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Aktivní podpora imunity již v dutině ústní! 
•  cucavé tablety
•  patentovaná látka ProteQuine® a vitamin C  

pro normální funkci imunity
•  navíc kvalitní dezinfekční gel s obsahem  

70% isopropylalkoholu
V akci také Preventan® Junior pro děti 90 tablet 
za 399 Kč.  
Doplňky stravy.* (1 tab. = 4,43 Kč)

PREVENTAN® CLASIC
90 tablet + dezinfekční gel NAVÍC

VÝHODNÉ BALENÍ

DOLGIT KRÉM
100 g

•  zlatý krém z lékárny tlumí bolest, léčí zánět  
a zlepšuje pohyblivost kloubů

•  německá kvalita za dostupnou cenu
Lék k vnějšímu užití. Léčivou látkou je ibuprofenum 5g/100g  
krému. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

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. = 2,84 Kč)

199 Kč

239 Kč

125 Kč

175 Kč

www.alphega-lekarna.cz

•  nejsilnější hlíva na trhu1 od českého výrobce
•  rakytník podporuje imunitu
•  bez příměsí a konzervačních látek
V akci také TEREZIA Hlíva ústřičná s rakytníko-
vým olejem 100 + 100 kapslí NAVÍC za 559 Kč.
1Nejvyšší obsah deklarovaných betaglukanů. Dle průzkumu  
z lékáren, leden 2020. Doplňky stravy.* (1 kaps. = 3,08 Kč / 2,80 Kč)

369 Kč

419 Kč

TEREZIA HLÍVA 
ÚSTŘIČNÁ 
s rakytníkovým olejem 
60 + 60 kapslí NAVÍC

Jak pomůže srdci,
když přestanete 
kouřit?

* Při koupi Centrum pro ženy nebo Centrum pro muže, 60 tbl., získáte Centrum 
pro ženy nebo Centrum pro muže, 30 tbl., navíc. Platí do vydání zásob.
1 v kategorii multivitaminů. Zdroj: IQVIA consumption data - Česká republika,
 YTD 12/2019 / 2 Výroba multivitaminů Centrum je v souladu s certifikátem 
„Good Manufacturing Practice“. Doplňky stravy. 1 tableta denně. Vitaminy C 
a D, selen a zinek přispívají k normálnímu fungování imunitního systému. Vitaminy 
B1, B2, B6, B12, niacin a železo přispívají ke správnému metabolismu pro tvorbu 
energie. PM-CZ-CNT-20-00045
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465 Kč

501 Kč

Více na www.alphega-lekarna.cz
Přijďte se poradit do více než 300 Alphega lékáren

Pečujte o své srdce a cévy

VÝHODNÉ BALENÍ

399 Kč

489 Kč

V akci také Voltaren 140 mg léčivá náplast 5 ks za 289 Kč..
* Ipsos GSK Pharmacy Tracking – Česká republika, 01/2020
Voltaren Forte 20 mg/g gel je lék na vnější použití. Obsahuje diclofenacum 
diethylaminum. Voltaren Rapid 25 mg měkké tobolky je lék k vnitřnímu užití. 
Obsahuje diclofenacum kalicum. Voltaren 140 mg léčivá náplast je lék na vnější 
použití. Obsahuje diclofenacum diethylaminum.

Expert na bolest s klinicky 
prokázaným účinkem v různých 
lékových formách. 
Stačí si vybrat.

LÉKÁRNÍKY V ČR*

ZN
A

ČK
A

DOPORUČENÁ
POR

topický léčivý 
přípravek proti 

bolesti

119 Kč

145 Kč

389 Kč

469 Kč

1 tob. = 5,17 Kč

Voltaren Rapid 25 mg, 
20 tbl 

Voltaren Forte 20 mg/g gel, 150 g 



 
• 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.*

•  uvolní ucpaný nos během několika minut,  
účinek trvá až na 12 hodin

•  obsahuje extrakt z aloe vera a silici z eukalyptu
Lék k nosnímu podání, obsahuje léčivou látku oxymetazolin 
hydrochlorid. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

SEPTABENE
citron a bezový květ
3 mg/1 mg, 16 pastilek

ACC® LONG
600 mg šumivé tablety
10 tablet

SINEX VICKS
ALOE A EUKALYPTUS 
0,5 mg/ml nosní sprej 

STREPSILS 
Med a Citron, 24 pastilek

SINECOD 50 MG 
tablety s prodlouženým uvolňováním 
10 ks

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

už po 1 minutě1

•  snížení bolesti v krku po pěti minutách
V akci také další druhy.
1Na základě studie In-vitro. Lék k vnitřnímu užití. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

•  tablety s prodlouženým uvolňováním proti  
suchému dráždivému kašli různého původu

•  vhodný od 12 let a pro dospělé
V akci také Sinecod 5 mg/ml perorální kapky roztok, 
20 ml za 129 Kč a Sinecod 1,5 mg/ml sirup, 200 ml  
za 145 Kč. 
Léky k vnitřnímu užití. Obsahují butamirati citras.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

129 Kč

159 Kč

119 Kč

147 Kč

95 Kč

119 Kč

Na bolest v krku jednoduše Neo-geniální!
•  ulevuje od bolesti v krku
•  působí antisepticky v ústní dutině
•  chladivý efekt na bolavý krk
V akci také další druhy.
Lék k místnímu užití v ústech a v krku. Pečlivě čtěte příbalovou 
informaci.* Hygienický gel Ace Trade s.r.o. je kosmetický přípravek.

Jediný krém na léčbu oparů s dvojím složením:
•  zabraňuje množení viru, pomáhá léčit zánět  

a zastavit vznik puchýřků
•  zkracuje dobu hojení
V akci také Zovirax 50 mg/g, krém 2 g za 209 Kč.
Léky k vnějšímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

•  zmírňuje a zkracuje příznaky chřipky a nachlazení
•  s postupným uvolňováním vitaminu C až 12 hodin 

pro jeho lepší vstřebávání
• podpořte svoji imunitu pravidelným užíváním
•  zvýšená potřeba užívání např. také v těhotenství, 

při kojení, sportu, namáhavé práci, po úrazech 
nebo u kuřáků

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

149 Kč

194 Kč

159 Kč

200 Kč

NEO-ANGIN®
 bez cukru, 24 pastilek

ZOVIRAX DUO
50 mg/g + 10 mg/g, krém 2 g

CELASKON LONG 
EFFECT 500 mg
60 kapslí

249 Kč

309 Kč

179 Kč

220 Kč

RYCHLE UVOLNI 
VAS UCPANY NOS

Reklama na léčivý přípravek. Nosní sprej, roztok Olynth® HA 1 mg/ml a Olynth® 1 mg ml 
obsahují xylometazolin-hydrochlorid. Jsou určeny k podání do nosu. Před použitím si 

pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci. CZ-OL-2000089

79 Kč

93 Kč 89 Kč

115 Kč

Trojí účinek:  
• protizánětlivý, analgetický a antiseptický
• snižuje bolest, zarudnutí a otok v krku
V akci také Septabene 3 mg/1 mg, 16 pastilek 
s eukalyptovou příchutí za 129 Kč a Septabene, 
orální sprej 30 ml za 149 Kč.
Léky k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

+ DÁREK! Hygienický gel na ruce50 ml149 Kč

187 Kč

STAČÍ1 TABLETA1x DENNĚ



 
•  uleví od bolesti hlavy, zad, kloubů  

i menstruační bolesti
•  snižuje horečku a tlumí projevy zánětu
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofenum. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

 
•  léčí vlhký kašel
•  rozpouští hlen 
•  usnadňuje vykašlávání 
•  jahodová příchuť
V akci také Mucosolvan Long Effect 20 kapslí za 
135 Kč a Mucosolvan Junior 100 ml za 105 Kč. 
Léky k vnitřnímu užití. Obsahují ambroxoli hydrochloridum.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

•  ulevuje od příznaků chřipky a nachlazení (horečka, 
bolest hlavy, ucpaný nos, bolest svalů a kloubů)

•  zmírňuje příznaky akutního zánětu horních cest 
dýchacích

V akci také TANTOGRIP citrón 600 mg / 10 mg  
10 sáčků za 99 Kč.
Léky k vnitřnímu užití. obsahují paracetamol a phenylephrin 
hydrochlorid. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

TANTOGRIP
pomeranč, 600 mg/10 mg 
10 sáčků

119 Kč

158 Kč

119 Kč

145 Kč

99 Kč

172 Kč

•  suspenze pro děti již  
od 3 měsíců

•  rychlá a účinná úleva od  
horečky a bolesti

•  obsahuje dávkovací  
stříkačku pro snadné  
a přesné dávkování

•  výhodné rodinné balení
V akci také NUROFEN Pro děti 200 ml za 159 Kč.
Léky k vnitřnímu užití. Obsahují ibuprofen. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

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

•  odstraňuje příznaky chřipky a nachlazení
•  díky paracetamolu snižuje horečku, odstraňuje 

bolest hlavy, bolest v krku
•  s přídavkem léčivých látek na uvolnění  

ucpaného nosu a odkašlávání
V akci také Coldrex MAXGrip Citron nebo  
Coldrex MAXGrip Lesní ovoce, 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.*

UVOLNĚNÍ ÚČINNÉ LÁTKY DO 10 MINUT1 
•  proti mírné až středně silné bolesti hlavy, zubů, 

svalů a kloubů
V akci také Panadol Novum 500 mg, 24 tablet za 
35 Kč a Panadol Extra Rapide 500 mg/65 mg,  
12 šumivých tablet za 79 Kč.
1Podle SPC Panadol Extra Novum. Léky k vnitřnímu užití. Panadol 
Novum 500 mg obsahuje paracetamol. Pečlivě čtěte příbalovou 
informaci.*

NUROFEN 
PRO DĚTI 
JAHODA
200 ml

PARALEN® GRIP
horký nápoj pomeranč a zázvor
12 sáčků

APO-IBUPROFEN
400 mg, 100 tablet

MUCOSOLVAN
sirup pro dospělé,100 ml

COLDREX TABLETY
24 tablet

IBALGIN RAPIDCAPS
400 mg, 30 měkkých tobolek

PANADOL EXTRA 
NOVUM
500 mg/65 mg, 30 potahovaných tablet 

159 Kč

256  Kč

149 Kč

179 Kč

129 Kč

160 Kč

99 Kč

120 Kč

99 Kč

119 Kč

Prevence a léčba
chřipkových stavů

www.oscillococcinum.cz

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. OSCILLOCOCCINUM® je homeopatický 
léčivý přípravek k vnitřnímu užití, užívaný tradičně v homeopatii k prevenci a léčbě 
chřipkových stavů. Obsahuje Anas barbariae, hepatis et cordis extractum 200 K.

Oscillococcinum® 
30 dávek
   prevence a léčba chřipkových stavů jako jsou např. 
horečka, zimnice, bolest hlavy, únava a bolesti svalů

  může se užívat během těhotenství a kojení
  bez věkového omezení

V AKCI 
TAKÉ BALENÍ  

Oscillococcinum®  
6 dávekPREVENCE 

NA 
30 TÝDNŮ

PREVENCE 
NA 

6 TÝDNŮ

599 Kč

705 Kč



 
•  čípky zmírňují krvácení, pálení a svědění,  

při fisurách a hemoroidech a také po  
Barronově ligatuře

•  pouze 1 čípek denně
Zdravotnický prostředek. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

 
• 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)

•  omezuje průnik virů a bakterií do buněk sliznic
•  vhodný pro těhotné a kojící ženy
V akci také STOPVIRUS Medical sirup Dr. Weiss 
100 + 50 ml NAVÍC za 119 Kč a STOPKAŠEL  
Angin-EX sprej na bolest v krku 30 ml za 119 Kč.
Zdravotnické prostředky. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

HEMAGEL PROCTO 
čípky, 10 ks

MÖLLER'S OMEGA 3 
50+ 
250 ml

STOPVIRUS
Medical sirup Dr. Weiss 
200 + 100 ml NAVÍC

BARNY´S  HYPNOX® 
FORTE
20 tablet

OMEGA-3 FORTE
1 000 mg, 120 + 60 tobolek

OLFEN, GEL
100 g

•  pro váš zdravý a posilující spánek
•  extra silná bylinná směs1 tradičně užívaná  

pro lepší komfort usínání
1kozlík, chmel, mučenka, meduňka. 
Doplněk stravy.* (1 tab. = 6,95 Kč)

•  vysoká dávka omega-3 prémiové kvality pro 
zdravé srdce, mozek a zrak

•  příznivého účinku je dosaženo při denním příjmu 
250 mg EPA a DHA

Doplněk stravy.* (1 tob.  = 1,38 Kč)

•  rychle a účinně ulevuje od bolesti zad, svalů  
a kloubů

• s příjemným chladivým efektem 
Léčivý přípravek k zevnímu použití. Obsahuje účinnou látku  
diclofenacum natricum. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

209 Kč

251 Kč

259 Kč

289 Kč

•  přírodní lék obsahující rostlinné extrakty se 
zklidňujícím a uvolňujícím účinkem

•  navodí vnitřní klid, zbaví pocitů strachu, obnoví 
psychickou rovnováhu

Lék k vniřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

•  obsahují citrát hořčíku pro účinné doplnění  
hořčíku

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

Doplněk stravy.* (1 tab.  = 3,38 Kč)

•  doplněk stravy se speciálním  
složením, které odpovídá specifickým  
potřebám ženského organismu

V akci také Pharmaton Geriavit Vitality 50+,  
30 tablet za 229 Kč a 100 tablet za 579 Kč  
a Pharmaton Man ENERGY 30+, 30 tablet  
za 199 Kč.
Doplněk stravy.* (1 tab. = 6,63 Kč / 7,63 Kč / 5,79 Kč / 6,63 Kč)

139 Kč

161 Kč

149 Kč

190 Kč

PERSEN FORTE 
40 tobolek

MAGNE B6 FORTE
50 tablet

PHARMATON WOMAN 
ENERGY 30+
30 tablet

169 Kč

189 Kč

199 Kč

240 Kč

VÝHODNÉ BALENÍ

259 Kč

321 Kč

195 Kč

225 Kč

VÝHODNÉ BALENÍ

249 Kč

285 Kč



 
• obsahuje PROBIOTIKA a PREBIOTIKA
• nejen při a po antibiotické léčbě
Doplněk stravy.* Obsahuje bakterie Lactobacillus acidophilus  
a Bifidobacterium animalis subsp.lactis.
(1 tob.  = 8,04 Kč)

 
• 4 týdenní balení (28 tablet a 28 tobolek)
•  jedinečné složení s kys. listovou, Metafolinem®, 

vitaminem D3, luteinem a DHA
• obohacený o železo, zinek, selen a hořčík
V akci také další druhy.
Doplněk stravy.* (1 tab./tob.  = 17,82 Kč)

• pomáhá chránit zadeček před vznikem opruzení  
• jemná péče pro tu nejcitlivější pokožku
• bez parfemace a umělých konzervantů
• péče o prsní bradavky
• s mandlovým olejem a panthenolem
V akci také Bepanthen® Baby mast 30 g za 129 Kč.
Kosmetický přípravek. 1Nejdůvěryhodnější značka roku 2019 v kate-
gorii dětské krémy proti opruzeninám. (www.duveryhodneznacky.cz) 
L.CZ.MKT.CC.12.2019.1785

FEMIBION® 2 
TĚHOTENSTVÍ
28 tablet + 28 tobolek

BEPANTHEN® BABY 
mast, 100 g

BIOPRON BABY
kapky, 10 ml

TEREZIA VITAMIN 
D3 400 IU
kapky, 10 ml

•  expertní probiotické kapky pro podporu správného 
vývoje střevní mikrobioty pro děti již od narození

• denní dávka života pro vaše dítě 
Doplněk stravy.* (100 ml  = 3.190 Kč)

•  pro podporu tvorby kostí a zubů
•  vitamin D3 reguluje metabolismus vápníku  

a udržuje normální funkci imunitního systému
•  kapky pro děti již od narození
V akci také TEREZIA VITAMIN D3 1000 IU, 30 tobolek 
za 99 Kč. 
Doplněk stravy.* (100 ml  = 1.790 Kč, 1 tob. =3,30 Kč)

225 Kč

245 Kč

499 Kč

604 Kč

279 Kč

339 Kč

•  jedinečný lék na obnovu střevní mikroflóry
•  vhodný pro dospělé, děti i kojence
Hylak forte je léčivý přípravek k vnitřnímu užití. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

• obsahuje přírodní betaglukany
• slazen fruktózou, vhodný pro diabetiky
• bez konzervačních látek
• s příjemnou pomerančovou příchutí
• pro děti od 1 roku
Doplněk stravy.* (100 ml  = 127,60 Kč)

•  odstraní vši do 5 minut
•  obsahuje faktor na ochranu  

proti vším (LPF), který ve vlasech  
vytváří pro vši nepříznivé podmínky a chrání 
před opakovanou nákazou až do 72 hodin1

•  klinicky prokázaná 100% účinnost1

•  dermatologicky testován, bez silikonů
V akci také ostatní druhy PARANIT.
1Ochrana faktorem LPF a aktivita proti vším byla prokázána ex 
vivo. Paranit sprej zabíjí 100% vší a téměř 100% hnid.  
Zdravotnický prostředek. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

•  originální receptura od DR.THEISS
•  unikátní směs 13 bylin pro podporu trávení  

a správnou činnost střev
•  vyrobeno v Německu
V akci také Dr.Theiss Schweden Bitter 100 ml  
za 125 Kč. 
Doplněk stravy.* (100 ml = 87,60 Kč / 125 Kč)

319 Kč

368 Kč

179 Kč

219 Kč

HYLAK FORTE
perorální roztok, 100 ml

LINEX® FORTE
28 tobolek

GLUKÁNEK
sirup pro děti, 250 ml

PARANIT EXTRA SILNÝ
sprej, 100 ml  

DR. THEISS SCHWEDEN 
BITTER
250 ml

159 Kč

200  Kč

319 Kč

385 Kč

329 Kč

369 Kč

219 Kč

299 Kč



•  zvlhčující oční kapky bez konzervačních látek 
poskytují rychlou úlevu suchým, unaveným  
a podrážděným očím

V akci také další druhy Systane.
Zdravotnický prostředek. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

SYSTANETM ULTRA 
BEZ KONZERVAČNÍCH 
LÁTEK
10 ml

229 Kč

285 Kč

65 Kč

72 Kč 209 Kč

248 Kč

Sensibio
H2O

PROKÁZANÁ
TOLERANCE

na alergické pokožce

500 ml

ZKLIDŇUJÍCÍ
HYGIENA PRO 
CITLIVOU PLEŤ
Zachovává 95 % 
kožní mikroflóry

Zvyšuje práh 
tolerance pokožky

Sensibio

BIOLOGIE VE SLUŽBÁCH DERMATOLOGIE

Reklama na léčivý přípravek. Léčivá žvýkací guma Nicorette® Icemint Gum, 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-2000137

Únor bílý, vůle sílí...
PŘESTAŇTE KOUŘIT
S NICORETTE® 

329 Kč

410 Kč

Pomoc při odvykání kouření
•  uleví od náhlé chuti na cigaretu,  

zmírňují abstinenční příznaky
•  náplasti přípravku NiQuitin Clear se mohou 

používat buď samostatně, nebo v kombinaci  
s orálními formami nikotinu

V akci také další druhy.
Transdermální náplast je lék na vnější užití. Pastilky jsou léky 
k užití v ústní dutině. Obsahují nikotin. Pečlivě čtěte příbalovou 
informaci.*

• ulevuje od svědění                       
• zklidňuje a hydratuje suchou pokožku hlavy                                               
•  bezoplachová péče vhodná pro každodenní 

použití                
• s přírodními extrakty z magnólie a kaktusu
Kosmetický přípravek.

NIQUITIN 
KOMBINOVANÁ TERAPIE
NiQuitin Clear 21 mg, 7 transdermálních 
náplastí / NiQuitin mini 4 mg
3x 20 pastilek

TENA LADY MAXI 
NIGHT
6 ks

NIZORAL® CARE 
TONIKUM
100 ml

429 Kč

506  Kč

759 Kč

820  Kč

749 Kč

730  Kč

429 Kč

506  Kč

BEZPEČNÉ VYZVEDNUTÍ 
VE VÍCE NEŽ 300 
ALPHEGA LÉKÁRNÁCH 
PO CELÉ ČR

ON-LINE VYŘÍZENÍ 
Z POČÍTAČE 
ČI MOBILU

RYCHLÉ ZPRACOVÁNÍ

Pro léky z eReceptu 
do Alphega lékárny

www.erecept-alphega.cz

Do lékárny se vydáte 
s jistotou, že jsou vaše léky 

připravené k vyzvednutí.

•  inkontinenční vložky na noc
•  pro ženy se středním únikem moči
•  chrání proti protečení během spánku
Zdravotnická pomůcka.

*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. 2. do 28. 2. 2021 nebo do vyprodání zásob či vydání dárků.

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, Brandýs nad Labem, 
Brno, Brno-Černovice, Bruntál, 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, 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.


