Akční nabídka platí od 1. 7. do 31. 8. 2021

Rezervujte si léky na předpis
on-line v Alphega lékárně
▶ Jednoduše a z pohodlí domova
▶ Rychlé vyřízení
▶ Platba při převzetí v lékárně

www.erecept-alphega.cz
ANALERGIN

1

30 tablet

hodina

ÚČINKUJE
DO 1 HODINY*

2× RYCHLEJŠÍ

ÚLEVA OD BOLESTI

187 Kč

149 Kč

VE FORME GELU*

187 Kč

149 Kč

220 Kč

I
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Rychlá
úleva
od průjmu

TAKÉ OSTA
PŘÍPRAVK®Y
IMODIUM

179 Kč
129 Kč

357 Kč

289 Kč

99 Kč

469 Kč

389 Kč
• pro zmírnění příznaků alergické rýmy
a chronické kopřivky

*Při užití jednorázové dávky 4 mg. Reklama na léčivý přípravek. Tvrdé tobolky Imodium® a tablety
dispergovatelné v ústech Imodium® Rapid 2mg obsahují loperamid-hydrochlorid a jsou k perorálnímu
podání. Před užitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci. CZ-IM-2100057

LACTACYD PHARMA

intimní hygiena, 250 ml

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci. Analergin
je léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Obsahuje účinnou látku cetirizini
dihydrochloridum. 10, 30, 50 a 90 tabletové balení Analergin je volně
prodejný léčivý přípravek.

LADIVAL PRO DĚTI
S ALERGICKOU
POKOŽKOU
OF 50+

*u pacientů s akutním výronem kotníku, ve srovnání s gelem bez léčivé látky, při
používání 2x denně dle údajů uvedených v příbalovém letáku.
Pozorně si přečtěte příbalovou informaci. O správném použití se poraďte se svým
lékařem nebo lékárníkem. Voltaren Forte 20 mg/g gel je lék na vnější použití.
Obsahuje diclofenacum diethylaminum.
PM-CZ-VOLT-21-00016

EXODERIL®

10 mg/ml kožní roztok, 20 ml

gel, 200 ml
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559 Kč

449 Kč

188 Kč

159 Kč
• speciální řada přípravků obohacená o přírodní
účinné složky k šetrnému obnovení přirozené
rovnováhy intimních partií
V akci také další druhy.
Kosmetika.

• v hodné pro citlivou pokožku
dětí a batolat, náchylnou k alergii na slunce
• unikátní ochranný komplex UVA + UVB + IR-A
•n
 eobsahuje emulgátory, parfémy, barviva
ani konzervanty
Opalovací kosmetika.
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288 Kč

265 Kč
• léčí kožní a nehtové plísně
• rychle ulevuje od svědění
• aplikace na kůži pouze 1x denně1
V akci také Exoderil® 10 mg/g krém,
30 g za 189 Kč.

1
při postižení nehtů 2x denně. Volně prodejné léky k vnějšímu
použití s účinnou látkou naftifin hydrochlorid.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*
Akce je platná do vyčerpání zásob dárku.

www.alphega-lekarna.cz

NUROFEN LÉČIVÁ
NÁPLAST

200 mg, 4 ks

NUROFEN RAPID

400 mg, 30 měkkých tobolek
MENTHOL
1 mg/ml
UCPANÝ NOS A PŘI
ZÁNĚTU DUTIN

267 Kč

205 Kč
• ulevuje od bolesti při namožení svalů,
podvrtnutí, či zhmoždění v oblasti kloubů
• uvolňuje léčivou látku v místě bolesti nepřetržitě
po dobu 24 hodin
• diskrétní, flexibilní, neomezuje pohyb
• jediná léčivá náplast s ibuprofenem
• působí protizánětlivě
V akci také NUROFEN léčivá náplast,
200 mg, 2 ks za 125 Kč.
Lék k vnějšímu použití. Kožní podání. Obsahuje ibuprofenum.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

NALGESIN S

275 mg, 40 tablet

4 V 1 PÉČE
PRO VÁŠ NOS

UVOLNÍ
UCPANÝ
NOS

129 Kč

180 Kč

145 Kč

89 Kč

120 Kč

79 Kč

VÍTĚZOVÉ V BOJI PROTI RÝMĚ
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. O správném použití se poraďte se svým lékařem
nebo lékárníkem. Otrivin Menthol 1 mg/ml nosní sprej, roztok a Otrivin 1 mg/ml nosní
sprej, roztok obsahují xylometazolin. Léky k podání do nosu. PM-CZ-OTRI-21-00001

IBALGIN® 400

100 tablet

178 Kč

145 Kč
199 Kč

159 Kč
• mírní bolest, horečku a zánět
• lék proti bolesti hlavy, zubů, zad, svalů, kloubů,
menstruační bolesti
• rychlý nástup analgetického účinku
V akci také Nalgesin S, 20 tablet za 115 Kč.
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje sodnou sůl naproxenu.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

CETALGEN

20 tablet

Účinné analgetikum:
• pomáhá při bolesti hlavy,
zubů, zad, svalů, kloubů
a menstruační bolesti
• snižuje horečku
• tlumí zánět
Pro dospělé a dospívající od 12 let.
Růžový Ibalgin® je jen jeden.

Ibalgin® 400 je lék k vnitřnímu užití. Ibalgin® Gel a Ibalgin®
Krém jsou léky k vnějšímu užití. Obsahují ibuprofenum.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

AULIN GEL

100 g

170 Kč

129 Kč
• rychlá a učinná úleva od horečky a bolesti,
což jsou možné reakce po očkování
• také působí na bolesti hlavy, zad, zubů,
či při menstruaci
V akci také NUROFEN Rapid 400 mg, 20 měkkých
tobolek za 99 Kč.
Léky k vnitřnímu užití. Obsahují ibuprofen.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

IBALGIN DUO EFFECT

50 mg/g + 2 mg/g crm, 100 g

268 Kč

219 Kč
• kombinace dvou účinných látek ve formě krému
• potlačuje bolest, zmírňuje zánět a urychluje
vstřebávání modřin
• léčí poúrazové stavy a následky sportovních
úrazů, např. otoky, krevní podlitiny,
podvrtnutí kloubu
• ulevuje od bolesti zad
• pro dospělé a dospívající od 12 let
V akci také Ibalgin® Gel 1x 100 g za 145 Kč
a Ibalgin® Krém 1x 100 g za 145 Kč.
Volně prodejný lék k vnějšímu použití. Před použitím si pozorně
přečtěte příbalovou informaci.*

OLFEN NEO FORTE,
GEL

100 g

158 Kč

129 Kč
• tlumí bolest hlavy, zad, zubů i menstruační bolesti
• rychlá úleva, silný účinek po dobu 9 hodin
Lék k vnitřnímu užití.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

240 Kč

209 Kč
Gel proti bolesti pohybového aparátu.
• zklidňuje namožené svaly a šlachy
• ulevuje od bolesti, působí proti zánětu
V akci také AULIN gel 50 g za 139 Kč.

Léky s účinnou látkou nimesulid. Ke kožnímu podání. Před použitím
si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

NOV
INKA
!

282 Kč

229 Kč
• Olfen Neo Forte při intenzivní, náhle vzniklé
bolesti zad, svalů a kloubů
V akci také Olfen, gel 100 g za 155 Kč.

Olfen Neo Forte, gel obsahuje diclofenacum diethylaminum.
Olfen, gel obsahuje diclofenacum natricum. Léčivé přípravky
k zevnímu použití. Nepoužívejte souběžně. Před použitím si
pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

TASECTAN DUO

12 tablet

185 Kč

159 Kč
• r ychle vyřeší akutní průjem a šetrně obnoví
funkci střev
• potlačuje doprovodné bolesti břicha a křeče
• na všechny druhy průjmu
• forma pro dospělé i děti
V akci také Tasectan Duo 12 sáčků za 149 Kč.
Zdravotnický prostředek. Pečlivě čtěte návod k použití.*

TENA LADY SLIM
ULTRA MINI

IBEROGAST®

50 ml

419 Kč

339 Kč
Pocit plnosti? Bolest břicha nebo nadýmání?
• vyzkoušejte bylinný lék Iberogast
• Iberogast. Expert na Vaše zažívací potíže!
V akci také Iberogast® 20 ml za 179 Kč
a Iberogast® 100 ml za 489 Kč.

Léčivý přípravek k vnitřnímu užití, složený z tekutých extraktů
různých částí bylin. Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou
informaci.* L.CZ.MKT.CC.09.2020.2046

WOBENZYM

200 tablet

ZOVIRAX DUO

50 mg/g+10mg/g krém 2 g

324 Kč

265 Kč
Jediný krém na léčbu oparů s dvojím složením:
• zabraňuje množení viru, pomáhá léčit zánět
a zastavit vznik puchýřků
• zkracuje dobu hojení
V akci také Zovirax 50 mg/g 2 g za 219 Kč.

Léky k vnějšímu užití. Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou
informaci.

ROSALGIN

6 sáčků

1 balení (28 ks) + 50 % NAVÍC

VÝHO
D
BALE NÉ
NÍ

125 Kč
• inkontinenční vložky pro ženy s velmi lehkým
únikem moči

Zdravotnický prostředek. Pozorně si přečtěte informace na obalu.

MAGNE B6

100 tablet

183 Kč
1 009 Kč

899 Kč
• urychluje hojení po úrazech
• omezuje opakování urologických
a gynekologických zánětů
• posiluje oslabenou imunitu

Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

MAGNESIUM
B-KOMPLEX RAPID

159 Kč
• rychle ulevuje od gynekologických potíží
• zachovává přirozené laktobacily
• ulevuje od bolesti a urychluje hojení po porodu
• vhodný pro intimní hygienu
V akci také ROSALGIN 10 sáčků za 249 Kč.
Lék s účinnou látkou benzydamin hydrochlorid. K intimním
oplachům a výplachům. Před použitím si pozorně přečtěte
příbalovou informaci.*

COREGA MAX CONTROL

fixační krém, 40 g

20 šumivých tablet

NAVÍ
C!

258 Kč

209 Kč
•o
 bsahuje kombinaci hořčíku a vitaminu B6,
díky kterému se hořčík v těle rychleji doplní
• je určen ke zlepšení příznaků nedostatku
hořčíku, jako např.:
- nervozity, vyčerpanosti, podráždění
- svalových křečí, mravenčení
Lék k vnitřnímu užití.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

Coreg
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table tibakteriá
t
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87 Kč

79 Kč
• vysoce vstřebatelná forma
citrát hořečnatý
• s vitaminy B1, B6 a B12
• slazeno stévií, bez barviv
V akci také Magnesium B-KOMPLEX IMMUNE
20 tablet za 85 Kč.
Doplněk stravy.* (1 tab. = 3,95 Kč / 4,25 Kč)

122 Kč

115 Kč
• pro pevnou fixaci po dobu až 12 hodin
• bez zinku
• přesná tryska pro lepší aplikaci
Corega antibakteriální tablety 6 ks NAVÍC také
k ostatním 40g fixačním krémům Corega.

Corega fixační krémy a Corega čistící tablety jsou zdravotnické
prostředky.*

PANTHENOL OMEGA

ALFASILVER

sprej 50 ml

chladivá pěna ve spreji 10%
150 ml

REPELENT PREDATOR
FORTE

sprej, 150 ml

159 Kč

139 Kč

205 Kč

175 Kč

219 Kč

179 Kč

• přináší úlevu sluncem
podrážděné pokožce díky
obsahu 10 % D-panthenolu
• příjemně chladí
• účinně zklidňuje a napomáhá regeneraci
pokožky po opalování
• díky spreji se snadno aplikuje na celé tělo
V akci také další druhy.

• na odřeniny, popáleniny a další druhy ran
• chrání před infekcí
• pomáhá hojení rány
• nepálí a neštípe

Zdravotnický prostředek určený k ošetření ran, odřenin, popálenin
menšího rozsahu, kožních poranění. Před použitím si pozorně
přečtěte příbalovou informaci.*

Kosmetika.

COSMOS NÁPLASTI NA
PUCHÝŘE NA PATY

hydrokoloidní náplasti
na léčbu puchýřů
5 ks

Zbavte se
závislosti
na kouření.

Udělej něco neobyčejného!

• zajišťuje rychlejší
a bezbolestné hojení
• chrání puchýř před tlakem
• tvar přizpůsobený místu lepení
• vydrží několik dní bez nutnosti výměny
V akci také další hydrokoloidní náplasti na
puchýře, kuří oka, odřeniny nebo popáleniny.
Zdravotnické prostředky.

URGO FILMOGEL
AFTY

6 ml

270 Kč

229 Kč
• účinná úleva od bolesti
• zlepšení hojení aft a drobných poranění
v dutině ústní
• chrání i během jídla
Zdravotnický prostředek. Před použitím si pozorně
přečtěte příbalovou informaci.*

ENDWARTS®
NA BRADAVICE
*

AKCE

pero, 3 ml

359 Kč

101 Kč

85 Kč

• repelentní sprej proti komárům
a klíšťatům
• aplikace na pokožku i oděv
• zvýšený obsah účinných látek,
doba účinnosti 4-6 hodin
• vhodné pro děti od 2 let
• 100% dávkování ve svislé i vodorovné poloze
V akci také Repelent PREDATOR JUNIOR sprej 150 ml
za 179 Kč a Repelent PREDATOR BIO sprej 150 ml
za 189 Kč. Repelent.

319 Kč
820 Kč

759 Kč

802 Kč
820 Kč

470 Kč

759 Kč

439 Kč

739 Kč

V AKCI TAKÉ DALŠÍ
PRODUKTY NICORETTE®
Reklama na léčivý přípravek. Léčivá žvýkací guma Nicorette® Classic Gum, Nicorette®
Icemint Gum, orální sprej, roztok Nicorette® Spray s příchutí lesního ovoce 1mg/ dávka
a orální sprej, roztok Nicorette® Spray 1mg/ dávka obsahují nikotin a jsou k podání
do úst. Před použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci. CZ-NI-2100103

Unikátní prostředky pro odstranění bradavic.
• Freeze: zmrazení
• Original a Pen: vysoušení
V akci také EndWarts® na bradavice FREEZE 7.5 g
kryoterapie bradavic za 449 Kč a EndWarts®
na bradavice ORIGINAL 5 ml roztok za 239 Kč.
Zdravotnické prostředky. Pečlivě čtěte návod
k použití.* Číslo notifikované osoby: 37708 (EndWarts FREEZE),
0546 (EndWarts PEN, EndWarts Original).

Navštivte jednu z našich více než 300 Alphega lékáren i ve vašem městě.
Albrechtice, Aš, Babice, Benešov u Prahy, Bílina, Blatná, Blatnice pod Svatým Antonínkem, Blovice, Borohrádek, Borovany, Brandýs nad Labem, Brno,
Brno-Černovice, Bruntál, Brušperk, Břeclav, Březová u Sokolova, Břidličná, Bystřice pod Hostýnem, Cvikov, Čáslav, Červená Voda, České Budějovice,
Desná, Děčín, 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, Hutisko-Solanec, Cheb, Chlumec nad Cidlinou, Chomutov, Chotěboř, Chrast U Chrudimě, Chrudim,
Ivančice, Jablunkov, Jaroměř, Javorník, Jičín, Jihlava, 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, Kouřim, Králův Dvůr, Kroměříž, Krupka, Kutná Hora, Kvasice, Kynšperk nad Ohří, Lanškroun, Lázně Bohdaneč, Liberec, Lipník
nad Bečvou, Litoměřice, Louny, Lovosice, Ludgeřovice, Luže, Meziboří, Mikulov, Mirotice, 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, Pečky, 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, Sokolov, Stará Boleslav, Sušice, Staňkov, Svitavy, Šluknov, Šternberk, Štěpánov, Štíty, Tábor, Teplice, Třebíč,
Třinec, Týnec nad Sázavou, Uherský Brod, Uherské Hradiště, Ústí nad
Labem, Ústí nad Orlicí, Úštěk, Úvaly, Valašské Klobouky, Varnsdorf,
Velká Bíteš, Velká nad Veličkou, Velké Albrechtice, Velké Pavlovice,
Velké Opatovice, Veselí nad Moravou, Vlašim, Volary, Vysoké Mýto,
Zašová, Zbraslavice, Zdice, Žďár nad Sázavou, Zlín, Znojmo, Zruč nad
Sázavou, Zubří, Žamberk, Židlochovice, Žulová.

Seznam lékáren naleznete na

www.alphega-lekarna.cz
*Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták, účinky a použití léků, léčivých přípravků a zdravotních prostředků konzultujte s lékařem nebo lékárníkem,
dávkování nebo užití 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 či zdravotních pomůcek. Nenabádáme vás k nevhodnému, nepřiměřenému nebo neopodstatněnému užívání léků, léčivých
přípravků a zdravotních pomůcek. 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 či pomůcek 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. Aktuální seznam lékáren na www.alphega-lekarna.cz. Tato nabídka platíod 1.7. do 31.8.2021 včetně nebo do vyprodání zásob či vydání dárků.

