks

60 kostiček

79 Kč
100 Kč

329 Kč
438 Kč

aktivní ochranný krém 
50 ml

NOVINKA!
•  profesionál v prevenci proti stárnutí
V akci také další druhy Sebamed PRO!
Kosmetika.

Sebamed PRO! 

•  náplasti s hydroaktivním účinkem  
pro podporu hojení a tlumení bolesti

•  hojí šetrněji a rychleji než klasická náplast
•  chrání před vodou, nečistotami a bakteriemi
V akci také další druhy.
Zdravotnický prostředek.

•  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 tab. = 5,48 Kč)

179 Kč
197 Kč

Proenzi® 3 plus 
180 tablet

•  komplexní kloubní výživa se silou 3 látek
•  špičková péče o vaše klouby s přetrvávajícím 

účinkem až 2-3 měsíce po ukončení užívání
•  vyvážené složení 3 látek obohaceno o ExPur 

komplex
V akci také Proenzi® Intensive 120 tablet 
za 599 Kč a -50 % na Proenzi® krém, nyní  
100 ml za 89 Kč.
Doplňky stravy.* (1 tab. = 2,77 Kč / 4,99 Kč)

499 Kč
599 Kč

Seznam lékáren naleznete na
www.alphega-lekarna.cz

Navštivte jednu z našich 285 Alphega lékáren i ve vašem městě.
Albrechtice, Aš, Babice, Benešov u Prahy, Bílina, Blatná, Blovice, Borohrádek, Borovany, Brno, Brušperk, Břeclav, Březová u Sokolova, Bystřice 
pod Hostýnem, Cvikov, Čáslav, Červená Voda, České Budějovice, 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, 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, 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-Poruba, 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, Ústí nad Orlicí, Úštěk, 
Valašské Klobouky, Varnsdorf, Velká Bíteš, Velká nad Veličkou, Velké 
Albrechtice, Velké Pavlovice, Velké Opatovice, Veselí nad Moravou, 
Vlašim, Volary, Vysoké Mýto, Zbraslavice, Žďár nad Sázavou, Zlín, 
Znojmo, Zruč nad Sázavou, Žamberk, Žatec, Židlochovice, Žulová.

+ DÁREK!kartáček na zubní náhrady
ZNÁTE Z TV!499 Kč

599 Kč

SLEVOVÝ KUPÓN
1. - 30. 4. 2020*

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.


