Akční nabídka platí od 1. 11. do 30. 11. 2022

Užijte si
podzim naplno
a ve zdraví

NASIVIN® SENSITIVE

VIROSTOP

0,5 mg/ml nosní sprej, roztok
10 ml

ústní sprej, 30 ml

Kýchá celá rodina
Přestaňte kýchat, začněte volně dýchat

230 Kč

124 Kč

199 Kč

99 Kč
• zkracuje trvání rýmy
v průměru o 2 dny a působí protivirově
• účinek se může projevit do 25 sekund po podání
a přetrvává až 12 hodin
• neobsahuje konzervační látky
V akci také Nasivin® Sensitive pro děti
0,25 mg/ml nosní sprej, roztok 10 ml za 109 Kč.

Léky k nosnímu podání s léčivou látkou oxymetazolin-hydrochlorid.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.*

127 Kč

127 Kč

99 Kč

99 Kč

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-2200098

• ústní a nosní spreje VIROSTOP účinně zmírňují
příznaky COVID-19, chřipky a dalších onemocnění
horních cest dýchacích
• používejte při prvních příznacích i preventivně
• unikátní kombinace přírodních složek
• vhodné pro dospělé a děti od 3 let
V akci také VIROSTOP nosní sprej, 20 ml
za 189 Kč a VIROSTOP pastilky, 50 ks za 299 Kč.
Zdravotnické prostředky. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.*

RAKYTNÍČEK+

VOLTAREN FORTE

Vánoční koule červená
želatinky, 50 ks

20 mg/g, gel, 150 g

VÁNO
BALE ČNÍ
NÍ!

505 Kč

399 Kč

219 Kč

189 Kč
• oblíbené želatinky s 9 vitaminy a rakytníkem
na podporu imunity
• skvělá ovocná chuť
• bez konzervantů
V akci také další barvy vánočního balení.

599 Kč

599 Kč

499 Kč

499 Kč

• analgetikum ve formě gelu s účinkem
proti bolesti až na 24 h při aplikaci 2x denně
ráno a večer
• tlumí bolest zad, svalů a kloubů
V akci také Voltaren Rapid 25 mg, 20 měkkých
tobolek za 135 Kč a Voltaren 140 mg, léčivá
náplast 5 ks za 329 Kč.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. 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 použití. Obsahuje diclofenacum natricum.*

Doplněk stravy.* (1 žel. = 3,78 Kč)

www.alphega.cz
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ACC® LONG

600 mg šumivé tablety, 10 tablet

LEVOPRONT KAPKY

15 ml

SINECOD

1,5 mg/ml sirup, 200 ml

159 Kč

129 Kč
159Kč

129 Kč
• léčí vlhký kašel
• r ychlý nástup účinku od 1. dne
• r ozpouští hlen, usnadňuje vykašlávání
•n
 avíc antioxidační účinek
V akci také ACC® 20 mg/ml sirup,
100 ml za 129 Kč.

Volně prodejné léky k vnitřnímu užití s účinnou látkou acetylcystein. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.*

HEDELIX SIRUP

100 ml

184 Kč

139 Kč
• t radiční rostlinný léčivý přípravek pro podpůrnou
léčbu při kašli – usnadňuje vykašlávání
a je vhodný i pro naše nejmenší!
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje hustý extrakt z břečťanového listu.
Správné použití konzultujte se svým lékařem či lékárníkem.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

WOBECARE ENZYM

90 tobolek

NOV
INKA
!
2.499 Kč

2.249Kč
• vysoce aktivní enzymatické složení
• originální receptura od výrobce Wobenzymu
• jednoduché užívání - pouze 3 tobolky denně
V akci také Wobecare Enzym, 45 tobolek za 1.249 Kč.
Doplňky stravy.* (1 tob. = 24,99 Kč, 27,76 Kč)

• ulevuje od suchého a dráždivého kašle
• při tlumení kašle působí přímo v dýchacích
cestách bez nežádoucího ovlivnění mozku
• kapky a sirup pro děti od 2 let a dospělé
V akci také Levopront tablety 60 mg, 10 tablet za
129 Kč a Levopront sirup, 120 ml za 129 Kč.
Levopront obsahuje levodropropizin. Léky k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.*

SOLEDUM 200 MG

enterosolventní měkké tobolky
20 tobolek

210 Kč

175 Kč
• léčí zánět průdušek, běžné nachlazení, rozpouští
hustý hlen, a tím usnadňuje vykašlávání
• léčivá látka z eukalyptu s protizánětlivým účinkem
V akci také Soledum 100 mg enterosolventní měkké
tobolky, 20 tobolek za 149 Kč.
Léčivé přípravky s léčivou látkou cineolum k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.*

QUIXX®

nosní sprej, 30 ml

135 Kč

119 Kč
• účinně pomáhá uvolnit ucpaný nos při nachlazení,
chřipce a alergii
• obsahuje pouze přírodní složky
V akci také další přípravky Quixx®.
Pečlivě si pročtěte návod k použití. Hypertonický roztok mořské
vody, obsahuje vodu z oceánu a čištěnou vodu. Zdravotnický
prostředek k aplikaci do nosu, k úlevě od ucpaného nosu.*

228 Kč

179 Kč
• proti suchému, dráždivému
kašli různého původu
• vhodný pro děti od 3 let a dospělé
• velmi dobře snášen i při vysokém dávkovaní
V akci také Sinecod 50 mg tablety s prodlouženým
uvolňováním, 10 tablet za 189 Kč.

Sinecod 1,5 mg/ml sirup a Sinecod 50 mg tablety s prodlouženým
uvolňováním jsou léky k vnitřnímu užití. Obsahují butamirati citras.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.*

MUCONASAL PLUS

nosní sprej, roztok, 10 ml

139 Kč

99 Kč
• rychle, účinně a dlouhodobě uvolní nos
při rýmě a nachlazení
• osvěží vůní máty a eukalyptu
• pro dospělé a děti od 6 let

Volně prodejný lék k nosnímu použití. Obsahuje tramazolini
hydrochloridum. Čtěte pozorně příbalovou informaci.*

NUROFEN

200 mg, 24 tablet

66 Kč

49 Kč
• spolehlivý lék na horečku a bolest
• při mírné až středně silné bolesti, potlačuje zánět
a horečku
• vhodný od 6 let
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofen.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

ATARALGIN

NALGESIN S

50 tablet

275 mg, 40 tablet
24 tablet

219Kč

179 Kč

LÉK

114 Kč

• kombinace 3 látek: paracetamol, guaifenesin,
kofein
• snižuje horečku a příznaky při akutních
infekčních stavech
• tlumí bolest hlavy, krční páteře a zad
V akci také Ataralgin, 20 tablet za 79 Kč.

NA BOLEST

89 Kč

hlavy |
zad v křížové oblasti |
zubů | 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.

Léky k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

PARALEN GRIP®

COLDREX MAXGRIP
CITRON

horký nápoj citrón, 12 sáčků

199 Kč

159 Kč
• mírní bolest, horečku a zánět
• lék proti bolesti hlavy, zubů, zad, svalů, kloubů
a při menstruačních bolestech
• rychlý nástup analgetického účinku
V akci také Nalgesin S 275 mg, 20 tablet
za 109 Kč.
Obsahuje sodnou sůl naproxenu. Lék k vnitřnímu užití.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

HERPESIN KRÉM

5g

10 sáčků

231 Kč

189 Kč

212 Kč

•n
 ejprodávanější horký nápoj na chřipku
a nachlazení v ČR1
• d íky 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 Coldrex MAXGrip Lesní ovoce,
10 sáčků za 189 Kč a Coldrex tablety,
24 tablet za 149 Kč.

244 Kč

159 Kč

199 Kč

• odstraňuje příznaky chřipky a nachlazení: horečka,
ucpaný nos, bolest hlavy a bolest v krku
• nezpůsobuje ospalost
• bez umělých barviv
V akci také příchuť pomeranč a zázvor nebo šípek
a echinacea za 159 Kč.

Iqvia sell out data kategorie 01B1 MAT 04/2022.
Léky k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.*
1

Léky k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

NUROFEN RAPID

• užívá se při léčbě oparu rtů a obličeje
u dospělých i dětí

Herpesin krém je léčivý přípravek k zevnímu použití. Obsahuje účinnou
látkou aciklovir. Pozorně čtěte příbalovou informaci.*

IBALGIN® 400

400 mg, 30 měkkých tobolek

48 tablet

118 Kč

99 Kč

170 Kč

119 Kč
115 Kč

• r ychlá a učinná úleva od horečky a bolesti, včetně
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.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.*

89 Kč

• pomáhá při bolesti hlavy, zubů, zad, svalů
a kloubů a při menstruačních bolestech
• snižuje horečku při horečnatých stavech
a zánětlivých onemocněních horních cest dýchacích
• protizánětlivý účinek
• pro dospělé a dospívající od 12 let
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofenum.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.*
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BIOPRON 9 PREMIUM

30 tobolek

318 Kč

LINEX® COMPLEX

TITANLAX

14 tobolek

20 sáčků

219 Kč

259 Kč

253 Kč

189 Kč

• 7 0% imunitních buněk se nachází ve střevech,
a proto je vhodné o ně pečovat
• d oplňuje střevní mikrobiotu probiotiky
a prebiotiky
Doplněk stravy.* (1 tob. = 8,63 Kč)

Procto-Glyvenol® rektální krém 30 g

VĚNUJTE SE ŽIVOTU,
NE HEMOROIDŮM!

229 Kč

• vyvážená kombinace probiotik pro střevní
rovnováhu
• vitamin B6 a zinek pro podporu imunity
• vitamin B2 a B6 pro více energie

• k léčbě zácpy a plynatosti
• unikátní kombinace makrogolu, psyllia
a simetikonu

Doplněk stravy.* Obsahuje bakterie Lactobacillus rhamnosus GG
+ vitaminy B1, B2, B6 a zinek. Není určen k náhradě pestré stravy.
(1 tob. = 13,50 Kč)

TITANLAX TM je zdravotnický prostředek určený k léčbě chronické
nebo akutní zácpy nebo zácpy související se syndromem dráždivého
tračníku. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném
používání.*

KLOKAN

60 + 60 tablet NAVÍC

217 Kč

169

Kč
Lék Procto-Glyvenol®
k lokální léčbě vnitřních a vnějších
hemoroidů:
◆ ulevuje od bolesti a svědění
◆ zmírňuje zánět
◆ zlepšuje vlastnosti cévní stěny
Nyní za akční cenu i Procto-Glyvenol® čípky 10 ks
a Procto-Glyvenol® Soft 30 ks (vlhčené ubrousky).
Procto-Glyvenol® 50 mg/g + 20 mg/g rektální krém. Procto-Glyvenol® 400 mg/
40 mg čípky. Volně prodejné léky k rektálnímu podání. Před použitím si
přečtěte příbalovou informaci. Procto-Glyvenol® Soft (kosmetický přípravek).

NIQUITIN

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

559 Kč

499 Kč

379 Kč

329 Kč

220 Kč

189 Kč

Trojí síla kolagenu v limitované edici 1+1 NAVÍC
na 4 měsíce užívání!
• tři druhy kolagenu pro pohybový aparát
(kolagen typu I, kolagen typu II a nativní kolagen)

ˇ

Obsahuje vitamin C, který přispívá k tvorbě kolagenu pro správnou
činnost kloubních chrupavek a kostí . Doplněk stravy.* (1 tab = 2,74 Kč)

Zvol si
tu správnou
formu a odvykej
s Nicorette !

DR.THEISS SCHWEDEN
BITTER
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Udělej něco neobyčejného!

500 ml
NOVINKA

549 Kč

479 Kč

Kombinovaná terapie zvýší šanci přestat kouřit
• 24 hodinová kontrola při odvykání kouření,
zmírňují abstinenční příznaky
• náplasti přípravku NiQuitin Clear se mohou
používat buď samostatně, nebo v kombinaci
s orálními formami přípravku
V akci také další druhy Niquitin.

Určeno pro zmírnění abstinenčních příznaků u silných kuřáků.
Transdermální náplast - lék na vnější užití. Pastilky a žvýkačky
– léky k užití v ústní dutině. Obsahují nikotin. Před použitím si
pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

763 Kč

699 Kč

638 Kč
858 Kč

749 Kč

569 Kč

V AKCI TAKÉ DALŠÍ PŘÍPRAVKY NICORETTE®.
Reklama na léčivý přípravek. Lisované pastilky Nicorette® Mint 4 mg, Orální
sprej, roztok Nicorette® Spray 1 mg/dávka a Léčivá žvýkací guma Nicorette®
Icemint Gum 4 mg obsahují nikotin a jsou k orálnímu podání. Před použitím si
pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci. CZ-NI-2200130

599 Kč

499 Kč
• směs 12 léčivých bylin s přirozeně se vyskytujícím
obsahem hořčin - pro lepší pocit po jídle
Doplněk stravy.* (100 ml = 99,80 Kč)

CELASKON® 250 MG
TABLETY

ASCORVITA MAX

30 tablet

100 tablet

SUPRADYN CoQ10
ENERGY

60 + 30 tablet NAVÍC

139 Kč

109 Kč
• podporuje odolnost organizmu při chřipce
a nachlazení
• zvýšená potřeba užívání např. také v dětství během
růstu, v těhotenství, při kojení, sportu, namáhavé
práci, po úrazech nebo u kuřáků
• podpořte svoji imunitu pravidelným užíváním
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje acidum ascorbicum.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.*

MAGNESII LACTICI

100 tablet

199 Kč

159 Kč

567 Kč

• vitamin C 1000 mg
s dvoufázovým uvolňováním,
vitamin D3 2000 IU a zinek 10 mg
k účinné podpoře vaší imunity
Doplněk stravy.* (1 tab. = 5,30 Kč)

MAXIMAG HOŘČÍK

375 mg + vitamin B6, 50 tobolek

479 Kč

• měsíc užívání NAVÍC!
• komplexní multivitamin s koenzymem Q10
na podporu vaší imunity a energie1

Doplněk stravy. 1Vitamin C přispívá k normální funkci imunitního
systému a ke snížení míry únavy a vyčerpání. LMR CH-20220708-74
(1 tab. = 5,32 Kč)

DETRITIN VITAMIN D3
2000 IU
60 měkkých tobolek

159 Kč

129 Kč
• obsahuje 500 mg laktátu hořčíku pro lepší
vstřebávání
• čistý organický hořčík bez příměsí
• vhodný pro těhotné a kojící

Lék s účinnou látkou magnesii lactas dihydricus k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.*

TEREZIA REISHI BIO

60 kapslí

149 Kč

119 Kč

181 Kč

149 Kč

• obsahuje doporučenou denní dávku hořčíku
375 mg a vitamin B6 v 1 tabletě - hořčík přispívá
ke zmírnění únavy a vyčerpání
V akci také další druhy MaxiMag.

• síla slunce v každé tobolce - doplňuje vitamin D3
V akci také další druhy Detritin.

TEREZIA HLÍVA
ÚSTŘIČNÁ

WALMARK OMEGA-3
FORTE RYBÍ OLEJ

Doplněk stravy.* (1 tob. = 2,38 Kč)

+ lactobacily 60 + 60 kapslí NAVÍC

Doplněk stravy.* (1 tob. = 2,48 Kč)

1000 mg, 130 + 65 tobolek NAVÍC

VÝHO
D
BALE NÉ
NÍ
344 Kč
437 Kč

496 Kč

399 Kč

399 Kč
• reishi podporuje obranyschopnost organismu
a oběhovou soustavu
• s deklarovaným obsahem betaglukanů
• 100% reishi v kvalitě bio bez konzervantů
V akci také TEREZIA Reishi BIO,
120 kapslí za 659 Kč.
Doplňky stravy.* (1 kaps. = 6,65 Kč, 5,49 Kč)

VÝHO
D
BALE NÉ
NÍ

• nejsilnější hlíva na trhu1
• hlíva z českých pěstíren
• šípek podporuje imunitní systém
• bez konzervačních látek

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

319 Kč
• vysoká dávka omega-3 pro zdravé srdce,
mozek a zrak
• EPA a DHA přispívají k normální funkci srdce
• DHA přispívá k normální funkci mozku a zraku
V akci také Walmark Omega-3 FORTE rybí olej
1000 mg OCEAN EDITION 120 + 60 tobolek NAVÍC
za 269 Kč.
Doplňky stravy. Příznivého účinku je dosaženo při denním příjmu
250 mg DHA a 250 mg DHA a EPA. (1 tob. = 1,64 Kč, 1,49 Kč)

SUDOCREM
MULTI-EXPERT

VIBOVIT IMUNITY

50 ks

GLUKÁNEK

sirup pro děti, 150 ml

125 g

167 Kč

149 Kč

195 Kč

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

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

159 Kč
• želé multivitaminy pro děti s příchutí černého
bezu obsahující komplex 11 vitaminů a minerálů
• s vysokým obsahem vitaminů D a C
V akci také další druhy.
Doplňky stravy.* (1 ks. = 3,18 Kč)

PREVENTAN KOMPLEX
D3 1000 IU

120 tablet

Virus není
bakterie
Věděli jste, že proti
virovým nákazám, jako
jsou běžné nachlazení,
bolest v krku či chřipka

NEJSOU antibiotika
účinná?
Alphega lékárníci
vám mohou doporučit
vhodné přípravky
nejen k prevenci, ale i ke
zvládnutí samoléčby při
virové nákaze.

BUĎME
ZODPOVĚDNÍ
A UŽÍVEJME
ANTIBIOTIKA
S ROZUMEM.

241 Kč

189 Kč
• sirup pro děti od 1 roku
s příjemnou pomerančovou příchutí
• obsahuje kvasničný betaglukan s garancí čistoty
min. 80% v množství 10 mg v jedné dávce
(3 ml sirupu)
Doplněk stravy.* (100 ml = 126 Kč)

OCUVITE LUTEIN
FORTE

60 + 30 tablet NAVÍC

633 Kč

499 Kč
• dlouhodobá podpora imunity s českou
patentovanou ochranou ProteQuine® a komplexem
vitaminů C, D a zinku
• působí již při rozpouštění v ústech
Doplněk stravy. Vitamin C přispívá k normální funkci imunitního systému.
(1 tab. = 4,16 Kč)

539 Kč

439 Kč
• pro váš ostrý zrak s unikátní formou luteinu
s postupným uvolňováním
Doplněk stravy.* (1 tab. = 4,88 Kč)

Navštivte jednu z našich více než 310 Alphega lékáren i ve vašem městě.
Albrechtice, Aš, Babice, Bánov, Benešov u Prahy, Bezdružice, Bílina, Blatná, Blatnice pod Svatým Antonínkem, Blovice, Borohrádek, Borovany,
Boskovice, Brno, Brno-Černovice, Brušperk, Březnice, Březová u Sokolova, Břidličná, Bystřice pod Hostýnem, Cvikov, Čáslav, Červená Voda, České
Budějovice, Desná, Děčín, Dolní Lutyně, Dolní Poustevna, Dubí, Duchcov, Františkovy Lázně, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, Frýdlant, Fryšták,
Háj ve Slezku, Hať, Havířov, Havlíčkův Brod, 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, Chuchelná,
Jablonec nad Nisou, Ivančice, Jablunkov, Jaroměř, Javorník, Jičín, Jihlava, Jílovéu Prahy, Kadaň, Karviná-Hranice, Kašperské Hory, Kdyně - Domažlice,
Kladno, Klášterec nad Ohří, Klatovy, Klecany, Klenčí, Klenčí pod Čerchovem, Klobouky u Brna, Kobeřice, Kojetín, Kolín, Konice, Kostelec nad Orlicí,
Kouřim, Králův Dvůr, Kroměříž, Krupka, Kutná Hora, Kvasice, Kynšperk nad Ohří, Lanškroun, Lanžhot, Lázně Bohdaneč, Liberec, Lipník nad Bečvou,
Litoměřice, Louny, Lovosice, Ludgeřovice, Luže, Meziboří, Mikulov, Mirotice, Mladá Boleslav, Moravská Nová ves, Moravský Písek, 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, 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, Rosice, Roudnice nad Labem, Rousínov, Roztoky, Rožnov pod Radhoštěm, Rumburk,
Sezimovo Ústí, Skuteč, Slavkov u Brna, Slušovice, Sokolov, Strážnice, Sušice, Staňkov, Svitavy, Šluknov, Šternberk, Štíty, Šumperk, Švihov, Tábor, Teplice,
Třebíč, Třemošnice, Třinec, Týnec nad Sázavou, Uherské Hradiště, Ústí
nad Labem, Ústí nad Orlicí, Úštěk, Úvaly, Valašské Klobouky, Varnsdorf,
Velká Bíteš, Velká nad Veličkou, Velké Albrechtice, VelkéKarlovice, Velké
Opatovice, Veselínad Lužnicí, Veselí nad Moravou, Vlašim, Volary, VrdyBučice, Vrané nad Vltavou, Zábřeh, Zašová, Zbraslavice, Zdice, Žďár nad
Sázavou, Zlín, Znojmo, Zruč nad Sázavou, Zubří, Žamberk, Židlochovice,
Žulová.

Seznam lékáren naleznete na

www.alphega.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.
Aktuální seznam lékáren na www.alphega.cz. Tato nabídka platí od 1. 11. do 30. 11. 2022 včetně nebo do vyprodání zásob či vydání dárků.

