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APO-OME 20

299 Kč
372 Kč

14 tobolek, 20 mg

•  při častém pálení žáhy a žaludečních obtížích
•  uleví až na 24 hodin
•  pouze 1 tobolka denně
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje omeprazolum.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Cervnová
nabídka Alphega 

lékárny
1.  –  30.  6.  2019*

ˇ

85 Kč
121 Kč

 

99 Kč
119 Kč

 

155 Kč
190 Kč

OFF! Max spray
100 ml

Endiaron®
20 tablet, 250 mg

•  maximální ochrana  
proti klíšťatům, komárům  
a dalšímu hmyzu

•  vhodný pro děti od 2 let
V akci také OFF! rozprašovač  
100 ml za 79 Kč  
a OFF! Protect sprej  
100 ml za 79 Kč.
Repelenty. Používejte biocidní přípravky bezpečně. 
Pečlivě čtěte obalovou informaci.*

Nenechte se prohánět!                                                                                         
•  zastavuje průjem tak, že zneškodní bakterie, 

které průjem vyvolaly 
• šetří normální střevní mikroflóru 
• vhodný pro léčbu průjmu cestovatelů 
V akci také Probiaron® 12 sáčků za 145 Kč.
Endiaron® je volně prodejný lék  k vnitřnímu užití. Obsahuje 
cloroxinum. Probiaron®  je doplněk stravy. Pečlivě čtěte 
příbalovou informaci.* (1 sáček = 12,08 Kč)

nosní sprej, 60 dávek
50 mcg/dávka

• nosní sprej na léčbu alergické rýmy
•  ulevuje od kýchání, svědění nosu, ucpaného 

nosu, svědění a slzení očí
•  komplexní úleva od alergické rýmy  

po 24 hodin již v 1 dávce
Flixonase 50 mikrogramů/dávka nosní sprej, suspenze je
lék k nosnímu užití. Obsahuje flutikason-propionát.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

FLIXONASE 

119 Kč
159 Kč

Dettol 0,2% antiseptický sprej
100 ml

•  k čištění čerstvých drobných ran a k likvidaci 
běžných bakterií, které infikují drobné rány

•  v účinné formě ve spreji
•  neštípe, nebarví, nezapáchá
•  bez jódu
Lék k vnějšímu použití. Kožní podání. Obsahuje benzalconii 
chloridum. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

30 tablet, 10 mg

•  proti alergiím, ke zmírnění nosních  
a očních příznaků sezónní a celoroční alergické 
rýmy, ke zmírnění příznaků chronické kopřivky 
nejasného původu

+ BUBLIFUK 60 ml s hlavolamem ve víčku. 
Výběr z více barevných variant.**
Analergin je lék k vnitřnímu užití. S účinnou látkou cetirizin. Pečlivě  
čtěte příbalovou informaci.* / **Platí do vydání dárků či vyprodání zásob.

95 Kč
119 Kč

Analergin



 •

UROVAL® manosa AKUT 
20 tablet

•  unikátní spojení extraktu kanadských brusinek  
a D-manosy

•  vysoká koncentrace obsažených látek:  
50 mg PAC (proanthokyanidinů) v denní dávce

•  vhodné také pro těhotné a kojící ženy
V akci také Uroval® D-manosa 15 sáčků za 199 Kč  
a Uroval® Megabrusinka Forte 200 ml za 189 Kč.
Doplňky stravy.* 
(1 tab. = 14,45 Kč, 15 sáč. = 13,27 Kč, 100 ml = 94,50 Kč)

BIOPRON® Forte
30 + 10 tobolek NAVÍC

•  pro náhlé situace nejen na cestách
•  unikátní probiotický komplex vitálních mikro- 

organismů s S. Boulardii, laktobacily a prebiotiky
•  3 složky = trojitá obnova střevní mikroflóry
•  pro dospělé a děti již od ukončeného 6. měsíce
V akci také BIOPRON® Baby+ 10 ml za 339 Kč  
a BIOPRON® Kids+ 30 tobolek za 339 Kč.
Doplňky stravy.* (1 tob. = 6,23 Kč, 100 ml  = 3.390 Kč, 1 tob. = 11,30 Kč)

LINEX® FORTE
28 tobolek

139 Kč
173 Kč

GS Merilin HARMONY
60 + 30 tablet NAVÍC

•  vysoce účinný  
v období klimakteria

• přírodní a nehormonální
•  ploštičník na všechny fyziologické projevy  

klimakteria (návaly horka, pocení), třezalka  
pro zlepšení nálady

V akci také GS Merilin 60 + 30 tablet NAVÍC  
za 469 Kč. Doplňky stravy.* (1 tab. = 5,21 Kč)

Cemio RED3
90 kapslí

•  slivoň africká k podpoře zdraví prostaty,  
maca k podpoře sexuálního zdraví a sibiřský 
ženšen k podpoře vitality

•  tři účinky v jedné kapsli denně
V akci také Cemio RED3 60 kapslí za 459 Kč.
Doplňky stravy.* (1 kaps. = 6,66 Kč / 7,65 Kč)

100 tablet

•  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 0,5 tbl. Medicamenta

Vaše lékárna je tady

•  při a po antibiotické léčbě, při cestování,  
při změně stravy

•  obsahuje probiotika
•  bez nutnosti uchovávat v lednici
Doplněk stravy. Obsahuje bakterie Lactobacillus acidophilus  
a Bifidobacterium animalis subsp. lactis.* (1 tob. = 7,11 Kč)

VIGANTOLVIT® OSTEO
30 tablet

•  vitamin D3, K2 a vápník
• 3v1 pro zdravé kosti a svaly
• pro aktivní lidi, sportovce i starší osoby
Doplněk stravy.* (1 tab. = 5,30 Kč)

105 Kč
127 Kč

20 čípků

• neinvazivní varianta léčby hemoroidů 
• rychle zastavuje krvácení, pálení a svědění 
• účinný proti bolesti 
Léčivý přípravek k rektálnímu podání.  
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Faktu čípky

599 Kč
709 Kč

159 Kč
196 Kč 199 Kč

240 Kč

 

289 Kč
371 Kč

VÝHODNÉ BALENÍ!

VÝHODNÉ BALENÍ!

469 Kč
537 Kč

Wobenzym®
800 tablet

• brání opakování vaginálních mykóz
•  urychluje hojení po úrazech a operacích  

včetně stomatologických zákroků
•  posiluje oslabenou imunitu
Lék k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

2 599 Kč
3 000 Kč

249 Kč
295 Kč



Ibalgin® 400
48 tablet, 400 mg

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.*

74 Kč
99 Kč

159 Kč
199 Kč75 Kč

89 Kč

Dexoket® 25 mg
10 tablet

www.alphega-lekarna.cz

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.
Léky k vnitřnímu užití, obsahují dexketoprofen trometamol.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

159 Kč
200 Kč

HERPESIN® KRÉM
5 g

•  pro léčbu oparu rtů a obličeje 
•  pro dospělé i děti
Léčivý přípravek k zevnímu použití s účinnou látkou aciklovir. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

50 tablet

•  tlumí bolest hlavy, krční páteře a zad
•  snižuje svalové napětí
•  snižuje emoční a psychické napětí
Lék k vnitřnímu užití.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

ATARALGIN®

269 Kč
314 Kč

•  úleva pro těžké, bolavé, oteklé nohy 
•  pro léčbu křečových žil a jejich příznaků,  

pohmožděnin, modřin a otoků
Lék s účinnou látkou sodná sůl heparinu. Ke kožnímu podání.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Lioton® 100 000 gel
100 g

 

69 Kč
89 Kč

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

RYCHLÁ ÚLEVA  
OD RÝMY
•  uvolnění ucpaného nosu
•  uvolnění vedlejších nosních dutin
•  nástup účinku již od 5 minut
V akci také Olynth® 0,05 %, nosní sprej,  
roztok 10 ml za 75 Kč a Olynth® HA 0,1 %, 
nosní sprej, roztok 10 ml za 95 Kč.
Reklama na léčivý přípravek. Nosní sprej, roztok obsahuje  
xylometazolin-hydrochlorid a je k nosnímu podání. Pečlivě 
čtěte příbalovou informaci.*

75 Kč
93 Kč

109 Kč
134  Kč

PANGROL 20000 IU
20 enterosolventních tablet

•  obsahuje 3 trávicí enzymy, které pomáhají  
zlepšit trávení při nedostatečné tvorbě nebo 
funkci trávicích enzymů slinivky břišní

V akci také Pangrol 20000 IU,  
50 enterosolventních tablet za 209 Kč.
Léky k vnitřnímu užití, obsahují pancreatinum. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.* 

SeptaNazal® pro dospělé
nosní sprej, 10 ml, 1 mg/50 mg v 1 ml

•  nosní sprej ke snížení otoku nosní  
sliznice při rýmě

• uvolňuje nos a hojí nosní sliznici
• nástup účinku za 5 až 10 minut
V akci také SeptaNazal® pro děti, nosní sprej  
10 ml, 0,5 mg/50 mg v 1 ml za 74 Kč,  
se ZK za 69 Kč.
Léky k nosnímu podání. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Zákaznická karta
69 Kč

Voltaren Forte 2,32% gel 
150 g

•  analgetikum ve formě gelu s účinkem na  
24 hodin při použití 2x denně

• tlumí bolest zad, svalů a kloubů
•  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.*

379 Kč
459 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. 6. do 30. 6. 2019 nebo do vyprodání zásob či vydání dárků.

URGO Burns

•  sterilní náplasti k ošetření povrchových  
popálenin

•  snižují bolestivost, urychlují hojení,  
nelepí se k ráně

V akci také URGO Burns náplasti na popáleniny  
10 x 7 cm, 4 ks za 159 Kč a URGO Burns síťka na 
popáleniny 5 x 5 cm, 6 ks za 159 Kč. 
Zdravotnické prostředky.*

náplasti na popáleniny
5 x 7 cm, 6 ks

Ladival ALERGICKÁ POKOŽKA
OF 30, gel 200 ml

•  gel na ochranu  
proti slunci

• při sklonu ke sluneční alergii a Mallorka-akné 
• trojnásobná ochrana UVA UVB IRA
• voděodolný
Opalovací kosmetika.*

315 Kč
413 Kč149 Kč

190 Kč

pěna, 125 + 25 ml NAVÍC

•  rychlá úleva a hydratace  
podrážděné pokožky  
po opalování

•  vysoký obsah D-panthenolu  
a aloe vera

V akci také Panthenol 10% Swiss PREMIUM 
tělové mléko 200 + 50 ml NAVÍC za 179 Kč.
Opalovací kosmetika.*

Panthenol 10% Swiss PREMIUM

COREGA MAX CONTROL
fixační krém, 40 g

Exoderil®
10 mg/g krém, 30 g

• extra silná fixace po dobu až 12ti hodin 
• brání ulpívání zbytků jídla pod náhradou
• neobsahuje zinek
V akci také další druhy.
Zdravotnický prostředek.*

• léčí kožní a nehtové plísně
•  rychle ulevuje od příznaků zánětu,  

zejména svědění
V akci také Exoderil® 10 mg/g krém, 15 g  
za 99 Kč.
Léky k vnějšímu použití s účinnou látkou naftifin hydrochlorid.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

105 Kč
127 Kč

 
•  unikátní krém s okamžitým vizuálním efektem 
•  dlouhodobé užívání redukuje metličkové žilky  

až o 51 %
Zdravotnický prostředek.*

V akci Remescar váčky a kruhy pod očima  
8 ml za 599 Kč.
Kosmetika.*  

Remescar metličkové žilky
krém, 50 ml

599 Kč
777 Kč

VÝHODNÉ BALENÍ!

149 Kč
181 Kč

179 Kč
207 Kč

&

SLEVOVÝ KUPÓN
1. 6. - 30. 6. 2019

Preventan® Junior Sport 
   90 tablet 

Akční cena po slevě 319 Kč. 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 30.6. 2019

SLEVA

100 Kč

Doplněk stravy.*
(1 tab. = 3,54 Kč)

•  vyvinuto speciálně  
pro malé sportovce

Seznam lékáren naleznete na
www.alphega-lekarna.cz

Navštivte jednu z našich více než 280 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, Cvikov, Čáslav, Červená Voda, České Budějovice, Česká Třebová, 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-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 nad Veličkou, 
Velké Albrechtice, Velké Pavlovice, Veselí nad Moravou, Vlašim, Volary, 
Vysoké Mýto, Zbraslavice, Zdice, Žďár nad Sázavou, Zlín, Znojmo, Zruč 
nad Sázavou, Žamberk, Žatec, Židlochovice, Žulová.


