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139 Kč
165  Kč

kapky, 50 mls lactobacily 60 + 60 kapslí

 
•  díky kombinaci 2 účinných látek tiší dráždivý  

kašel a zároveň napomáhá odkašlávání
• k užití u dětí od 6 měsíců
V akci také Stoptussin sirup 180 ml za 129 Kč.
Stoptussin kapky 50 ml a Stoptussin sirup 180 ml jsou léčivé  
přípravky 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 2019. Doplněk stravy.* (1 kaps. = 3,08 Kč)

StoptussinTEREZIA HLÍVA ÚSTŘIČNÁ

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

Strepsils Med a Citron

139 Kč
183  Kč

99 Kč
129 Kč

369 Kč
395 Kč

129 Kč
165 Kč

120 ml

TANTUM VERDE 

•  lék na bolest a zánět  
v krku s antimikrobiálním účinkem

•  ulevuje i po chirurgických a stomatologických 
zákrocích v dutině ústní a krku

•  vhodný při aftech, zánětech dásní i mandlí  
a léčbě antibiotiky

•  pro děti od 4 let a dospělé
V akci také další druhy. 
Lék s účinnou látkou benzydamin hydrochlorid. K místnímu užití 
v ústech a v krku. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

THERAFLU FORTE
horký nápoj, 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.*

159 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 1PM 1mg/ml, sprej 10 ml za  
89 Kč a Otrivin Rhinostop 0,5mg/ml + 0,6 mg,  
sprej 10 ml za 139 Kč.
Léky k podání do nosu obsahují xylometazolin.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

VÝHODNÉ BALENÍ

1. - 31. 1. 2020



119 Kč
150 Kč

COLDREX
horký nápoj, citron, 14 sáčků

159 Kč
204 Kč

159 Kč
209 Kč

89 Kč
111 Kč

Panadol Extra Novum
500 mg/65 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
V akci také Panadol Novum 500 mg 24 tablet  
za 35 Kč.
Léky k vnitřnímu užití. Obsahují paracetamol.  
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

75 Kč
90 Kč

 Celaskon 500 mg 
 červený pomeranč, 30 tablet

•  posiluje odolnost organismu při infekčních  
onemocněních jako chřipka a nachlazení

•  zmírňuje a zkracuje příznaky chřipky  
a nachlazení

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

139 Kč
170 Kč

PARALEN® GRIP
chřipka a bolest, 24 tablet horký nápoj, citron, 10 sáčků

•  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

V akci také Vicks SymptoMed Forte citron  
10 sáčků za 159 Kč.
Léky k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Vicks SymptoMed Complete

•  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.*

48 tablet

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

kloubů a menstruační bolesti
• snižuje horečku
• tlumí zánět
•  pro dospělé a dospívající od 12 let  
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofenum.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Ibalgin® 400

MUCONASAL® PLUS 
nosní sprej, 10 ml

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

•  navíc osvěží vůní máty a eukalyptu, které  
umocní zážitek z volného dýchání

•  vhodný pro dospělé a děti od 6 let
Léčivý přípravek. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

99 Kč
120 Kč

•  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 tablety 24 tablet za 125 Kč.
Léky k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus
nosní sprej, 15 ml

•   nosní sprej pro léčbu  
ucpaného nosu při rýmě a nachlazení

•   uvolní ucpaný nos během několika minut  
a až na 12 hodin

•   extrakt aloe vera osvěžuje, zvláčňuje  
a pečuje o sliznici nosní dutiny

Lék k nosnímu podání, obsahuje léčivou látku oxymetazolin  
hydrochlorid. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

89 Kč
118 Kč

Do nového roku Vám přejeme pevné zdraví.

89 Kč
115  Kč

99 Kč
127  Kč

V akci také další druhy.
Reklama na léčivé přípravky. 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®

nosní sprej, 10 ml
nosní sprej, 10 ml



Robitussin EXPECTORANSAmbrobene
na odkašlávání, sirup, 100 ml15 mg/5 ml, sirup, 100 ml

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

•  sirup vhodný i pro děti
Ambrobene sirup 15mg/5ml 100 ml je lék k vnitřnímu užití  
s účinnou látkou ambroxol hydrochlorid.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

155 Kč
190 Kč

 

125 Kč
163 Kč

 

79 Kč
100 Kč

24 pastilek

Neo-angin BEZ CUKRU

•  lék na kašel, rýmu a zánět dutin
• ředí hlen, působí proti bakteriím
• včasné nasazení může předejít užívání antibiotik
• pro dospělé a děti od 12 let
Léčivý přípravek. Granule pro perorální suspenzi  
obsahují erdostein. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

•  léčí vlhký kašel 
•  rozpouští hlen 
•  usnadňuje vykašlávání 
•  jahodová příchuť
V akci také MUCOSOLVAN Long Effect 75 mg  
20 tobolek za 119 Kč.
Léky k vnitřnímu užití. Obsahují ambroxoli hydrochloridum.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

ERDOMED 225 mg
20 sáčků

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

149 Kč
187 Kč

299 Kč
370  Kč

129 Kč
158 Kč

Sinecod
1,5 mg/ml, sirup, 200 ml

www.alphega-lekarna.cz

STODAL
sirup, 200 ml

• zklidní suchý kašel
• uleví od vlhkého kašle
• tradiční léčivý rostlinný přípravek
• 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.*

• proti suchému, dráždivému kašli
• vhodný pro dospělé a děti od 3 let
• sirup s vanilkovou příchutí
• účinná látka se začíná vstřebávat již od 5 minut
V akci také Sinecod 50 mg, 10 tablet za 139 Kč.
Léky k vnitřnímu užití. Obsahují butamirát.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Na bolest v krku jednoduše Neo-geniální!
• léčí bolest v krku
• dezinfikuje ústní dutinu
• potlačuje zánět
V akci také Neo-angin třešeň 24 pastilek  
nebo Neo-angin šalvěj 24 pastilek za 149 Kč.
Léky k místnímu užití v ústech a v krku.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

199 Kč
249 Kč109 Kč

135 Kč

•  léčí vlhký kašel  
a napomáhá odkašlávání 

• bez cukru
• pro děti od 2 let a dospělé
V akci také Robitussin ANTITUSSICUM
na suchý dráždivý kašel, sirup, 100 ml za 125 Kč.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Robitussin Antitussicum  
na suchý dráždivý kašel (dextrometorfan) a Robitussin Expectorans 
na odkašlávání (guaifenesin) jsou léky k vnitřnímu užití. *

ACC® LONG
600 mg, šumivé tablety, 10 tablet

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

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

119 Kč
144 Kč

Betaglukan IMU
200 mg, 60 tobolek

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

Doplněk stravy.* (1 tob. = 4,98 Kč)



30 + 10 tobolek NAVÍC

BIOPRON® 9 Premium

249 Kč
309 Kč

159 Kč
196 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.
Doplněk stravy.* (1 tab. = 5,30 Kč / 2,48 Kč)

•  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 další druhy.
Doplněk stravy.* (1 tob. = 6,23 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. 2020 nebo do vyprodání zásob či vydání dárků.

&

SLEVOVÝ KUPÓN
1. 1. - 31. 1. 2020

Remescar 
Váčky a kruhy pod očima, 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. 2020

SUSTENIUM Biorytmus 3
multivitamin
30 tablet

•  nový multivitaminový přípravek s 3fázovým 
postupným uvolňováním 

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

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

219 Kč
254 Kč

679 Kč
779 Kč

SLEVA100 Kč

Multivitaminové 
želatinky s rakytníkem

Doplňky stravy

- 9 vitaminů a rakytník  
 na podporu imunity
- Skvělá chuť díky  
 20 % ovocné šťávy

189 Kč
238 Kč

 (1 žel. = 2,70 Kč / 1,35 Kč)

•  přírodní nosní sprej  
s obsahem 100%  
mořské vody

•  uvolní ucpaný nos  
při rýmě a nachlazení

•  urychluje úlevu od symptomů rýmy
•  čistí a zvlhčuje nosní sliznici, přirozeně regeneruje
•  bezpečný pro každodenní použití
V akci také další druhy.
Zdravotnický prostředek.*

PHYSIOMER Hypertonic
135 ml

195 Kč
226 Kč

VÝHODNÉ 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.


