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109 Kč
150  Kč

24 pastileks lactobacily 60 + 60 kapslí

 
• proti bolesti v krku
• účinkuje proti virům, bakteriím a kvasinkám
V akci také další druhy.
Léky k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

 
•  nejsilnější hlíva na trhu1 
•  hlíva z českých pěstíren
•  šípek a vitamin C podporují imunitní systém
•  bez příměsí a konzervačních látek
1Nejvyšší obsah deklarovaných betaglukanů. Dle průzkumu  
z lékáren, květen 2018. Doplněk stravy.* (1 kaps. = 2,99 Kč)

STREPSILS MED A CITRONTEREZIA HLÍVA ÚSTŘIČNÁ

500 mg, 10 tablet

• tradiční přípravek 
•  snižuje horečku a bolest při chřipce  

a nachlazení
Registrovaný léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Perorální podání. 
Jedna tableta obsahuje acidum acetylsalicylicum 500 mg.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

ACYLPYRIN®

29 Kč
36  Kč

99 Kč
129 Kč

359 Kč
395 Kč

129 Kč
173 Kč

400 mg, 100 tablet

Ibalgin® 400 

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

kloubů a menstruační bolesti
• snižuje horečku
• tlumí zánět
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofenum.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Novorocní
nabídka Alphega 

lékárny
1.  –  31.  1.  2019*

ˇ

+ DÁREK!termohrnek Theraflu

THERAFLU FORTE
1000/200/12,5 mg, 10 sáčků

Efektivní úleva od příznaků chřipky a nachlazení,  
ve formě horkého nápoje. Pomáhá při:
• mírné nebo středně silné bolesti
• horečce a ucpaném nosu 
• při vlhkém produktivním kašli
V akci také Theraflu 500/100/6,1 mg 
16 kapslí za 119 Kč.
Léky k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

169 Kč
203 Kč

Otrivin Menthol
1 mg/ml, sprej, 10 ml

•  sprej s chladivou silou mentolu a eukalyptu
•  uvolní ucpaný nos do 2 minut a až na 12 hodin
• bez konzervantů 
V akci také Otrivin 1 %0 1 mg/ml sprej, 
10 ml za 89 Kč.
Léky k podání do nosu obsahují xylometazolin.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

VÝHODNÉ BALENÍ



199 Kč
241 Kč

Centrum PLUS
ŽENŠEN & GINKGO, 30 tablet

•  nový komplexní multivitamin s výtažky  
z ženšenu a ginkgo biloby

•  nyní ve speciální nabídce 2+1 balení navíc
Doplněk stravy.

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

STODAL® SIRUP 
200 ml

179 Kč
220 Kč

299 Kč
370 Kč

Betaglukan IMU
200 mg, 60 tobolek

•  obsahuje 200 mg přírodního betaglukanu,  
150 mg inulinu a 5 µg vitaminu D

•  vitamin D přispívá k normální funkci  
imunitního systému

•  betaglukan je kvasničného původu s garancí 
čistoty min. 80 %

•  vhodný k dlouhodobému užívání
Doplňky stravy.* (1 tob. = 4,98 Kč)

269 Kč
309 Kč

GS Laktobacily Forte 21
60 + 20 kapslí

•  unikátní komplex 9 odolných kmenů bakterií
•  21 miliard životaschopných mikroorganismů1  

ve 2 kapslích
V akci také GS Laktobacily Forte 21 
30 + 10 kapslí 199 Kč.
1V okamžiku výroby. Doplňky stravy.* (1 kaps.  = 4,24 Kč / 4,98 Kč)

339 Kč
400 Kč

GS Vitamin C 1000 se šípky
100 + 20 tablet 500 mg, 60 tobolek

•  zmírňuje a zkracuje příznaky chřipky  
a nachlazení  

•  vyšší potřeba vitaminu C je i během dospívání,  
v těhotenství, při kojení, namáhavé práci,  
sportu, infekčních onemocněních, po úrazech, 
ve stáří, u kuřáků 

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje acidum ascorbicum. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Celaskon LONG EFFECT

•  silná dávka vitaminu C s přírodní silou šípků
•  vitamin C podporuje správnou funkci imunitního 

systému a přispívá ke snížení míry únavy  
a vyčerpání

•  ve speciální tabletě TIME-RELEASE zajištující 
postupné uvolňování

V akci také GS Vitamin C 500 se šípky  
100 + 20 tablet za 139 Kč.
Doplňky stravy.* (1 tab.  = 1,66 Kč / 1,16 Kč)

30 + 10 tobolek

•  kombinace 9 probiotických kmenů v maximální 
koncentraci 20 miliard v denní dávce

• prémiová volba při a po užívání antibiotik                                               
• pro dospělé a děti od 3 let
V akci také Biopron Probiotické kapky 7 ml  
za 299 Kč a Biopron Laktobacily Baby BiFi+  
30 tobolek za 149 Kč.  
Doplňky stravy.* 
(1 tob. = 6,73 Kč / 100 ml = 2.990 Kč, 1 tob. = 4,97 Kč)

BIOPRON9 PREMIUM

GS Dormian RAPID
40 kapslí

•  pro rychlé usínání a klidný spánek po celou  
noc, účinná kombinace 4 bylinných extraktů 
(kozlík, meduňka, mučenka, chmel)

V akci také GS Dormian Rapid 20 kapslí  
za 119 Kč.
Doplněk stravy.* (1 kaps.  = 4,98 Kč / 5,95 Kč)

199 Kč
231 Kč

2+1ZDARMA

159 Kč
184 Kč

Faktu čípky
20 čípků

•   neinvazivní varianta léčby hemoroidů
•   rychle zastavuje krvácení, pálení a svědění
•   účinný proti bolesti
V akci také Faktu mast 20 g za 95 Kč.
Léčivý přípravek k rektálnímu podání. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

139 Kč
165 Kč

Do nového roku Vám přejeme pevné zdraví.



ACC® LONGPARALEN® GRIP horký nápoj
600 mg šumivé tablety, 20 tablet500 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 další druhy.
Léky k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

109 Kč
139 Kč

 

179 Kč
210 Kč 

139 Kč
170 Kč

30 měkkých tobolek

Ibalgin Rapidcaps 400 mg

15 mg/5 ml
sirup, 100 ml

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

• sirup vhodný i pro děti včetně kojenců
V akci také Ambrobene tablety 30 mg, 20 tablet 
za 55 Kč.
Léky k vnitřnímu užití s účinnou látkou ambroxol hydrochlorid.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

75 Kč
100 Kč

Ambrobene

•  léčí vlhký kašel 
•  rozpouští hlen 
•  usnadňuje vykašlávání 
•  jahodová příchuť
V akci také MUCOSOLVAN Long Effect 75 mg  
20 tobolek za 119 Kč.
Léčivé přípravky  k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno 
výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.* 

MUCOSOLVAN pro dospělé 
30 mg/5 ml
sirup, 100 ml

99 Kč
120 Kč

89 Kč
111  Kč

159 Kč
186 Kč

COLDREX Horký nápoj
citron s medem, 10 sáčků

www.alphega-lekarna.cz

Septofort 2 mg
24 pastilek

• léčí příčinu bolesti v krku                                                                     
• ničí široké spektrum bakterií i virů 
• vhodná prevence a léčba aft 
• proti infekcím v dutině ústní 
• mátová příchuť
Septofort 2 mg je lék k vnitřnímu užití. Obsahuje chlorhexidin. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

•  nápoj pro rychlou úlevu od příznaků chřipky  
a nachlazení

•  kombinace 3 účinných látek odstraňuje bolesti 
hlavy, svalů a kloubů, bolesti v krku, uvolňuje 
ucpaný nos a snižuje horečku

V akci také COLDREX Horký nápoj citron  
10 sáčků za 159 Kč.
Léky k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

• účinné analgetikum s protizánětlivým účinkem
•  snadno rozpustné růžové 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.*

109 Kč
131 Kč

• léčí vlhký kašel
• stačí 1 tableta 1x denně
•  lze užívat od prvních příznaků kašle
•  rozpouští hustý hlen v dýchacích cestách  

a usnadňuje vykašlávání
Lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou acetylcystein. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Sinecod
sirup, 200 ml

•  proti suchému dráždivému kašli
•  vhodný pro dospělé a děti od 3 let
•  sirup s vanilkovou příchutí
V akci také Sinecod 10 tablet za 135  Kč.
Léky k vnitřnímu užití. Obsahují butamirati citrát.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

125 Kč
152 Kč

Panadol Extra Novum
500 mg, 30 tablet

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

• objevuje se v krvi již do 10 minut 
V akci také Panadol Novum 500 mg, 
24 tablet za 35 Kč.
Léky k vnitřnímu užití. Obsahují paracetamol. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Dávkování pouze 1x denně



•  nosní sprej Sinex Vicks s aloe a eukalyptem  
pro účinnou úlevu od rýmy a ucpaného nosu

•   přípravek mohou používat dospělí a děti od 6 let
Lék k aplikaci do nosu s účinnou látkou oxymetazolin hydrochlorid 
0,5mg/ml. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

95 Kč
112 Kč

Olynth® HA 0,1 %
nosní sprej
roztok, 10 ml

•  rychle uvolňuje ucpaný nos a zvlhčuje nosní  
sliznici díky obsahu kyseliny hyaluronové  
ve formě sodné soli

•  neobsahuje konzervační látky
V akci také další druhy. 
Reklama na léčivý přípravek. Nosní sprej, roztok obsahuje  xylometazolin-
-hydrochlorid a je k nosnímu podání. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

60 ml

nosní sprej, roztok, 15 ml

Bi-Oil

Sinex Vicks 

239 Kč
316 Kč

115 Kč
152 Kč

NUROFEN Junior Pomeranč 
100 mg, 12 žvýkacích tobolek

•  žvýkací měkké tobolky poskytují účinnou úlevu od 
bolesti a horečky, bez nutnosti zapíjení tekutinou

•  jedinečná léková forma, oblíbená u dětí
•  určené pro děti od 7 let
V akci také NUROFEN Pro děti 4% jahoda  
100 ml nebo  NUROFEN Pro děti 4% pomeranč 
100 ml za 149 Kč.
Léky k vnitřnímu užití. Obsahují ibuprofen. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

•  specialista v péči o pokožku, napomáhá zlepšit 
vzhled jizev, strií a sjednotit odstín pokožky

Kosmetika.

389 Kč
457 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. 1. do 31. 1. 2019 nebo do vyprodání zásob či vydání dárků.

&
www.alphega-lekarna.cz

v ž d y  n a  d o s a h

SLEVOVÝ KUPÓN
1. 1. - 31. 1. 2019

Remescar 
Pokleslá víčka krém 8 ml 

Slevu můžete uplatnit při předložení tohoto kupónu. 
Na kupón se nevrací a nelze jej Vyměnit za hotovost. 
Slevu nelze kombinovat s dalšími akcemi, slevy 
nelze sčítat. Akce platí od 1. do 31.1. 2019

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.*

199 Kč
224 Kč

75 Kč
100 Kč

PARANIT sprej
100 ml + hřeben + šampon ZDARMA 

•  odstraňuje 100 % vší 
jedinou 15 minutovou aplikací

•  radikální sprej proti vším a hnidám,  
šampon po ošetření a hřeben navíc

V akci také PARANIT preventivní sprej 
(biocid) proti vším 100 ml za 279 Kč.
Zdravotnické prostředky. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

679 Kč
779 Kč

SLEV
A

100 Kč

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, 
Helenkov, 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, Králův Dvůr, Kroměříž, Krupka, Kutná Hora, Kvasice, Kynšperk nad Ohří, Lanškroun, Liberec, Lipník nad Bečvou, Litoměřice, Louny, 
Lovosice, Ludgeřovice, 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, Tábor, 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.


