
Rezervujte si léky na předpis 
on-line v Alphega lékárně
▶ Jednoduše a z pohodlí domova
▶ Rychlé vyřízení
▶ Platba při převzetí v lékárně

www.erecept-alphega.cz

www.alphega-lekarna.cz

Akční nabídka platí od 1. 9. do 30. 9. 2020

Bepanthen® Baby  
mast, 100 g

APO-IBUPROFEN 400 mg
100 tablet

Každodenní jemná péče i pro tu 
nejcitlivější pokožku:
•  pomáhá chránit zadeček před vznikem opruzení  
• vhodný k ošetření bradavek po kojení 
•  s mandlovým olejem a panthenolem pro  

přirozenou regeneraci pokožky  
V akci také další druhy. 
Kosmetický přípravek. 1Nejdůvěryhodnější značka roku 2019  
v kategorii dětské krémy proti opruzeninám. 
(www.duveryhodneznacky.cz) L.CZ.MKT.CC.12.2019.1785 

•  uleví od bolesti hlavy, zad, kloubů  
i menstruační bolesti

• snižuje horečku a tlumí projevy zánětu
Balení po 100 i 30 tabletách.
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofenum. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Ambrobene

269 Kč
332 Kč

109 Kč
157 Kč

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

•  sirup vhodný i pro děti
Ambrobene 15 mg/5 ml, sirup je léčivý přípravek k vnitřnímu užití. 
Obsahuje účinnou látku ambroxoli hydrochloridum. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

79 Kč
100  Kč

Voltaren Forte 20 mg/g, gel
150 g

RAKYTNÍČEK
multivitaminové želatinky ORIGINÁL 
70 ks

• skvělá chuť díky obsahu 20 % ovocné šťávy
•  obsahuje 9 vitaminů a rakytník na podporu 

imunity
• bez příměsí a konzervačních látek
V akci také další druhy.
Doplněk stravy.* (1 žel. = 2,70 Kč)

189 Kč
242 Kč

 200 mg, 60 tobolek

Betaglukan IMU

299 Kč
370 Kč

 
•  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 minimálně 80 %
Doplněk stravy.* (1 tob. = 4,98 Kč)

15 mg/5 ml
sirup, 100 ml + DÁREK!masážní míček

389 Kč
469 Kč

•  analgetikum ve formě gelu s účinkem proti 
bolesti až na 24 hodin při aplikaci 2x denně

•  tlumí bolest zad, svalů a kloubů
V akci také Voltaren Forte 20 mg/g gel,100 g  
za 279 Kč a Voltaren Rapid 25 mg, 20 tobolek  
za 119 Kč.
Voltaren Forte 20 mg/g gel je lék k vnějšímu použití. Obsahuje 
diclofenacum diethylaminum. Voltaren Rapid 25 mg měkké tobolky 
je lék k vnitřnímu užití. Obsahuje diclofenacum kalicum.  
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.* 



BIOPRON® Forte 
30 tobolek

•  komplex živých probiotik s S. Boulardii  
a prebiotiky

•  vaše denní dávka života, nejen na cesty
V akci také Biopron® baby BIFI 30 tobolek  
za 169 Kč a Biopron ProGastro 10 tablet za 139 Kč. 
Doplněk stravy.* (1 tob. = 6,63 Kč / 5,63 Kč, 1 tbl.=13,90 Kč)

Ibalgin 400 
48 tablet

• s protizánětlivým účinkem
•  pomáhá při bolesti hlavy, zubů, zad, svalů, 

kloubů a menstruační bolesti
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofenum.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

•  sirup na všechny druhy  
kašle spojené  
s nachlazením  

• zmírňuje suchý dráždivý i průduškový kašel 
• rychlá úleva
V akci také NOVINKA TUSSIREX Junior sirup 
120 ml za 139 Kč.
Zdravotnické prostředky. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Rychlá a účinná pomoc, když vás zasáhne bolest
• svalů a kloubů
• zubů
• hlavy
• při menstruaci
V akci také Dexoket® 25 mg granule pro  
perorální roztok, 10 sáčků za 79 Kč.
Volně prodejné léky Dexoket® obsahují dexketoprofen 
trometamol. K vnitřnímu užití. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Coldrex MAXGrip
lesní ovoce / citron, 10 sáčků

139 Kč
163  Kč75 Kč

89  Kč

sirup, 120 ml10 potahovaných tablet

TUSSIREXDexoket® 25 mg

Vaše lékárna je tady

•  horký nápoj uleví od příznaků chřipky  
a nachlazení

•  snižuje horečku, odstraňuje bolest hlavy, 
bolest v krku a uvolňuje ucpaný nos

V akci také Coldrex tablety 24 ks za 129 Kč.
Léky k vnitřnímu užití. Obsahují paracetamol.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Strepsils PLUS
24 pastilek

165 Kč
216 Kč

•  na silnou bolest v krku
• účinkuje proti bakteriím a kvasinkám
• anestetický účinek
V akci také STREPSILS Plus Spray 20 ml  
za 165 Kč.
Léky k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

159 Kč
197 Kč

MUCONASAL® PLUS
nosní sprej
roztok, 10 ml

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

• navíc s osvěžující vůní máty a eukalyptu
• vhodný pro dospělé a děti od 6 let
Muconasal Plus je léčivý přípravek. Mucodual pastilky jsou  
zdravotnický prostředek. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

nosní sprej
roztok,10 ml

Skoncujte s rýmičkou o dva dny dříve! 
• zabere mimořádně rychle – už do 25 sekund
•  sprej proti rýmě pro děti od 6 let a dospělé
V akci také Nasivin SENSITIVE 0,025%, 
10 ml za 95 Kč. 
Léky k nosnímu podání s léčivou látkou oxymetazolin-hydrochlorid.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

89 Kč
116 Kč

75 Kč
95 Kč

ZNÁTE Z TV!199 Kč
295 Kč

+ DÁREK! Mucodual pastilky18 ks

95 Kč
120 Kč

1) Výsledek průzkumu provedeného mezi českými spotřebiteli společností ATOZ Marketing 
Services, spol. s r.o. v roce 2019. Reklama na léčivý přípravek. Nosní sprej, roztok Olynth® HA 
1 mg/ml a Olynth® 1 mg/ml obsahují xylometazolin-hydrochlorid a jsou určeny k podání do 
nosu. Před použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci. Držitel registrace: McNeil 
Healthcare (Ireland) Limited, Irsko. Místní zástupce: Johnson & Johnson, s.r.o., Walterovo 
náměstí 329/1, 158 00 Praha 5 – Jinonice. CZ-OL-2000022

1

RYCHLE UVOLNI 
VAS UCPANY NOS

79 Kč
93  Kč

89 Kč
115  Kč

Nurofen 200 mg léčivá náplast

jedna náplast
na celý den

působí protizánětlivě

fl exibilní a neomezuje
pohyb

Nurofen 200 mg léčivá náplast je lék k vnějšímu použití. Kožní podání. 
Obsahuje ibuprofenum. Pozorně čtěte příbalovou informaci a poraďte se
s lékařem nebo lékárníkem. Datum vypracování materiálu: červenec 2020.

199 Kč
267 Kč

Nasivin SENSITIVE 0,05%



MAGNE B6
50 tablet

•  obsahuje kombinaci hořčíku a vitaminu B6,  
díky kterému se hořčík v těle rychleji doplní

•  je určen ke zlepšení příznaků nedostatku 
hořčíku jako např.: nervozity, vyčerpanosti, 
podráždění, svalových křečí a mravenčení  

Lék k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

•  ideální podpora obnovy rovnováhy střevní 
mikrobioty

•  vhodný při a po léčbě antibiotiky
V akci také Biopron® Baby+ 10 ml za 339 Kč  
a Biopron® Pregna+ 30 tobolek za 339 Kč. 
Doplňky stravy.* (1 tob. = 6,23 Kč / 11,30 Kč, 100 ml = 3.390 Kč)

Biopron® 9 Premium
30 + 10 tobolek NAVÍC

Omega-3 FORTE rybí olej
1000 mg, 120 + 60 tobolek NAVÍC

MÖLLER'S Omega 3
želé rybičky 45 ks

Flavobion
70 mg, 50 potahovaných tablet

•  vysoká dávka omega-3 pro zdravé srdce, 
mozek a zrak1

V akci také Omega-3 PURE Algae  
30 tobolek za 299 Kč.
1EPA a DHA přispívají ke správné funkci srdce. Příznivého účinku 
je dosaženo při denním příjmu 250 mg EPA a DHA. 
Doplňky stravy.* (1 tob. = 1,38 Kč / 9,97 Kč)

• omega 3 mastné kyseliny: EPA a DHA
•  DHA přispívá k udržení normální činnosti 

mozku a normálního stavu zraku
•  imunita: vitamin D přispívá k normální funkci 

imunitního systému a k udržení normálního 
stavu kostí a zubů

•  výborná malinová příchuť
V akci také další druhy.
Doplněk stravy.* (1 ks = 5,76 Kč)

•  užívá se k podpůrné léčbě při chronickém  
zánětu jater

•  při ztučnění a ztvrdnutí jater
•  u poškození jater vlivem některých léků,  

alkoholu či toxických látek
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.  
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

www.alphega-lekarna.cz

Multivitamin Centrum PRO ŽENY
30 tablet

•  kompletní multivitamin s minerály  
a stopovými prvky 

•  vytvořen speciálně pro potřeby žen 
pro podporu imunity a zdraví kostí1

• bez lepku, bez cukru 
V akci také další druhy.
1Vitamin C přispívá k normální funkci imunitního systému. Vápník  
je potřebný pro udržení normálního stavu kostí. Doplněk stravy.*
(1 tab. = 7,97 Kč)

259 Kč
299 Kč

 

125 Kč
150 Kč

•  obsahuje 500 mg laktátu hořčíku pro lepší 
vstřebávání

• čistý organický hořčík bez příměsí
• vhodný pro těhotné a kojící
Lék s účinnou látkou magnesii lactas dihydricus k vnitřnímu užití.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Magnesii lactici
100 tablet

IMUNITA

109 Kč
130 Kč

5 g

Herpesin krém

•  rostlinný lék účinný při potížích v důsledku 
toxicko-metabolického poškození jater a při 
zánětu jater

•  urychluje a podporuje regeneraci  
poškozených jaterních buněk

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje phospholipida sojae preparata.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

299 Kč
399 Kč

•  při léčbě oparu rtů a obličeje  
u dospělých i dětí

Herpesin, krém je léčivý přípravek k zevnímu použití. Obsahuje  
účinnou látkou aciklovir. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Essentiale® forte N
100 tobolek

VÝHODNÉ BALENÍ
VÝHODNÉ BALENÍ249 Kč

299 Kč

189 Kč
244 Kč

169 Kč
199 Kč

249 Kč
288 Kč

 

239 Kč
290 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, nenahrazují ani jiné lékařské terapie nebo medikace. Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Uchovávejte mimo dosah dětí. 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. 9. do 30. 9. 2020 nebo do vyprodání zásob či vydání dárků.

gel, 100 g

Gel proti bolesti pohybového aparátu: 
• zklidňuje namožené svaly a šlachy 
• ulevuje od bolesti, působí proti zánětu
V akci také Aulin® gel 50 g za 139 Kč.
Lék s účinnou látkou nimesulid. Ke kožnímu podání. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

zvlhčující oční kapky, 10 ml

•  poskytují okamžitou úlevu suchým,  
unaveným a podrážděným očím

V akci také Systane™ COMPLETE 10 ml za 269 Kč, 
Systane™ BALANCE 10 ml za 229 Kč a Systane™ 
HYDRATION 10 ml za 235 Kč.
Zdravotnické prostředky. Pečlivě čtěte Návod k použití.* 

Systane™ ULTRA

199 Kč
234 Kč

UROVAL® manosa AKUT 
10 tablet

•  kombinace extraktu kanadských brusinek  
a D-manosy

•  vhodné také pro těhotné a kojící ženy
V akci také UROVAL® Mega Brusinka sirup 
forte 200 ml za 189 Kč a UROVAL® D - manosa  
15 sáčků za 199 Kč.
Doplňky stravy.* 
(1 tab. = 19,90 Kč, 100 ml = 94,50 Kč, 1 sáč. = 13,27 Kč)

199 Kč
230 Kč

219 Kč
245 Kč

Swiss NatureVia® Mega brusinky
60 kapslí

•  extrakt z brusinek  
a zlatobýlu, který podporuje zdraví  
a správnou funkci močového měchýře a dolních 
močových cest, zvýšení tvorby moči a tím vypla-
chování močových cest 

V akci také Swiss NatureVia® Mega brusinky 
AKUT 15 kapslí za 199 Kč a Swiss NatureVia® 
Mega brusinky 50 + 10 kapslí navíc za 399 Kč.
Doplňky stravy.* (1 kaps. = 6,65 Kč / 13,27 Kč)

Aulin® gel Ibalgin DUO EFFECT 

•  kombinace dvou účinných látek
•  potlačuje bolest, zmírňuje zánět a urychluje 

vstřebávání modřin
V akci také Ibalgin Gel 100 g za 139 Kč a Ibalgin 
krém 100 g za 139 Kč.
Léky k vnějšímu použití. Obsahují ibuprofenum. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

krém, 100 g

TENA Lady Pants Noir M
inkontinenční kalhotky
velikost M, 9 ks

189 Kč
212 Kč

• inkontinenční pomůcka pro ženy
• vypadá jako spodní prádlo, chrání jako TENA

209 Kč
258  Kč

399 Kč
431 Kč

SLEVOVÝ KUPÓN
1. - 30. 9. 2020*

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.

Seznam lékáren naleznete na
www.alphega-lekarna.cz

Navštivte jednu z našich 300 Alphega lékáren i ve vašem městě.
Albrechtice, Aš, Babice, Benešov u Prahy, Bílina, Blatná, Blatnice pod Svatým Antonínkem, Blovice, Borohrádek, Borovany, Brno, Brušperk, Břeclav, 
Březová u Sokolova, Bystřice pod Hostýnem, Cvikov, Čáslav, Červená Voda, České Budějovice, Desná, Děčín, 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, 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, Kouřim, Králův Dvůr, Kroměříž, 
Krupka, Kutná Hora, Kvasice, Kynšperk nad Ohří, Lanškroun, Lázně Bohdaneč, Liberec, Lipník nad Bečvou, Litoměřice, Louny, Lovosice, Ludgeřovice, 
Luže, Meziboří, Mikulov, Mirotice, 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, Štíty, Tábor, Teplice, 
Trutnov, Třebíč, Třinec, Týnec nad Sázavou, Uherský Brod, Uherské 
Hradiště, Ústí nad Labem, Ústí nad Orlicí, Úštěk, Úvaly, Valašské 
Klobouky, Varnsdorf, Velká Bíteš, Velká nad Veličkou, Velké Albrechtice, 
Velké Pavlovice, Velké Opatovice, Veselí nad Moravou, Vlašim, Volary, 
Vysoké Mýto, Zbraslavice, Žďár nad Sázavou, Zlín, Znojmo, Zruč nad 
Sázavou, Žamberk, Žatec, Židlochovice, Žulová.


