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89 Kč
115  Kč

99 Kč
127  Kč

96 žvýkacích tablet

•  Pálí vás žáha? Rennie® přináší efektivní úlevu  
od pálení žáhy během 5 minut

V akci také Rennie® 24 žvýkacích tablet za 69 Kč 
a 48 žvýkacích tablet za 115 Kč.
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.  
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.* L.CZ.MKT.CC.06.2019.1666

Rennie®

Listopadová
nabídka Alphega 

lékárny
1.  –  30.  11.  2019*

RAKYTNÍČEK+
multivitaminové želatinky 
s rakytníkem 
50 ks

•  skvělá chuť díky obsahu ovocné šťávy
•  obsahuje 9 vitaminů a rakytník na podporu  

obranyschopnosti organismu
•  bez příměsí a konzervačních látek.
Doplněk stravy.* (1 žel. = 3,18 Kč)

V akci také další druhy.
Reklama na léčivý přípravek. Nosní spreje, roztoky obsahují  
xylometazolin-hydrochlorid  (a dexpanthenol - pouze Olynth® PLUS)
a jsou k nosnímu podání. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Olynth® HA 0,1%           Olynth® PLUS
      1 mg/ml + 50 mg/ml

Olynth®

s lactobacily, 60 + 60 kapslí NAVÍC

• nejsilnější hlíva na trhu1 od českého výrobce  
• 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. = 3,08 Kč)

TEREZIA HLÍVA ÚSTŘIČNÁ

VÝHODNÉ BALENÍ

369 Kč
395  Kč185 Kč

233 Kč

Voltaren Forte 2,32%
gel, 150 g

•  analgetikum ve formě gelu s účinkem proti 
bolesti na 12 hodin

• tlumí bolest zad, svalů a kloubů
• snadno otevíratelný uzávěr
V akci také Voltaren léčivá náplast 5 ks za 279 Kč.
Léky na vnější použití. Gel obsahuje diclofenacum diethylaminum. 
Léčivá náplast 140 mg obsahuje diclofenacum natricum.  
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

379 Kč
460 Kč

24 pastilek

•  proti bolesti v krku
•  účinkuje proti virům, bakteriím a kvasinkám  

po 1 minutě1

V akci také další druhy.
1na základě studie In-vitro. Snížení bolesti v krku po pěti minutách. 
Léky k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Strepsils Med a Citron

139 Kč
183  Kč

VÁNOČNÍ OZDOBA

159 Kč
175 Kč

nosní sprej,10 ml
nosní sprej,10 ml



159 Kč
209 Kč

139 Kč
162 Kč

119 Kč
166 Kč

MUCODUAL 
sirup, 100 ml

Hedelix® 
sirup, 100 ml

• ulevuje od suchého kašle a bolesti v krku
• zklidňuje podráždění v krku
•  obsahuje výtažek z proskurníku lékařského  

a med
V akci také MUCODUAL 18 pastilek za 99 Kč.
Zdravotnické prostředky. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

•  rostlinný léčivý  
přípravek obsahuje  
extrakt z břečťanového listu

•  podpůrná léčba při kašli provázející nachlazení
• již od narození
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje hustý extrakt z břečťanového listu. 
Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno 
výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.  
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Vectavir®
tónovaný krém na opary 
10 mg/g krém, 2 g

•  tlumí bolest při oparech a urychluje hojení
•  účinný i v pozdějších fázích oparu
•  přirozený vzhled pokožky po aplikaci
Lék na vnější použití. Obsahuje penciklovir.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

209 Kč
264 Kč

COLDREX Horký nápoj
citron, 14 sáčků chřipka a bolest, 24 tablet

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

•  díky kofeinu působí také proti únavě  
a ospalosti

V akci také PARALEN® GRIP chřipka a kašel  
24 tablet za 119 Kč.
Léky k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

PARALEN® GRIP

•  horký 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

Lék k vnitřnímu užití. 
V akci také TUSSIREX sirup 120 ml nebo  
TUSSIREX Junior sirup 120 ml za 139 Kč.
Zdravotnické prostředky. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

1mg/1mg,  24 pastilek

Lék proti bolesti v krku:
• má antiseptické a anestetické vlastnosti
• tlumí bolest a léčí infekci
• působí proti virům i proti bakteriím a kvasinkám
• s pomerančovou příchutí
V akci také OROFAR 2mg/1.5 mg/ml sprej  
30 ml za 159 Kč.
Pastilky jsou lék k rozpuštění v ústech, sprej je lék k aplikaci  
do ústní dutiny. Obsahují benzoxonium  a lidokain.  
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

OROFAR

125 Kč
155 Kč

119 Kč
150 Kč

139 Kč
172 Kč

Stoptussin®
kapky, 50 ml

•  díky kombinaci  
2 účinných látek  
zastaví dráždivý kašel  
a zároveň napomáhá odkašlávání

• k užití u dětí od 6 měsíců
V akci také Stoptussin® sirup 180 ml za 119 Kč.
Léčivé přípravky k vnitřnímu užití. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

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

•  navíc osvěží vůní máty a eukalyptu
•  vhodný pro dospělé a děti od 6 let
Léčivý přípravek k nosnímu užití.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

MUCONASAL® PLUS
sprej, 10 ml

99 Kč
120 Kč

Vaše lékárna je tady

citron, 10 sáčků

Vicks SymptoMed Complete

•  horký nápoj uleví od příznaků chřipky  
a nachlazení

•  tři účinné složky pro léčbu bolesti hlavy, svalů, 
bolesti v krku, horečky, průduškového kašle  
a pro uvolnění ucpaného nosu.

Lék k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

149 Kč
194 Kč



Pangrol® 20000 IUCelaskon
20 enterosolventních tablet250 mg, 100 tablet

•  vitamin C podporuje přirozenou obranyschopnost 
organismu v zimním období

•  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.*

 

109 Kč
134 Kč

 

99 Kč
120 Kč

100 ml

159 Kč
200 Kč

HYLAK® FORTE

•  prémiový probiotický komplex s prebiotiky  
pro ideální podporu vaší celkové pohody  
a rovnováhy střevní mikrobioty

•  vaše denní dávka života během a po léčbě 
antibiotiky

V akci také Biopron® Kids+ 30 tobolek za 339 Kč  
a Biopron® Laktobacílky 30 tobolek za 159 Kč. 
*IMS sell-out data MAT 1/2019: Biopron je nejprodávanější  
značkou probiotik v ČR v počtu prodaných kusů i v hodnotě.
Doplňky stravy.* (1 tob. = 6,63 Kč / 11,30 Kč / 5,30 Kč)

BIOPRON® 9 Premium
30 tobolek

199 Kč
309 Kč

•  obsahuje 3 trávicí enzymy, které pomáhají  
zlepšit trávení při nedostatečné tvorbě nebo 
funkci trávicích enzymů slinivky břišní

• dávkování: 1-2 tablety na každé jídlo
V akci také Pangrol® 20000 IU
50 enterosolventních tablet za 209 Kč.
Léky k vnitřnímu užití. Obsahují pancreatinum.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

GS Laktobacily Forte 21
60 + 20 kapslí 
NAVÍC

•   unikátní komplex  
9 odolných kmenů bakterií 
21 mld. životaschopných mikroorganismů1  
v denní dávce (2 kapsle)

• selen pro podporu imunity
V akci také GS Laktobacily Forte 21  
30 + 10 kapslí NAVÍC za 209 Kč.
1Uvedené množství odpovídá okamžiku výroby.
Doplňky stravy.* (1 kaps. = 4,36 Kč / 5,23 Kč)

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

Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

199 Kč
257 Kč

200 + 100 ml NAVÍC

STOPKAŠEL Dr. Weiss MEDICAL SIRUP

APO-LACTOBACILLUS
30 kapslí

•  komplexní probiotika s prebiotiky doplněná  
o 100 mg brusinkového extraktu

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

•  ulevuje při kašli a škrábání v krku
•  zklidňuje podrážděný krk, snižuje bolest v krku 
V akci také STOPKAŠEL Medical pastilky  
Dr. Weiss 24 pastilek za 125 Kč.
Zdravotnické prostředky. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*
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VÝHODNÉ BALENÍ

349 Kč
416 Kč

VÝHODNÉ BALENÍ

169 Kč
196 Kč

V akci také 
LEVOPRONT kapky 15 ml
za 109 Kč a LEVOPRONT sirup 120 ml za 129 Kč.

Levopront kapky, sirup, tablety obsahují levodropropizin. Léky k vnitřnímu užití.
Kapky a sirup pro dospělé a děti od 2 let, tablety od 12 let. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

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

129 Kč 199 Kč

Lék na vlhký kašel, rýmu 
a zánět dutin

Ředí hlen, působí proti 
bakteriím

Včasné nasazení může 
předejít užívání antibiotik

LEVOPRONT 60 mg 
tbl. nob. 10×60 mg

ERDOMED 
por. gra. sus. 20×225 mg

Lék na suchý kašel

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

Usnadňuje očistu dýchacích cest



PREVENTAN® JUNIOR 
90 cucavých tablet

•  obsahuje originální aktivní látku ProteQuine®,  
inulin a vitamin C pro podporu imunity  
vašich dětí 

Dárkové balení obsahuje navíc Preventan®  
Junior Akut + soutěž o plyšového medvěda!
Doplněk stravy.* (1 tbl. = 3,77 Kč)

159 Kč
196 Kč369 Kč

451 Kč

VIGANTOLVIT® OSTEO
30 tablet

•  vitamin D3, K2 a vápník
•  3 v 1 pro zdravé kosti a svaly
•  pro aktivní lidi, sportovce i starší osoby
V akci také VIGANTOLVIT® D3 2000 I.U.  
60 tobolek za 149 Kč.
Doplňky stravy.* (1 tbl. = 5,30 Kč / 2,48 Kč)

Multi-Sanostol®
multivitaminový sirup  
s vápníkem, 300 g

50 + 50 ks

•  multivitaminové želatinky s vesmírným  
světlometem jako dárek!

•  soutěžte o vesmírné ceny na martanci.cz/beamer
V akci také další druhy.
Doplněk stravy.* (1 ks = 2,99 Kč)

Marťánci® GUMMY

• užívá se k prevenci a léčbě nedostatku vitaminů
• při ztrátě chuti k jídlu
• při poruchách vývoje a růstu
•  ke zlepšení celkového stavu po  

prodělané nemoci
• v těhotenství a v období kojení
• vhodný pro děti od 1 roku, mladistvé a dospělé
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

50 tablet

•  tablety obsahují citrát hořčíku pro účinné  
doplnění hořčíku

•  hořčík a vitamin B6 přispívají ke snížení  
míry únavy a vyčerpání a k normální  
psychické činnosti

V akci také Magne B6® Control Stress  
30 tablet za 159 Kč.
Doplňky stravy.* (1 tbl. = 3,18 Kč / 5,30 Kč)

MAGNE B6 FORTE TABLETY 

De-press
30 tobolek

STOP špatné náladě. 
•  podpora duševní pohody a vyrovnání  

se stresem1

•  kombinace 4 bylin a hořčíku s L-tryptofanem
V akci také De-press 60 tobolek za 255 Kč.
1 kozlík lékařský. Doplňky stravy.* 
(1 tob. = 5,63 Kč / 4,25 Kč)

VÝHODNÉ BALENÍ + DÁREK!

DÁRKOVÁEDICE

MÖLLER'S
dárkové balení 
2x 250 ml

•   rybí olej z Norska bohatý na omega 3 mastné 
kyseliny DHA a EPA s tradicí výroby od roku 1854

•   dárkové balení dvou lahviček Möller's s příjemnou 
citronovou příchutí

Doplněk stravy.* (100 ml = 99,80 Kč)

www.alphega-lekarna.cz

339 Kč
402 Kč

159 Kč
192 Kč

179 Kč
222 Kč

299 Kč
359 Kč

60 kapslí

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

které působí ve vzájemné harmonii
•  reishi podporuje obranyschopnost organizmu  

a příznivě působí na oběhový systém
V akci také TEREZIA REISHI BIO  
120 kapslí za 649 Kč.
Doplněk stravy.* (1 kaps. = 6,15 Kč / 5,41 Kč)

TEREZIA REISHI BIO

169 Kč
198 Kč

DÁRKOVÉ
BALENÍ

499 Kč
•  k léčbě příznaků lehkých poruch mozkových  

funkcí při mírné demenci, jako jsou poruchy 
paměti a snížená schopnost soustředění

V akci také Gingio® 120, 120 mg potahované  
tablety 30 tablet za 279 Kč.
Léky k vnitřnímu užití s účinnou látkou suchý jinanový extrakt.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Gingio® tablety
40 mg potahované tablety, 90 tablet

239 Kč
279 Kč



Centrum pro ženyGERIMAX PLUS
60 tablet60 tablet

• kombinace ženšenu, vitaminů a minerálů
•  extrakt z kořene ženšenu přispívá ke:  

snížení únavy, vitalitě a duševní kondici,  
přirozené obranyschopnosti organismu

•  1 tableta denně
V akci také GERIMAX 50+, 80 tablet za 259 Kč.  
Doplňky stravy.* (1 tab.  = 4,32 Kč / 3,24 Kč)

•  uvolňuje  ucpaný  
nos a tím zmírňuje  
bolest dutin rychle a přirozeně

•  eliminuje viry a bakterie
•  zvolte sílu přírody pro snadné dýchání
V akci také Sinulan® forte express JUNIOR  
sprej 20 ml za 149 Kč a Sinulan® Duo forte  
30 tablet za 189 Kč.
Spreje jsou zdravotnické prostředky, tablety jsou doplněk stravy. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.* (1 tab. = 6,30 Kč)

12 sáčků

BLESK HOTherbal EFFECT

60 kapslí

Komplex 3 látek:  
•  vitamin C s postupným uvolňováním  

(technologie časových perliček)
•  vitamin D a zinek přispívají k normální funkci 

imunitního systému
Doplněk stravy.* (1 kaps. = 4,15 Kč) 

249 Kč
291 Kč

Cetebe Immunity Forte

Sinulan® forte express
sprej, 15 ml

•  komplexní vyvážené složení vitaminů,  
minerálů a dalších aktivních látek

•  STRONG KOMPLEX – extra dávka vitaminu C, 
lutein, activin, echinacea

V akci také GS Extra Strong Multivitamin 50+,
90 + 30 tablet NAVÍC za 439 Kč.
Doplňky stravy.* (1 tbl. = 3,08 Kč / 3,66 Kč) 

GS Extra Strong Multivitamin
60 + 60 tablet NAVÍC

SUSTENIUM Biorytmus 3
multivitamin žena, 30 tablet

Cemio RED3 
90 kapslí

•  nová generace péče o prostatu, potenci a vitalitu
•  tři účinky v jedné kapsli denně
•  slivoň africká k podpoře zdraví prostaty,  

maca k podpoře sexuálního zdraví a sibiřský 
ženšen k podpoře vitality

Doplněk stravy.* (1 kaps. = 6,88 Kč)

•  nový multivitaminový přípravek s 3 fázovým 
uvolňováním 

•  specifické složení právě pro vás - žena,  
žena 60+, muž, muž 60+

V akci také další druhy.
Doplněk stravy.* (1 tab. = 7,30 Kč)

•  síla 9 bylin s vitaminem C pro podporu imunity, 
uvolnění dýchacích cest1, zklidnění pro hltan,  
krk a hlasivky2

V akci také další produkty z řady BLESK Lékárna.
1prvosenka jarní, 2měsíček lékařský. Doplněk stravy.* 
(1 kaps. = 10,75 Kč)

129 Kč
154 Kč

•  kompletní multivitamin s minerály  
a stopovými prvky vytvořený speciálně  
pro potřeby moderních žen 

V akci také Centrum pro muže ve vánočním  
balení, 60 tablet za 429 Kč.
Doplňky stravy.* (1 tab. = 7,15 Kč / 7,15 Kč)

5PreveMax Imunit
nukleotidy + betaglukan 
60 + 20 tablet  
NAVÍC

•  podpora imunitního systému díky obsahu  
selenu a vitaminu C

Doplněk stravy.* (1 tbl. = 3,06 Kč) 

www.alphega-lekarna.cz

129 Kč
149 Kč

NOVINKA!
 

259 Kč
299 Kč

VÁNOČNÍ BALENÍ
 

429 Kč
512 Kč

VÝHODNÉVÁNOČNÍ BALENÍ VÝHODNÉ BALENÍ369 Kč
418 Kč

245 Kč
285 Kč

VÁNOČNÍ BALENÍ

619 Kč
750 Kč

NOVINKA!

219 Kč
254 Kč



•  poskytuje 8 hodin tepla po prodlouženou úlevu  
od bolesti až na 24 hodin

•  účinek pozorovaný při akutní nespecifické  
bolesti v dolní časti zad během a po 2 dnech 
používaní

Zdravotnický prostředek. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

1.999 Kč
2.460 Kč

Veroval Duo Control
pažní tlakoměr M/L

•  s digitálním tlakoměrem budete mít krevní tlak  
i tepovou frekvenci pod kontrolou

•  kombinuje dvě metody měření a zaručuje tak  
přesné výsledky i v případě srdečních arytmií

V akci také Veroval pažní tonometr + adaptér  
za 1.599 Kč.

VoltaTherm hřejivá náplast

399 Kč
548 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. 11. do 30. 11. 2019 nebo do vyprodání zásob či vydání dárků.

Systane ULTRA
2x zvlhčující oční kapky, 2x 10 ml

•  pro úlevu suchých a unavených očí
•  2 balení Systane® ULTRA za výhodnou cenu 

nyní s dárkovou krabičkou
V akci také Systane® COMPLETE 2x zvlhčující 
oční kapky, 2x 10 ml za 549 Kč + dárková  
krabička.
Zdravotnické prostředky. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

5 ks

Nicorette® Spray
s příchutí lesního ovoce 1mg/dávka, 
orální sprej, roztok
150 dávek

 ZBAVTE SE ZÁVISLOSTI  
NA KOUŘENÍ.  
•  účinkuje rychle  

a potlačí touhu po cigaretě  
již po 30 sekundách1

•  umožňuje plynule reagovat na potřebu  
doplnění nikotinu v těle

•  dovoluje postupné snižování dodávané dávky 
nikotinu

V akci také další druhy Nicorette®.
1při užití dvou dávek. Reklama na léčivý přípravek. Orální sprej, 
roztok obsahuje nikotin. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

439 Kč
470 Kč

239 Kč
283 Kč

+ DÁREK!CRP domácí test

Komplexní řešení při NACHLAZENÍ vašich dětí

NOVĚ
PRO DĚTI 
OD 6 LET

NOVINKA
PRO DĚTI 
OD 6 LET

s
příc

hutí třešně

PRO DĚTI 
OD 6 LET

Junior-anginJunior-anginJunior-angin

TETOVAČKA 
TETOVAČKA 
TETOVAČKA 

uvnitřuvnitřuvnitř

Junior-angin pastilky, junior-angin lízátka a junior-angin sirup jsou zdravotnické prostředky. SOLEDUM® 100 mg enterosolventní měkké tobolky jsou registrované léky Junior-angin pastilky, junior-angin lízátka a junior-angin sirup jsou zdravotnické prostředky. SOLEDUM® 100 mg enterosolventní měkké tobolky jsou registrované léky Junior-angin pastilky, junior-angin lízátka a junior-angin sirup jsou zdravotnické prostředky. SOLEDUM® 100 mg enterosolventní měkké tobolky jsou registrované léky Junior-angin pastilky, junior-angin lízátka a junior-angin sirup jsou zdravotnické prostředky. SOLEDUM® 100 mg enterosolventní měkké tobolky jsou registrované léky Junior-angin pastilky, junior-angin lízátka a junior-angin sirup jsou zdravotnické prostředky. SOLEDUM® 100 mg enterosolventní měkké tobolky jsou registrované léky Junior-angin pastilky, junior-angin lízátka a junior-angin sirup jsou zdravotnické prostředky. SOLEDUM® 100 mg enterosolventní měkké tobolky jsou registrované léky Junior-angin pastilky, junior-angin lízátka a junior-angin sirup jsou zdravotnické prostředky. SOLEDUM® 100 mg enterosolventní měkké tobolky jsou registrované léky Junior-angin pastilky, junior-angin lízátka a junior-angin sirup jsou zdravotnické prostředky. SOLEDUM® 100 mg enterosolventní měkké tobolky jsou registrované léky Junior-angin pastilky, junior-angin lízátka a junior-angin sirup jsou zdravotnické prostředky. SOLEDUM® 100 mg enterosolventní měkké tobolky jsou registrované léky Junior-angin pastilky, junior-angin lízátka a junior-angin sirup jsou zdravotnické prostředky. SOLEDUM® 100 mg enterosolventní měkké tobolky jsou registrované léky Junior-angin pastilky, junior-angin lízátka a junior-angin sirup jsou zdravotnické prostředky. SOLEDUM® 100 mg enterosolventní měkké tobolky jsou registrované léky Junior-angin pastilky, junior-angin lízátka a junior-angin sirup jsou zdravotnické prostředky. SOLEDUM® 100 mg enterosolventní měkké tobolky jsou registrované léky 
s účinnou látkou cineolum. K vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalový leták. Orocalm 1,5 mg/ml orální sprej, roztok je lék s účinnou látkou benzydamin hydrochlorid. s účinnou látkou cineolum. K vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalový leták. Orocalm 1,5 mg/ml orální sprej, roztok je lék s účinnou látkou benzydamin hydrochlorid. 
K místnímu užití v ústech a v krku. Čtěte pečlivě příbalový leták.

bolest v krku

bolest v krku
akutní bolest v krku

bolest v krku a suchý kašel

zánět průdušek

175 Kč

149 Kč

199 Kč

139 Kč
149 Kč

SLEVOVÝ KUPÓN
1. - 30. 11. 2019*
URGO Bradavice, 38 ml

&

*Okamžitá sleva 100 Kč z doporučené běžné prodejní  
ceny 499 Kč. Slevu můžete uplatnit při předložení tohoto 
kupónu. Na kupón se nevrací a nelze jej Vyměnit za  
hotovost. Kupóny nelze sčítat. 

100 Kč *

okamžitá sleva

v naší lékárně

• ošetření bradavice zmrazením
• rychlá a přesná aplikace
• připraveno k okamžitému použití
Zdravotnický prostředek.

DÁRKOVÉ BALENÍ

Seznam lékáren naleznete na
www.alphega-lekarna.cz

Navštivte jednu z našich více než 285 Alphega lékáren i ve vašem městě.
Albrechtice, Aš, Babice, Benešov u Prahy, Bílina, Blatná, Blovice, Borohrádek, Borovany, Brno, Brušperk, Břeclav, Březová u Sokolova, Bystřice 
pod Hostýnem, Cvikov, Čáslav, Červená Voda, České Budějovice, Davle, Desná, Děčín, Dobruška, Doksy, Dolní Bučice, Dolní Poustevna, Domažlice, 
Duchcov, Františkovy Lázně, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, Frýdlant, Fryšták, Hať, Havířov, Havlíčkův Brod, Helenkov, Heřmanův Městec, 
Holešov, Holýšov, Horažďovice, Horní Jelení, Horní Suchá, 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, Meziboří, Mikulov, Mladá Boleslav, 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-Poruba, 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, Sadská, Sezimovo Ústí, Skuteč, Slavkov u Brna, Slušovice, Sokolov, 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 Bíteš, Velká nad Veličkou, 
Velké Albrechtice, Velké Pavlovice, Veselí nad Moravou, Vlašim, Volary, 
Vysoké Mýto, Zbraslavice, Žďár nad Sázavou, Zlín, Znojmo, Zruč nad 
Sázavou, Žamberk, Žatec, Židlochovice, Žulová.


