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189 Kč

120 g s aplikátorem k nanášení gelu

Voltaren Emulgel SPOFAPLAST MINI LÉKÁRNIČKA
mix náplastí, 20 ks

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

Lék na vnější použití. Obsahuje diclofenacum diethylaminum. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.* 

VÝHODNÉ 
BALENÍ!

89 Kč
107 Kč

149 Kč
176 Kč

30 + 10 kapslí NAVÍC

•   unikátní komplex  
9 odolných kmenů bakterií

•  21 miliard životaschopných mikroorganismů  
v denní dávce (2 kapsle)

• navíc selen pro podporu imunity
V akci také GS Laktobacily FORTE 21
60 + 20 kapslí NAVÍC za 339 Kč.
Doplňky stravy.* (1 tbl. = 4,98 Kč / 4,24 Kč)

GS Laktobacily FORTE 21 Imodium® Rapid 2 mg
6 tablet dispergovatelných v ústech

•   sada pěti typů náplastí: 
textilní / pro děti / na drobná poranění / 
pro citlivou pokožku / voděodolná 

+ DÁREK. Ke každé zakoupené krabičce 
SPOFAPLAST MINILÉKÁRNIČKA  pouzdro 
na náplasti ZDARMA.
Zdravotnické prostředky.* 

PANTHENOL Omega 10 %
chladivá pěna ve spreji
150 ml

•  pěna s ledovým efektem
V akci také Panthenol Omega tělové mléko 
Rakytník 9 % 250 ml za 149 Kč a Panthenol  
Omega tělové mléko Aloe Vera 9 % za 149 Kč.
Opalovací kosmetika.*

Hylak forte
perorální roztok
100 ml

•  obnovuje přirozené prostředí ve střevě, čímž 
přispívá k rychlé úpravě narušené mikrobiální 
rovnováhy

Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou  
informaci.* Nyní navíc Pampers Wipes 56 ks za 0,01 Kč.

•  okamžitě se rozpouští na jazyku  
a přináší rychlou úlevu

•  není nutné zapíjet vodou
•  má příjemné mátové aroma
•  k léčbě akutního a chronického průjmu
•  neovlivňuje přirozenou střevní mikroflóru
V akci také Imodium®, tvrdé tobolky 20 ks 
za 155 Kč.
Léčivé přípravky. Obsahují loperamid-hydrochlorid a jsou  
k perorálnímu podání. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

239 Kč
285 Kč

Prázdninová
nabídka Alphega 

lékárny
1.  7.  –  31.  8.  2018*

199 Kč
230  Kč

+DÁREK!
pouzdro na 

náplasti

45 Kč
54 Kč

Naše 

      TIPY 
na cestovní 

lékárničku!

TIP + vlhčené 
ubrousky 

Pampers 
wipes 56 ks

TIP

TIP
TIP

TIP



 

DIAMizin Gurmar
50 kapslí

•  přispívá k udržení normální  
hladiny cukru v krvi¹

•  prospěšný osobám s diabetickými  
příznaky i osobám s diabetem II. typu¹ 

•  snižuje chuť na sladkosti, čímž přispívá  
k redukci váhy¹

¹Gymnema sylvestre. Doplněk stravy.* (1 kps. = 3,98 Kč)

• zajišťuje extra silnou fixaci po dobu až 12  hodin 
• brání ulpívání zbytků jídla pod náhradou
• neobsahuje zinek
V akci také další druhy.
Zdravotnický prostředek. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

 

199 Kč
231 Kč

235 Kč
285 Kč

159 Kč
204 Kč

Zovirax Duo
 50 mg/g + 10 mg/g krém, 2 g

COREGA Original EXTRA SILNÝ
fixační krém, 40 g

769 Kč
820 Kč

99 Kč
124 Kč

Etrixenal 250 mg
20 tablet

•   úleva od akutní bolesti kloubů, svalů a šlach 
•   protizánětlivý účinek – zmírňuje bolest, zánět, 

zarudnutí a otok
•   snížené riziko kardiovaskulárních komplikací
•   komfortní dávkování - stačí i dvě tablety denně
V akci také Etrixenal 250 mg 10 tablet za 59 Kč  
a  Etrixenal 100 mg/g gel 100 g za 169 Kč. 
Etrixenal 250 mg tablety obsahují naproxen. Léky pro vnitřní použití. 
Etrixenal 100 mg/g gel obsahuje naproxen. Lék pro vnější použití. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Koenzym Q10
60 mg, 30 + 30 tobolek NAVÍC

•  kvalitní koenzym Q10 získaný přírodní cestou 
•  kOenzym Q10 se přirozeně vyskytuje v lidském 

těle, kde hraje jednu z klíčových rolí v získávání 
energie z potravy

Doplněk stravy.* (1 tob. = 3,98 Kč)

Cemio RED3
90 kapslí

•  nová generace péče o prostatu1, potenci2  
a vitalitu3

• tři účinky v jedné kapsli denně
•  klinicky ověřené složky v prvotřídní  

švýcarské kvalitě
V akci také Cemio RED3 60 kapslí za 459 Kč.
1slivoň africká, 2maca, 3sibiřský ženšen. Doplňky stravy.*
(1 kps. = 6,66 Kč / 7,65 Kč)

90 tablet

•  saw palmetto a kopřiva dvoudomá pomáhají 
udržet správnou funkci močového ústrojí  
a zdravou prostatu 

•  stačí jedna tableta denně
V akci také Prostenal FORTE 60 tablet za 399 Kč.
Doplňky stravy.* (1 tbl. = 6,10 Kč / 6,65 Kč)

Prostenal FORTE

Vaše lékárna je tady

Jediný krém na léčbu oparů s dvojím složením:
• zabraňuje množení viru
• pomáhá léčit zánět
•  klinicky prokazatelně pomáhá zastavit  

vznik puchýřků
• zkracuje dobu hojení
Lék k vnějšímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Reparil - Gel N
gel, 100 g

•  ošetřuje řadu drobných úrazů
•  pomáhá od bolesti a otoku,  

působí protizánětlivě a příjemně chladí
V akci také Reparil - Gel N 40 g za 85 Kč.
Léčivé přípravky k vnějšímu užití obsahující léčivé látky escin  
a diethylamin salicylát. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

599 Kč
709 Kč

549 Kč
709 Kč

Classic Gum 4 mg
léčivá žvýkací guma 
105 žvýkaček

V akci také další druhy.
Reklama na léčivé přípravky. Léčivá žvýkací guma obsahuje 
nikotin-rezinát a orální sprej, roztok, obsahuje nikotin.
K podání do úst. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Nicorette

VÝHODNÉ 
BALENÍ!

239 Kč
289 Kč

Nicorette® Spray
1 mg/dávka, 
orální sprej,
roztok, 2× 13,2 ml

NOVINKA

710 Kč

TIP
+DÁREK!

antibakteriální 
tablety 6 ks

95 Kč
105 Kč



ZNÁTE 
Z TV!

Panadol Extra Novum
500 mg, 30 tablet

•  působí při mírné až středně silné bolesti hlavy 
včetně migrény, bolesti zubů a při menstruaci 
a bolesti svalů, kloubů a v krku při onemocnění 
horních cest dýchacích

• objevuje se v krvi již do 10 minut 
Lék na vnitřní užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

119 Kč
150 Kč

109 Kč
145 Kč

259 Kč
295 Kč

115 Kč
143  Kč

159 Kč
199 Kč

Nalgesin S
40 tablet

www.alphega-lekarna.cz

•  lék na bolesti hlavy, zubů, zad, svalů, kloubů, 
menstruační bolesti, bolesti spojené  
s nachlazením

• rychlý nástup účinku
V akci také Nalgesin S 20 tablet za 109 Kč, 
se ZK za 99 Kč.
Léky k vnitřnímu užití. Obsahují sodnou sůl naproxenu.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

139 Kč
184 Kč

Loratadin ratiopharm
10 mg, 30 tablet

• k léčbě alergické rýmy a chronické kopřivky
Lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou loratadin.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Strepsils PLUS SPRAY 
20 ml

•  na silnou  
bolest v krku

•  účinkuje proti  
bakteriím, virům a kvasinkám

• anestetický účinek
•  rychlá aplikace
V akci také Strepsils PLUS 24 pastilek za 149 Kč.
Léky k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

100 tablet

Účinné analgetikum:
•  pomáhá při bolesti hlavy, zubů, zad, svalů, 

kloubů a menstruační bolesti
• snižuje horečku
• tlumí zánět
V akci také Ibalgin 400, 48 tablet za 69 Kč.
Léky s účinnou látkou Ibuprofenum. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Ibalgin 400 

•  kombinace probiotické kvasinky  
Saccharomyces Boulardii a laktobacilů

•  pro dospělé a děti již od ukončeného  
6. měsíce života

•  vhodný nejen na cesty
V akci také Biopron Forte 60 tobolek za 429 Kč.
Doplňky stravy.* (1 tob. = 8,63 Kč / 7,15 Kč)

Biopron Forte
30 tobolek 10 sáčků

•  k léčbě akutního a chronického průjmu  
různého původu u dospělých a dětí včetně 
kojenců

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje diosmektit. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Smecta®

 

85 Kč
105 Kč

Tantum Natura Lemon & Honey
15 gumových pastilek

•  pastilky na podrážděný krk s obsahem  
propolisu, vitaminu C a zinku 

•  vhodné pro děti od 3 let, těhotné a kojící ženy
•  vitamin C a zinek podporují funkci  

imunitního systému
V akci také Tantum Natura Orange & Honey  
15 gumových pastilek za 79 Kč.
Doplňky stravy.* ( 1 past. = 5,27 Kč)

79 Kč
99 Kč

Zákaznická karta
149 Kč

Espumisan®

40 mg, 100 měkkých tobolek

•  číslo 1 v ČR v léčbě příznaků zažívacích obtíží 
způsobených plyny

•  pro dospělé a děti od 6 let 
• lze užívat v těhotenství
V akci také Espumisan® 40 mg, 50 měkkých 
tobolek za 79 Kč.
Léky k vnitřnímu užití. Obsahují simetikon.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

149 Kč
179 Kč

TIP TIP

TIP

TIP



ZNÁTE 
Z TV!

&
*Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták, účinky a použití léků konzultujte s lékařem nebo 
lékárníkem, dávkování 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. Nenabádáme vás k nevhodnému, nepřiměřenému nebo neopodstatněnému užívání léků. 
Doplňky stravy nenahrazují pestrou stravu ani zdravý životní styl. Běžnou cenou se rozumí průměrná aktuální cena příslušného přípravku 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. Seznam lékáren na www.alphega-lekarna.cz. Nabídka platí od 1. 7. do 31. 8. 2018 nebo do vyprodání zásob či vydání dárků.

PSILO-BALSAM REPELENT PREDATOR FORTE

JEDNIČKA NA TRHU 
MEZI REPELENTY1

•  repelentní spray proti  
komárům a klíšťatům

• zvýšený obsah účinných látek
• vhodné pro děti od 2 let
• aplikace na pokožku i oděv
• doba účinnosti 4-6 hodin
V akci také další druhy. 
1V lékárnách (zdroj IMS data report 2017) 
Repelent. Pečlivě čtěte obalovou informaci.*

gel, 20 g

•  zklidní svědění a pálení kůže při:  
štípnutí hmyzem, planých neštovicích, kožních 
alergických projevech a nadměrném slunění

Lék k vnějšímu užití. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

sprej, 150 ml

85 Kč
121 Kč

B - Komplex Zentiva forte
100 tablet

•  vitaminy B1, B2, B6 a niacin přispívají  
k normální činnosti nervové soustavy

•  vitamin B2 a niacin přispívají k udržení  
normálního stavu pokožky a sliznic

•  vitamin B2, B6, niacin a kyselina panthothenová  
přispívají ke snížení míry únavy a vyčerpání    

V akci také B - Komplex Zentiva 100 tablet  
za 79 Kč.
Doplňky stravy.* (1 tbl. = 1,45 Kč / 0,79 Kč)

145 Kč
172 Kč

79 Kč
98 Kč

139 Kč
165 Kč

Revital SUPER BETA-KAROTEN
s měsíčkem a sedmikráskou 
40 + 20 tablet
NAVÍC

Krásné opálení  
a zdravá pokožka                                                                                          
•  komplex karotenoidů 9,6 mg
•  biotin (příznivě ovlivňuje stav pokožky)
•  lutein + zeaxantin
•  vitaminy E + C
V akci také Revital SUPER BETA-KAROTEN  
s měsíčkem a sedmikráskou 120 tablet za 185 Kč. 
Doplňky stravy.* (1 tbl. = 1,58 Kč / 1,54 Kč)

www.alphega-lekarna.cz

v ž d y  n a  d o s a h

SLEVOVÝ KUPÓN
1. 7. - 31. 8. 2018
na celý sortiment TENA 

*Okamžitá sleva 100 Kč na nákup z celého sortimentu TENA 
za hotové v hodnotě nad 500 Kč. Slevu můžete uplatnit při 
předložení tohoto kupónu. Na kupón se nevrací a nelze jej 
Vyměnit za hotovost. Slevu nelze kombinovat s dalšími  
akcemi TENA, kupóny nelze sčítat. 

100 Kč *

okamžitá sleva

v naší lékárně

259 Kč
338  Kč

50 ml

•  vysoká, dlouhotrvající  
ochrana před UVA  
a UVB zářením

•  extrémně odolné vůči  
sladké i slané vodě

•  ošetřuje kůži vitaminem E  
a Aloe vera

•  hypoalergenní
•  bez parfémů a parabenů
V akci také další druhy.
Opalovací kosmetika.*

Daylong extreme SPF 50+

Dettol 0,2% antiseptický sprej
100 ml

•  k čištění čerstvých drobných ran a k likvidaci 
běžných bakterií, které infikují drobné rány

•  v účinné formě ve spreji
•  neštípe, nebarví, nezapáchá
•  bez jódu
Lék k vnějšímu použití. Kožní podání. Obsahuje benzalconii 
chloridum. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

VÝHODNÉ 
BALENÍ!

95 Kč
115 Kč

TIP

TIP TIP

TIP

Seznam lékáren naleznete na
www.alphega-lekarna.cz

Navštivte jednu z našich 270 Alphega lékáren i ve vašem městě.
Albrechtice, Aš, Babice, Benešov u Prahy, Bílina, Blansko, Blatná, Borohrádek, Borovany, Brno, Brumov-Bylnice, Brušperk, Břeclav, Březová  
u Sokolova, Bystřice pod Hostýnem, Čáslav, Červená Voda, České Budějovice, Česká Třebová, Davle, Desná, Děčín, Dobruška, Doksy, Dolní 
Poustevna, Domažlice, Duchcov, Františkovy Lázně, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, Frýdlant, Fryšták, Havířov, Havlíčkův Brod, 
Heřmanův Městec, Holešov, Holýšov, Horažďovice, Horní Jelení, Hořovice, Hostomice nad Bílinou, Hradec Králové, Hranice, Hronov, Hřensko, 
Hulín, Cheb, Chlumec nad Cidlinou, Chomutov, Chotěboř, Chrast U Chrudimě, Chrudim, Ivančice, Jablunkov, Jaroměř, Javorník, Jičín, Jihlava, 
Jílové u Prahy, 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, Kroměříž, 
Krupka, Kutná Hora, Kvasice, Kynšperk nad Ohří, Lanškroun, Liberec, Lipník nad Bečvou, Litoměřice, Louny, Lovosice, Luhačovice, Luže, Lysá 
nad Labem, Mariánské lázně, Meziboří, Mikulov, Morkovice, Most, Nejdek, Neratovice, Netolice, Němčice nad Hanou, Nové Město na Moravě, 
Nový Bydžov, Nový Jičín, Nymburk, Nýrsko, Okříšky, Olomouc, Opava, Opočno, Osek, Osová Bitýška, Ostrava, Ostrava-Hrabůvka, Ostrava-
Michálkovice, Ostrava-Radvanice, Ostrov nad Ohří, Nová Paka, Otrokovice, Pacov, Pardubice, 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, Stará Boleslav, Sušice, 
Staňkov, Svitavy, Šluknov, Šternberk, Štěpánov, Teplice, Trutnov, 
Třebíč, Třinec, Týnec nad Sázavou, Uherský Brod, Ústí nad Labem, 
Úštěk, Valašské Klobouky, Varnsdorf, Velká nad Veličkou, Velké 
Albrechtice, Velké Pavlovice, Veselí nad Moravou, Vítkov,  Vlašim, 
Volary, Vysoké Mýto, Zbraslavice, Zdice, Zlín, Znojmo, Zruč nad 
Sázavou, Žamberk, Žatec, Židlochovice, Žulová.



189 Kč

120 g s aplikátorem k nanášení gelu

Voltaren Emulgel SPOFAPLAST MINI LÉKÁRNIČKA
mix náplastí, 20 ks

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

Lék na vnější použití. Obsahuje diclofenacum diethylaminum. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.* 

VÝHODNÉ 
BALENÍ!

89 Kč
107 Kč

149 Kč
176 Kč

30 + 10 kapslí NAVÍC

•   unikátní komplex  
9 odolných kmenů bakterií

•  21 miliard životaschopných mikroorganismů  
v denní dávce (2 kapsle)

• navíc selen pro podporu imunity
V akci také GS Laktobacily FORTE 21
60 + 20 kapslí NAVÍC za 339 Kč.
Doplňky stravy.* (1 tbl. = 4,98 Kč / 4,24 Kč)

GS Laktobacily FORTE 21 Imodium® Rapid 2 mg
6 tablet dispergovatelných v ústech

•   sada pěti typů náplastí: 
textilní / pro děti / na drobná poranění / 
pro citlivou pokožku / voděodolná 

+ DÁREK. Ke každé zakoupené krabičce 
SPOFAPLAST MINILÉKÁRNIČKA  pouzdro 
na náplasti ZDARMA.
Zdravotnické prostředky.* 

PANTHENOL Omega 10 %
chladivá pěna ve spreji
150 ml

•  pěna s ledovým efektem
V akci také Panthenol Omega tělové mléko 
Rakytník 9 % 250 ml za 149 Kč a Panthenol  
Omega tělové mléko Aloe Vera 9 % za 149 Kč.
Opalovací kosmetika.*

Hylak forte
perorální roztok
100 ml

•  obnovuje přirozené prostředí ve střevě, čímž 
přispívá k rychlé úpravě narušené mikrobiální 
rovnováhy

Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou  
informaci.* Nyní navíc Pampers Wipes 56 ks za 0,01 Kč.

•  okamžitě se rozpouští na jazyku  
a přináší rychlou úlevu

•  není nutné zapíjet vodou
•  má příjemné mátové aroma
•  k léčbě akutního a chronického průjmu
•  neovlivňuje přirozenou střevní mikroflóru
V akci také Imodium®, tvrdé tobolky 20 ks 
za 155 Kč.
Léčivé přípravky. Obsahují loperamid-hydrochlorid a jsou  
k perorálnímu podání. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

239 Kč
285 Kč
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nabídka Alphega 

lékárny
1.  7.  –  31.  8.  2018*

199 Kč
230  Kč
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pouzdro na 
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45 Kč
54 Kč
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