Akční nabídka platí od 1. do 31. 1. 2021

Kdo aktivně
řeší své zdraví,
má za tři
Rezervujte si léky z eReceptu

Bezpečné vyzvednutí ve více než 300 Alphega lékárnách - www.erecept-alphega.cz

STREPFEN

NASIVIN® SENSITIVE

24 pastilek

0,5 mg/ml nosní sprej, roztok
10 ml

116 Kč

228 Kč

95 Kč

169 Kč

129 Kč

99 Kč

•u
 levuje od bolesti v krku po dobu až 6 hodin
• uklidňující efekt po 2 minutách1
• zmírňuje otok a zánět
V akci také další druhy.
1
Daný lékovou formou pastilky. Lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje flurbiprofen. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Skoncujte s rýmičkou o dva dny dříve!
• zkracuje trvání rýmy v průměru o 2 dny
• zabere mimořádně rychle – už do 25 sekund
• sprej proti rýmě pro děti od 6 let a dospělé
V akci také Nasivin® Sensitive pro děti
0,25 mg/ml nosní sprej, roztok za 95 Kč.

Léky k nosnímu podání s léčivou látkou
oxymetazolin-hydrochlorid. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*
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STOPTUSSIN

PREVENTAN® CLASIC

kapky, 50 ml

90 tablet

VOLTAREN FORTE
20 mg/g
gel, 100 g

341 Kč
450 Kč

399 Kč

165 Kč

129 Kč
• s právná volba proti kašli díky 2 účinným
látkám, tiší dráždivý kašel a napomáhá
vykašlávání
V akci také Stoptussin sirup, 180 ml za 129 Kč.
Stoptussin, perorální kapky, roztok; Stoptussin sirup jsou léčivé
přípravky k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Aktivní podpora imunity již v dutině ústní!
• cucavé tablety
• patentovaná látka ProteQuine® a vitamin C
pro normální funkci imunity
• český originál
• balení na 3 měsíce
V akci také Preventan® Clasic s příchutí
90 tablet za 399 Kč.
Doplňky stravy.* (1 tbl. = 4,43 Kč)

279 Kč
• analgetikum ve formě gelu s účinkem proti
bolesti až na 24 hod. při aplikaci 2x denně ráno
a večer
• tlumí bolest zad, svalů a kloubů
V akci také Voltaren Rapid 25 mg, 20 měkkých
tobolek za 119 Kč a Voltaren 140 mg, 5 ks léčivé
náplasti za 289 Kč.
Voltaren Forte 20 mg/g gel je lék k vnějšímu použití.
Obsahuje diclofenacum diethylaminum. Voltaren Rapid 25 mg
měkké tobolky je lék k vnitřnímu užití. Obsahuje diclofenacum
kalicum. Voltaren 140 mg léčivá náplast je lék k vnějšímu použití.
Obsahuje diclofenacum natricum.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

www.alphega-lekarna.cz

AKTIVNĚ PROTI CHŘIPCE
A NACHLAZENÍ

MUCOSOLVAN®
PRO DOSPĚLÉ
USNADŇUJE
VYKAŠLÁVÁNÍ
A ZMÍRŇUJE KAŠEL

MUCONASAL® PLUS
RYCHLE A DLOUHODOBĚ
UVOLŇUJE UCPANÝ NOS

PARALEN GRIP
®

151 Kč

119 Kč

ODSTRAŇUJE PŘÍZNAKY
CHŘIPKY A NACHLAZENÍ

157 Kč

129 Kč

120 Kč

95 Kč

PARALEN® GRIP chřipka a bolest, PARALEN® GRIP chřipka a kašel jsou léky k vnitřnímu užití. Mucosolvan® pro dospělé a Mucosolvan® long effect jsou
léky k vnitřnímu užití. Obsahují ambroxoli hydrochloridum. Muconasal® plus je lék k nosnímu použití. Obsahuje tramazolini hydrochloridum. Čtěte pozorně
příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

V akci také Paralen® GRIP chřipka a kašel 24 tablet za 129 Kč a Mucosolvan® long effect 20 tobolek za 139 Kč.

IBALGIN 400

48 tablet

95 Kč

75 Kč
• s protizánětlivým účinkem
• pomáhá při bolesti hlavy, zubů, zad, svalů, kloubů
a menstruační bolesti
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofenum.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

ESSENTIALE FORTE N

300 mg, 100 tablet

399 Kč

329 Kč
• rostlinný lék účinný při potížích v důsledku
toxicko-metabolického poškození jater
a při zánětu jater
• urychluje a podporuje regeneraci poškozených
jaterních buněk
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje phospholipida sojae preparata.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

IBOLEX

200 mg, 20 tablet

120 Kč

99 Kč
• krystalicky čistý dexibuprofen
• nová generace léku proti bolesti

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje dexibuprofenum.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

LINEX® COMPLEX

14 tobolek

209 Kč

169 Kč
Probiotikum pro doplnění bakterií střevní mikroflóry
• vitamin B6 a zinek přispívají k normální funkci
imunitního systému
• vitaminy B2 a B6 přispívají ke snížení míry únavy
a vyčerpání
Doplněk stravy.* Obsahuje bakterie Lactobacillus rhamnosus GG.
(1 tob. = 12,07 Kč)

CELASKON

250 mg, 100 tablet

120 Kč

99 Kč
• vitamin C podporuje přirozenou
obranyschopnost organismu v zimním období
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje acidum ascorbicum.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

CETALGEN

500 mg/200 mg, 20 tablet

NOV
INKA
!

156 Kč

129 Kč
• léčba krátkodobé středně silné bolesti
a horečky
• tlumí bolest hlavy, zad a zubů
• rychlá úleva, silný účinek až na 9 hodin

Lék s kombinací účinných látek paracetamol a ibuprofen
k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

ERDOMED

225 mg, granule pro perorální suspenzi
20 sáčků

ROBITUSSIN
ANTITUSSICUM

LEVOPRONT SIRUP

120 ml

na suchý dráždivý kašel
sirup 100 ml

167 Kč

129 Kč

152 Kč
249 Kč

199 Kč
• lék na kašel, rýmu a zánět dutin
• ředí hlen, působí proti bakteriím
• včasné nasazení může předejít užívání antibiotik
Erdomed 225 mg granule pro perorální suspenzi obsahuje erdostein.
Pro dospělé a děti od 12 let. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

99 Kč

• proti suchému kašli
• efektivní úleva od suchého
dráždivého kašle
• bez cukru
• pro děti od 6 let a dospělé
V akci také Robitussin Expectorans na odkašlávání, sirup 100 ml za 129 Kč a Robitussin Junior
na suchý dráždivý kašel, sirup 100 ml za 109 Kč.

• 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, 10 tablet za
129 Kč a LEVOPRONT KAPKY, 15 ml za 109 Kč.

Robitussin Antitussicum na suchý dráždivý kašel a Robitussin
Junior na suchý dráždivý kašel (oba dextrometorfan)
a Robitussin Expectorans na odkašlávání (guaifenesin) jsou
léky k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte Návod k použití.*

Levopront kapky, sirup, tablety obsahují levodropropizin.
Léky k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

ACC®

AMBROBENE, SIRUP

20 mg/ml sirup, 100 ml

100 ml

RYCHLE UVOLNI
VAS UCPANY NOS

129 Kč

110 Kč

109 Kč
• léčí vlhký kašel
• rozpouští hustý hlen
• usnadňuje vykašlávání
• pro děti od 2 let, dospívající a dospělé
Lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou acetylcystein.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

NUROFEN RAPID

400 mg, 30 měkkých tobolek

175 Kč

125 Kč
• r ychlá a učinná úleva od horečky a bolesti,
včetně bolesti hlavy, zad, zubů či při menstruaci
V akci také NUROFEN RAPID 400 mg 10 měkkých
tobolek za 65 Kč a NUROFEN Rapid 400 mg
20 měkkých tobolek za 99 Kč.
Léky k vnitřnímu užití. Obsahují ibuprofen.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

89 Kč

127 Kč
115 Kč

89 Kč

99 Kč

Reklama na léčivý přípravek. Nosní sprej, roztok Olynth® HA 1 mg/ml obsahuje 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. CZ-OL-2000075

• osvědčený přípravek na vlhký kašel účinně
rozpouští hlen a usnadňuje vykašlávání
• sirup vhodný i pro děti

Ambrobene, sirup je léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Obsahuje
účinnou látku ambroxoli hydrochloridum.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

COLDREX MAXGRIP

citron / lesní ovoce, 10 sáčků

197 Kč

159 Kč
• odstraňuje příznaky chřipky a nachlazení
• díky paracetamolu snižuje horečku, odstraňuje
bolest hlavy, bolest v krku
• s přídavkem léčivé látky na uvolnění ucpaného
nosu a s vitaminem C
V akci také COLDREX tablety, 24 tablet za 129 Kč.

214 Kč

169 Kč

Léky k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*
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BETAGLUKAN IMU

TEREZIA HLÍVA
ÚSTŘIČNÁ

200 mg, 60 tobolek

BIOPRON 9 PREMIUM

30 tablet

+ lactobacily, 60 + 60 kapslí

VÝHO
D
BALE NÉ
NÍ

369 Kč

279 Kč

429 Kč

379 Kč

• obsahuje 200 mg přírodního betaglukanu,
150 mg inulinu a 5 µg vitaminu D
• vitamin D přispívá k normální funkci
imunitního systému
• betaglukan je kvasničného původu
s garancí čistoty min. 80 %
• vhodný k dlouhodobému užívání

• nejsilnější hlíva na trhu1
• hlíva z českých pěstíren
• šípek a vitamin C podporují imunitní systém
• bez příměsí a konzervačních látek

Nejvyšší obsah deklarovaných betaglukanů. Dle průzkumu
z lékáren, leden 2020. Doplněk stravy.* (1 kaps. = 3,16 Kč)

1

Doplněk stravy.* (1 tob. = 4,65 Kč)

299 Kč

229 Kč
• až 80 % imunitních buněk se nachází ve střevech,
a proto je vhodné o střeva pečovat
• Biopron 9 Premium doplňuje střevní mikrobiotu
probiotiky a prebiotiky
• 9 probiotických kmenů ve vysoké denní dávce
20 miliard CFU + probiotika
Doplněk stravy.* (1 tab. = 7,63 Kč)

E
ÁT
Z
TV

RYCHLÁ ÚLEVA
OD HEMOROIDŮ

ZN

PHYSIOMER
HYPERTONIC

Procto-Glyvenol® rektální krém 30 g
Procto-Glyvenol® čípky 10 ks

135 ml
191 Kč

159 Kč

453 Kč

228 Kč

195 Kč
Lék Procto-Glyvenol® k lokální léčbě
vnitřních a vnějších hemoroidů:
◆ ulevuje od bolesti, svědění a štípání
◆ zmírňuje zánět
Procto-Glyvenol® 50 mg/g + 20 mg/g rektální krém.
Procto-Glyvenol® 400 mg + 40 mg čípky.
Volně prodejné léčivé přípravky k rektálnímu podání.
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

COREGA ORIGINAL
EXTRA SILNÝ XL

fixační krém, 70 g

162 Kč

129 Kč
• pevná fixace až 12 hod.
• pomáhá bránit ulpívání zbytků jídla pod
náhradou
• bez zinku
V akci také fixační krém Corega Bez příchuti
extra silný 40 g za 89 Kč a Corega Original
extra silný 40 g za 89 Kč.
Zdravotnické prostředky.*

• 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 více druhů.
Zdravotnický prostředek.*

399 Kč
REVALID®
HAIR COMPLEX
DOPLNĚK STRAVY
PRO PODPORU RŮSTU VLASŮ
• Vlasový doplněk s vitaminy, minerály, aminokyselinami a rostlinnými extrakty pro podporu růstu vlasů.
• Nové složení s vitaminem D3 a biotinem.
(1 kaps. = 6,65 Kč)

Navštivte jednu z našich více než 300 Alphega lékáren i ve vašem městě.
Albrechtice, Aš, Babice, Benešov u Prahy, Bílina, Blatná, Blatnice pod Svatým Antonínkem, Blovice, Borohrádek, Borovany, Brandýs nad Labem,
Brno, Brno-Černovice, Bruntál, Brušperk, Břeclav, Březová u Sokolova, Bystřice pod Hostýnem, Cvikov, Čáslav, Červená Voda, České Budějovice,
Desná, Děčín, 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, Hutisko-Solanec, 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, Lázně Bohdaneč,
Liberec, Lipník nad Bečvou, Litoměřice, Louny, Lovosice, Ludgeřovice, Luže, Meziboří, Mikulov, Mirotice, 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, Pečky, 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, Štíty,
Tábor, Teplice, Trutnov, Třebíč, Třinec, Týnec nad Sázavou, Uherský
Brod, Uherské Hradiště, Ústí nad Labem, Ústí nad Orlicí, Úštěk, Úvaly,
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.

Seznam lékáren naleznete na

www.alphega-lekarna.cz
*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. 1. do 31. 1. 2021 nebo do vyprodání zásob či vydání dárků.

