
www.alphega-lekarna.cz

139 Kč
170  Kč

 s rakytníkovým olejem, 120 kapslí

 
•  nejsilnější hlíva na trhu1 
•  hlíva z českých pěstíren
•  rakytník podporuje funkci imunitního systému
•  bez příměsí a konzervačních látek
1Nejvyšší obsah deklarovaných betaglukanů. Dle průzkumu  
z lékáren, květen 2018. Doplněk stravy.* (1 kaps. = 3,58 Kč)

TEREZIA HLÍVA ÚSTŘIČNÁ GS Condro® DIAMANTRAKYTNÍČEK

Voltaren Emulgel
10 mg/g, 2x 120 g

•  s aplikátorem ke snadnému nanášení gelu 
•  působí přímo v místě bolesti trojím účinkem: 

uleví od bolesti, tlumí zánět a zmenšuje otok
Léčivé přípravky k zevnímu použití. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

120 + 40 tablet NAVÍCmultivitaminové želatinky  
s rakytníkem
50 ks

•  1 600 mg glukosamin sulfátu v denní dávce  
a DIAMANT FORTESCIN®

•  vitamin C pro tvorbu kolagenní sítě kloubních 
chrupavek a menisků

Doplněk stravy.* (1 tab. = 3,74 Kč)

•  skvělá chuť díky obsahu ovocné šťávy
•  obsahují 9 vitaminů včetně rakytníku  

na podporu obranyschopnosti 
Doplněk stravy.* (1 žel. = 2,90 Kč)

220 mg, 20 měkkých tobolek

•  ke krátkodobé léčbě bolesti a horečky
•  pro dospělé a dospívající od 12 let
•  pohodlné dávkování, 1 tobolka po  

8 - 12 hodinách
Lék k vnitřnímu užití. Účinnou látkou je naproxenum.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

NAPROXEN Apotex

85 Kč
113  Kč

449 Kč
570 Kč

599 Kč
787 Kč

145 Kč
152 Kč 429 Kč

459 Kč

citron, 10 sáčků

Vicks SymptoMed Complete

•  horký nápoj pro účinnou úlevu od příznaků 
chřipky a nachlazení

V akci také Vicks SymptoMed Forte 10 sáčků 
za 139 Kč a Sinex Vicks nosní sprej, roztok 
15 ml za 79 Kč.
Horké nápoje jsou léčivé přípravky k vnitřnímu užití, nosní 
sprej je lék k aplikaci do nosu s účinnou látkou oxymetazolin 
hydrochlorid 0,5 mg/ml. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

+ DÁREK!
krokoměr
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249 Kč
358 Kč

349 Kč
417 Kč

Olfen gel
2x 100 g

•  rychle a účinně ulevuje od bolesti zad,  
svalů a kloubů

•  přípravek mohou používat dospělí  
a mladiství od 14 let

Léčivý přípravek pro zevní použití, obsahuje léčivou látku diklofenak.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

•  poskytuje rychle dvojí úlevu od pálení žáhy  
a zažívacích potíží

•  vhodné i pro těhotné a kojící ženy
V akci také další druhy.
Léky k vnitřnímu užití.*

199 Kč
246 Kč

APO–Lactobacillus 
30 kapslí

GAVISCON DUO EFEKT
48 žvýkacích tablet

599 Kč
746 Kč

129 Kč
148 Kč

Sinulan express forte
sprej, 15 ml

•  síla z přírody na léčbu rýmy  
a onemocnění nosních dutin

•  obsahuje glycerol a esenciální  
oleje z máty, eukalyptu,  
rozmarýnu a mateřídoušky

•  rychlý účinek - zmírní tlak,  
uvolní nos a chrání nosní sliznici  
před vysycháním

•  vhodný pro těhotné a kojící ženy, pro dospělé  
a děti od 12 let

Zdravotnický prostředek.*

V akci také další produkty Sinulan.
Doplňky stravy.*

189 Kč
210 Kč

Physiomer Hypertonic
135 ml

•  uvolní ucpaný nos při rýmě a nachlazení
•  čistí a zvlhčuje nosní sliznici, přirozeně  

regeneruje
•  bez konzervačních látek, bezpečný pro  

každodenní použití
V akci také další druhy.
Zdravotnický prostředek.*

189 Kč
215 Kč

Cemio Kamzík®

60 + 30 kapslí NAVÍC 120 + 30 kostiček NAVÍC

•  darujte čistý krystalický kolagen v malých  
měkkých, lehce polykatelných kostkách

• balení na 5 měsíců užívání 
Doplněk stravy.* (1 kost.  = 3,99 Kč)

Colafit

•  švýcarský originál na klouby
•  vitamin C přispívá k normální tvorbě kolagenu 

pro normální funkci kostí
Doplněk stravy.* (1 kaps.  = 3,88 Kč)

Nos náchylný k infekci, 50 ml

•  přírodní mořská voda  
s příměsí mědi na  
infekční bakteriální rýmu

•  měď působí protibakteriálně,  
snižuje riziko komplikací rýmy  
a bakteriální infekce

• vhodný pro všechny věkové kategorie 
V akci také Stérimar Na ucpaný nos 
50 ml za 199 Kč.
Zdravotnické prostředky.* CE 0459

STÉRIMAR CU

Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků.

•  komplexní probiotika s prebiotiky doplněná  
o 100 mg brusinkového extraktu

•  obsahuje 10 kmenů a 12 miliard bakterií v kapsli
•  stačí 1 kapsle denně
Doplněk stravy.* (1 kaps.  = 6,63 Kč)

Rennie®

48 žvýkacích tablet

Zapomeňte na pálení žáhy:
• ulevuje od pálení žáhy již během 5 minut
• efektivní a rychlé působení
• žvýkací tablety není třeba zapíjet
V akci také Rennie® 96 žvýkacích tablet  
za 189 Kč.
Léčivé přípravky  k vnitřnímu užití. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.* L.CZ.MKT.CC.01.2018.1290

119 Kč
143 Kč

169 Kč
217 Kč
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• zlepšuje fyzickou a psychickou kondici
• zmírňuje únavu a vyčerpání
• posiluje odolnost organismu
V akci také Pharmaton Geriavit 30 měkkých 
tobolek za 289 Kč.
Lék k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

PARALEN® GRIP horký nápoj
500 mg/10 mg, pomeranč a zázvor
12 sáčků

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

•  nezpůsobuje ospalost                                                                                
•  bez umělých barviv
V akci také Paralen Grip horký nápoj příchuť  
echinacea + šípek nebo třešeň 12 sáčků za 139 Kč.
Léky k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

79 Kč
96 Kč

 

139 Kč
170 Kč

nosní sprej, roztok
10 ml

Olynth® 0,1%

30 dávek

• preventivně a od prvních příznaků
• léčba pro celou rodinu 
• bez věkového omezení
Homeopatický léčivý přípravek k vnitřnímu užití.  
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

579 Kč
692 Kč

Oscillococcinum®

• léčivý rostlinný přípravek
• účinný na suchý i vlhký kašel
• neobsahuje umělá sladidla
• rodinné balení 200 ml
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno 
výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.* 

STODAL sirup 
200 ml

79 Kč
100 Kč

899 Kč
1.030 Kč

75 Kč
93 Kč

149 Kč
161  Kč

149 Kč
189 Kč

Coldrex MAXGrip
lesní ovoce / citron, 10 sáčků

Junior-angin 
24 pastilek

Expert na bolest v krku u dětí! 
• uleví od bolesti v krku
• zklidní podrážděné sliznice
• s jemnou jahodovou příchutí pro děti od 4 let
V akci také Junior-angin lízátka pro děti 8 ks za  
135 Kč a Junior-angin sirup pro děti 100 ml  
za 169 Kč.
Zdravotnické prostředky.*  

www.alphega-lekarna.cz

100 měkkých tobolek

Pharmaton Geriavit

Nasivin 0,05%
nosní sprej, roztok
10 ml

•  rychlá úleva od ucpaného nosu – nástup účinku 
do několika sekund

•  pro dospělé a děti od 8 let
Lék k nosnímu podání s léčivou látkou oxymetazolin-hydrochlorid. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.* 

•  horký nápoj s kombinací 3 účinných látek, který 
uleví od příznaků chřipky a silného nachlazení

•  snižuje horečku, tlumí bolesti hlavy, bolesti  
v krku, uvolňuje ucpaný nos

V akci také Coldrex tablety 24 ks za 119 Kč.
Léky k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Ibalgin Rapidcaps
400 mg, 20 měkkých tobolek

•  účinné analgetikum s protizánětlivým účinkem
•  snadno rozpustné měkké tobolky  

s tekutou účinnou látkou
•  při bolesti hlavy a migréně, bolesti zubů, zad, 

svalů a menstruační bolesti
•  pro dospělé a dospívající od 12 let (od 40 kg 

tělesné hmotnosti)
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofenum. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

RYCHLÁ ÚLEVA OD RÝMY
• uvolnění ucpaného nosu
• uvolnění vedlejších nosních dutin
• nástup účinku již od 5 minut
V akci také další druhy.
Reklama na léčivý přípravek. Nosní sprej, roztok obsahuje 
xylometazolin-hydrochlorid a je k nosnímu podání.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

149 Kč
184 Kč



1+1 Limitovaná edice

Poukaz na 500 Kč

na LÁZEŇSKÉ POBYTY

uvnitř každého balení. 

Klouby, vazy a šlachy 

Srdce, mozek, zrak

Spánek, uklidnění

Srdce, cévy, energie

Silný extrakt ginkgaVysoce vstřebatelný

Silný multiminerál Extra silný, extra učinný
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120+40 tbl.

40+20 cps.
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50+50 tbl. 60+60 tbl.100+100 tbl.

599 Kč

299 Kč 399 Kč

90+90 cps.

279 Kč

60+60 tbl.

349 Kč

80+80 cps.

289 Kč

279 Kč

239 Kč

45+45 cps.

389 Kč

GS Condro® DIAMANT
120 + 40 tablet
1 600 mg originálního glukosamin 
sulfátu v denní dávce s kom-
plexem DIAMANT FORTESCIN®. 
Vitamin C pro správnou tvorbu 
kolagenní sítě kloubních chru-
pavek a menisků. Aescin pro 
správné zásobení kloubního 
pouzdra vazů a šlach; k podpoře 
mikrocirkulace tkání.

GS Omega 3 CITRUS
90 + 90 kapslí
3000 mg vysoce čištěného rybího 
oleje. DHA a EPA v přirozené for-
mě triglyceridů – až o 50 % vyšší 
vstřebatelnost než polosyntetické 
ethylestery. Kapsle s citronovou 
příchutí. (Příznivého účinku rybího oleje na 
zdravé srdce se dosáhne při dávce 250 mg 
EPA a DHA denně. DHA přispívá ke 
zdravému zraku a činnosti mozku v dávce 
250 mg denně.)

GS Ginkgo 60 PREMIUM
60 + 60 tablet
Silný extrakt 60 mg z mladých lístků 
ginkga. Obohaceno o gotu kolu pro 
podporu mozkové činnosti. Kon-
centrovaná síla hlohu pro podporu 
prokrvení mozku a končetin.

GS Megalecitin 1325 mg
80 + 80 kapslí
Mega  dávka  1325 mg lecitinu ve 
formě měkkých želatinových kapslí 
s vysokou vstřebatelností. Vyrobeno 
ze sóji bez genetické modifikace.

GS Vápník, Hořčík, Zinek  
PREMIUM, 100 + 100 tablet
Vápník a hořčík jsou důležité pro zdravé 
a pevné zuby. Navíc mangan a vit. D3 a 
K podporují zdravé a silné kosti. Zinek, 
měď a vit. B6 podporují imunitu.

GS Extra Strong  
Multivitamin, 50 + 50 tablet
Komplexní vyvážené složení vitaminů, 
minerálů a dalších aktivních látek. 
STRONG KOMPLEX – extra dávka 
vitaminu C, lutein, activin, echinacea.

GS Extra Strong  
Multivitamin 50+ 
60 + 60 tablet
Komplexní vyvážené složení vi-
taminů, minerálů. 50+ KOMPLEX 
– sibiřský ženšen pro vitalitu a
ginkgo biloba pro lepší prokrvení
mozku a končetin.

GS Dormian RAPID
40 + 20 kapslí
Pro rychlé usínání a klidný spánek po 
celou noc. Účinná kombinace 4 bylin – 
kozlíku, meduňky, mučenky a chmele.

GS Koenzym Q10 
PREMIUM 60 mg
45 + 45 kapslí
Silná dávka 60 mg koenzymu 
Q10 s vysokou vstřebatelností. 
Navíc hloh pro správnou činnost 
srdce a cév. Biotin pro normální 
energetický metabolismus. 
Vhodné při užívání statinů.

(1 tbl.  = 3,74 Kč)

(1 cps.  = 3,98 Kč)

(1 tbl.  = 1,40 Kč) (1 tbl.  = 2,99 Kč)

(1 tbl.  = 3,33 Kč)

(1cps.  = 4,32 Kč)

(1 cps. = 1,81 Kč)

(1 tbl.  = 2,91 Kč)

(1 cps.  = 1,55 Kč)
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Poukaz na 500 Kč

na LÁZEŇSKÉ POBYTY

uvnitř každého balení. 

Klouby, vazy a šlachy 

Srdce, mozek, zrak

Spánek, uklidnění

Srdce, cévy, energie

Silný extrakt ginkgaVysoce vstřebatelný
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GS Condro® DIAMANT
120 + 40 tablet
1 600 mg originálního glukosamin 
sulfátu v denní dávce s kom-
plexem DIAMANT FORTESCIN®. 
Vitamin C pro správnou tvorbu 
kolagenní sítě kloubních chru-
pavek a menisků. Aescin pro 
správné zásobení kloubního 
pouzdra vazů a šlach; k podpoře 
mikrocirkulace tkání.

GS Omega 3 CITRUS
90 + 90 kapslí
3000 mg vysoce čištěného rybího 
oleje. DHA a EPA v přirozené for-
mě triglyceridů – až o 50 % vyšší 
vstřebatelnost než polosyntetické 
ethylestery. Kapsle s citronovou 
příchutí. (Příznivého účinku rybího oleje na 
zdravé srdce se dosáhne při dávce 250 mg 
EPA a DHA denně. DHA přispívá ke 
zdravému zraku a činnosti mozku v dávce 
250 mg denně.)

GS Ginkgo 60 PREMIUM
60 + 60 tablet
Silný extrakt 60 mg z mladých lístků 
ginkga. Obohaceno o gotu kolu pro 
podporu mozkové činnosti. Kon-
centrovaná síla hlohu pro podporu 
prokrvení mozku a končetin.

GS Megalecitin 1325 mg
80 + 80 kapslí
Mega  dávka  1325 mg lecitinu ve 
formě měkkých želatinových kapslí 
s vysokou vstřebatelností. Vyrobeno 
ze sóji bez genetické modifikace.

GS Vápník, Hořčík, Zinek  
PREMIUM, 100 + 100 tablet
Vápník a hořčík jsou důležité pro zdravé 
a pevné zuby. Navíc mangan a vit. D3 a 
K podporují zdravé a silné kosti. Zinek, 
měď a vit. B6 podporují imunitu.

GS Extra Strong  
Multivitamin, 50 + 50 tablet
Komplexní vyvážené složení vitaminů, 
minerálů a dalších aktivních látek. 
STRONG KOMPLEX – extra dávka 
vitaminu C, lutein, activin, echinacea.

GS Extra Strong  
Multivitamin 50+ 
60 + 60 tablet
Komplexní vyvážené složení vi-
taminů, minerálů. 50+ KOMPLEX 
– sibiřský ženšen pro vitalitu a
ginkgo biloba pro lepší prokrvení
mozku a končetin.

GS Dormian RAPID
40 + 20 kapslí
Pro rychlé usínání a klidný spánek po 
celou noc. Účinná kombinace 4 bylin – 
kozlíku, meduňky, mučenky a chmele.

GS Koenzym Q10 
PREMIUM 60 mg
45 + 45 kapslí
Silná dávka 60 mg koenzymu 
Q10 s vysokou vstřebatelností. 
Navíc hloh pro správnou činnost 
srdce a cév. Biotin pro normální 
energetický metabolismus. 
Vhodné při užívání statinů.

Vánoční
   nadílka od Walmarku

Prostenal® Control
90 tablet

Proenzi® Intensive
120 + 60 tablet jako dárek

• To nejlepší pro Váš pohyb od Proenzi®
• Intenzivní kloubní výživa s extraktem 

z vrby bílé, kurkumy dlouhé 
a boswellie seratty pro zdravé 
klouby s BioPerinem® posilovačem 
vstřebávání

Spektrum Energie
90 tablet

• Komplexní multivitamin s minerály 
a koenzymem Q10 a vitaminem B6 
pro udržení energie
• V AKCI TAKÉ 

Spektrum Vitalita 50+ 90 tablet 
a Spektrum Imunita 90 tablet
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GinkoPrim MAX

90 + 30 tablet NAVÍC

Omega-3 rybí olej FORTE 1000 mg 

120 + 60 tobolek NAVÍC
Vápník Hořčík Zinek OSTEO

100 + 30 tablet NAVÍC

Koenzym Q10 FORTE 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.

• V AKCI TAKÉ Lutein PLUS 
70 + 50 tobolek navíc

• Kvalitní extrakt ginkgo biloby pro podporu 
paměti, koncentraci a mozkovou činnost 
obohacený o DMAE a magnesium

• Magnesium má blahodárný vliv na nervový 
a svalový systém, podporuje mentální 
výkonnost
• V AKCI TAKÉ Lecithin FORTE 1325 mg 

100 + 50 tobolek navíc

• Multiminerál pro silné kosti a zuby díky 
vápníku a hořčíku

• Pro podporu imunity díky zinku, mědi 
a vitaminům D3 a B6

• Vysoká dávka omega–3 prémiové kvality 
pro zdravé srdce, mozek a zrak

• EPA a DHA přispívají k normální
 funkci srdce

• DHA pak také k normální funkci mozku 
a zraku

Doplňky stravy

Dárek
Hexbug kosmobrouk

Dárek
Hexbug kosmobroukHexbug kosmobrouk

Marťánci® Gummy
50 + 50 želatinových tablet

• Chutné želatinové tablety 
pro podporu zdraví, imunity 
a vitality

• S černým bezem/echinaceou, 
vitaminy, které přispívají ke 
správné funkci imunitního 
systému 

• Kyselina listová a vitaminy 
C a B3 přispívají ke snížení 
únavy a vyčerpání

• Soutěž o vesmírnou dráhu

• Saw palmetto a Kopřiva 
dvoudomá pomáhají udržovat 
správnou funkci močového 
ústrojí a zdraví prostaty

• Kotvičník zemní pomáhá 
podporovat sexuální aktivitu

• Vitamin B6 přispívá ke 
snižování únavy a vyčerpání

• Vitamin D3 podporuje funkci 
imunitního systému    

Dárek
Praktický multifunkční šroubovák se 
sadou 6 bitů a led svítilnou

1000 mg

Vysoká dávka omega–3 prémiové kvality 

DHA pak také k normální funkci mozku 
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 Gummy

S černým bezem/echinaceou, 
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Spektrum Energie

• Magnesium má blahodárný vliv na nervový 
a svalový systém, podporuje mentální 
výkonnost

vyskytuje v lidském těle, kde hraje 

a vitaminům D3 a B6a vitaminům D3 a B6
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v Alphega lékárnách

299 Kč
336 Kč

 (1 žel.  = 2,99 Kč)

549 Kč
654 Kč

 (1 tbl.  = 6,10 Kč)

599 Kč
706 Kč

 (1 tbl.  = 3,33 Kč)
329 Kč

386 Kč

 (1 tbl.  = 3,66 Kč)

239 Kč
277 Kč

 (1 tob.  = 3,98 Kč) 359 Kč
434 Kč

 (1 tbl.  = 2,99 Kč)

199 Kč
237 Kč

 (1 tbl.  = 1,53 Kč)
249 Kč

297 Kč

 (1 tob.  = 1,38 Kč)*

496 Kč  (1 tob.  = 3,45 Kč) 279 Kč  (1 tob.  = 1,86 Kč)

329 Kč  (1 tbl.  = 3,66 Kč)



Vlasové hnojivo
 60 tablet

699 Kč
746 Kč

TEREZIA Reishi BIO
120 kapslí

•  100% houbový přípravek bez příměsí
•  obsahuje všechny aktivní látky celé reishi, které 

působí ve vzájemné harmonii
•  reishi podporuje obranyschopnost organismu  

a příznivě působí na oběhový systém
Doplněk stravy.* (1 kaps.  = 5,83 Kč)

20 g

Bepanthen® Sensiderm krém

129 Kč
156 Kč 169 Kč

COREGA 
Original extra silný fixační krém 40 g 
+ Bio tablety 30 ks

SPECIÁLNÍ VÁNOČNÍ EDICE 
•  fixační krém + čisticí tablety pro kompletní péči 
•  praktická dóza pro vaši zubní náhradu
•  ušetříte 50 Kč oproti nákupu jednotlivých  

produktů Corega
V akci také Corega vánoční balení Max Control 
40 g + tablety 30 ks + dóza na zubní náhradu 
navíc za 199 Kč. 
Zdravotnické prostředky.*

•  ulevuje od svědění do 30 minut po aplikaci
• obnovuje kožní bariéru, hydratuje a regeneruje
• vhodný také k péči o pokožku po léčbě kortikoidy
• vhodný i pro nejmenší děti a těhotné či kojící ženy
V akci také Bepanthen® Sensiderm krém  
50 g za 279 Kč. 
Zdravotnické prostředky.* L.CZ.MKT.CC.12.2017.1254

569 Kč
616 Kč

CENTRUM SILVER 
100 + 30 tablet NAVÍC

•  kompletní multivitamin s minerály vhodný  
pro osoby nad 50 let v limitované vánoční  
edici + měsíc užívání navíc

V akci také Centrum A-Z 100 + 30 tablet 
vánoční balení za 539 Kč.
Doplňky stravy.* (1 tab.  = 4,38 Kč / 4,15 Kč)

*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. 12. do 31. 12. 2018 nebo do vyprodání zásob či vydání dárků.

•  přípravek pro podporu hustoty vlasů  
a omezení jejich vypadávání 1,2,3

•  vysoké dávky aminokyselin, vitaminů  
a minerálů pro rychlý a výrazný účinek

•  unikátní složení s účinnou látkou MSM
V akci také Vlasové hnojivo 150 tablet za 539 Kč.
1zinek, 2vitamin B5, 3biotin. Doplňky stravy.* 
(1 tab.  = 5,15 Kč / 3,59 Kč)

+DÁREK!
dóza na zubní 
náhradu

+ DÁREK!
2 sáčky REISHI 
V KÁVĚ

Veselé Vánoce 
a hodně štěstí a zdraví 

do roku 2019

&
www.alphega-lekarna.cz

v ž d y  n a  d o s a h

SLEVOVÝ KUPÓN
1. 12. - 31. 12. 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

LUXUSNÍ 
BALENÍ 

V PLECHOVÉ 
DÓZE

ZNÁTE 
Z TV!

309 Kč
346 Kč

VÝHODNÉ 
BALENÍ

TIP

TIP
TIP

Seznam lékáren naleznete na
www.alphega-lekarna.cz

Navštivte jednu z našich 275 Alphega lékáren i ve vašem městě.
Albrechtice, Aš, Babice, Benešov u Prahy, Bílina, Blatná, Blovice, 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.


