
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.

V nabídce také Voltaren Rapid 25  mg měkké 
tobolky, 20 tobolek za 129 Kč.

Voltaren Forte 
20 mg/g gel, 100 g

Nyní ve výhodné 
nabídce

299 Kč

www.alphega.cz

Alphega nabídka platná od 1. 1. do 31. 1. 2023

• vitaminy a rakytník na podporu imunity
• skvělá chuť díky obsahu ovocné šťávy
• bez konzervantů
V nabídce také další druhy Rakytníčků.
Doplněk stravy.* (1 žel. = 2,84 Kč)

BIOPRON 9 PREMIUM
30 tobolek

PREVENTAN ® CLASIC
90 tablet

•  70 % imunitních buněk se nachází ve střevech,  
a proto je vhodné o ně pečovat

•  doplňuje střevní mikrobiotu probiotiky  
a prebiotiky

Doplněk stravy.* (1 tob. = 8,97 Kč)

•  dlouhodobá podpora imunity s českou  
patentovanou látkou ProteQuine®  
a vitaminem C

•  působí již při rozpouštění v ústech
Doplněk stravy. Vitamin C přispívá k normální funkci  
imunitního systému.* (1 tab. = 4,43 Kč)

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

vykašlávání
V nabídce také Stoptussin, sirup 180 ml 
za 159 Kč.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci. 
Stoptussin, perorální kapky, roztok; Stoptussin, sirup jsou léčivé 
přípravky k vnitřnímu užití.* 

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

V nabídce také NUROFEN Rapid 400 mg 
20 měkkých tobolek za 99 Kč.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.
Léky k vnitřnímu užití. Obsahují ibuprofen.*

STOPTUSSIN 
kapky, 50 ml

NUROFEN RAPID 
400 mg, 30 měkkých tobolek

159 Kč
119 Kč

Vykročte do 
nového roku 
zdravě se silnou 
imunitou

269 Kč 399 Kč
199 Kč

RAKYTNÍČEK
multivitaminové želatinky s rakytníkem 
70 ks



MUCOSOLVAN® 
PRO DOSPĚLÉ 
30 mg/5 ml sirup
100 ml

PHYSIOMER GENTLE 
JET&SPRAY
135 ml

• ulehčuje vykašlávání 
• uvolňuje zahlenění
• zmírňuje kašel
• bez cukru a alkoholu
• jahodová příchuť
V nabídce také další přípravky Mucosolvan®.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci. 
Mucosolvan® pro dospělé je volně prodejný lék k vnitřnímu užití. 
Obsahuje ambroxoli hydrochloridum.*

•  čistí nosní sliznici  
a pomáhá tak odstraňovat viry a bakterie

•  zvlhčuje a regeneruje nosní sliznici
•  100% přírodní, bezpečný pro každodenní použití
V nabídce také další přípravky Physiomer.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci. 
Zdravotnický prostředek.*

•  trojí účinek: protizánětlivý,  
analgetický a antiseptický

• snižuje bolest, zarudnutí a otok v krku
V nabídce také Septabene Eukalyptus 3 mg/1 mg,  
16 pastilek za 129 Kč a Septabene, orální sprej 30 ml  
za 149 Kč
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci. 
Léky k orálnímu užití.*

SEPTABENE CITRON  
A BEZOVÝ KVĚT 
3 mg/1 mg, 16 pastilek

•  sprej s třešňovou  
příchutí působí přímo  
v místě zánětu

•  ulevuje od akutní bolesti v krku,  
zmenšuje otok a tím zmírňuje bolestivé polykání

•  bez cukru, pro dospělé od 18 let
V nabídce také Orocalm 1,5 mg/ml, sprej,  
30 ml za 149 Kč.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.
Léčivé přípravky s léčivou látkou benzydamin-hydrochlorid 
k místnímu užití v ústech a v krku.*

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

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

OROCALM FORTE 
3 mg/ml, sprej, 15 ml

NEO-ANGIN BEZ 
CUKRU
24 tablet

•  léčí zánět průdušek, běžné nachlazení, rozpouští 
hustý hlen a tím usnadňuje vykašlávání

•  léčivá látka z eukalyptu s protizánětlivým  
účinkem

V nabídce také Soledum 100 mg, 
20 měkkých tobolek za 145 Kč.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci. 
Léčivé přípravky s léčivou látkou cineolum k vnitřnímu užití.*

•  mořská voda s mědí  
na infekční bakteriální rýmu

•  bez omezení věku i pro těhotné  
a kojící ženy, pro dlouhodobé použití

V nabídce také Stérimar Na ucpaný nos 50 ml 
za 219 Kč nebo Stérimar Baby Na ucpaný nos 50 ml 
za 219 Kč.
Pozorně si přečtěte návod k použití na obalu přípravku. 
Zdravotnické prostředky, CE 0459.*

SOLEDUM 200 MG
20 měkkých tobolek

STÉRIMAR CU 
NOS NÁCHYLNÝ 
K INFEKCI
50 ml

Přestaňte kýchat, začněte volně dýchat
Kýchá celá rodina

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-2200131

Nasivin® Sensitive 0,5 mg/ml nosní sprej, roztok je lék k nosnímu 
podání s léčivou látkou oxymetazolin-hydrochlorid. Vhodný pro děti 
od 6 let, dospívající a dospělé. Čtěte pečlivě příbalovou informaci!
MAT-CZ-NASIVIN-21-000022
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COLDREX HORKÝ 
NÁPOJ CITRON 
S MEDEM
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 nabídce také další druhy COLDREX.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci. 
Lék k vnitřnímu užití.*

SINECOD 50 mg
10 tablet

• jediný krém na léčbu oparů s dvojím složením 
•  zabraňuje množení viru, pomáhá léčit zánět  

a zastavit vznik puchýřků 
• zkracuje dobu hojení
V nabídce také Zovirax 50 mg/g, krém 2 g za 229 Kč.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Zovirax Duo 50 mg/g + 10 mg/g 
krém a Zovirax 50 mg/g krém (aciclovirum) jsou léky k vnějšímu použití.

ZOVIRAX DUO 
50 mg/g, krém 2 g

•  odstraňuje příznaky chřipky a nachlazení:  
horečka, ucpaný nos, bolest hlavy, bolest v krku                                                                                         

•  díky kofeinu působí také proti únavě a ospalosti
V nabídce také Paralen Grip® chřipka a kašel,  
24 tablet za 139 Kč.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci. 
Léky k vnitřnímu užití.*

PARALEN GRIP® 
CHŘIPKA A BOLEST 
24 tablet

•  proti suchému dráždivému kašli 
• tablety s prodlouženým uvolňováním 
• vhodné pro dospívající od 12 let a dospělé
V nabídce také Sinecod 1,5 mg/ml sirup, 
200 ml za 179 Kč. 
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci. 
Sinecod 50 mg tablety s prodlouženým uvolňováním a Sinecod 
1,5 mg/ml sirup jsou léky k vnitřnímu užití. 
Obsahují butamirati citras.*

ACC® LONG
600 mg, 20 šumivých tablet

•  léčí vlhký kašel
•  rychlý nástup účinku od 1. dne
•  rozpouští hlen a usnadňuje vykašlávání
•  navíc antioxidační účinek
V nabídce také ACC® 20 mg/ml sirup, 
100 ml za 129 Kč.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci. 
Léky k vnitřnímu užití s účinnou látkou acetylcystein.*

•  úleva při chřipkových onemocněních, od horečky, 
bolesti hlavy včetně migrény, zubů, šíje, zad

V nabídce také Brufen 400 mg, 30 tablet za 69 Kč.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci. 
Léčivé přípravky k vnitřnímu užití s léčivou látkou ibuprofen.*

BRUFEN 400 MG
100 tablet

139 Kč
139 Kč

179 Kč

199 Kč

269 Kč

199 Kč

UNIKÁTNÍ DVOJÍ 
SÍLA NA BOLEST 

HLAVY

OVĚŘENÁ
KLASIKA
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Ibalgin® Plus a Ibalgin® 400 mg jsou léky k vnitřnímu užití proti bolesti. Ibalgin® 400 mg 
obsahuje ibuprofenum. Pozorně čtěte příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo 
lékárníkem.
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Ibalgin® Plus Ibalgin® 400 mg

zklidní suchý kašel
uleví od vlhkého kašle
tradiční rostlinný léčivý přípravek

RODINNÉ
BALENÍ

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Stodal® je léčivý 
přípravek k vnitřnímu užití. Použití tohoto tradičního 

rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na 
zkušenosti z dlouhodobého použití.

NA VŠECHNY TYPY KAŠLE

200 ml

109 Kč 99 Kč

149 Kč

Pálí vás žáha? 
• Rennie přináší rychlou a efektivní úlevu 
•  vhodné pro těhotné a kojící při dodržení  

doporučovaného dávkování
V nabídce také Rennie®, 96 žvýkacích tablet za 219 Kč.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci. 
Rennie 680 mg/80 mg, žvýkací tablety je léčivý přípravek k vnitřnímu 
užití. CH-20220726-43*

RENNIE®
48 žvýkacích tablet  40.

začíná  
působit 
již od

vteřiny

139 Kč



•  osvědčená kombinace hořčíku a vitaminu B6
•  efektivní doplnění hořčíku na podporu psychiky, 

nervů a energie
V nabídce také Magne B6®, 100 tablet za 229 Kč.
Magne B6 Forte je doplněk stravy (1 tab.  = 3,38 Kč). Magne B6 je 
lék k vnitřnímu užití. Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou 
informaci. *

MAGNE B6® FORTE
50 ks

MAXIMAG HOŘČÍK
375 mg + B6, 70 tobolek, 40 % NAVÍC

•  obsahuje doporučenou denní dávka hořčíku  
375 mg a vitamin B6 v 1 tabletě

•  hořčík přispívá ke zmírnění únavy a vyčerpání
Doplněk stravy.*  (1 tob. = 1,84 Kč)

169 Kč

129 Kč

HYAL-DROP MULTI
oční kapky, 10 ml

•  účinná pomoc pro podrážděné a unavené oči
•  použitelnost 6 měsíců po otevření
•  bez konzervantů, vhodný i pro velmi citlivé oči
V nabídce také Artelac TripleAction oční kapky, 
10 ml za 279 Kč.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.
Zdravotnické prostředky.* ČNO 0483

• vysoce aktivní enzymatické složení
• originální receptura od výrobce Wobenzymu1

• jednoduché užívání - pouze 3 tobolky denně
V nabídce také Wobecare Enzym, 90 tobolek  
za 2.249 Kč. 
Doplňky stravy.*  (1tob. = 27,76 Kč / 24,99 Kč) 
1Wobenzym je lék k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. 

WOBECARE 
ENZYM
45 tobolek

•  nová verze oblíbené  
bylinné ústní vody Originál

•  obsahuje vyšší koncentraci  
extraktu ze 7 bylin v kombinaci s fluoridy

•  díky tomu působí antisepticky a preventivně proti 
vzniku zubního kazu

•  svěží bylinná chuť
•  vhodná pro dásně se sklonem k zánětů
V nabídce také další přípravky Herbadent.
Dentální hygiena.

HERBADENT
FORTE
bylinná ústní voda 
400 ml

Seznam lékáren naleznete na
www.alphega.cz

Navštivte jednu z našich více než 320 Alphega lékáren i ve vašem městě.
Albrechtice, Aš, Babice, Bánov, Benešov u Prahy, Bezdružice, Bílina, Blatná, Blatnice pod Svatým Antonínkem, 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, Hostivice, 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, 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, Vrdy-
Bučice, Vrané nad Vltavou, Zábřeh, Zašová, Zbraslavice, Zdice, Žďár nad 
Sázavou, Zlín, Znojmo, Zruč nad Sázavou, Zubří, Žamberk, Židlochovice, 
Žulová.

Máte dost 
vitaminu C?

Vitamin C s lipozomálním vstřebáváním

Testovací proužky součástí balení
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V nnaabbííddccee také další 
přípravky Lipo C Askor

699 699 KčKč
(1 kaps. = 5,83 Kč)(1 kaps. = 5,83 Kč) 299 299 KčKč

(110 ml = 271,82 Kč)(110 ml = 271,82 Kč)

209 Kč
169 Kč

1.249 Kč

*Tato nabídka platí od 1.1. do 31.1. 2023 včetně nebo do vyprodání skladových zásob či vydání dárků. U léčivých přípravků si vždy pečlivě prostudujte příbalový leták. 
U zdravotnických prostředků a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro vždy pečlivě prostudujte návod k použití. Účinky a způsob použití léků, léčivých přípravků, 
zdravotních prostředků a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro konzultujte s lékařem nebo lékárníkem. Užívejte léčivé přípravky pouze tehdy, pokud pociťujete 
příznaky, pro které jsou určeny, a po konzultaci s lékařem nebo lékárníkem. Tato nabídka neobsahuje žádné léčivé přípravky, jejichž výdej je omezen na lékařský předpis 
(recept). Účelem tohoto materiálu není zvýšení spotřeby, výdeje ani předepisování léčivých přípravků či zdravotních prostředků. Nenabádáme vás k nevhodnému, 
nepřiměřenému nebo neopodstatněnému užívání léků, léčivých přípravků a zdravotních prostředků. Doplňky stravy nenahrazují pestrou stravu ani zdravý životní styl, 
nenahrazují ani jiné lékařské terapie nebo medikace. Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Ceny u jednotlivých přípravků jsou ceny 
maximální, na jednotlivých lékárnách může být přípravek nabízen k prodeji za cenu nižší. V některých lékárnách je zboží k dostání pouze na objednávku, informujte se 
ve své lékárně o dostupnosti. Aktuální seznam lékáren na www.alphega.cz. Případné změny a tiskové chyby jsou vyhrazeny.

•  natahovací absorpční kalhotky  
TENA Pants jsou praktickým řešením 
pro osoby se střední až těžkou  
inkontinencí

•  jsou vhodné zejména pro mobilní  
a částečně mobilní osoby

V nabídce také TENA Lady Slim Ultra 
Mini 1 + 50 % NAVÍC za 119 Kč.
Zdravotnické prostředky. ČNO 0483

TENA PANTS 
NORMAL M
18 ks

359 Kč


