
Rezervujte si léky na předpis 
on-line v Alphega lékárně
▶ Jednoduše a z pohodlí domova
▶ Rychlé vyřízení
▶ Platba při převzetí v lékárně

www.erecept-alphega.cz

www.alphega-lekarna.cz

79 Kč
96  Kč

Hyal-Drop® multi

350 mg/150 mg/50 mg                                                          
24 tablet

VALETOL® 

Léčivý přípravek na bolesti:
• hlavy
• zad
• při nachlazení
• při menstruaci
Valetol® 300 mg/150 mg/50 mg tablety. Registrovaný lék  
k vnitřnímu užití. Pouze pro krátkodobé použití.  
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Akční nabídka platí od 1. do 30. 6. 2020

Olfen, gel 

Canespor® 1x denně

100 g

SmectaGo Diosmectitum
3 g, 12 sáčků

•  pomáhá vyřešit akutní průjem různého původu  
u dospělých a dětí od 8 let

•  k přímému podání bez nutnosti ředění a zapíjení
Zdravotnický prostředek. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

OFF! max
sprej, 100 ml 

•  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 DIFFUSIL repelent Family spray  
100 ml za 115 Kč.
Repelenty. Používejte biocidní přípravky bezpečně.

99 Kč
123  Kč

169 Kč
196 Kč

 
•  účinná pomoc pro podrážděné  

a unavené oči
• použitelnost 6 měsíců po otevření
• bez konzervantů, vhodné i pro velmi citlivé oči
Zdravotnický prostředek. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

154 Kč
222 Kč

Zákaznická karta

149 Kč

oční kapky, 10 ml 

159 Kč
196 Kč

Konec svědění i pálení. Konec plísně.
• určený k léčbě plísně kůže
• komfortní aplikace – jen 1x denně
Canespor 1x denně krém a Canespor 1x denně roztok jsou léčivé 
přípravky k vnějšímu použití. Obsahují léčivou látku bifonazol. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.* L.CZ.MKT.CC.01.2020.1818 

krém, 15 g / roztok, 15 ml

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

•  s příjemným chladivým efektem
Olfen, gel je léčivý přípravek k zevnímu použití. Obsahuje účinnou 
látku diclofenacum natricum. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

+ NAFUKOVACÍ BALÓN

159 Kč
189 Kč



Ibalgin® KRÉM
100 g

•  potlačuje bolest svalů a kloubů, tlumí zánět  
a snižuje otok

•  k léčbě bolestivých poranění, jako jsou  
podvrtnutí, natažení, zhmoždění

• dobře se vstřebává, je bez parfemace
• pro dospělé a mladistvé od 12 let
V akci také Ibalgin GEL 100 g za 139 Kč. 
Lék k vnějšímu použití. Obsahují ibuprofenum.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

• pro léčbu křečových žil a jejich komplikací
• úleva pro těžké, bolavé, oteklé nohy
•  pro léčbu poúrazových poškození svalů, šlach 

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

APO-OME 20
 14 tobolek

299 Kč
360  Kč

100 g

Lioton® gel

Ibalgin ® 400
100 tablet

135 Kč
160 Kč

•  bolest hlavy, zubů, zad, svalů a kloubů,  
menstruační bolest

• horečka při chřipkových onemocněních
• protizánětlivý účinek
• pro dospělé a dospívající od 12 let 
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofenum.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

•  ochrana proti slunci  
vhodná pro alergickou  
či mastnou pleť se sklonem k akné

•  neobsahuje oleje, emulgátory, parfémy, barviva 
ani konzervanty

•  dermatologicky testováno, voděodolné
V akci také Ladival alergická pokožka OF 30, 
sprej 150 ml za 329 Kč + DÁREK.
Kosmetika.

Ladival OF 50+
alergická pokožka, gel 200 ml

Vaše lékárna je tady

•  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.*

Voltaren Forte 2,32%
gel, 150 g

389 Kč
469 Kč

•  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. Voltaren Forte 2,32% gel obsahuje diclofe-
nacum diethylaminum. Voltaren 140 mg léčivá náplast obsahuje 
diclofenacum natricum. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

1tob. = 7,11 Kč 1tob. = 7,11 Kč

139 Kč
170 Kč

115 Kč
157 Kč

1) Výsledek průzkumu provedeného mezi českými spotřebiteli společností ATOZ Marketing Ser-
vices, spol. s r.o. v roce 2019. Reklama na léčivý přípravek. Nosní sprej, roztok Olynth® HA 
1 mg/ml a Olynth® 1 mg/ml obsahují xylometazolin-hydrochlorid. Nosní sprej, roztok Olynth®

Plus 1 mg/ml + 50 mg/ml obsahuje xylometazolin-hydrochlorid a dexpanthenol. Jsou určeny 
k podání do nosu. Před použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci. Držitel registrace: 
McNeil Healthcare (Ireland) Limited, Irsko. Místní zástupce: Johnson & Johnson, s.r.o., Walterovo 
náměstí 329/1, 158 00 Praha 5 – Jinonice. CZ-OL-2000001

1

+ DÁREK!LADIVAL SPORT OF50+ STICK

449 Kč
508  Kč

79 Kč
93  Kč

89 Kč
115  Kč

99 Kč
127  Kč



+ DÁREK!Tantum Natura Lemon&Honeys vitaminem C  a zinkem

MAGNEZUM DEAD SEA
40 tablet

•  síla hořčíku z Mrtvého moře
•  účinek podpořen vitaminem B6, B12
•  snížení únavy2,3

•  normální činnost svalů1

1hořčík (oxid  hořečnatý  ze  soli  z  Mrtvého  moře), 2vitamin B6, 
3vitamin B12. Doplněk stravy.* (1 tbl. = 3,23 Kč)

119 Kč
149 Kč

219 Kč
254 Kč

50 enterosolventních tablet

Pangrol 20 000 IU

•  rychlá a učinná úleva od horečky a bolesti,  
včetně bolesti hlavy, zad, zubů či při menstruaci 

V akci také NUROFEN Rapid 400 mg,  
10 tobolek za 59 Kč.
Léky k vnitřnímu užití. Obsahují ibuprofen. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

NUROFEN RAPID
400 mg, 20 tobolek

209 Kč
258 Kč 329 Kč

408  Kč

Analergin

SUSTENIUM® Biorytmus 3

50 tablet

multivitamin žena, 30 tablet

•  pro zmírnění příznaků alergické rýmy  
a chronické kopřivky

Analergin 10, 30, 50 a 90 tablet je volně prodejný léčivý 
přípravek k vnitřnímu užití. Obsahuje účinnou látku cetirizini 
dihydrochloridum.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

•  multivitaminový přípravek s 3fázovým  
uvolňováním během celého dne

•  specifické složení právě pro vás - žena,  
žena 60+, muž, muž 60+

V akci také další druhy.
Doplňky stravy.* (1 tbl. = 7,30 Kč)

 Máte těžký žaludek po jídle?
•  obsahuje 3 trávicí enzymy, které pomáhají  

zlepšit trávení při nedostatečné tvorbě nebo  
funkci trávicích enzymů slinivky břišní

• dávkování: 1-2 tablety na každé jídlo
V akci také Pangrol 20 000 IU, 
20 enterosolventních tablet za 109 Kč.
Léky k vnitřnímu užití. Obsahují pancreatinum.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Aulin gel
100 g

TANTUM VERDE Lemon
40 pastilek

WARTNER
pero na odstranění bradavic

•  kompletní ošetření  
bradavic pomocí kyseliny

•  pohodlné a bezpečné použití 40% kyseliny  
trichloroctové, která se během několika sekund 
vstřebává do bradavice

•  okamžitě viditelný efekt
•  bezbolestné
V akci také WARTNER Kryoterapie 50 ml za 449 Kč.
Zdravotnický prostředek. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

NOVINKA!

Gel proti bolesti pohybového aparátu. 
•  zklidňuje namožené svaly a šlachy
•  ulevuje od bolesti, působí proti zánětu
V akci také Aulin gel, 50 g za 139 Kč.
Lék s účinnou látkou nimesulid. Ke kožnímu podání. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

•  působí proti bolesti a zánětu v krku
•  pastilky bez cukru ve čtyřech příchutích
•  pro děti od 6 let a dospělé
Při koupi balení 40 pastilek navíc dárek 
doplněk stravy Tantum Natura Lemon&Honey 
s vitaminem C a zinkem.
V akci také další druhy.
Lék s účinnou látkou benzydamin hydrochlorid. K místnímu užití 
v ústech a v krku. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

VÝHODNÉ BALENÍ

99 Kč
134 Kč

www.alphega-lekarna.cz

PANTHENOL 10% SWISS
pěna, 125 + 25 ml NAVÍC

•  rychlá úleva podrážděné  
pokožky po opalování

•  vysoký obsah D-panthenolu,  
aloe vera a vitaminů

V akci také Panthenol 10% Swiss PREMIUM  
tělové mléko, 200 + 50 ml NAVÍC za 189 Kč.
Kosmetika.

239 Kč
279 Kč

199 Kč
234 Kč

 

159 Kč
189 Kč

 

129 Kč
149 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, 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. 6. do 30. 6. 2020 nebo do vyprodání zásob či vydání dárků.

Faktu čípky
20 čípků

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

•  snižuje horečku a příznaky akutních  
infekčních stavů 

•  tlumí bolest hlavy, krční páteře a zad
Lék k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

ATARALGIN
50 tablet

165 Kč
202 Kč

UROVAL® manosa AKUT 

ALFASILVER

20 tablet

sprej, 50 ml   

289 Kč
371 Kč

179 Kč
219 Kč

30 + 10 tobolek NAVÍC

•  unikátní probiotický komplex obohacený  
o probiotickou kvasinku S. Boulardii a prebiotika

• podporuje obnovení rovnováhy střevní mikrobioty 
• vaše denní dávka života, nejen na cesty
V akci také další druhy.
Doplněk stravy.* (1 tbl. = 6,23 Kč)

BIOPRON® Forte

•  unikátní spojení extraktu kanadských brusinek 
a D-manosy

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

•  na odřeniny, popáleniny a další rány 
•  chrání před infekcí, kryje, urychluje hojení
•  nepálí a neštípe
Zdravotnický prostředek.*

139 Kč
173 Kč

Magnesii lactici
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.*

109 Kč
129 Kč

&

SLEVOVÝ KUPÓN
1. 6. - 30. 6. 2020

Remescar metličkové žilky, krém 50 ml
nebo Váčky a kruhy pod očima, 8 ml

**Cena 599 Kč platí při předložení tohoto kupónu. 
Kupón nelze Vyměnit za hotovost. Slevu nelze kombinovat  
s dalšími akcemi. Remescar metličkové žilky krém 50 ml  
je zdravotnický prostředek.* Remescar Váčky a kruhy pod 
očima 8 ml je kosmetický výrobek.

VÝHODNÉ BALENÍ

249 Kč
309 Kč

599 Kč **

Seznam lékáren naleznete na
www.alphega-lekarna.cz

Navštivte jednu z našich 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, 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, 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, Kouřim, Králův Dvůr, Kroměříž, Krupka, Kutná Hora, 
Kvasice, Kynšperk nad Ohří, Lanškroun, Liberec, Lipník nad Bečvou, Litoměřice, Louny, Lovosice, Ludgeřovice, 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, Uherské Hradiště, Ústí nad Labem, Ústí nad 
Orlicí, Úštěk, 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.


