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citron, 10 sáčků

Vicks SymptoMed Complete Voltaren Forte 2,32%
gel, 100 g

•  horký nápoj pro účinnou úlevu od příznaků 
chřipky a nachlazení

V akci také Vicks SymptoMed Forte 10 sáčků 
za 139 Kč a Classic 14 sáčků za 149 Kč.
Léčivé přípravky k vnitřnímu užití.  
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

125 Kč
144 Kč

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

• tlumí bolest zad, svalů a kloubů
• stačí aplikovat pouze 2x denně
• 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.*

Centrum  pro muže
 60 tablet, vánoční balení

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

• nyní v limitované vánoční edici za akční cenu
V akci také Centrum pro ženy 60 tablet vánoční 
balení za 419 Kč.
Doplňky stravy.* (1 tab. = 6,98 Kč)

139 Kč
178 Kč

95 Kč
112  Kč

269 Kč
331 Kč

Listopadová
nabídka Alphega 

lékárny
1.  11.  –  30.  11.  2018*

24 pastilek

•  proti bolesti v krku
•  účinkuje proti virům, bakteriím a kvasinkám
V akci také další druhy.
Léky k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Strepsils Med a Citron

129 Kč
173  Kč

Olynth® HA 0,1%
nosní sprej, roztok
10 ml

•  rychle uvolňuje  
ucpaný nos  
a zvlhčuje nosní sliznici díky obsahu kyseliny  
hyaluronové ve formě sodné soli

•  neobsahuje konzervační látky 
V akci také další druhy.
Reklama na léčivý přípravek. Nosní sprej, roztok obsahuje  
xylometazolin-hydrochlorid a je k nosnímu podání. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

600 mg šumivé tablety, 10 tablet

• léčí vlhký kašel
• stačí 1 tableta 1x denně
•  rozpouští hlen v dýchacích cestách  

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

ACC® LONG

VÁNOČNÍ 
BALENÍ!

419 Kč
498 Kč

SLEVOVÝ KUPÓN 

 NA100 Kč
a první 

vánoční 

    TIPY

SLEVOVÝ KUPÓN 

 NA100 Kč
a první 

vánoční 

    TIPY

TIP



VÝHODNÉ 
BALENÍ!

VÝHODNÉ 
BALENÍ!

 

Baldriparan
30 tablet90 + 30 tablet

•  rostlinný léčivý přípravek ke zmírnění poruch 
spánku a k úlevě od mírného nervového napětí

• pro dospělé a děti od 12 let
Baldriparan (Valerianae extractum siccum) je lék 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 2018. Doplněk stravy.* (1 kaps. = 2,99 Kč)

 

179 Kč
220 Kč

189 Kč
220 Kč

GS Vitamin C 500 se šípky
70 + 70 tablet NAVÍC

TEREZIA HLÍVA ÚSTŘIČNÁ
60 + 60 kapslí NAVÍC

319 Kč
369 Kč

Vibovit Vánoce 2018 bezinka
2x 50 ks

•  obsahuje 2 druhy želé multivitaminů  
a plyšáčka Bezáčka nebo Bezičku pro děti navíc 

Doplňky stravy.* (1 žel. = 3,19 Kč)

Vigantolvit D3 2000 I.U.
60 tobolek

Vitamin D:
•   pro zdravé kosti a svaly
• pro normální funkci imunitního systému
• podporuje vstřebávání vápníku v těle
Doplněk stravy.* (1 tob. = 2,65 Kč)

Urinal
60 tobolek

•  dlouhodobá péče o močové cesty
•  kombinace extraktu z kanadských brusinek, 

sušené brusinkové šťávy, vitaminu D a zlatobýlu 
obecného

•  zlatobýl obecný pomáhá udržovat zdravý  
močový měchýř a dolní močové cesty

•  vitamin D přispívá ke správné funkci imunitního 
systému

V akci také Urinal Akut 10 tablet + Urinal  
Express pH6 za 269 Kč.
Doplňky stravy.* (1 tob. = 5,82 Kč / 26,90 Kč) 

•  kvalitní extrakt ginkgo biloby pro podporu 
paměti, koncentrace a mozkové činnosti  
obohacený o DMAE a magnesium

•  magnesium má blahodárný vliv na nervový  
a svalový systém, podporuje mentální výkonnost   

V akci také Vápník Horčík ZinekOSTEO  
100 + 30 tablet za 199 Kč.
Doplňky stravy.* (1 tab. = 2,99 Kč / 1,53 Kč) 

 250 ml, vánoční balení

•  rybí olej z Norska s tradicí od roku 1854
•  bohatý zdroj omega 3 mastných kyselin EPA  

a DHA
•  vysoký obsah vitaminu D
•  příjemná citronová příchuť  
Doplněk stravy.* (100 ml  = 103,6 Kč)

MÖLLER'S OMEGA 3 50+

Vaše lékárna je tady

•  silná dávka vitaminu C s přírodní silou šípků
•  ve speciální tabletě TIME-RELEASE zajištující 

postupné uvolňování
•  snižuje míru únavy a vyčerpání
V akci také GS Vitamin C 1000 + šípky
100 + 20 tablet za 199 Kč.
Doplňky stravy.* (1 tab. = 1,35 Kč / 1,66 Kč)

Cemio RED3 Vánoce 2018
90 kapslí

•  nová generace péče o prostatu, potenci a vitalitu 
•  klinicky ověřené složky v prvotřídní švýcarské 

kvalitě
V akci také Cemio RED3 60 kapslí za 449 Kč. 
Doplňky stravy.* (1 kaps. = 6,66 Kč / 7,48 Kč)

+ DÁREK!
multifunkční 
nářadí s nástavci

349 Kč
402 Kč

VÝHODNÉ 
BALENÍ!

GinkoPrim MAX

159 Kč
174 Kč

359 Kč
395 Kč

279 Kč

 

359 Kč
433 Kč

NAVÍC!
smějící se plyšová 

hračka

599 Kč
648 Kč

TIP

TIP

TIP

TIP
TIP



 

Ibalgin® 400
48 tablet, 400 mg

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

kloubů a menstruační bolesti
• snižuje horečku
• tlumí zánět
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofenum. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

119 Kč
150 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.*

Robitussin EXPECTORANS
na odkašlávání, 100 mg/5 ml, 100 ml

•   STOP vlhkému kašli 
•  léčí vlhký kašel  

a napomáhá odkašlávání 
• pro děti od 2 let a dospělé
V akci také Robitussin Antitussicum na suchý 
dráždivý kašel, 7,5 mg/5 ml, 100 ml za 119 Kč.
Robitussin Expectorans na odkašlávání (guaifenesinum)  
a Robitussin Antitussicum na suchý dráždivý kašel (dextromethor-
phani hydrobromidum monohydricum) jsou léky k vnitřnímu užití. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

135 Kč
163  Kč

10 tablet

•  rychlá úleva od suchého kašle 
•  netlumí funkce dýchacích cest
•  bez nežádoucího ovlivnění mozku
V akci také LEVOPRONT kapky 15 ml za 105 Kč 
a LEVOPRONT sirup 120 ml za 119 Kč.
Léky k vnitřnímu užití. Obsahuje levodropropizin. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

LEVOPRONT tablety 60 mg

119 Kč
151 Kč

COLDREX TABLETY
24 tablet

www.alphega-lekarna.cz

•  nejvíce účinných látek v 1 tabletě na úlevu od 
příznaků chřipky a nachlazení

•  kombinace 5 účinných látek tlumí bolest hlavy, 
bolest v krku, uvolňuje ucpaný nos a snižuje  
horečku

•  s přídavkem léčivé látky na odkašlávání
Lék k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

24 pastilek bez cukru, 1 mg/1 mg

Lék proti bolesti v krku:
•  má antiseptické a anestetické vlastnosti
•  tlumí bolest a léčí infekci
•  působí proti virům i proti bakteriím a kvasinkám
•  pastilky s pomerančovou příchutí
Lék k rozpuštění v ústech. Obsahuje benzoxonium a lidokain.

V akci také Orofar 2 mg/ml + 1,5 mg/ml sprej  
30 ml za 155 Kč.
Lék k aplikaci do ústní dutiny. Obsahuje benzoxonium a lidokain.  
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

OROFAR

 

75 Kč
90 Kč

Hedelix® sirup
100 ml

•  expektorans ve formě sirupu
•  tradiční rostlinný léčivý přípravek obsahuje 

hustý extrakt z břečťanového listu
•  podpůrná léčba při kašli provázejícím  

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.*

119 Kč
166 Kč

119 Kč
158Kč

89 Kč
120 Kč

1,18 mg/ml
10 ml

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

•  navíc osvěží vůní máty a eukalyptu
•  vhodný pro dospělé a děti od 6 let
Lék k nosnímu použití. Obsahuje tramazolini hydrochloridum.
Pečlivě čtěte přbalovou informaci.*

MUCONASAL® PLUS 

115 Kč
150 Kč

PARALEN® GRIP 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 115 Kč.
Léky k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

119 Kč
144 Kč



VÝHODNÉ BALENÍ!

*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. 2018 nebo do vyprodání zásob či vydání dárků.

Bepanthen Care mast

•  pomáhá chránit dětský zadeček před vznikem 
opruzení

• pro každodenní péči
• pečuje i o kojením namáhané prsní bradavky 
Kosmetický přípravek.* L.CZ.MKT.CC.09.2018.1480

100 + 30 g  NAVÍC

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

•  významně zkracuje dobu hojení, redukuje bolest 
vyvolanou herpetickým postižením a je účinný  
i v pozdějších fázích oparu

Lék k zevnímu použití. Obsahuje penciklovir. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

URGO Filmogel 
Poškozené nehty, 3,3 ml

              
• čistí a regeneruje
• podporuje růst zdravých nehtů
•  vhodný na ošetření nehtů poškozených  

mykózou nebo zraněním
V akci také URGO Prevence mykóz 3 v 1 sprej 
150 ml za 159 Kč.
URGO Filmogel Poškozené nehty je zdravotnický prostředek. 
URGO Prevence mykóz 3 v 1 je biocid. Používejte biocidní příprav-
ky bezpečně. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

349 Kč
435  Kč

60 kostiček

•  čistý krystalický kolagen ve formě měkkých, 
snadno polykatelných kostiček

•  balení na 2 měsíce užívání – stačí pouze  
1 kostička denně

• bez barviv a přídavných látek
Doplněk stravy.* (1 kost. = 5,82 Kč)

Colafit 

289 Kč
371 Kč

ZBAVTE SE ZÁVISLOSTI NA KOUŘENÍ  
•  účinkuje rychle a potlačí touhu po cigaretě  

již po 60 sekundách
•  rychlá úleva od chuti na cigaretu  

a nutkání kouřit
V akci také Nicorette® Classic Gum, různé druhy.
Reklama na léčivý přípravek. Orální sprej, roztok obsahuje nikotin 
a je k podání do úst. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Nicorette® Spray 
1 mg/dávka, orální sprej, roztok
150 dávek

429 Kč
458 Kč

209 Kč
259 Kč

319 Kč

10 mg/g krém, 30 g

•  léčí kožní a nehtové plísně
•  rychle ulevuje od svědění
•  vhodný pro dospělé i děti
V akci také Exoderil 10 mg/ml kožní roztok,  
20 ml za 229 Kč.
Léčivé přípravky s účinnou látkou naftifini hydrochloridum. 
K zevnímu použití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Exoderil®

175 Kč
207 Kč

Zákaznická karta
199 Kč

www.alphega-lekarna.cz

v ž d y  n a  d o s a h

SLEVOVÝ KUPÓN
1. 11. - 30. 11. 2018
na tonometr Veroval®,  
nebo Tensoval®

&

*Sleva 100 Kč na nákup jednoho z tonometrů Veroval®, 
nebo Tensoval®. Sleva se nevztahuje na nákup tonometrů 
s EKG, Compact, ani na zápěstní tlakoměr. Slevu nelze 
kombinovat s dalšími akcemi a slevami, nelze sčítat. 
Na kupón se nevrací a nelze jej vyměnit za hotovost. 
Akce platí ve vybraných Alphega lékárnách  
od 1. 11. do 30. 11. 2018.

100 Kč *okamžitá slevav naší lékárně

Seznam lékáren naleznete na
www.alphega-lekarna.cz

Navštivte jednu z našich 275 Alphega lékáren i ve vašem městě.
Albrechtice, Aš, Babice, Benešov u Prahy, Bílina, Blatná, Blovice, Borohrádek, Borovany, Brno, Brumov-Bylnice, Brušperk, Břeclav, Březová  
u Sokolova, Bystřice pod Hostýnem, Čáslav, Červená Voda, České Budějovice, Česká Třebová, Davle, Desná, Děčín, Dobruška, Doksy, Dolní 
Poustevna, Domažlice, Duchcov, Františkovy Lázně, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, Frýdlant, Fryšták, Havířov, Havlíčkův Brod, 
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, Kroměříž, 
Krupka, Kutná Hora, Kvasice, Kynšperk nad Ohří, Lanškroun, Liberec, Lipník nad Bečvou, Litoměřice, Louny, Lovosice, Luhačovice, Luže, Lysá 
nad Labem, Mariánské lázně, Meziboří, Mikulov, 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-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, Sezimovo Ústí, Skuteč, Slavkov u Brna, Slušovice, Stará Boleslav, Sušice, 
Staňkov, Svitavy, Šluknov, Šternberk, Štěpánov, Teplice, Trutnov, 
Třebíč, Třinec, Týnec nad Sázavou, Uherský Brod, Ústí nad Labem, 
Úštěk, Valašské Klobouky, Varnsdorf, Velká nad Veličkou, Velké 
Albrechtice, Velké Pavlovice, Veselí nad Moravou, Vítkov,  Vlašim, 
Volary, Vysoké Mýto, Zbraslavice, Zdice, Zlín, Znojmo, Zruč nad 
Sázavou, Žamberk, Žatec, Židlochovice, Žulová.


