Akční nabídka platí od 1. 11. do 30. 11. 2021
Podzim v plném proudu

Vše potřebné najdete v Alphega lékárnách

Rýma jako
nechtěný dárek?

STREPSILS
MED A CITRON

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

24 pastilek

Zvolte Olynth®

148 Kč

119 Kč

127 Kč

99 Kč

Voltaren Rapid
25 mg/g, 20 tbl.

119 Kč

95 Kč

204 Kč

159 Kč
Na rýmu chytře

Reklama na léčivý přípravek. Nosní sprej, roztok OLYNTH HA 1 mg/ml obsahuje
xylometazolin-hydrochlorid. Nosní sprej, roztok OLYNTH® PLUS 1 mg/ml + 50 mg/
ml obsahuje xylometazolin-hydrochlorid a dexpanthenol. Jsou určeny k podání do
nosu. Před použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci. CZ-OL-2100115
®

357 Kč

Zastavte bolest v krku hned na začátku!
• rychlá úleva od bolesti v krku
• ničí bakterie, kvasinky i viry už po 1 minutě1
• pro děti od 6 let a dospělé
V akci také další přípravky Strepsils.

1
na základě studie In-vitro. Lék k vnitřnímu užití.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

PREVENTAN® AKUT

289 Kč

Voltaren Forte 20 mg/g gel, 100 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 na
vnější 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 použití. Obsahuje
PM-CZ-VOLT-21-00002
diclofenacum natricum.

RAKYTNÍČEK+

30 tablet s příchutí

Vánoční balíčky
550 Kč

449 Kč

50 želatinek
modrá vánoční koule

550 Kč

449 Kč

199 Kč

155 Kč
• pro okamžitou podporu imunity
• obsahuje unikátní patentovanou látku
ProteQuine® a vitamin C, který přispívá
k normální funkci imunity
• speciální forma cucavých tablet
• český originál s unikátním složením
• osvědčená značka více než 20 let na trhu
V akci také Preventan® Junior Akut 30 tablet
za 165 Kč.
Doplňky stravy.* (1 tbl. = 5,17 Kč, 5,50 Kč)

195 Kč

DARUJTE SVÝM BLÍZKÝM
ZDRAVÍ A PODPORTE JEJICH
IMUNITU DO DALŠÍHO ROKU
Doplňky stravy. 1 tableta denně.
Vitamin C přispívá k normální funkci imunitního systému.
PM-CZ-CNT-21-00029
(1 tbl. = 7,48 Kč)

175 Kč
• oblíbené želatinky s 9 vitaminy a rakytníkem
na podporu imunity
• skvělá chuť díky obsahu ovocné šťávy
• bez konzervantů
V akci také další barevné varianty.
Doplněk stravy.* (1 žel. = 3,50 Kč)

www.alphega-lekarna.cz

ACC® LONG

600 mg, 10 šumivých tablet

HEDELIX SIRUP

SINECOD

100 ml

50 mg, 10 tablet

166 Kč
147 Kč

119 Kč
• léčí vlhký kašel
• rychlý nástup účinku od 1. dne
• rozpouští hlen a usnadňuje vykašlávání
• má navíc antioxidační účinek

Lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou acetylcystein.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

QUIXX®

nosní sprej, 30 ml

220 Kč

125 Kč

179 Kč

• expektorans ve formě sirupu
• tradiční rostlinný léčivý přípravek obsahuje hustý
extrakt z břečťanového listu
• podpůrná léčba při kašli provázejícím nachlazení
• již od narození

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje hustý extrakt z břečťanového listu.
Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno
výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

• tablety s prodlouženým uvolňováním proti
suchému dráždivému kašli různého původu
• vhodný od 12 let a pro dospělé
V akci také Sinecod 5 mg/ml perorální kapky roztok
20 ml za 139 Kč a Sinecod 1,5 mg/ml sirup 200 ml
za 159 Kč.
Léky k vnitřnímu užití. Obsahují butamirati citras.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

LEVOPRONT
sirup 6 mg/ml

ERDOMED 225 mg

levodropropizin

erdostein

Lék na suchý kašel

Lék na vlhký kašel, rýmu
a zánět dutin

granule pro perorální suspenzi

Při tlumení kašle působí přímo v dýchacích
cestách bez nežádoucího ovlivnění mozku

Ředí hlen, působí proti
bakteriím

Usnadňuje očistu dýchacích cest

Včasné nasazení může
předejít užívání antibiotik

Sirup s třešňovou příchutí

S pomerančovou příchutí

135 Kč

119 Kč
•ú
 činně a bezpečně pomáhá uvolnit ucpaný
nos při nachlazení, chřipce a alergii
V akci také Quixx® extra nosní sprej 30 ml
za 135 Kč a Quixx® soft nosní sprej 30 ml za 119 Kč.

Hypertonické roztoky mořské vody, obsahují vodu z oceánu a čištěnou
vodu. Zdravotnické prostředky k aplikaci do nosu, k úlevě od ucpaného
nosu. Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

AKTIVNĚ PROTI CHŘIPCE
A NACHLAZENÍ

129 Kč
155 Kč
V akci také
LEVOPRONT kapky 15 ml s příchutí lesního ovoce za 109 Kč
a LEVOPRONT 60 mg tablety za 129 Kč.

Levopront kapky, sirup, tablety obsahuje levodropropizin. Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Kapky a sirup pro dospělé a děti od 2 let, tablety od 12 let.

RYCHLE A DLOUHODOBĚ
UVOLŇUJE UCPANÝ NOS

ODSTRAŇUJE
PŘÍZNAKY
CHŘIPKY
A NACHLAZENÍ

V akci také další
druhy příchutě.

Erdomed 225 mg granule pro perorální suspenzi obsahuje erdostein. Lék k vnitřnímu užití.
Vhodný pro dospělé a děti od 12 let. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

CELASKON

250 mg, 100 tablet

122 Kč

99 Kč

187 Kč

149 Kč

215 Kč

122 Kč

99 Kč

MUCONASAL® PLUS je volně prodejný lék k nosnímu použití. Obsahuje tramazolini hydrochloridum.
Paralen® Grip horký nápoj citron je lék k vnitřnímu užití. Čtěte pozorně příbalovou informaci a poraďte
se s lékařem nebo lékárníkem.

• vitamin C podporuje přirozenou
obranyschopnost organismu v zimním období
• vyšší potřeba vitaminu C je i během dospívání,
v těhotenství, při kojení, namáhavé práci, sportu,
infekčních onemocněních, po úrazech, ve stáří,
u kuřáků
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje acidum ascorbicum.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

NUROFEN RAPID

400 mg, 30 měkkých tobolek

170 Kč

129 Kč
• r ychlá a učinná úleva od horečky a bolesti, což
jsou možné nežádoucí reakce po očkování
• t aké působí na bolesti hlavy, zad, zubů či při
menstruaci
V akci také NUROFEN Rapid 400 mg, 20 měkkých
tobolek za 105 Kč.
Léky k vnitřnímu užití. Obsahují ibuprofen.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

PANADOL EXTRA
NOVUM

500 mg/65 mg, 30 potahovaných tablet

IBALGIN® 400

100 tablet

IBALGIN® PLUS

24 tablet

178 Kč

145 Kč
Účinné analgetikum:
• pomáhá při bolesti hlavy, zubů, zad, svalů,
kloubů a menstruační bolesti
• snižuje horečku
• tlumí zánět
Pro dospělé a dospívající od 12 let.
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofenum.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

VALETOL®
24 tablet

120 Kč

99 Kč
• dvojí silou proti bolesti
• rychlejší a silnější úleva od bolesti hlavy

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

ATARALGIN

50 tablet

120 Kč

95 Kč
UVOLNĚNÍ ÚČINNÉ LÁTKY DO 10 MINUT1
• proti mírné až středně silné bolesti hlavy, zubů,
svalů a kloubů
V akci také Panadol Novum 500 mg, 24 tablet
za 35 Kč a Panadol Extra Rapide 500 mg/65
mg, 12 šumivých tablet za 79 Kč.
Podle SPC Panadol Extra Novum. Léky k vnitřnímu užití.
Obsahují paracetamol. Před použitím si pozorně přečtěte
příbalovou informaci.*

1

COLDREX MAXGRIP
CITRON

10 sáčků

205 Kč

99 Kč

79 Kč
Lék na léčbu bolesti hlavy, zubů, zad v křížové
oblasti a při menstruaci.
VALETOL® 300 mg/150 mg/50 mg tablety. Volně prodejný lék k vnitřnímu užití.
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci a poraďte se se svým lékařem
nebo lékárníkem. Pouze pro krátkodobé použití.

VICKS SYMPTOMED
COMPLETE CITRÓN

10 sáčků

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

TEREZIA HLÍVA
ÚSTŘIČNÁ

s lactobacily, 60 + 60 kapslí NAVÍC

VÝHO
D
BALE NÉ
NÍ

201 Kč

159 Kč
• nejprodávanější horký nápoj na chřipku
a nachlazení v ČR1
• díky paracetamolu snižuje horečku, odstraňuje
bolest hlavy, bolest v krku
• s přídavkem léčivé látky na uvolnění ucpaného
nosu a s vitaminem C
V akci také další přípravky COLDREX.

1
Iqvia sell out data kategorie 01B1 MAT 06/2021. Lék k vnitřnímu užití.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

429 Kč

399 Kč

204 Kč

145 Kč
• uleví od příznaků chřipky a nachlazení, jako jsou
bolesti hlavy, svalů, bolesti v krku, horečka,
průduškový kašel a ucpaný nos

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

• nejsilnější hlíva na trhu1
• hlíva z českých pěstíren
• šípek a vitamin C podporují imunitní systém
• bez příměsí a konzervačních látek

nejvyšší obsah deklarovaných betaglukanů. Dle průzkumu z lékáren,
červen 2021. Doplněk stravy.* (1 kaps. = 3,33 Kč)

1

BIOPRON 9 PREMIUM

30 tablet

APO-LACTOBACILLUS

30 kapslí

299 Kč

247 Kč

249 Kč

199 Kč

• 70% imunitních buněk se nachází ve střevech,
a proto je vhodné o střeva pečovat
• doplňuje střevní mikrobiotu probiotiky
a prebiotiky
Doplněk stravy.* (1 tbl. = 8,30 Kč)

• 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)

SUPRADYN® CoQ10
ENERGY

90 tablet

LINEX® FORTE

28 tobolek

245 Kč

225 Kč
• obsahuje probiotika a prebiotika
• nejen při a po antibiotické léčbě, při změně stravy
Doplněk stravy. Obsahuje bakterie Lactobacillus acidophilus
a Bifidobacterium animalis subsp.lactis.* (1 kaps. = 8,04 Kč)

Procto-Glyvenol®
rektální krém 30 g

197 Kč
532 Kč

419 Kč
219 Kč

179 Kč

349 Kč

589 Kč

499 Kč

469 Kč
Myslete na svou imunitu!
• díky vitaminu C a D přispívá k normálnímu
fungování imunitního systému
• díky vitaminu E a B2 přispívá k ochraně buněk
před oxidativním stresem
Doplněk stravy.* (1 tbl. = 5,21Kč) LMR-CH-20210921-58

OCUVITE LUTEIN
FORTE
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159 Kč
Lék pro lokální léčbu vnitřních a vnějších hemoroidů.
Ulevuje od bolesti, svědění a štípání
a zároveň zmírňuje zánět.
Procto-Glyvenol® 50 mg/g + 20 mg/g rektální krém. Volně prodejný lék k rektálnímu podání.
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci a poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

OPHTHALMO-SEPTONEX SYSTANE™ ULTRA

16.09.2021 15:23:59

10 ml

60 + 30 tablet NAVÍC

zvlhčující oční kapky bez konzervantů
10 ml

120 Kč
468 Kč

399 Kč
• p ro váš ostrý zrak s unikátní formou luteinu
s postupným uvolňováním
• s ložení potvrzené vědeckými poznatky
Doplněk stravy.* (1 tbl. = 4,43 Kč)

99 Kč
• p řípravek s antiseptickým účinkem na léčbu
akutních a chronických nehnisavých zápalů
spojivek, očních víček a nehnisavých povrchových
zánětů rohovek
• je určen ke vkapávání do oka
Ophthalmo-Septonex je lék na oční použití.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

282 Kč

239 Kč
• zvlhčující oční kapky Systane™ ULTRA
bez konzervačních látek poskytují rychlou úlevu
suchým, unaveným a podrážděným očím
• vhodné i pro uživatele kontaktních čoček
V akci také další přípravky SYSTANE™.
Zdravotnický prostředek. Před použitím si pozorně přečtěte
příbalovou informaci.*

VIGANTOLVIT D3
2000 I.U.

VIBOVIT DÉČKO
VITAMÍN D3 500 IU

TEREZIA VITAMIN D3
400 IU
kapky, 10 ml

60 tobolek

sprej, 10 ml

NOV
INKA
!

219 Kč

179 Kč

189 Kč

169 Kč
Vitamin D:
• p ro zdravý imunitní systém
•u
 platňuje se v mnoha procesech imunity
Udělejte pro svou obranyschopnost víc
V akci také VIGANTOLVIT Osteo 30 tablet za 179 Kč.
Doplňky stravy.* (1 tob. = 2,82 Kč, 1 tbl. = 5,97 Kč)

230 Kč

• pro podporu tvorby kostí a zubů
• vitamin D3 reguluje metabolismus vápníku
a udržuje normální funkci imunitního systému
• kapky pro děti již od narození
V akci také TEREZIA VITAMIN D3 1000 IU 30 tobolek
za 99 Kč nebo 90 tobolek za 269 Kč.
Doplňky stravy.* (100 ml = 1.790 Kč, 1 tob. = 3,30 / 2,99 Kč)

ZN

PARANIT EXTRA
SILNÝ

E
ÁT
Z
TV

sprej, 100 ml

336 Kč

205 Kč
• NOVINKA pro podporu
zdravé imunity dětí
• vitamin D přispívá ke správnému
fungování imunitního systému
• rychlá a vysoká vstřebatelnost vitaminu D3 ve spreji
Doplněk stravy.* (100 ml = 2.050 Kč)

SUDOCREM
MULTI-EXPERT

125 g

000 KČ

000
299KčKč
REVALID®
STIMULATING
SHAMPOO

393 Kč

349 Kč
• odstraní vši do 5 minut
• obsahuje faktor na ochranu proti vším (LPF), který
ve vlasech vytváří pro vši nepříznivé podmínky
a chrání před opakovanou nákazou až do 72 hodin1
• klinicky prokázaná 100% účinnost2
V akci také další prostředky PARANIT.
ochrana faktorem LPF a aktivita proti vším byla prokázána ex vivo.
2
klinicky prokázaná 100% účinnost. Zdravotnický prostředek.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*
1

720 Kč

159 Kč

V AKCI TAKÉ
REVALID®
REGROWTH
SERUM

139 Kč

639 Kč
• Stimuluje růst vlasů a připravuje pokožku na aplikaci
Revalid® Regrowth Sera
• Šetrné mytí, hydratace a zmírnění podráždění
pokožky
• Vyvinuto a vyrobeno ve Švýcarsku

459 Kč

Sudocrem MULTI-EXPERT je zdravotnický prostředek.* Před použitím
si pečlivě přečtěte návod k použití a informace o jeho bezpečném
použití. Certifikát vydala notifikovaná osoba č. 0482.

LACALUT AKTIV

NIQUITIN

KOMBINOVANÁ TERAPIE
NiQuitin Clear 21 mg, 7 transdermálních
náplastí / NiQuitin mini 4 mg
3x 20 pastilek

532 Kč

Ochranný krém pro podporu léčby a prevence:
• plenkové dermatitidy, odřenin a podrážděné
pokožky, dermatitidy při inkontinenci u dospělých,
pro ochranu pokožky v okolí poranění

zubní pasta, 75 ml

524 Kč

459 Kč

Pomoc při odvykání kouření
• uleví od náhlé chuti na cigaretu,
zmírňují abstinenční příznaky
• náplasti přípravku NiQuitin Clear se mohou
používat buď samostatně, nebo v kombinaci
s orálními formami nikotinu
V akci také další druhy.

Transdermální náplast je lék na vnější užití. Pastilky jsou léky
k užití v ústní dutině. Obsahují nikotin. Před použitím si pozorně
přečtěte příbalovou informaci.*

93 Kč
857 Kč

765 Kč

69 Kč

730 Kč
857 Kč

470 Kč

765 Kč

439 Kč

689 Kč

• jednička mezi zubními pastami na českém trhu1
• výrazně zpevňuje a posiluje dásně
• chrání před krvácením dásní a parodontózou

Nielsen Data Report, prodej v maloobchodním trhu Lacalut Aktiv
75 ml, Sales Value MAT June 2021, Toothpaste Category, Total Czech
Republic Food/Drug. IQVIA, prodej v lékárnách Lacalut Aktiv 75 ml,
YTD August 2021 v množství a hodnotě dle dat IQVIA_87A3 ADULT
TOOTHPASTES, Total Czech Republic.

1

MAXICOR® FORTE

OMEGA-3 RYBÍ OLEJ
FORTE

70 + 50 tobolek NAVÍC

1000 mg, 130 + 65 tobolek NAVÍC

CALCICHEW D3
500 MG/200 IU
60 žvýkacích tablet

VÝHO
D
BALE NÉ
NÍ

617 Kč

519 Kč

DÁRK
BALE OVÉ
NÍ!

299 Kč

249 Kč
• v ysoká dávka omega-3 pro zdravé srdce,
mozek a zrak
•E
 PA a DHA přispívají k normální funkci srdce
•D
 HA přispívá k normální funkci mozku a zraku
• b ez pachutě rybiny

• osvědčená značka MaxiCor® forte s vysokou
koncentrací omega-3 nenasycených mastných
kyselin
• stačí 1 tobolka denně
Doplněk stravy.* (1 tob. = 4,33 Kč)

Příznivého účinku je dosaženo při denním příjmu 250 mg EPA a DHA.
Doplněk stravy. * (1 tob. = 1,28 Kč)

MAGNESII LACTICI

TEREZIA REISHI

60 kapslí

100 tablet

479 Kč

130 Kč

399 Kč

109 Kč
Obsahuje 500 mg laktátu hořčíku.
• čistý organický hořčík bez příměsí
• vhodný pro těhotné a kojící

Lék s účinnou látkou magnesii lactas dihydricus k vnitřnímu užití.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

V Alphega lékárnách
jste na správném
místě
• Poskytujeme individuální
poradenství
• Nabízíme nadstandardní
služby
• Přinášíme oblíbené produkty
za akční ceny
PŘIJĎTE SE K NÁM PORADIT.
POMŮŽEME VÁM S PÉČÍ O ZDRAVÍ.

• 1 00% houbový přípravek bez příměsí v BIO kvalitě
•o
 bsahuje všechny aktivní látky celé reishi, které
působí ve vzájemné harmonii
• r eishi podporuje obranyschopnost organismu
a příznivě působí na oběhový systém
V akci také TEREZIA Reishi 120 kapslí za 649 Kč.
Doplněk stravy.* (1 kaps. = 6,65 Kč / 5,41 Kč)

210 Kč

169 Kč
• 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.*

KLOKAN

60 + 60 kapslí NAVÍC

LIMIT
OVAN
Á

VÝHO EDICE
D
BALE NÉ
NÍ

356 Kč

299 Kč
T rojí síla kolagenu v limitované edici 1+1 ZDARMA
na 4 měsíce!
• soutěž o hodnotné ceny uvnitř balení!
• obsahuje vitamin C, který přispívá k tvorbě
kolagenu pro správnou činnost kloubních
chrupavek a kostí
Doplněk stravy.* (1 kaps. = 2,49 Kč)

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,
Šumperk, 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, Vrané nad Vltavou, Zašová, Zbraslavice, Zdice, Žďár
nad Sázavou, Zlín, Znojmo, Zruč nad Sázavou, Zubří, Žamberk,
Židlochovice, Žulová.

Seznam lékáren naleznete na

www.alphega-lekarna.cz

Jsme tady pro vás již od roku 2008.
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 platí od 1. 11. do 30. 11. 2021 včetně nebo do vyprodání zásob či vydání dárků.

