Akční nabídka platí od 1. 9. do 30. 9. 2021

Pálí vás oči?

Přijďte se k nám poradit.

NOVINKA!

Syndrom suchého oka se může týkat i vás.
Náš specialista vám poradí, jak správně pečovat
o své oči.
Preventivní screeningové měření syndromu suchého oka probíhá ve vybraných Alphega lékárnách.
Na měření je nutné se předem objednat. Měření syndromu suchého oka je screeningovou metodou,
která nestanovuje diagnózu ani nenahrazuje lékařské vyšetření.

www.sucheoci-alphega.cz
APO-IBUPROFEN

Expert na bolest s klinicky
prokázaným účinkem v různých
lékových formách.
148 Kč
Stačí si vybrat.

400 mg, 100 tablet

PARALEN RAPID

500 mg, 16 šumivých tablet

119 Kč
Voltaren Rapid
25 mg/g, 20 tbl.

63 Kč

55 Kč

469 Kč

165 Kč

389 Kč

119 Kč

Voltaren Forte 20 mg/g gel, 150 g
V akci také Voltaren 140 mg léčivá náplast, 5 ks za 299 Kč.
Pozorně si přečtěte příbalovou informaci. O správném použití se
poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Voltaren Forte 20 mg/g
gel je lék k vnějšímu použití. Obsahuje diclofenacum diethylaminum.
Voltaren Rapid 25 mg měkké tobolky je lék k vnitřnímu užití. Obsahuje
diclofenacum kalicum. Voltaren 140 mg léčivá náplast je lék k vnějšímu
PM-CZ-VOLT-21-00022
použití. Obsahuje diclofenacum natricum.

• uleví od bolesti hlavy, zad, kloubů
i menstruační bolesti
• snižuje horečku a tlumí projevy zánětu

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofenum.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

• novinka ve formě šumivé tablety
• tlumí bolest
• snižuje horečku

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje paracetamol.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

RAKYTNÍČEK

BARNY´S HYPNOX®
FORTE

multivitaminové želatinky ORIGINÁL
70 ks

20 tablet

MENTHOL 1 mg/ml
129 Kč

99 Kč
161 Kč

139 Kč
• pro váš zdravý a posilující spánek
• extra silná bylinná směs1 tradičně užívaná
pro lepší komfort usínání
• oblíbený doplněk stravy na spaní
kozlík, chmel, mučenka, meduňka.
Doplněk stravy. (1 tab. = 6,95 Kč)

1

235 Kč

+

DÁREK

hygienický gel
na ruce*

*K nákupu Otrivin Menthol 1 mg/ml hygienický gel na ruce Lilien 50 ml
zdarma. Platí do vyprodání či vydání zásob dárku.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. O správném použití se poraďte se
svým lékařem nebo lékárníkem. Otrivin Menthol 1 mg/ml nosní sprej, roztok
CHCSK/CHOTRI/0022/19
obsahuje xylometazolin. Lék k podání do nosu.

199 Kč
• skvělá chuť díky obsahu 20 % ovocné šťávy
• obsahuje 9 vitaminů a rakytník na podporu imunity
• bez příměsí a konzervačních látek
V akci také další druhy.
Doplněk stravy. (1 žel. = 2,84 Kč)

www.alphega-lekarna.cz

IBOLEX

200 mg, 20 tablet

ATARALGIN

PANADOL EXTRA
NOVUM

50 tablet

500 mg/65 mg, 30 potahovaných tablet

120 Kč

99 Kč

202 Kč
120 Kč

99 Kč
• krystalicky čistý dexibuprofen
• nová generace léku proti bolesti

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje dexibuprofenum.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

STÉRIMAR™
NA UCPANÝ NOS

50 ml

169 Kč
• snižuje horečku při akutních infekčních stavech,
tlumí bolesti svalů a kloubů při chřipkových
onemocněních
• tlumí bolest hlavy, krční páteře a zad
V akci také Ataralgin 20 tablet za 75 Kč.
Léky k vnitřnímu užití.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

RYCHLE UVOLNI
VAS UCPANY NOS

UVOLNĚNÍ ÚČINNÉ LÁTKY DO 10 MINUT1
• proti mírné až středně silné bolesti: hlavy včetně
migrény, zubů a při menstruačních bolestech
V akci také Panadol Extra Rapide 500 mg/65 mg,
12 šumivých tablet za 79 Kč a Panadol pro děti
jahoda 24 mg/ml, perorální suspenze 100 ml
za 119 Kč.
Podle SPC Panadol Extra Novum. Léky k vnitřnímu užití.
Obsahují paracetamol. Před použitím si pozorně přečtěte
příbalovou informaci.*

1

PHYSIOMER GENTLE
JET&SPRAY

135 ml

229 Kč

205 Kč
224 Kč

199 Kč
• p řírodní mořská voda v hypertonické koncentraci
s příměsí mědi na infekční bakteriální rýmu
• uvolní ucpaný nos a odstraňuje hustý hlen
V akci také Stérimar™ Cu Nos náchylný
k infekci 50 ml za 189 Kč.

119 Kč

79 Kč

Reklama na léčivý přípravek. Nosní sprej, roztok Olynth® HA
1 mg/ml a Olynth® 1 mg/ml obsahují xylometazolin-hydrochlorid a jsou určeny k podání do nosu. Před použitím si
pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci. CZ-OL-2100059

Zdravotnické prostředky, CE 0459. Před použitím si pozorně
přečtěte návod k použití na obale přípravku.*

FAKTU

20 čípků

180 Kč

149 Kč
•n
 einvazivní varianta léčby hemoroidů
• rychle

zastavuje krvácení, pálení a svědění
• účinný proti bolesti
• balení vhodné pro obvyklou dobu léčby 2-3 týdnů
Léčivý přípravek k rektálnímu podání.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

95 Kč

93 Kč

AMBROBENE

15mg/5 ml, sirup, 100 ml

115 Kč

95 Kč
•o
 svědčený přípravek na vlhký kašel účinně
rozpouští hlen a usnadňuje vykašlávání
• s irup vhodný i pro děti
V akci také Ambrobene 20 tablet za 59 Kč.

Ambrobene, sirup; Ambrobene 30 mg, tablety; jsou léčivé přípravky
k vnitřnímu užití. Obsahují účinnou látku ambroxoli hydrochloridum.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

• čistí nosní sliznici a pomáhá tak odstraňovat
viry a bakterie
• zvlhčuje a regeneruje nosní sliznici
• 100% přírodní, bezpečný pro každodenní použití
V akci také další druhy.
Zdravotnický prostředek.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

HERPESIN KRÉM

5g

220 Kč

179 Kč
• používá se při léčbě oparu rtů a obličeje
u dospělých i dětí

Herpesin, krém je léčivý přípravek k zevnímu použití.
Obsahuje účinnou látkou aciklovir.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

MARŤÁNCI GUMMY
ECHINACEA

JUNIOR-ANGIN

24 pastilek

PREVENTAN® JUNIOR

90 tablet

50 ks

180 Kč

175 Kč

159 Kč
•m
 ultivitaminy pro děti s echinaceou, vitaminem
C a zinkem, které podporují funkci imunitního
systému
Doplněk stravy. (1 ks = 3,18 Kč)

BIOPRON KIDS+

30 tobolek

159 Kč
Expert na bolest v krku u dětí!
• ulevuje od bolesti v krku
• zklidňuje podrážděné sliznice
• ve formě jemných jahodových pastilek, lízátek
nebo třešňového sirupu
V akci také Junior-angin sirup pro děti 100 ml za
179 Kč a Junior-angin lízátka pro děti 8 ks za 139 Kč.
Zdravotnické prostředky.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

BETAGLUKAN IMU

200 mg, 60 tobolek

419 Kč

349 Kč
Návrat do školního kolektivu?
• dlouhodobá podpora imunity
• patentovaná látka ProteQuine® + inulin + vitamin C
pro normální funkci imunity
• slazeno přírodním sladidlem
• balení na 3 měsíce
Doplněk stravy. (1 tab. = 3,88 Kč)

CENTRUM SILVER

100 tablet

385 Kč
371 Kč

339 Kč
• ideální podpora střevního mikrobiomu
a imunitního systému pro děti od jednoho roku
• denní dávka probiotik pro vaše dítě
Doplněk stravy. (1 tob. = 11,30 Kč)

MAGNE B6 FORTE

50 tablet

669 Kč

299 Kč
• obsahuje 200 mg přírodního betaglukanu,
150 mg inulinu a 5 µg vitaminu D
• vitamin D přispívá k normální funkci
imunitního systému
• Betaglukan je kvasničného původu s garancí
čistoty minimálně 80 %
• vhodný k dlouhodobému užívání
Doplněk stravy. (1 tob. = 4,98 Kč)

ESSENTIALE FORTE N

100 tobolek

549 Kč
• kompletní multivitamin se speciálně
vyváženým složením pro podporu výživy
a imunity pro osoby nad 50 let¹
• bez lepku, bez cukru
V akci také Centrum AZ 100 tablet za 529 Kč.

Vitamin C přispívá k normální funkci imunitního systému.
Doplňky stravy. (1 tab. = 5,49 Kč / 5,29 Kč)

1

NATUREVIA®
MEGA BRUSINKY

60 kapslí

412 Kč
210 Kč

179 Kč
•o
 bsahují citrát hořčíku pro účinné doplnění
hořčíku
•h
 ořčík a vitamin B6 přispívají ke snížení míry
únavy a vyčerpání a k normální psychické
činnosti
Doplněk stravy. (1 tab. = 3,58 Kč)

329 Kč
• pro podporu přirozené regenerace jater
• je určen pacientům s poškozením jaterních funkcí
v důsledku toxicko-metabolického poškození jater
a při zánětu jater
• zlepšuje subjektivní obtíže, jako je ztráta chuti
k jídlu nebo pocit tlaku v pravém podžebří
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje phospholipida sojae praeparata.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

421 Kč

399 Kč
• brusinky ve své
nejsilnější podobě
pro zdraví močových cest
• postupné uvolňování
• komfortní řešení „1 kapsle denně“
V akci také Swiss NatureVia® Mega brusinky Akut
15 kapslí za 199 Kč.
Doplňky stravy. (1 kaps. = 6,65 Kč / 13,27 Kč)

SYSTANE™ ULTRA

HYAL-DROP

BEZ KONZERVAČNÍCH LÁTEK

multi oční kapky 10 ml

BEPANTHEN BABY

100 g + 30 g ZDARMA

zvlhčující oční kapky 10 ml

209 Kč

282 Kč

179 Kč

239 Kč

• účinná pomoc pro podrážděné a unavené oči
• použitelnost 6 měsíců po otevření
• bez konzervantů, vhodný i pro velmi citlivé oči
V akci také Artelac TripleAction 10 ml za 239 Kč.

• poskytují rychlou úlevu suchým, unaveným
a podrážděným očím
• vhodné i pro uživatele kontaktních čoček
V akci také další druhy.

Zdravotnické prostředky. Před použitím si pozorně přečtěte
příbalovou informaci.*

Zdravotnický prostředek.*

ELMEX GELÉE

CANNADERM
MENTHOLKA

dentální gel, 25 g

VÝHO
D
BALE NÉ
NÍ
Kč

355 Kč

299

Trojitá péče o miminka i maminky
• pomáhá chránit zadeček před vznikem opruzení
• přirozeně regeneruje a hydratuje
• péče o prsní bradavky
Kosmetický přípravek. L.CZ.MKT.CC.02.2021.2169

TENA LADY SLIM
ULTRA MINI

1 + 50 % NAVÍC

konopné mazání
200 ml
220 Kč

199 Kč
259 Kč

219 Kč
• chladivá úleva od bolesti zad,
svalů i kloubů
• originální mazání s konopím
a jedlí sibiřskou
V akci také další produkty Thermolka a Mentholka
za zvýhodněné ceny.
Konopná péče.

Pro léky na eRecept
jděte s jistotou
Vytvořte si on-line rezervaci do
nejbližší Alphega lékárny
Až budou léky připraveny
k vyzvednutí, přijde vám SMS
a e-mail

www.erecept-alphega.cz

Více než

300

Alphega lékáren
v ČR

• léčivý přípravek k posílení
zubní skloviny a ochraně před zubním kazem
• vhodný i na citlivé zuby

Léčivo k použití v dutině ústní. Obsahuje směs fluoridů - aminfluorida
mixta a fluorid sodný. Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou
informaci.*

VÝHO
D
BALE NÉ
NÍ

125 Kč
• inkontinenční vložky pro ženy s velmi lehkým
únikem moči
V akci také TENA Lady Slim Ultra Mini PROMO
za 149 Kč.
Zdravotnické prostředky. Pečlivě čtěte informace na obalu.*

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, Nové Město nad Metují, 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, 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 1.9. do 30. 9.2021 včetně nebo do vyprodání zásob či vydání dárků.

