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www.alphega.cz

Alphega nabídka platná od 1. 2. do 28. 2. 2023

•  vitamin D3 pro správné fungování imunitního 
systému, k udržení správné funkce svalů  
a kostí, podporu vstřebávání vápníku v těle

• vhodný pro těhotné i kojící ženy
• bez lepku a bez laktózy
Doplněk stravy.* (1 tob. = 2,65 Kč)

TEREZIA HLÍVA 
ÚSTŘIČNÁ
s rakytníkovým olejem 60 + 60 kapslí

ESSENTIALE®
300 mg tvrdé tobolky, 100 ks

•  hlíva s deklarovaným obsahem betaglukanů
•  rakytník podporuje imunitu
•  bez konzervačních látek
V nabídce také TEREZIA Hlíva ústřičná  
s rakytníkovým olejem, 100 + 100 kapslí za  
599 Kč nebo 30 + 30 kapslí za 209 Kč. 
Doplňky stravy.* (1 kaps. = 3,33 Kč, 3,00 Kč, 3,48 Kč)

 Essentiale® obsahuje esenciální fosfolipidy se 
třemi mechanizmy podpory funkce jater:
• urychluje obnovu jaterních buněk
• zlepšuje jejich funkci 
• podporuje jejich regeneraci
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci. 
Pro dospělé a dospívající od 12 let (o hmotnosti cca. 43 kg).
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje phospholipida sojae praeparata. 

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

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci. 
Olfen Neo Forte je léčivý přípravek k zevnímu použití. Obsahuje 
účinnou látku diclofenacum diethylaminum.*

OLFEN NEO FORTE 
20 mg/g gel, 150 g

319 Kč 89 Kč

Bolest: 
Varovný signál 
a nejzáhadnější 
zdravotní obtíž 
populace

329 Kč

VIGANTOLVIT® D3 
2000 I.U.
60 tobolek

VÝHODNÉBALENÍ!

399 Kč 159 Kč

Jak nepříjemnému pocitu spolehlivě předejít vám poradíme 
v Alphega lékárnách nebo na Alphega.cz/blog

•  tradiční rostlinný léčivý přípravek pro podpůrnou 
léčbu při kašli – usnadňuje vykašlávání  
a je vhodný i pro naše nejmenší!

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*Lék k vnitřnímu užití. 
Obsahuje hustý extrakt z břečťanového listu. 
Správné použití konzultujte se svým lékařem či lékárníkem. 

HEDELIX SIRUP
100 ml

129 Kč



• ulehčuje vykašlávání 
• uvolňuje zahlenění
• zmírňuje kašel
• bez cukru a alkoholu
• jahodová příchuť
V nabídce také 
MUCOSOLVAN® JUNIOR sirup  
15 mg / 5 ml, 100 ml za 119 Kč a MUCOSOLVAN®  
LONG EFFECT Tvrdé tobolky s prodlouženým  
uvolňováním, 20 ks za 159 Kč.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci. 
Léky k vnitřnímu užití. Obsahují ambroxoli hydrochloridum.*

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

•  léčí vlhký kašel
• rychlý nástup účinku od 1. dne
• rozpouští hlen, usnadňuje vykašlávání
• navíc antioxidační účinek
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.
Lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou acetylcystein.*

•  osvědčený přípravek  
na vlhký kašel účinně  
rozpouští hlen a usnadňuje vykašlávání

•  sirup vhodný i pro děti
V nabídce také Ambrobene 30 mg, 20 tablet  
k užití u dětí od 5 let a dospělých za 59 Kč.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.
Ambrobene, sirup; Ambrobene, tablety jsou léčivé přípravky  
k vnitřnímu užití. Obsahují účinnou látku ambroxoli hydrochloridum.*

ACC® LONG
600 mg, 10 šumivých tablet

AMBROBENE
15 mg / 5 ml
sirup,100 ml

•  sirup na všechny druhy  
kašle spojené s nachlazením  

• zmírňuje suchý dráždivý i průduškový kašel 
• rychlá úleva
V nabídce také další přípravky Tussirex.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci. 
Zdravotnický prostředek.*

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

•  osvěží vůní máty a eukalyptu
•  pro dospělé a děti od 6 let
Pozorně si přečtěte návod k použití na obalu přípravku. 
Lék k nosnímu použití. Obsahuje tramazolini hydrochloridum.*

TUSSIREX SIRUP
120 ml

MUCONASAL PLUS
nosní sprej, roztok, 10 ml

V nabídce také 
LEVOPRONT kapky 15 ml s příchutí lesního ovoce za 139 Kč
a LEVOPRONT 60 mg tablety za 139 Kč.

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

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

139 Kč
239 Kč

Lék na vlhký kašel, rýmu 
a zánět dutin

Ředí hlen, působí proti 
bakteriím

Včasné nasazení může 
předejít užívání antibiotik

S pomerančovou příchutí

LEVOPRONT ERDOMED 225 mg

Lék na suchý kašel

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

Nepotlačuje očistu dýchacích cest

Sirup s třešňovou příchutí

Při tlumení kašle působí přímo v dýchacích 

granule pro perorální suspenzi

Zvlhčuje 
nosní sliznici

Účinkuje již
od 5 minut

Přestaňte kýchat, začněte volně dýchat
Kýchá celá rodina

Reklama na léčivý přípravek. Nosní sprej, roztok OLYNTH® HA 1 mg/ml, OLYNTH® 

1 mg/ml obsahuje xylometazolin-hydrochlorid. Jsou určeny k podání do nosu. 
Před použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci. CZ-OL-2200139

10%

Nabídka platí od 1. 2. 2023 do 28. 2. 2023
Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml nosní sprej, roztok je léčivý přípravek 
k nosnímu podání, obsahuje léčivou látku oxymetazolin-hydrochlorid. Vhodný 
pro dospělé a děti od 6 let. Přečtěte si pozorně příbalovou informaci!
MAT-CZ-VICKS-21-000002
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99 Kč

139 Kč

139 Kč

159 Kč

99 Kč

99 Kč

79 Kč

109 Kč



■  Snadno rozpustné růžové měkké tobolky
■  Při bolesti hlavy, zad, svalů, kloubů
      a menstruační bolesti.
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Nabídka platí od 1. 2. 2023 do 28. 2. 2023 nebo do vyčerpání zásob.

Ibalgin® Rapidcaps 400 mg měkké tobolky je lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofenum.
Pozorně čtěte příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Ibalgin® Rapidcaps
+ NAVÍC pouzdro na blistr

Praktické 
pouzdro 
na blistr 

ZDARMA!

ATARALGIN
50 tablet

Kombinace tří látek: paracetamol, 
guaifenesin, kofein: 
•  snižuje horečku a příznaky při akutních  

infekčních stavech
• tlumí bolest hlavy, krční páteře a zad
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci. 
Lék k vnitřnímu užití.*

GS VITAMIN C 1000
SE ŠÍPKY
100 + 20 tablet NAVÍC

•  odstraňuje příznaky  
chřipky a nachlazení

•  díky paracetamolu snižuje horečku,  
odstraňuje bolest hlavy, bolest v krku

•  s přídavkem léčivých látek na uvolnění  
ucpaného nosu a odkašlávání

V nabídce také Coldrex MAXGrip Citron a  
Coldrex MAXGrip Lesní ovoce, 10 sáčků za 199 Kč.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci. 
Léky k vnitřnímu užití.*

COLDREX TABLETY 
24 tablet

•  s přírodní silou šípků  
v TIME-RELEASE tabletě s postupným uvolňováním

• vitamin C podporuje imunitu a snižuje únavu
V nabídce také GS Vitamin C 500 se šípky,  
100 + 20 tablet NAVÍC za 199 Kč.
Doplňky stravy.* (1 tab. = 2,24 Kč, 1,66 Kč)

SUPRADYN CoQ10 
ENERGY
60 + 30 tablet NAVÍC

•  komplexní multivitamin s koenzymem Q10  
na podporu vaší imunity a energie1

V nabídce také Supradyn CoQ10 Energy,  
30 šumivých tablet za 339 Kč. 
Supradyn CoQ10 energy je doplněk stravy. 1Vitamin C přispívá  
k normální funkci imunitního systému a ke snížení míry únavy  
a vyčerpání.* (1 tab. = 5,54 Kč, 11,30 Kč) LMR CH-20220708-74.

Máte dost 
vitaminu C?

Vitamin C s lipozomálním vstřebáváním
Testovací proužky součástí balení

do
pl

ně
k 

st
ra

vy

V nabídce také další přípravky 
Lipo C Askor

ZN
ÁT

E 

Z T
V

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

•  nezpůsobuje ospalost
•  bez umělých barviv
V nabídce také PARALEN GRIP® horký nápoj,  
pomeranč a zázvor nebo šípek a echinacea,  
12 sáčků za 169 Kč.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci. 
Léčivé přípravky k vnitřnímu užití s léčivou látkou ibuprofen.*

PARALEN GRIP®
horký nápoj, citrón 12 sáčků

149 Kč 169 Kč
139 Kč

179 Kč

PREVENTIVNĚ
1 TUBA TÝDNĚ

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Oscillococcinum® je 
homeopaacký léčivý přípravek k vnitřnímu užii, užívaný 
tradičně v homeopaai k prevenci a léčbě chřipkových stavů. 
Obsahuje Anas barbariae, hepaas et cordis extractum 200 K.

199 Kč

549 Kč

•  unikátní trojkombinace  
vitaminů, minerálů  
a extraktu z černého  
bezu pro podporu  
imunitního systému1 

V nabídce také Centrum pro muže, 30 tablet  
nebo Centrum pro ženy, 30 tablet za 299 Kč.
1Centrum Imunita obsahuje vitaminy C,D a A, minerály zinek  
a selen a extrakt z plodu černého bezu, které podporují  
normální funkci imunitního systému. 
Doplňky stravy.* (1 kaps. = 4,82 Kč, 1 tab. = 9,97 Kč)

CENTRUM IMUNITA 
s extraktem z černého bezu
60 měkkých kapslí

289 Kč

VÝHODNÉBALENÍ!

269 Kč

729 729 KčKč
(1 kaps. = 6,08 Kč)(1 kaps. = 6,08 Kč) 299 299 KčKč

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

Měsíc užívání NAVÍC! 

499 Kč



MÖLLER'S OMEGA 3 
CITRON 
250 ml

LINEX® FORTE
28 tobolek

•  rybí olej z norské  
přírody s tradicí od roku 1854

•  bohatý zdroj Omega 3 mastných kyselin EPA a DHA
•  zdroj vitaminu A, D a E. Skvělá citronová příchuť
V nabídce také další přípravky Möller's Omega 3.
Doplněk stravy.* (100 ml = 119,60 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. Není určen k náhradě pestré 
stravy.* Doplněk stravy.* (1 tob.  = 9,25 Kč)

•  želatinové tobolky s protizánětlivým účinkem  
pro rychlou úlevu od bolesti zad či poúrazové  
bolesti svalů a kloubů

V nabídce také Voltaren 140 mg léčivá náplast, 5 ks za 
329 Kč a VoltaTherm Hřejivá náplast, 5 ks za 289 Kč.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. 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. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném 
používání zdravotnických prostředků. Hřejivé náplasti VoltaTherm jsou 
zdravotnické prostředky určené na úlevu od bolesti zad.

VOLTAREN RAPID
25 mg, 20 měkkých tobolek

•  2x SILNĚJŠÍ složení s jedinečnými  
přírodními kolageny

•  vitamin C pro správnou tvorbu kolagenu  
v kloubních chrupavkách

Doplněk stravy.* (1 kaps. = 6,65 Kč)

•  pro podporu tvorby  
kostí a zubů

•  vitamin D3 reguluje  
metabolismus vápníku a podporuje imunitu

•  kapky pro děti již od narození
V nabídce také TEREZIA VITAMIN D3 1000 IU,  
30 tobolek za 59 Kč nebo 90 tobolek za 99 Kč. 
Doplněk stravy.* (100 ml = 1.790 Kč / 1 tob. = 1,97 Kč, 1,10 Kč)

•  pro péči o prostatu, potenci a vitalitu
•  slivoň africká k podpoře zdraví prostaty,  

maca k podpoře sexuálního zdraví a sibiřský 
ženšen k podpoře vitality

Doplněk stravy.* (1 kaps. = 7,21 Kč)

CEMIO KAMZÍK
60 kapslí

TEREZIA VITAMIN D3 
400 IU
kapky, 10 ml

CEMIO RED3
90 kapslí

•  síla slunce v každé tobolce  
- doplňuje vitamin D

Doplněk stravy.* (1 tob. = 2,48 Kč)

•  s vitaminem C a zinkem, které přispívají  
k normální funkci imunitního systému

•  obsahují extrakt z echinacey a jitrocele, které  
mají zklidňující účinek na hrdlo a hlasivky,  
a extrakt z černého bezu, který podporuje  
obranyschopnost organismu

V nabídce také StrepHerbal Propolis a Rakytník  
nebo StrepHerbal Junior, 24 pastilek za 169 Kč.
Doplňky stravy se sladidly.* (1 past. = 7,04 Kč)

DETRITIN VITAMIN 
D3 2000 IU
60 měkkých tobolek

STREPHERBAL 
ČERNÝ BEZ 
A ECHINACEA 
24 pastilek

Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití 
a informace, které se vztahují k bezpečnému používání.

BOLESTI BŘICHA, NADÝMÁNÍ, PRŮJEM 
A/NEBO ZÁCPA?

PROIBS®

NA LÉČBU PŘÍZNAKŮ IBS
(SYNDROM DRÁŽDIVÉHO TRAČNÍKU)

NABÍDKA

000 Kč

ZN
ÁTE Z TV

399 Kč

179 Kč

135 Kč

149 Kč

169 Kč

299 Kč

259 Kč

519 Kč

NOVINKA!

649 Kč



FORFEMINA SLIM
60 kapslí

•  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. = 4,65 Kč)

NIZORAL
20 mg/g
šampon, 100 ml

Pro váš zdravý a posilující spánek
•  extra silná bylinná směs1 tradičně užívaná  

pro lepší komfort usínání 
•  oblíbený doplněk stravy na spaní
1Kozlík, chmel, mučenka, meduňka. Doplněk stravy.* 
(1 tab. = 7,95 Kč)

BARNY´S HYPNOX® 
FORTE 
20 tablet

•  bojuje proti příčině lupů   
•  zmírňuje svědění a zarudnutí pokožky hlavy 
•  prevence a léčba kožních infekcí způsobených 

kvasinkami nebo plísněmi
V nabídce také NIZORAL EXPERT šampon  
pro každodenní péči, 200 ml za 169 Kč.
Lék k vnějšímu užití. Obsahuje ketokonazol. Pečlivě čtěte příbalový 
leták. NIZORAL EXPERT šampon je kosmetický přípravek.*

HYLO COMOD
oční kapky
10 ml

•  oční kapky  
s hyaluronátem sodným 

•  bez konzervačních látek a fosfátů
•  použitelnost 6 měsíců po prvním otevření
•  pro lepší zvlhčení očního povrchu  

v důsledku poruch citlivosti, vyvolaných  
vlivy vnějšího prostředí

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

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

•  plně rozpustná tableta (nezanechává usazeniny)
• vysoce vstřebatelné (forma citrátu)
• zinek pro podporu imunity
• slazeno stévií, bez umělých sladidel
V nabídce také Magnesium B-Komplex RAPID,
20 šumivých tablet za 89 Kč.
Doplňky stravy.* (1 tab. = 4,45 Kč)

MAGNESIUM 
B-KOMPLEX IMMUNE
20 šumivých tablet

159 Kč

89 Kč

279 Kč

359 Kč

339 Kč

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Homeopaacký 
léčivý přípravek k vnitřnímu užii, užívaný tradičně v ho-
meopaai k léčbě úzkosa, emočního napěi a k léčbě 
lehkých poruch spánku. 

ZN
ÁTE Z TV

VYPADÁVÁNÍ VLASŮ?
• AŽ 28 000 NOVÝCH VLASŮ PO 3 MĚSÍCÍCH
• Omezuje vypadávání vlasů a urychluje jejich růst

REVALID®

REGROWTH
SERUM

REVALID®

STIMULATING 
SHAMPOO

REVALID®

REGROWTH
SERUM

STIMULATING 
REVALID
STIMULATING 
SHAMPOO

NABÍDKA

000 Kč

NABÍDKA

000 Kč

Zdvojnásobí šanci   
přestat kouřit*

*Smith 2009. Comparative effectiveness of 5 smoking cessation pharmacotherapies 
in primary clinics. Archives of internal medicine 169 (22), 2148-55.NiQuitin je lék na 
odvykání kouření. Transdermální náplast - lék na vnější užití. Pastilky – lék k užití v ústní 
dutině. Vyžaduje pevnou vůli. Obsahuje nikotin. Vždy si přečtěte příbalovou informaci. 

NABÍDKA

249 Kč

579 Kč

569 Kč

489 Kč

339 Kč

699 Kč

509 Kč



•  lék k urychlení hojení a obnovy pokožky na 
neinfikované drobné rány, u pacientů s atopickou 
dermatitidou

Volně prodejný lék na vnější použití. 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.*

INFADOLAN®
1600 IU/g + 300 IU/g mast
100 g

GLUKÁNEK+
sirup pro děti, 150 ml

•  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)

159 Kč 189 Kč
• prověřená ochrana pro miminka i maminky 
• pomáhá chránit zadeček před vznikem opruzenin  
• hydratuje a přirozeně regeneruje 
• bez barviv a parfemace 
• péče o prsní bradavky a suchou pokožku 
V nabídce také Bepanthen Baby, mast 30 g  
za 129 Kč.
Kosmetický přípravek. CH-20220209-119 

BEPANTHEN BABY
mast, 100 g

• pastilky s jahodovou příchutí pro děti od 4 let 
•  díky islandskému lišejníku ulevují od bolesti  

v krku
•  zklidňují podrážděné sliznice
•  působí antisepticky v ústní dutině
V nabídce také Junior-angin lízátka pro děti  
od 3 let, 8 ks za 149 Kč a Junior-angin sirup  
pro děti od 1 roku, 100 ml za 199 Kč.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci. 
Zdravotnické prostředky.*

JUNIOR-ANGIN  
PRO DĚTI
24 pastilek

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.

169 Kč

*Tato nabídka platí od 1. 2. do 28. 2. 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.

259 Kč

•  odstraní vši do 5 minut
•  chrání před opakovanou nákazou až 72 hodin  

díky obsahu faktoru na ochranu proti vším1

•  stačí 1 aplikace
•  bez silikonů, pro děti od 1 roku
V nabídce také další přípravky Paranit.
1Klinicky prokázaná 100% účinnost. Ochrana faktorem LPF a aktivita 
proti vším byla prokázána ex vivo. Zdravotnický prostředek. 
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

PARANIT EXTRA 
SILNÝ SPREJ 
100 ml

399 Kč 239 Kč

VITAL PROTEINS 
COLLAGEN 
PEPTIDES
284 g

•  kolagen pro mladistvý vzhled
• 20 g kolagenu na porci
• neochucený
V akci také další druhy Vital Proteins.
Doplněk stravy.* (100 g  = 189,79 Kč). 

539 Kč

Alphega nabídka platná od 1. 2. do 28. 2. 2023


