
VÝHODNÉ BALENÍ

www.alphega-lekarna.cz

89 Kč
116  Kč

30 tablet s příchutí24 pastilek

 
•  medvědí síla pro vaši imunitu
•  s obsahem originální patentované látky  

ProteQuine® a vitaminu C, který přispívá  
k normální funkci imunity

• pro akutní užití 
V akci také Preventan Junior Akut, 30 tablet  
za 155 Kč.
Doplňky stravy.* (1 tab. = 4,83 Kč / 5,17 Kč)

 
Expert na bolest v krku u dětí!
• ulevuje od bolesti v krku
• zklidňuje podrážděné sliznice
•  ve formě jemných jahodových pastilek  

pro děti od 4 let
V akci také další formy + DÁREK Vitamín C 500 mg.
Zdravotnický prostředek. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Preventan Akut Junior-angin PRO DĚTI 

gel, 150 g

Voltaren Forte 2,32%

389 Kč
469  Kč

339 Kč
379 Kč159 Kč

187 Kč 145 Kč
183 Kč

nosní sprej, roztok, 10 ml

Nasivin SENSITIVE 0,05%

Skoncujte s rýmičkou  
o dva dny dříve! 
•  zabere mimořádně rychle – už do 25 sekund
•  sprej proti rýmě pro děti od 6 let a dospělé
V akci také Nasivin SENSITIVE 0.025%, nosní 
sprej, roztok, 10 ml za 89 Kč.
Léky k nosnímu podání s léčivou látkou oxymetazolin- 
hydrochlorid. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

129 Kč
167 Kč

1. - 29. 2. 2020

•  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 289 Kč.
Léky na vnější použití. Gel obsahuje diclofenacum diethylaminum.
Léčivá náplast 140 mg obsahuje diclofenacum natricum. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Robitussin ANTITUSSICUM
na suchý dráždivý kašel, sirup, 100 ml

• proti suchému kašli
•  efektivní úleva od suchého  

dráždivého kašle
• pro děti od 6 let a dospělé
V akci také Robitussin EXPECTORANS
na odkašlávání, sirup, 100 ml za 129 Kč.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Robitussin Antitussicum  
na suchý dráždivý kašel (dextrometorfan) a Robitussin Expectorans 
na odkašlávání (guaifenesin) jsou léky k vnitřnímu užití.*

s rakytníkovým olejem, 60 + 60 kapslí

 
•  nejsilnější hlíva na trhu1 od českého výrobce
• rakytník podporuje imunitu
•  bez příměsí a konzervačních látek
V akci také balení 100 + 100 kapslí za 549 Kč.
1Nejvyšší obsah deklarovaných betaglukanů. Dle průzkumu  
z lékáren, květen 2019. Doplněk stravy.* (1 kaps. = 2,83 Kč / 2,75 Kč)

TEREZIA HLÍVA ÚSTŘIČNÁ



169 Kč
208 Kč

Septofort 2 mg 
36 pastilek

165 Kč
212 Kč

149 Kč
193 Kč

139 Kč
158Kč

ACC®
20 mg/ml, sirup, 200 ml

•  léčí vlhký kašel
•  lze užívat od prvních příznaků kašle
•  pro děti od 2 let, dospívající a dospělé
Lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou acetylcystein.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

149 Kč
179 Kč

 LEVOPRONT kapky
15 ml

•  rychlá úleva od  
suchého kašle

•  při tlumení kašle  
působí přímo  
v dýchacích cestách  
bez nežádoucího ovlivnění mozku

•  kapky a sirup pro děti od 2 let a dospělé
V akci také LEVOPRONT tablety 60 mg,  
10 tablet za 129 Kč a LEVOPRONT sirup 120 ml  
za 129 Kč.
Léky k vnitřnímu užití. Obsahují levodropropizin.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

109 Kč
123 Kč

24 pastilek

•  rychle a dlouhodobě uleví od bolesti v krku
• tlumí bolest v krku až na 6 hodin
• obsahuje flurbiprofen, který působí protizánětlivě
V akci také Strepfen Pomeranč bez cukru,  
24 pastilek za 165 Kč a Strepfen orální sprej,  
roztok, 15 ml za 169 Kč.
Léky k vnitřnímu užití. Obsahují flurbiprofen.  
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Strepfen

sirup, 100 ml

•  usnadňuje vykašlávání
• vhodný již od narození  
Lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou Hederae helicis folii  
extractum siccum k perorálnímu podání
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

PROSPAN

•  léčí příčinu bolesti v krku
•  ničí široké spektrum bakterií i viry                                                                                                                      
•  lokální léčba infekcí v dutině ústní a horních  

cest dýchacích
•  vhodná prevence a léčba aft
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje chlorhexidin.  
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Vaše lékárna je tady

Orofar
2 mg/ml + 1,5 mg/ml
30 ml

•  proti bolesti v krku,  
má antiseptické a anestetické vlastnosti

• tlumí bolest a léčí infekci
• působí proti virům i proti bakteriím a kvasinkám
• sprej pro přesnou aplikaci na místo bolesti
V akci také Orofar 1 mg/1 mg 24 pastilek za 145 Kč.
Orofar pastilky jsou lék k rozpuštění v ústech. Orofar sprej je lék  
k aplikaci do ústní dutiny. Obsahují benzoxonium a lidokain. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

RYCHLE UVOLNI
VAS UCPANY NOS

Reklama na léčivý přípravek. Nosní sprej, Olynth® HA 0,1 % a Olynth® 1 mg/ml obsahují xylometazolin-hydrochlorid 
a  jsou určené k podání do nosu. Nosní sprej, roztok Olynth® Plus 1 mg/ml + 50 mg/ml obsahuje xylometazolin-hy-
drochlorid a dexpanthenol je určen k podání do nosu. Před použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci.

Reklama na léčivý přípravek. Léčivá žvýkací guma Nicorette® Classic Gum, Nicorette® Icemint Gum a orální sprej, roztok 
Nicorette® Spray s příchutí lesního ovoce 1mg/ dávka obsahují nikotin a jsou k podání do úst. Před použitím si pečlivě přečtěte 
celou příbalovou informaci.         MAT/7677/01/2020

Do nového roku
bez kouření
PŘEKONEJ PRVNÍ TÝDEN A MÁŠ 
9x VĚTŠÍ ŠANCI USPĚT

VAS UCPANY NOS PRVNÍ
TÝDEN

bez cigarety

výzva

79 Kč
93 Kč

86 Kč
115 Kč 99 Kč

127 Kč

439 Kč
470 Kč

759 Kč
820 Kč

759 Kč
820 Kč



COLDREX TABLETYPARALEN® GRIP horký nápoj
24 tabletpomeranč a zázvor, 12 sáčků

•  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.*

 

125 Kč
157 Kč 

139 Kč
170 Kč

50 tablet

ATARALGIN

•  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.*

•  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.*

APO-IBUPROFEN
400 mg, 100 tablet

Ibalgin Rapidcaps 
400 mg, 30 měkkých tobolek

159 Kč
199 Kč

115 Kč
139  Kč

www.alphega-lekarna.cz

• unikátní kombinace 3 účinných látek
• uleví od bolesti hlavy
• uvolní svaly v oblasti zad a krční páteře
Ataralgin® tablety je lék k vnitřnímu užití.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

109 Kč
150 Kč99 Kč

120 Kč

•  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.*

NUROFEN 200 mg
léčivá náplast, 4 ks

•  ulevuje od bolesti při namožení svalů, podvrtnutí 
či zhmoždění v oblasti kloubů

• nepřetržité uvolňování ibuprofenu po dobu 24 hod.
• dlouhotrvající úleva
• jediná léčivá náplast s ibuprofenem
• působí protizánětlivě
V akci také balení 2 ks za 129 Kč.
Léky k vnějšímu použití. Kožní podání. Obsahují ibuprofen.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

209 Kč
267 Kč

PANADOL PRO DĚTI JAHODA
24 mg/ml
perorální suspenze
100 ml

•  snižuje horečku a bolest
• vhodný pro děti od 3 měsíců
• neobsahuje alkohol a barviva
Lék na vnitřní užití. Obsahuje paracetamol.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

599 Kč
705 Kč

za 179 Kč.

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

•  jediný krém na léčbu oparů s dvojím složením: 
zabraňuje množení viru a pomáhá léčit zánět

•  klinicky prokázaně pomáhá zastavit vznik  
puchýřků

•  zkracuje dobu hojení
Lék k vnějšímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

249 Kč
309 Kč



veganské želé 
příchuť MARACUJA 90 ks

Doplněk stravy
- 9 vitaminů a rakytník  
 na podporu imunity
- skvělá chuť díky  
 20 % ovocné šťávy
- v akci také RAKYTNÍČEK 
 veganské želé - DIVOKÉ OVOCE 90 ks

199 Kč
309 Kč

Urinal Akut® + Urinal® Express pH 
10 tablet + 6 sáčků

269 Kč
309 Kč

159 Kč
189 Kč

189 Kč
238 Kč

PARANIT RADIKÁLNÍ ŠAMPON
100 ml + hřeben

•  snadné použití  
jako při běžném  
mytí vlasů 

•  během 10 minut zahubí 100 % vší
•  klinicky prokázaný účinek
•  součástí balení hřeben na vyčesání vší a hnid
V akci také Paranit sprej 100 ml + hřeben + šampon 
100 ml  NAVÍC za 399 Kč a Paranit preventivní  
sprej proti vším 100 ml za 279 Kč.
Zdravotnické prostředky.

299 Kč
347 Kč

BIOPRON® 9 PREMIUM
30 tobolek

399 Kč
485 Kč

60 tablet

•  unikátní řešení vyvinuto pro zdravou prostatu, 
méně vstávaní v noci a kvalitní spánek

V akci také Prostenal® CONTROL  
60 + 30 tablet NAVÍC za 399 Kč.
Doplňky stravy.* (1 tab. = 6,65 Kč / 4,43 Kč)

Prostenal® NIGHT 

•  prémiový probiotický komplex s prebiotiky pro 
ideální podporu vaší celkové pohody  
a rovnováhy střevní mikrobioty

•  vaše denní dávka života během a po léčbě 
antibiotiky

V akci také více druhů.
Doplněk stravy.* (1 tob. = 6,63 Kč)

kapky, 10 ml

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

a udržuje normální funkci imunitního systému
•  vhodné pro děti již od narození
Doplněk stravy.* (100 ml = 1.590 Kč)

TEREZIA VITAMIN D3 400 IU 

Elmex Gelée
25 g

•  léčivý přípravek  
k posílení zubní skloviny  
a ochraně před zubním kazem

•  vhodný i na citlivé zuby
• pro dospělé a děti od 6 let  
Léčivo k použití v dutině ústní. Obsahuje směs fluoridů  
- aminfluorida mixta a fluorid sodný. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

229 Kč
260 Kč

Urinal Akut                                                                                                                     
•  akutní péče o močové cesty
•  zlatobýl obecný pomáhá udržovat zdravý  

močový měchýř a dolní močové cesty                                                                                                                                          
Urinal Express pH                                                                                                     
•  rychlá úleva od nepříjemných pocitů pálení  

při močení
•  užijte si první dva dny v pohodlí
V akci také další druhy.
Doplňky stravy.* (1 tab. = 26,90 Kč)

Dologel gel
25 ml

•  gel k ošetření dásní při prořezávání zubů  
nebo v dospělém věku při poranění dásní  
a po zubolékařském zákroku nebo po  
podráždění potravinami

V akci také balení 15 ml za 119 Kč.
Zdravotnické prostředky s přírodními ingrediencemi.  
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Už žádné opruzeniny zadečku! 
•  pomáhá chránit vaše děťátko před jejich 

vznikem
• jemná péče pro tu nejcitlivější pokožku
• bez parfemace a umělých konzervantů
V akci také balení 30 g za 129 Kč.
Kosmetický přípravek. Nejdůvěryhodnější značka roku 2019  
v kategorii dětské krémy proti opruzeninám. 
(www.duveryhodneznacky.cz) L.CZ.MKT.CC.12.2019.1785

125 Kč
144 Kč 255 Kč

332  Kč

100 g

Bepanthen® Baby 

www.alphega-lekarna.cz

Doplňky stravy.* (1 žel. = 2,10 Kč)



TUSSIREX JUNIORSTOPKAŠEL Medical sirup Dr. Weiss
sirup, 120 ml200 + 100 ml NAVÍC

•  ulevuje při suchém  
a vlhkém kašli a škrábání v krku

•  zklidňuje podrážděný krk a bolest v krku
V akci také STOPKAŠEL Dr. Weiss PRO DĚTI  
200 + 100 ml NAVÍC za 169 Kč a STOPKAŠEL 
Medical pastilky Dr. Weiss 24 pastilek za 125 Kč.
Zdravotnické prostředky + Stopkašel pro děti je doplněk stravy.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.* )100 ml = 56,33 Kč)

149 Kč
190 Kč

 

169 Kč
196 Kč

5 ks

VoltaTherm hřejivá náplast

•  při a po antibiotické léčbě
•  obsahuje probiotika a prebiotika
•  pro děti od 3 let, dospívající a dospělé
Doplněk stravy. Obsahuje bakterie Lactobacillus acidophilus  
a Bifidobacterium animalis subsp.lactis.* (1 tob. = 7,11 Kč)

LINEX® FORTE
28 tobolek

239 Kč
283 Kč

159 Kč
200  Kč

99 Kč
114 Kč

MUCODUAL PASTILKY
18 pastilek

Olfen, gel
100 g

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

•  přípravek mohou používat dospělí  
a mladiství od 14 let

V akci také Olfen léčivá náplast 140 mg,  
10 ks za 289 Kč.
Olfen, gel a Olfen léčivé náplasti jsou léčivé přípravky pro zevní 
použití s účinnou látkou diklofenacum natricum. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

• ulevují od suchého kašle a bolesti v krku
• zklidňují podráždění v krku
• obsahují islandský lišejník a kamenec
V akci také MUCODUAL SIRUP 100 ml za 139 Kč.
Zdravotnické prostředky. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

•  hřejivá náplast na úlevu od bolesti zad
•  poskytuje 8 hodin tepla pro prodlouženou úlevu  

od bolesti až na 24 hodin
•  účinek pozorovaný při akutní nespecifické  

bolesti v dolní časti zad během a po 2 dnech 
používání

Zdravotnický prostředek. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

199 Kč
255 Kč

•  sirup na všechny druhy  
kašle spojené s nachlazením  

• zmírňuje suchý dráždivý i průduškový kašel 
• rychlá úleva
• pro děti od 1 roku
V akci také TUSSIREX sirup 120 ml za 139 Kč.
Zdravotnické prostředky. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

STÉRIMAR Cu
Nos náchylný k infekci, 50 ml

199 Kč
222 Kč

Hylak forte
100 ml

•  obnovuje přirozené prostředí ve střevě, čímž 
přispívá k rychlé úpravě narušené mikrobiální 
rovnováhy  

Hylak forte 100 ml je léčivý přípravek k vnitřnímu užití. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

www.alphega-lekarna.cz

NOVINKA!
 

139 Kč
162 Kč

Wobenzym®
800 tablet

•  urychluje hojení po úrazech a operacích  
včetně stomatologických zákroků

•  posiluje oslabenou imunitu
• brání opakování vaginálních mykóz
Lék k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

2.599 Kč
3.000 Kč

•  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.



*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. 2. do 29. 2. 2020 nebo do vyprodání zásob či vydání dárků.

HemaGel PROCTO
10 čípků

•  čípky zmírňují krvácení, pálení a svědění,  
při fisurách a hemeroidech a také po  
Barronově ligatuře

Zdravotnický prostředek. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

209 Kč
272 Kč

•  obsahuje kombinaci hořčíku a vitaminu B6,  
díky kterému se hořčík v těle rychleji doplní

•   je určen ke zlepšení příznaků nedostatku  
hořčíku, jako např.:   
- nervozity, vyčerpanosti, podráždění 
- svalových křečí, mravenčení  

Lék k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

MAGNE B6
50 tablet

125 Kč
150 Kč

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.

Barny´s HypnoX® forte 
20 tablet

155 Kč
191 Kč

139 Kč
168 Kč

50 mg/g + 20 mg/g, rektální krém

•  lék pro místní léčbu vnějších a vnitřních  
hemoroidů

V akci také Procto-Glyvenol® 10 čípků za  
155 Kč a Procto-Glyvenol® Soft - vlhčené 
ubrousky1 30 ks za 69 Kč. 
1kosmetický přípravek. Léky k rektálnímu podání. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Procto-Glyvenol® 

Pro váš zdravý a posilující spánek.
•  extra silná bylinná směs  tradičně užívaná pro 

lepší komfort usínání (kozlík, chmel, mučenka, 
meduňka)

• oblíbený doplněk stravy na spaní
Doplněk stravy.* (1 tab. = 6,95 Kč)

&

SLEVOVÝ KUPÓN
1. 2. - 29. 2. 2020
MAXI HOŘČÍK, 60 tablet

Centrum Special

*Slevu můžete uplatnit při předložení tohoto kupónu. 
Na kupón se nevrací a nelze jej Vyměnit za hotovost. 
Slevu nelze kombinovat s dalšími akcemi CENTRUM,  
kupóny nelze sčítat. 

Doplněk stravy s hořčíkem pro dospělé (1 tab. = 2,15 Kč)
•  1 tableta denně = 350 mg čistého hořčíku

50 %
SLEVA

129 Kč
258 Kč

Odborné poradenství 
pro vaše zdraví.

Přijďte se poradit  
do Alphega lékárny.

ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ

PLICNÍ VĚK

DIABETES

LÉKOVÉ INTERAKCE

CÉVNÍ VĚK

KREVNÍ TLAK

Platí ve vybraných Alphega lékárnách. Informujte se ve své 
Alphega lékárně, které z nabízených nebo dalších služeb poskytuje.
www.alphega-lekarna.cz


