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139 Kč
165  Kč

Vánoční
nabídka Alphega 

lékárny
1.  –  31.  12.  2019*

Voltaren Emulgel 10 mg/g
gel, 2x 120 g

• s aplikátorem ke snadnému nanášení gelu 
•  působí přímo v místě bolesti trojím účinkem:  

uleví od bolesti, tlumí zánět a zmenšuje otok
Voltaren Emulgel, gel je lék na vnější použití. Obsahuje 
diclofenacum diethylaminum. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

20 pastilek

TANTUM VERDE Lemon

120 + 30 kostek NAVÍCs rakytníkovým olejem
60 + 60 kapslí NAVÍC

•  darujte čistý krystalický kolagen v malých  
měkkých, lehce polykatelných kostkách

• výhodné dárkové balení na 5 měsíců užívání
Doplněk stravy.* (1 kost. = 4,13 Kč)

• nejsilnější hlíva na trhu1 od českého výrobce  
• rakytník podporuje imunitu
• bez příměsí a konzervačních látek
1nejvyšší obsah deklarovaných betaglukanů. Dle průzkumu  
z lékáren, květen 2018. Doplněk stravy.* (1 kaps. = 2,91Kč)

Colafit TEREZIA HLÍVA ÚSTŘIČNÁ

VÝHODNÉVÁNOČNÍ BALENÍ
VÝHODNÉVÁNOČNÍ BALENÍ

619 Kč
792  Kč349 Kč

386  Kč

Ambrobene 15 mg/5 ml
sirup, 100 ml

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

•  sirup vhodný i pro děti včetně kojenců
Lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou ambroxol hydrochlorid. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

79 Kč
100 Kč

nosní sprej, roztok
10 ml

•  rychlá úleva od ucpaného nosu
•  nástup účinku do několika sekund
• pro dospělé a děti od 8 let
V akci také Nasivin 0,05% kapky 
10 ml za 69 Kč.
Léky k nosnímu podání s léčivou látkou oxymetazolin-hydrochlorid.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

• působí proti bolesti a zánětu v krku
• pastilky bez cukru ve čtyřech příchutích
• pro děti od 6 let a dospělé
V akci také další druhy.
Léky k místnímu užití v ústech a krku s účinnou látkou  
benzydamin hydrochlorid. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Nasivin 0,05%

79 Kč
98  Kč

449 Kč
570 Kč

VÝHODNÉVÁNOČNÍ BALENÍ



169 Kč
228 Kč

GAVISCON DUO EFEKT 
žvýkací tablety, 48 tablet

•  poskytuje rychle dvojí úlevu od pálení žáhy  
a zažívacích potíží

•  vhodné i pro těhotné a kojící ženy 
V akci také další druhy.
Lék k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Femibion 2 Těhotenství
28 tablet + 28 tobolek

•  inovované složení s kyselinou listovou,  
Metafolinem®, vitaminem D3, luteinem  
a DHA

• obohacený o železo, zinek, selen a hořčík
V akci také Femibion 1 Plánování  
a 1. trimestr 28 tablet za 299 Kč.
Doplňky stravy.* (1 tab./tob.  = 8,91 Kč, 1 tob. = 10,68 Kč)

499 Kč
604 Kč

MAGNESIUM B-KOMPLEX
100 + 20 tablet NAVÍC fun plastelína růžová / modrá

2x 50 želé multivitaminů

•  vánoční balení Vibovit® obsahuje 2 druhy želé 
multivitaminů a kreativní ultra plastelínu  
s hravými plastovými doplňky pro děti navíc

•  růžová je se třpytkami a modrá mění barvu 
teplem

Doplňky stravy.* (1 žel.  = 2,99 Kč)

Vibovit VÁNOCE 2019

•  komplexní a vyvážené složení hořčíku  
a B-Komplexu ( B1, B6 a B12)

•  hořčík přispívá ke snížení míry únavy  
a vyčerpání1

1referenční hodnota příjmu. Doplněk stravy. (1 tbl. = 1,99 Kč)

90 kapslí 120 kapslí

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

• tři účinky v jedné kapsli denně
Doplňky stravy.* (1 kaps.  = 6,88 Kč)

jedinečné kolageny v přirozené formě: 
•  kolagen typu I jako hlavní součást vazů,  

šlach a kůže
•  kolagen typu II, obsažený v kloubní chrupavce
•  vitamin C jako podpora tvorby vlastního kolage-

nu pro správnou funkci kloubních chrupavek
Doplňky stravy.* (1 kaps.  = 4,66 Kč)

Cemio RED3 Cemio Kamzík

109 Kč
157 Kč

299 Kč
370 Kč

APO-OME 20
14 tobolek

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

Vaše lékárna je tady

100 + 30 tablet NAVÍC

Centrum SILVER

•  kompletní multivitamin s minerály a stopovými 
prvky vhodný pro osoby nad 50 let ve vánoční 
edici + měsíc užívání navíc

V akci také Centrum A-Z 100 + 30 tablet NAVÍC 
vánoční balení za 549 Kč.
Doplňky stravy.* (1 tab.  = 4,45 Kč / 4,22 Kč)

+ KREATIVNÍPLASTELÍNA

109 Kč
129 Kč

Magnesii lactici 0,5 tbl. Medicamenta
100 tablet

•  obsahuje 500 mg laktátu hořčíku pro lepší  
vstřebávání

•  čistý hořčík vhodný i pro těhotné a kojící
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

VÝHODNÉVÁNOČNÍ BALENÍ

239 Kč
282 Kč

VÝHODNÉVÁNOČNÍ BALENÍ

579 Kč
649 Kč

VÝHODNÉVÁNOČNÍ BALENÍ

VÝHODNÉVÁNOČNÍ BALENÍ

619 Kč
750 Kč 559 Kč

708 Kč



PARALEN® GRIP horký nápoj THERAFLU FORTE horký nápojCOLDREX MAXGRIP
pomeranč a zázvor, 12 sáčků 10 sáčkůlesní ovoce / citron, 10 sáčků

•  horký nápoj s kombinací 3 účinných látek, který 
uleví od příznaků chřipky a silného nachlazení

•  snižuje horečku, tlumí bolesti hlavy, bolesti  
v krku, uvolňuje ucpaný nos

Léky k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*
V akci také Tussirex Junior sirup 120 ml  
nebo Tussirex sirup 120 ml za 139 Kč. 
Zdravotnické prostředky.*

 

139 Kč
170 Kč  

169 Kč
204 Kč

 

159 Kč
193 Kč

30 dávek

599 Kč
705 Kč

Oscillococcinum®

•  při zánětlivých onemocněních horních cest 
dýchacích a chřipce

•  ulevuje od bolesti v krku, bolesti svalů,  
kloubů a zad

•  ulevuje od horečky a od bolestí během  
nachlazení

V akci také ASPIRIN C 10 šumivých tablet  
za 109 Kč.
Léčivé přípravky k vnitřnímu užití.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.* L.CZ.MKT.CC.08.2018.1472

ASPIRIN C
20 šumivých tablet

•  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 užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

•  efektivní úleva od příznaků chřipky  
a nachlazení, ve formě horkého nápoje

•  pomáhá při: mírné nebo středně silné bolesti, 
horečce, ucpaném nosu a při vlhkém,  
produktivním kašli

V akci také THERAFLU 500 16 tobolek za 119 Kč. 
Léky k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

APO-IBUPROFEN 400 mg
100 tablet

•   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.*

•  prevence a léčba chřipkových stavů, jako jsou  
např. horečka, zimnice, bolest hlavy, únava  
a bolesti svalů

• bez věkového omezení
• může se užívat během těhotenství a kojení
V akci také Oscillococcinum® 6 dávek za 179 Kč.
Homeopatické léčivé přípravky k vnitřnímu užití, užívané tradičně  
v homeopatii k prevenci a léčbě chřipkových stavů. Obsahují  
Anas barbariae, hepatis et cordis extractum 200 K.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

99 Kč
139 Kč

Septofort 2 mg
24 pastilek

•  léčí příčinu bolestí v krku
•  lokální léčba infekcí dutiny ústní a horních  

cest dýchacích
•  pouze 3 tablety denně
• vhodný pro děti od 5 let
•  neobsahuje cukr
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje chlorhexidin.  
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

www.alphega-lekarna.cz

109 Kč
150 Kč

600 mg šumivé tablety, 10 tablet

ACC® LONG

119 Kč
144Kč

•  léčí vlhký kašel
• lze užívat od prvních příznaků kašle
•  rozpouští hustý hlen v dýchacích cestách  

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

POUZE 1 TABLETA DENNĚ

orální sprej, 30 ml

Orocalm

•  míří přímo na silnou  
bolest v krku 

•  uleví od akutní silné  
bolesti v krku  
s bolestivým polykáním

•  působí přímo v místě bolesti a zánětu
•  zmenšuje otok v krku
Lék s účinnou látkou benzydamin hydrochlorid. K místnímu užití  
v ústech a v krku. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

NOVINKA!

149 Kč
179 Kč

189 Kč
233 Kč



Vánoční dárky  
pro vaše blízké

Energie

Srdce, mozek, zrak

Imunita Kosti, vlasy, nehty

GS Koenzym Q10 60mg Plus, 
60+60 kapslí
Dávka 60 mg  koenzymu Q10 s vysokou 
vstřebatelností. Biotin pro normální 
energetický metabolismus, psychickou 
a nervovou činnost. 

GS Omega 3 CITRUS, 100+50 kapslí
Příznivého účinku rybího oleje na zdravé 
srdce se dosáhne při dávce 250 mg EPA 
a DHA denně. DHA přispívá ke zdravému 
zraku a činnosti mozku v dávce 250 mg 
denně. Kapsle s citronovou příchutí. 

GS Vitamin C1000 se šípky, 
100+20 tablet
Silná dávka vitaminu C s přírodní silou šípků 
pro podporu imunitního systému a snížení míry 
únavy a vyčerpání. Ve speciální tabletě TIME-
RELEASE zajištující postupné uvolňování. 

GS Vápník Hořčík Zinek Premium, 
100+30 tablet
Vápník a hořčík pro zdravé a pevné zuby, 
mangan a vit. D3 a K pro zdravé a silné kosti. 
Zinek a vit.B6 pro podporu imunitu.

Klouby, vazy a šlachy Imunita 

GS Condro® DIAMANT, 120 tablet
1 600 mg glukosamin sulfátu v denní dávce 
a DIAMANT FORTESCIN®. Vitamin C pro 
tvorbu kolagenní sítě kloubních chrupavek 
a menisků.

GS Extra Strong Multivitamin 50+, 
90+30 tablet
Komplexní vyvážené složení vitaminů, 
minerálů. 50+ KOMPLEX – sibiřský ženšen 
pro vitalitu a ginkgo biloba pro podporu 
prokrvení mozku a končetin. Vitamin C pro 
podporu imunity.

GS Extra Strong Multivitamin,  
60+60 tablet
Komplexní vyvážené složení vitaminů, 
minerálů a dalších aktivních látek. STRONG 
KOMPLEX – extra dávka vitaminu C pro 
podporu imunity, lutein, activin, echinacea.
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659 Kč
832 Kč  (1 tbl.  = 5,49 Kč)

369 Kč
 (1 tbl.  = 3,08 Kč)

439 Kč
494 Kč 418 Kč   (1 tbl.  = 3,66 Kč)

449 Kč
531 Kč (1 kaps.  = 3,74 Kč)

239 Kč
281 Kč  (1 tbl.  = 1,59 Kč)

199 Kč
214 Kč  (1 tbl.  =  1,53 Kč)

219 Kč
257 Kč (1 tbl.  = 1,83 Kč)



Dárky pro zdraví

Proenzi®
Intensive  
120 + 60 tablet

NAVÍC + Posilovací guma

Proenzi®
3 plus
180 + 45 tablet
NAVÍC

Prostenal®
Control

60 + 30 tablet
NAVÍC

V akci také Prostenal® Night 60 tablet

Marťánci®
Gummy

50 + 50 želatinových 
tablet + NAVÍC Světlomet

Prostenal®

GinkoPrim® MAX

60 + 60 tablet NAVÍC

Proenzi®Proenzi®
Intensive  

tablet
NAVÍC + Posilovací guma

Posilovací
 guma

Světlomet

Lecithin FORTE 1325 mg
120 + 60 tobolek NAVÍC

Koenzym Q10 FORTE

60 mg
40 + 20 tobolek NAVÍC

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

Lutein PLUS

Vápník Hořčík Zinek OSTEO

70 + 50 tobolek NAVÍC

120 + 60 tablet NAVÍC

Doplněk stravy

Spektrum Energie 1+1
Spektrum Imunita 1+1
Spektrum Vitalita 50+ 1+1
90 tablet + 90 tablet

+

299 Kč
359 Kč

 (1 tbl.  = 2,99 Kč)

599 Kč
735 Kč

 (1 tbl.  = 3,33 Kč)

499 Kč
599 Kč

 (1 tbl.  = 2,22 Kč)

399 Kč
485 Kč

 (1 tbl.  = 4,43 Kč)

229 Kč
288 Kč

 (1 tob.  = 1,27 Kč)

299 Kč
384 Kč

 (1 tbl.  = 2,49 Kč)

199 Kč
239 Kč

 (1 tob.  = 3,32 Kč)

299 Kč
336 Kč

 (1 tob.  = 1,66 Kč)

399 Kč
451 Kč

 (1 tob.  = 3,33 Kč)

229 Kč
286 Kč

 (1 tbl.  = 1,27 Kč)

za 399 Kč (1 tbl.  = 6,65 Kč)

415 Kč
830 Kč

 (1 tbl.  = 2,31 Kč)

Doplňky stravy.*



•  přírodní nosní sprej  
s obsahem 100%  
mořské vody

•  uvolní ucpaný nos  
při rýmě a nachlazení

•  urychluje úlevu od symptomů rýmy
•  čistí a zvlhčuje nosní sliznici, přirozeně regeneruje
•  bezpečný pro každodenní použití
V akci také další druhy.
Zdravotnický prostředek.*

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

• rychle uvolňuje ucpaný nos
•  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.*

PHYSIOMER Hypertonic

169 Kč
177 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. 12. do 31. 12. 2019 nebo do vyprodání zásob či vydání dárků.

COREGA
original extra silný fixační krém 40 g  
+ bio tablety 30 tablet

•  fixační krém + čistící tablety pro kompletní 
péči o vaši zubní náhradu

V akci také COREGA Vánoční balení Max Control 
40 g + tablety 30 ks za 199 Kč.
Zdravotnické prostředky. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

135 ml

STÉRIMAR Cu
Nos náchylný k infekci, 50 ml

•  přírodní mořská  
voda s příměsí mědi  
na infekční bakteriální 
rýmu

•  vhodný pro nos náchylný  
k infekci - měď působí  
protibakteriálně, snižuje riziko  
komplikací rýmy a bakteriální infekce

•  vhodný pro všechny věkové kategorie
V akci také STÉRIMAR Na ucpaný nos 50 ml  
za 199 Kč.
Zdravotnický prostředek. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*
CE 0459.

199 Kč
220 Kč

195 Kč
226 Kč

89 Kč
115 Kč

SPECIÁLNÍ VÁNOČNÍ EDICE

Seznam lékáren naleznete na
www.alphega-lekarna.cz

Navštivte jednu z našich více než 285 Alphega lékáren i ve vašem městě.
Albrechtice, Aš, Babice, Benešov u Prahy, Bílina, Blatná, Blovice, Borohrádek, Borovany, Brno, Brušperk, Břeclav, Březová u Sokolova, Bystřice 
pod Hostýnem, Cvikov, Čáslav, Červená Voda, České Budějovice, 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-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, Tábor, Teplice, Trutnov, 
Třebíč, Třinec, Týnec nad Sázavou, Uherský Brod, Ústí nad Labem, 
Úštěk, Valašské Klobouky, Varnsdorf, Velká Bíteš, Velká nad Veličkou, 
Velké Albrechtice, Velké Pavlovice, Veselí nad Moravou, Vlašim, Volary, 
Vysoké Mýto, Zbraslavice, Žďár nad Sázavou, Zlín, Znojmo, Zruč nad 
Sázavou, Žamberk, Žatec, Židlochovice, Žulová.

20 g

Bepanthen® Sensiderm krém

139 Kč
162 Kč

•  ulevuje od svědění do 30 minut po aplikaci
• obnovuje kožní bariéru, hydratuje a regeneruje
• vhodný také k péči o pokožku po léčbě kortikoidy
• vhodný i pro nejmenší děti a těhotné či kojící ženy
V akci také Bepanthen® Sensiderm krém  
50 g za 279 Kč. 
Zdravotnické prostředky.* L.CZ.MKT.CC.12.2017.1254

Wobenzym®
800 tablet

• urychluje hojení po úrazech a operacích
• posiluje oslabenou imunitu       
NAVÍC poukaz na dárkový set přírodní 
kosmetiky WELEDA v hodnotě 450 Kč.
Wobenzym je tradiční lék z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití.  
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

+

Poukaz 

Wobenzym je tradiční lék z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. 

Akce platí při koupi nejméně 600 tablet Wobenzymu od 1. listopadu 2019 do 19. ledna 2020 nebo do vyčerpání zásob.

Stačí vyplnit a poslat bezplatně  poštou spolu 

s kopií účtenky na naši adresu a dárek Vám zašleme DOMŮ. 

Dárkový set s přírodní kosmetikou Weleda 

dle vlastního výběru v hodnotě cca 450 Kč

nebo
nebo

na dárek zdarma při zakoupení nejméně 600 tablet 

léku Wobenzym

Příjemné
prožití vánočních svátků

a mnoho radosti 
a zdraví v roce

2020

2 599 Kč
3 000 Kč




