
Pálí vás oči?
Přijďte se k nám poradit.
Syndrom suchého oka se může týkat i vás. 
Náš specialista vám poradí, jak správně pečovat 
o své oči.

KDE
MĚŘÍME?

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.alphega-lekarna.cz

TANTUM VERDE 
LEMON 
20 pastilek

OTRIVIN
1 mg/ml nosní sprej, roztok 
10 ml 

NASIVIN® SENSITIVE
0,5 mg/ml nosní sprej, roztok
10 ml

• léčí bolest a zánět v krku i v dutině ústní
• pastilky bez cukru ve čtyřech příchutích
V akci také roztok a spreje 
s antimikrobiálním účinkem.
Lék s účinnou látkou benzydamin hydrochlorid. K místnímu  
užití v ústech a v krku. Před použitím si pozorně přečtěte  
příbalovou informaci.*

•  nosní sprej pro dlouhodobý účinek, rychle uvolní 
ucpaný nos a ulehčí dýchání

•  začíná uvolňovat ucpaný nos do 2 minut  
a až na 12 hodin 

V akci také Otrivin Menthol 1 mg/ml nosní sprej, 
roztok 10 ml za 105 Kč.
Otrivin 1 mg/ml nosní sprej, roztok a Otrivin Menthol 1 mg/ml nosní sprej, 
roztok obsahují xylometazolin. Léky k podání do nosu. Před použitím si 
pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

•  účinek se může projevit do 25 sekund po podání 
•  působí protivirově 
•  sprej pro děti od 6 let a dospělé
V akci také Nasivin® Sensitive pro děti  
0,25 mg/ml nosní sprej, roztok 10 ml za 99 Kč.
Léky k nosnímu podání s léčivou látkou oxymetazolin-hydrochlorid.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

99 Kč

121 Kč

Akční nabídka platí od 1. 3. do 31. 3. 2022

•  želatinky s 9 vitaminy a rakytníkem na podporu 
imunity

•  skvělá ovocná chuť
• bez konzervantů
V akci různé barvy.
Doplňky stravy.* (1 žel. = 3,38 Kč)

•   ulevuje od intenzivní, náhle vzniklé bolesti zad, 
svalů a kloubů

V akci také Olfen Neo Forte, 20 mg/g gel  
100 g za 229 Kč.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.* Olfen 
Neo Forte je léčivý přípravek k zevnímu použití. Obsahuje účinnou 
látku diclofenacum diethylaminum. 

 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.*

RAKYTNÍČEK+
multivitaminové želatinky, 50 ks

OLFEN NEO FORTE
20 mg/g, gel 150 g

IBALGIN ® 400
100 tablet

149 Kč

184 Kč

169 Kč

195 Kč 329 Kč

399 Kč

95 Kč

124 Kč

139 Kč

187 Kč

www.sucheoci-alphega.cz



MUCONASAL® PLUS 
nosní sprej, roztok
10 ml

•  rychle, účinně a dlouhodobě uvolní nos při rýmě  
a nachlazení

•  navíc osvěží vůní máty a eukalyptu
•  vhodný pro dospělé a děti od 6 let
Lék k nosnímu použití. Obsahuje tramazolini hydrochloridum.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

105 Kč

128 Kč

STÉRIMAR™ CU 
NOS NÁCHYLNÝ 
K INFEKCI
50 ml

QUIXX® EXTRA
nosní sprej, 30 ml

PHYSIOMER 
HYPERTONIC 
135 ml

•  přírodní mořská voda  
s příměsí mědi na infekční  
bakteriální rýmu 

•  čistí nos a odstraňuje  
nečistoty včetně virů  
a bakterií

•  vhodný pro všechny věkové  
kategorie, těhotné i kojící ženy

Zdravotnický prostředek. Před použitím si pozorně přečtěte  
příbalovou informaci.* CE 0459

•  uvolňuje ucpaný nos při nachlazení a chřipce
•  osvěžující eukalyptová silice přináší pocit  

čistého a průchodného nosu 
V akci také Quixx® soft nosní sprej 30 ml  
za 119 Kč a Quixx® nosní sprej 30 ml za 119 Kč.
Před použitím si pozorně přečtěte návod k použití.
Zdravotnické prostředky k aplikaci do nosu.*

•  čistí nosní sliznici  
a pomáhá tak  
odstraňovat viry a bakterie

• snižuje otok nosní sliznice
• 100% mořská voda bohatá na minerály
• bezpečná pro každodenní použití
V akci také další přípravky Physiomer.
Zdravotnický prostředek. Před použitím si pozorně přečtěte  
příbalovou informaci.*

199 Kč

235 Kč

129 Kč

149 Kč 199 Kč

227 Kč

STOPTUSSIN
kapky, 50 ml 

STREPSILS MED  
A CITRON
24 pastilek 

NEO-ANGIN  
BEZ CUKRU
24 tablet

•  ulevuje od bolesti a škrábání v krku, dezinfikuje 
ústní dutinu, potlačuje zánět

•  pro dospělé a děti od 6 let
V akci také Neo-angin bez cukru Třešeň nebo  
Neo-angin Šalvěj, 24 pastilek za 159 Kč.
Léky k místnímu užití v ústech a krku.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

139 Kč

175 Kč

159 Kč

210 Kč

159 Kč

197 Kč

•  správná volba proti kašli díky 2 účinným látkám
•  tlumí suchý dráždivý kašel a usnadňuje  

vykašlávání
V akci také Stoptussin tablety, 30 tablet za 139 Kč.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.* Stoptussin, 
perorální kapky, roztok; Stoptussin, tablety jsou léčivé přípravky  
k vnitřnímu užití. 

•  proti bolesti v krku
•  účinkuje proti virům, bakteriím a kvasinkám  

po 1 minutě
•  snížení bolesti v krku po pěti minutách
V akci také další přípravky Strepsils.
Lék k vnitřnímu užití. Před použitím si pozorně přečtěte  
příbalovou informaci.*

•  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 min. 80 %

•  vhodný k dlouhodobému užívání
Doplněk stravy.* (1 tob. = 4,98 Kč)

BETAGLUKAN IMU+ 
200 mg, 60 tobolek

299 Kč

389 Kč

NOVINKANOVINKA

Má zvlhčující účinek

Účinkuje již za 30 sekund
Zlepšuje oční komfort po dobu 12 hodin

129 Kč

145 Kč



• rychlá úleva od bolesti
•  při akutních záchvatech migrény, bolesti hlavy, 

horečce
• snadno vstřebatelné čiré želatinové tobolky
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofenum. 
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

APO-IBUPROFEN  
RAPID
400 mg měkké tobolky, 20 ks

COLDREX HORKÝ NÁPOJ 
CITRON
10 sáčků

•  odstraňuje příznaky chřipky a nachlazení
•  díky paracetamolu snižuje horečku, odstraňuje bolest 

hlavy a bolest v krku
•  s přídavkem léčivé látky na uvolnění ucpaného  

nosu a s vitaminem C
V akci také další přípravky Coldrex.
Lék k vnitřnímu užití. Před použitím si pozorně přečtěte 
příbalovou informaci.*

75 Kč

112 Kč 169 Kč

204 Kč

CETALGEN
500/200 mg, 20 tablet

125 Kč

158 Kč

•  krystalicky čistý dexibuprofen
• nová generace léku proti bolesti
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje dexibuprofenum.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

IBOLEX
200 mg, 20 tablet

109 Kč

132 Kč

•  léčba krátkodobé středně silné bolesti  
a horečky

•  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.*

ACYLPYRIN®

hlavy | 
zad v křížové oblasti | 
zubů | při menstruaci

LÉK 
NA BOLEST

VALETOL® 300 mg/150 mg/50 mg tablety.
Volně prodejné léky k vnitřnímu užití. 

Před použitím si přečtěte příbalovou 
informaci a poraďte se se svým lékařem 

nebo lékárníkem. Pouze pro krátkodobé použití.

24 tablet

V nabídce 
za zvýhodněnou 
cenu také 
VALETOL® 
12 tbl.

114 Kč

85

39 Kč

46 Kč

PARALEN RAPID   
500 mg, 16 šumivých tablet

• novinka ve formě šumivé tablety
• tlumí bolest
• snižuje horečku
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje paracetamol. 
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.* 

GUAJACURAN
200 mg, 50 tablet

NUROFEN RAPID
400 mg, 30 měkkých tobolek 

•  rychlá a učinná úleva od horečky a bolesti  
včetně bolesti hlavy, zad, zubů, či při menstruaci 

•  výhodné rodinné balení
V akci také NUROFEN Rapid 400 mg 20 tobolek 
za 99 Kč.
Léky k vnitřnímu užití. Obsahují ibuprofen. Před použitím si pozorně 
přečtěte příbalovou informaci.*

209 Kč

259 Kč

•  ulevuje od napětí kosterního svalstva včetně  
šíjových svalů, usnadňuje vykašlávání  
při zahlenění

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

119 Kč

170 Kč NOVINKA!55 Kč

66 Kč



CENTRUM IMUNITA 
VITAMIN C MAX 
14 sáčků

•  obsahuje 1000 mg vitaminu C, vitamin D a zinek 
pro podporu imunitního systému¹

•  přírodní pomerančová příchuť
V akci také Centrum pro ženy 30 tablet nebo  
Centrum pro muže 30 tablet za 279 Kč.
1Vitamin C přispívá k normální funkci imunitního systému. 
Doplňky stravy.* (1 sáč. = 19,93 Kč, 1 tbl. = 9,30 Kč)

279 Kč

325 Kč

• pomáhá udržovat funkci imunitního systému
•  přispívá k udržení normálního stavu kostí  

a normálních svalových funkcí
V akci také další přípravky Detritin.
Doplněk stravy.* (1 tbl. = 2,65 Kč)

DETRITIN VITAMIN D3 
2000 IU
60 tablet

MAGNESIUM  
B-KOMPLEX 
IMMUNE
20 šumivých tablet

MÖLLER'S OMEGA 3
želé rybičky, 45 ks

MAGNE B6
100 tablet

TEREZIA  
OSTROPESTŘEC 
+ REISHI FORTE
60 kapslí

MAGNESII LACTICI
100 tablet

OMEGA-3 FORTE 
RYBÍ OLEJ 
1 000 mg,120 + 60 kapslí NAVÍC

•  100% denní dávka hořčíku,  
zinku, vitaminů B1, B6, B12 

•  plně rozpustná tableta (nezanechává usazeniny)
Doplněk stravy.* ( 1 tbl.  = 4,45 Kč)

•  malinová příchuť, měkké a velmi chutné
•  2 želé rybičky za den dodají 370 mg Omega 3 

mastných kyselin
•  pro imunitu, srdce a mozek
•  od 3 let věku
V akci také další přípravky Möller's Omega 3.
Doplněk stravy.* ( 1 žel.  = 6,64 Kč)

•  obsahuje kombinaci hořčíku a vitaminu B6, díky 
kterému se hořčík v těle rychleji doplní

•  je určen ke zlepšení příznaků nedostatku  
 hořčíku, jako například: 
- nervozity, vyčerpanosti, podráždění 
- svalových křečí, mravenčení

V akci také Magne B6 40 tablet za 109 Kč.
Léky s účinnou látkou magnesii lactas dihydricus k vnitřnímu užití.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

•  ostropestřec pomáhá k ochraně a regeneraci 
jater

• reishi a černý bez na podporu imunity
•  bez konzervantů
Doplněk stravy.* ( 1 kaps.  = 4,32 Kč)

•  obsahuje 500 mg laktátu hořčíku  
pro lepší vstřebávání

• čistý organický hořčík bez příměsí
• vhodný pro těhotné a kojící ženy
Lék s účinnou látkou magnesii lactas dihydricus k vnitřnímu užití.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

•  vysoká dávka omega-3 prémiové  
kvality pro zdravé srdce, mozek a zrak

•  s vitaminem E, který chrání před oxidativním 
stresem

V akci také Zlatá Omega-3 FORTE rybí olej  
1500 mg, 250 ml za 289 Kč.
Doplňky stravy. Příznivého účinku je dosaženo při denním příjmu 
250 mg EPA a DHA.* ( 1 kaps.  = 1,38 Kč, 100 ml = 115,60 Kč)

89 Kč

109 Kč

299 Kč

359 Kč

219 Kč

271 Kč

259 Kč

309 Kč

125 Kč

158 Kč

249 Kč

289 Kč

URINAL D-MANOSA 
FORTE 
10 sáčků

•  vysoká dávka D-manosy s kombinací brusinek 
a vitaminu D

•  s extraktem z břízy pro podporu zdraví  
močových cest

•  extra silná akutní péče
Doplněk stravy se sladidly.* (1 sáč. = 24,90 Kč )

249 Kč

290 Kč

159 Kč

193 Kč



•  gel s chladivým účinkem k lokální  
léčbě bolesti pohybového aparátu

•  působí proti zánětu a otoku
Léčivý přípravek pro kožní užití. Obsahuje naproxen.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

EMOXEN GEL
100 g

149 Kč

183 Kč

ENDWARTS EXTRA
na měkké fibromy, 14,3 g

BEPANTHEN 
SENSIDERM KRÉM
20 g

•  léčí nehtové a kožní plísně
•  rychle ulevuje od příznaků
•  proniká do hloubky postižených míst
•  aplikace na kůži pouze 1x denně1

V akci také další přípravky EXODERIL®
1Při postižení nehtů 2x denně. Volně prodejný lék k vnějšímu použití  
s účinnou látkou naftifin hydrochlorid. Před použitím si pozorně  
přečtěte příbalovou informaci.*

EXODERIL®
10 mg/ml kožní roztok, 20 ml

249 Kč

302 Kč

•  první prostředek pro účinné odstranění měkkých  
fibromů na krku, hrudníku a v podpaží  
z pohodlí domova

V akci také další přípravky EndWarts.
EndWarts® ORIGINAL, EndWarts® PEN, EndWarts® FREEZE  
a EndWarts EXTRA jsou zdravotnické prostředky. Číslo notifikované 
osoby: 0546 (ORIGINAL, PEN), 37708 (FREEZE), 0459 (Extra).  
Před použitím si pozorně pročtěte návod k použití.* 

Úleva od svědění do 30 minut
• ulevuje od příznaků ekzému
•  rychle a účinně pomáhá při alergických  

kožních reakcích 
•  ulevuje od podrážděné a zarudlé pokožky i po 

nošení roušky 
•  vhodný pro děti od narození, těhotné i kojící ženy
V akci také Bepanthen Sensiderm krém 50 g  
za 299 Kč. Zdravotnické prostředky na léčbu příznaků ekzému. 
Před použitím si pozorně přečtěte návod k použití.*
LMR-CH-20210517-15

599 Kč

710 Kč

155 Kč

182 Kč

VOLTAREN EMULGEL  
10 mg/g gel, 150 g

•  působí přímo v místě bolesti trojím účinkem:  
uleví od bolesti, tlumí zánět a zmenšuje otok

V akci také Voltaren Emulgel 10 mg/g gel, 
120 g za 255 Kč. 
Voltaren Emulgel 10 mg/g gel je lék k vnějšímu použití. Obsahuje 
diclofenacum diethylaminum. Před použitím si pozorně přečtěte 
příbalovou informaci.* 

IBALGIN DUO EFFECT
krém, 100 g

•  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
V akci také další přípravky Ibalgin gel a krém.
Lék k vnějšímu použití.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

245 Kč

294 Kč

255 Kč

317 Kč

REDUPETIN
dermatologický krém, 20 ml

FORFEMINA SLIM
60 kapslí

•  pomáhá redukovat pigmentové skvrny  
a zabraňuje jejich vzniku

•  klinicky prokázaný účinek
V akci také Redupetin denní krém SPF20  
50 ml za 329 Kč.
Kosmetika.

•  extrakt z kopřivy přispívá ke správné funkci ledvin 
a vylučování vody z těla

•  extrakt z hořkého pomeranče a černého pepře 
napomáhají ke kontrole hmotnosti

•  s obsahem minerálů
Doplněk stravy.* ( 1 kaps.  = 4,98 Kč)

249 Kč

277 Kč

299 Kč

381 Kč

TENA LADY SLIM 
ULTRA MINI 
1 + 50 % NAVÍC

•  inkontinenční vložky pro ženy s velmi lehkým 
únikem moči

V akci také TENA Lady Slim Ultra Mini PROMO 
za 155 Kč.
Zdravotnické prostředky. Pečlivě čtěte informace na obalu.*

VÝHODNÉ BALENÍ

125 Kč



*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. 3.  do 31. 3. 2022 včetně nebo do vyprodání zásob či vydání dárků.

Seznam lékáren naleznete na
www.alphega-lekarna.cz

Navštivte jednu z našich více než 310 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, Moravská Nová ves, 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, Ostrožská Nová ves, 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, Švihov, 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.

BIOPRON KIDS+
30 tobolek

•  probiotický komplex s prebiotiky pro správný vývoj 
střevní mikrobioty a imunitního systému díky 

vitaminům B6 a C
•  pro děti od 1 roku
Doplněk stravy.* (1 tob. = 10,97 Kč)

329 Kč

385 Kč

•  probiotikum pro  
péči o střevní mikroflóru

•  s vitaminem C pro podporu imunity
•  prémiová kvalita - maximální síla v 1 kapsli
V akci také NatureVia® Laktobacílky třešňové  
33 pastilek za 189 Kč.
Doplňky stravy.* (1 kaps. = 7,24 Kč / 5,73 Kč)

NATUREVIA®  
LAKTOBACILY 5  
IMUNITA
33 kapslí

• pro úlevu od nadýmání
•  lze užívat dlouhodobě
V akci také Espumisan 100 mg/ml perorální  
kapky, emulze 30 ml za 139 Kč.
Léky k vnitřnímu užití. Obsahují simetikon.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

ESPUMISAN 
40 mg, 100 měkkých tobolek

159 Kč

188 Kč

V Alphega lékárnách 
jste na správném 
místě
•  Poskytujeme individuální  

poradenství

•  Nabízíme nadstandardní 
služby

•  Přinášíme oblíbené produkty  
za akční ceny

Jsme tady pro vás již od roku 2008.
www.alphega-lekarna.cz

PŘIJĎTE SE K NÁM PORADIT. 
POMŮŽEME VÁM S PÉČÍ O ZDRAVÍ.

APO-LACTOBACILLUS
30 kapslí

•  komplexní probiotika s prebiotiky doplněná  
o 100 mg brusinkového extraktu

•  obsahuje 10 kmenů a 12 miliard bakterií  
v kapsli

• dávkování: stačí 1 kapsle denně
Doplněk stravy.* (1 kaps. = 9,95 Kč )

199 Kč

250 Kč

*Při užití jednorázové dávky 4 mg. Reklama na léčivý přípravek. Tvrdé tobolky IMODIUM® 2 mg a tablety 
dispergovatelné v ústech IMODIUM® RAPID 2 mg obsahují loperamid-hydrochlorid a jsou k perorálnímu 

podání. Před užitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci. CZ-IM-2200002

Nepropásněte   
      výjimečné
              chvilky

1
hodina

Účinkuje
do 1 hodiny*

Děti 6+
a dospělí let

6+

165 Kč

196 Kč

165 Kč

196 Kč

VÝHODNÉ BALENÍ

239 Kč

253 Kč

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

Více než

310
Alphega lékáren 

v ČR

www.erecept-alphega.cz


