
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 1.11. do 30.11.2020

RAKYTNÍČEK+
multivitaminové želatinky, 50 ks

Strepsils Med a Citron
36 pastilek

•  oblíbené želatinky s 9 vitaminy a rakytníkem na pod-
poru imunity v  limitované vánoční edici

•  skvělá chuť díky obsahu 20 % ovocné šťávy
•  bez konzervantů, barviv a sladidel
Doplněk stravy.* (1 žel.  = 3,18 Kč)

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

již 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.*

159 Kč
179 Kč

189 Kč
257 Kč

Voltaren Forte 20 mg/g
gel, 150 g

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

•  pro podporu imunity1

V akci také vánoční balení Centrum PRO MUŽE 
60 tablet za 419 Kč.
1Vitamin C přispívá k normální funkci imunitního systému.  
2 V kategorii multivitaminů. Zdroj: IQVIA consumption data -  
Česká republika, YTD 12/2019. 3Výroba multivitaminů Centrum 
je v souladu s certifikátem „Good Manufacturing Practice“
Doplněk stravy.* (1 tab.  = 6,98 Kč)

96 tablet

 Antacidum Rennie

189 Kč
233 Kč

 
Zapomeňte na pálení žáhy (během 5ti minut)! 
• rychlá a efektivní úleva 
•  vhodné pro těhotné a kojící při dodržení  

doporučovaného dávkování
V akci také balení 48 tablet za 119 Kč 
a 24 tablet za 75 Kč.
Léčivé přípravky k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou 
informaci.* L.CZ.MKT.CC.06.2019.1666

 VÁNOČNÍbaleníčervená, modrá, zlatá 

389 Kč
469 Kč

•  analgetikum ve formě gelu s účinkem proti 
bolesti až na 24 h při aplikaci 2x denně ráno  
a večer

• tlumí bolest zad, svalů a kloubů
V akci také další druhy.
Lék k vnějšímu použití. Obsahuje diclofenacum diethylaminum.  
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.* 

 

 

 

 
Léky 

z eReceptu 
k vyzvednutí  

i na občanku 
nebo 

cestovní pas*

*Původní možnost výdeje léků 
při předložení jednotlivých eReceptů 

zůstává i nadále plně zachována.

Reklama na léčivý přípravek. Nosní sprej, roztok Olynth® HA 1 mg/ml obsahuje xylometa-
zolin-hydrochlorid. Nosní sprej, roztok Olynth® Plus 1 mg/ml + 50 mg/ml obsahuje xylo-
metazolin-hydrochlorid a dexpanthenol. Jsou určeny k podání do nosu. Před použitím si 
pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci. CZ-OL-2000056

Reklama na léčivý přípravek. Nosní sprej, roztok OlynthReklama na léčivý přípravek. Nosní sprej, roztok Olynth® HA 1 mg/ml obsahuje xylometa-

RYCHLE UVOLNI
VAS UCPANY NOS

89 Kč
115 Kč

99 Kč
127 Kč

3 2

419 Kč
522 Kč

 VÁNOČNÍbalení

Centrum PRO ŽENY
60 tablet



ROBITUSSIN ANTITUSSICUM
sirup na suchý dráždivý kašel
100 ml

•  PROTI suchému kašli
•  efektivní úleva od suchého 

dráždivého kašle
• bez cukru
• pro děti od 6 let a dospělé
V akci také Robitussin Expectorans sirup na od-
kašlávání, 100 ml za 135 Kč a Robitussin Junior 
sirup na suchý dráždivý kašel, 100 ml za 115 Kč.
Robitussin Antitussicum na suchý dráždivý kašel a Robitussin 
Junior na suchý dráždivý kašel (dextrometorfan) a Robitussin 
Expectorans na vlhký kašel (guaifenesin) jsou léky k vnitřnímu užití. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Vaše lékárna je tady

135 Kč
167 Kč

•  nosní sprej, který  
pomáhá uvolnit ucpaný nos do 2 minut

•  při zánětu dutin 
•  aplikace ráno a večer zajistí úlevu až na 24 hod.
• neobsahuje konzervanty
V akci také Otrivin 1 mg/ml nosní sprej, roztok 
10 ml za 94 Kč a Otrivin Rhinostop 0,5 mg/ml  
+ 0,6 mg/ml nosní sprej, roztok 10 ml za 139 Kč.
Léky k podání do nosu. Obsahují xylometazolin. 
Pečlivě čtěte Návod k použití.* 

Otrivin Menthol 1 mg/ml 
nosní sprej, roztok 10 ml

99 Kč
129 Kč

PŘIPRAVTE SE NA CHŘIPKU
A NACHLAZENÍ

CELASKON® 250 mg tablety je volně prodejný lék k vnitřnímu užití. Obsahuje acidum ascorbicum.
MUCONASAL PLUS je volně prodejný lék k nosnímu použití. Obsahuje tramazolini hydrochloridum.
Čtěte pozorně příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

 250 mg tablety je volně prodejný lék k vnitřnímu užití. Obsahuje acidum ascorbicum.
MUCONASAL PLUS je volně prodejný lék k nosnímu použití. Obsahuje tramazolini hydrochloridum.
Čtěte pozorně příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.
MUCONASAL PLUS je volně prodejný lék k nosnímu použití. Obsahuje tramazolini hydrochloridum.
Čtěte pozorně příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.
MUCONASAL PLUS je volně prodejný lék k nosnímu použití. Obsahuje tramazolini hydrochloridum.

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

Levopront kapky, sirup, tablety obsahuje levodropropizin. Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Kapky a sirup pro dospělé a děti od 2 let, tablety od 12 let. 

Erdomed 225 mg granule pro perorální suspenzi obsahuje 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

152 Kč 249 Kč

Hedelix sirup
100 ml

•  podpůrná léčba při kašli provázejícím  
nachlazení

•  obsahuje hustý extrakt z břečťanového listu
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.*

•  léčí vlhký kašel
• lze užívat od prvních příznaků kašle
• rozpouští hustý hlen a usnadňuje vykašlávání
Lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou acetylcystein.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

89 Kč
110  Kč

119 Kč
147  Kč

600 mg šumivé tablety, 10 tabletsirup, 100 ml

ACC® LONGAmbrobene 15 mg/5 ml

119 Kč
166 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.*

Stačí pouze1 tabletadenně!

99 Kč
120 Kč

99 Kč
120 Kč



+ DÁREK!Praktická lékovka 1

NUROFEN RAPID 400 mg 
30 měkkých tobolek

•  rychlá a učinná úleva od horečky a bolesti, 
včetně bolesti hlavy, zad, zubů či při  
menstruaci

V akci také NUROFEN RAPID 400 mg 
20 měkkých tobolek za 105 Kč.
Léky k vnitřnímu užití. Obsahují ibuprofen. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

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

VECTAVIR
tónovaný krém na opary 10 mg/g
krém 2 g

Ataralgin
50 tablet

Ibolex
20 tablet

•  snižuje horečku při akutních infekčních stavech, 
tlumí bolesti svalů a kloubů při chřipkových 
onemocněních

•  tlumí bolest hlavy, krční páteře a zad
Lék k vnitřnímu užití.  Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

• krystalicky čistý dexibuprofen
• nová generace léku proti bolesti
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje dexibuprofenum.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Panadol Extra Novum
 500 mg/65 mg, 30 tablet

•  působí proti mírné až středně silné bolesti 
hlavy včetně migrény, zubů a při menstruačních 
bolestech

V akci také Panadol pro děti Jahoda 24 mg/ml 
perorální suspenze 100 ml za 109 Kč a Panadol 
Novum 500 mg, 24 tablet za 33 Kč.
1Platí do vyprodání zásob či vydání dárku. Léky k vnitřnímu užití. 
Obsahují paracetamol. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

99 Kč
120 Kč

 

129 Kč
175 Kč

24 pastilek

Neo-angin® bez cukru

•  uvolňuje nos a tím zmírňuje  
bolest dutin rychle a přirozeně

•  eliminuje viry a bakterie
•  zvolte sílu přírody pro snadné dýchání
Sinulan express forte sprej je zdravotnický prostředek. 
Sinulan forte tablety jsou doplněk stravy. 
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 nebo šalvěj  
24 pastilek za 159 Kč.
Léky k místnímu užití v ústech a v krku. Hygienický gel Ace Trade 
s.r.o. je kosmetický přípravek. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Sinulan express forte
sprej, 15 ml

219 Kč
270 Kč 159 Kč

202 Kč

 

89 Kč
112 Kč

www.alphega-lekarna.cz

COLDREX MAXGrip
lesní ovoce / citron, 10 sáčků

•  horký nápoj uleví rychle od příznaků chřipky  
a nachlazení

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

V akci také Coldrex tablety 24  tablet za 125  Kč.
Léky k vnitřnímu užití. Obsahují paracetamol.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

159 Kč
197 Kč

+ DÁREK!Sinulan forte15 tablet
+ DÁREK!Hygienický gel na ruce 

ke každému balení Neo-angin®149 Kč

QUIXX
nosní sprej, 30 ml

•  efektivně uvolní nos  
při nachlazení, chřipce nebo alergii

V akci také Quixx acute, nosní sprej, 
100 ml za 179 Kč a Quixx daily, nosní sprej, 
100 ml za 169 Kč
Zdravotnické prostředky k aplikaci do nosu. Roztoky mořské  
vody obsahují vodu z oceánu a čištěnou vodu. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

125 Kč
140 Kč

159 Kč
187 Kč



MÖLLER'S Omega 3 Jablko
250 ml

•  rybí olej z tresčích jater z Norska 
•  1 lžička = 1,2 g omega 3 mastných kyselin EPA 

a DHA a vitaminy A, D a E
V akci také další druhy.
Doplněk stravy.* (100 ml = 103,60 Kč)

•  1 tableta vitaminů a minerálů (D3, B6,  
kyselina listová, jód aj.) a 1 kapsle s omega 3

•  pro budoucí matky a kojící ženy
V akci také Möller's TOTAL 28 dní 28 kapslí  
+ 28 tablet za 349 Kč.
Doplňky stravy.* (1 tab./kaps. = 6,23 Kč)

•  s ženšenem, který příspívá k snížení únavy,  
vitalitě a přirozené obranyschopnosti  
organismu

•  energie na celý den
V akci také Gerimax 50+, 80 tablet za 259 Kč. 
Doplňky stravy.* (1 tab. = 4,32 Kč / 3,24 Kč)

Magnesii lactici 0,5 tbl Medicamenta
100 tablet

259 Kč
299  Kč

28 kapslí + 28 tablet60 tablet

MÖLLER'S Mama 28 dníGERIMAX PLUS

•  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.*

Klokan™
limitovaná edice 120 kapslí

Výhodné balení na 4 měsíce
•  3 druhy kolagenů pro pohybový aparát
•  kyselina hyaluronová
•  glukosaminsulfát
•  chondroitinsulfát
•  vitamin C pro podporu tvorby kolagenu  

a správnou činnost kloubních chrupavek a kostí
Doplněk stravy.* (1 kaps. = 2,66 Kč)

109 Kč
129 Kč

Gingio® tablety
40 mg potahované tablety, 100 tablet

•  k léčbě příznaků lehkých poruch mozkových 
funkcí při mírné demenci, jako jsou poruchy 
paměti a snížená schopnost soustředění

V akci také Gingio® tablety 40 mg potahované 
tablety, 90 tablet za 239 Kč.
Lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou suchý jinanový extrakt.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

28 tobolek

•  obsahuje PROBIOTIKA a PREBIOTIKA
•  nejen při a po antibiotické léčbě
Doplněk stravy. Obsahuje bakterie Lactobacillus acidophilus  
a Bifidobacterium animalis subsp.lactis.* (1 tob. = 7,11  Kč)

199 Kč
255 Kč

259 Kč
299 Kč 349 Kč

399 Kč

259 Kč
306 Kč

VÝHODNÉ BALENÍna 4 měsíce

LINEX® FORTE

www.alphega-lekarna.cz

100 g

Olfen, gel

•  darujte na Vánoce Olfen, gel a ulevte vašim 
nejbližším od bolesti zad a kloubů

1Nyní 2 balení v dárkové tašce za zvýhodněnou 
cenu 285 Kč, to je 142,50 Kč za 1 ks.
Olfen, gel je léčivý přípravek k zevnímu použití. Obsahuje účinnou 
látku diclofenacum natricum. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*
Platí ve vybraných lékárnách od 31. 10. 2020 do vyčerpání zásob. 
www.olfen.cz. 

MAGNE B6 FORTE TABLETY
50 tablet

•  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 Stress Control  30 tablet  
za 209 Kč.
Doplněk stravy.* (1 tab. = 3,38 Kč / 6,97 kč)

169 Kč
192 Kč

VÝHODNÁ CENA při koupi 2 ks

285 Kč1
378 Kč

319 Kč
371 Kč



•  

VIGANTOLVIT Osteo
30 tablet

•  vitamin D3, K2 a vápník
• 3v1 pro zdravé kosti a svaly
• pro aktivní lidi, sportovce i starší osoby
V akci také VIGANTOLVIT D3 2000 I.U.  
60 tobolek za 159 Kč.
Doplňky stravy.* (1 tab. = 5,63 Kč / 2,65 Kč)

•  ideální podpora vaší celkové pohody  
a rovnováhy střevní mikrobioty při a po léčbě 
antibiotiky

•  vaše denní dávka života
Doplněk stravy.* (1 tob. = 6,23 Kč)

BIOPRON® 9 Premium
30 + 10 tobolek NAVÍC

•  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.*

Iberogast® 
50 ml

TEREZIA REISHI BIO
60 kapslí

sirup, 300 g

Multi-Sanostol 

Na léčbu různých zažívacích problémů, 
stačí užít JEDEN lék!
•  efektivně ulevuje od nadýmání, pocitu plnosti, 

křečí nebo bolesti břicha, bolesti žaludku, 
od nevolnosti.

•  1 lék na 6 zažívacích problémů
V akci také Iberogast® 20 ml za 169 Kč.
Léčivé přípravky složené z tekutých extraktů různých částí bylin. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.* L.CZ.MKT.CC.02.2020.1830

•  100% houbový přípravek bez příměsí v BIO 
kvalitě

•  obsahuje všechny aktivní látky celé reishi, které 
působí ve vzájemné harmonii

•  reishi podporuje obranyschopnost organismu  
a příznivě působí na oběhový systém

V akci také TEREZIA REISHI BIO 120 kapslí  
za 729 Kč. 
Doplňky stravy. (1 kaps. = 6,65 Kč / 6,08 Kč)

APO-LACTOBACILLUS ATB 
15 + 5 kapslí NAVÍC

•  komplexní probiotika s prebiotiky doplněná  
o 100 mg brusinkového extraktu

Doplňky stravy. (1 kaps. = 6,95 Kč)

VÝHODNÉ BALENÍ

•  aktivní podpora imunity přímo v dutině ústní 
(cucavé tablety)

•  patentovaná látka ProteQuine®
•  s vitaminem C pro podporu imunity
•  český originál s unikátním složením
•  určen k akutnímu užívání 
Doplněk stravy.* (1 tab. = 5,30 Kč)

Preventan Akut 
s příchutí, 30 tablet

159 Kč
189 Kč

TEREZIA HLÍVA ÚSTŘIČNÁ

Probuďte svou přirozenou  
krásu díky Biotin Strong. 
•  obsahuje biotin, zinek a methionin pro posílení 

vitality vlasů a pevnost nehtů
•  bez sacharózy, laktózy a lepku, vhodné pro vegany
V akci také BIOTIN COLLAGEN 120 tablet  
za 339 Kč se ZK za 329 Kč.
Doplňky stravy.* 
(1 tab. = 2,77 Kč, 2,66 Kč se ZK / 2,83 Kč, 2,74 Kč se ZK)

249 Kč
279 Kč

179 Kč
230 Kč

• nejsilnější hlíva na trhu1

• hlíva z českých pěstíren
• šípek a vitamin C podporují imunitní systém
• bez příměsí a konzervačních látek
1Nejvyšší obsah deklarovaných betaglukanů. Na základě průzkumu 
z lékáren, leden 2020. Doplněk stravy.* (1 kaps. = 3,33 Kč)

BIOTIN STRONG HAIR & NAIL
60 + 30 tablet NAVÍC

399 Kč
489 Kč

339 Kč
405 Kč

 

139 Kč
199 Kč

www.alphega-lekarna.cz

+ lactobacily, 60 + 60 kapslí NAVÍC

 

169 Kč
199 Kč

VÝHODNÉ BALENÍ

VÝHODNÉ BALENÍ

249 Kč
299 Kč

Zákaznická karta

239 Kč

399 Kč
429 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. 11. do 30. 11. 2020 nebo do vyprodání zásob či vydání dárků.

Veroval duo control
velikost M, 1 ks

•  lékařsky přesný  
díky patentované technologii kombinující  
oscilometrickou a poslechovou metodu měření

•  vhodný i pro osoby s nepravidelným srdečním 
rytmem

•  USB kabel pro přenos dat do PC
•  velký podsvícený displej
•  záruka 5 let
V akci také Veroval duo control velikost L  
za 1.899 Kč a Veroval pažní tlakoměr 
+ adaptér za 1.599 Kč.

1.899 Kč
2.460 Kč

URGO FILMOGEL Afty
6 ml

•  úleva od bolesti a zlepšení hojení aft  
a drobných poranění

• účinný i během jídla
V akci také URGO Afty a drobná poranění sprej 
pro děti od 3 let, 15 ml za 209 Kč,  
se ZK za 199 Kč.
Zdravotnické prostředky. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Systane™ ULTRA 

•  rychlá úleva suchým, unaveným  
a podrážděným očím

• vícedávková lahvička s technologií PureFlow™
• vhodné i pro uživatele kontaktních čoček
V akci také Systane™ COMPLETE zvlhčující oční 
kapky, 10 ml za 279 Kč.
Zdravotnické prostředky. Pečlivě si přečtěte Návod na použití.*

zvlhčující oční kapky 
bez konzervačních látek
10 ml

239 Kč
294  Kč

204 Kč
268 Kč

  *

Udělej něco neobyčejného!

Reklama na léčivý přípravek. Léčivá žvýkací guma Nicorette® Classic Gum, Nicorette®

Icemint Gum, orální sprej, roztok Nicorette® Spray s příchutí lesního ovoce 1mg/ dávka 
a orální sprej, roztok Nicorette® Spray 1mg/ dávka obsahují nikotin a jsou k podání 
do úst. Před použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci. CZ-NI-2000066

Potlačí chuť na cigaretu,
neobsahuje cukr.

Zbavte se
závislosti
na kouření.

439 Kč
470  Kč 759 Kč

769  Kč

769 Kč
820  Kč

•  antibakteriální  čistící gel  
na ruce je vhodný k očistě  
a ochraně rukou vždy,  
kdy není možné použít  
vodu a mýdlo

•  přípravek obsahuje 62 % lihu, což garantuje 
vysokou desinfekční účinnost

V akci také TOPVET antibakteriální gel Hedvábí  
50 ml za 75 Kč a TOPVET antibakteriální čistící sprej 
na ruce Hedvábí 50 ml za 69 Kč.
Zdravotnické prostředky. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

TOPVET 
Antibakteriální čistící gel 
Hedvábí, 100ml 

109 Kč
135 Kč

Zákaznická karta

199 Kč

Podpořit imunitu, zmírnit 
bolest hlavy a zapít pravidelně 

užívané léky. 

Není to i váš případ?
Současné užívání různých léků 

a léčivých látek může 
negativně měnit jejich sílu  

i účinek. O vhodné kombinaci  
léčivých přípravků, doplňků stravy 

a dalších skupin léčiv  
se vždy poraďte s lékárníkem.

 
Konzultace v Alphega lékárnách  

je ZDARMA.

&

SLEVOVÝ KUPÓN
1. 11. - 30. 11. 2020
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

Seznam lékáren naleznete na
www.alphega-lekarna.cz

Navštivte jednu z našich více než 300 Alphega lékáren i ve vašem městě.
Albrechtice, Aš, Babice, Benešov u Prahy, Bílina, Blatná, Blatnice pod Svatým Antonínkem, Blovice, Borohrádek, Borovany, Brno, Brno-Černovice, 
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, Hutisko-Solanec, 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, 
Pečky, 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.


