
Akční nabídka platí od 1. do 30. 6. 2021

 
ANALERGIN
50 tablet

•  pro zmírnění příznaků alergické rýmy  
a chronické kopřivky 

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.  
Analergin 10, 30, 50 a 90 tabletové balení je léčivý přípravek  
k vnitřnímu užití. Obsahuje účinnou látku cetirizini  
dihydrochloridum.*

129 Kč

164 Kč

www.alphega-lekarna.cz

Jaká je souvislost mezi genetickými  
predispozicemi a srdečními 
chorobami?

Více na www.alphega-lekarna.cz

Přijďte se poradit do 
více než 300 Alphega lékáren

Pečujte o své srdce a cévy

449 Kč

589 Kč

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 sprej 100 ml  
za 105 Kč.
Repelenty. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Pečlivě čtěte 
obalovou informaci.*

99 Kč

123 Kč

LINEX® FORTE
28 tobolek

•  obsahuje PROBIOTIKA a PREBIOTIKA
•  nejen při a po antibiotické léčbě, při cestování, 

při změně stravy
Doplněk stravy. Obsahuje bakterie Lactobacillus acidophilus  
a Bifidobacterium animalis subsp.lactis.* (1 tob. = 7,68 Kč)

215 Kč

245 Kč

 
Sluneční ochrana pro děti  
doporučovaná pediatry
•  hloubkově chrání dětskou  

pokožku (peptid C)
•  inovativní ultra lehká textura  
s jednoduchou aplikací

V akci také další druhy.
Kosmetika.

PHOTODERM KID 
SPREJ SPF 50+
200 ml

SLEVA
33 %

PODPOŘTE 
SVOU IMUNITU 
A ENERGII*

PŘED LÉTEM.

Uvedená cena platí při nákupu 1 balení Centrum pro ženy 
60 tbl nebo Centrum pro muže 60 tbl.

*Vitamíny C a  D, selen a  zinek přispívají k  normálnímu fungování 
imunitního systému. Vitamíny B1, B2, B6, B12, niacin a  železo přispívají 

k normální funkci energetického metabolismu.
Doplňky stravy. 1 tableta denně. 
(1 tab. = 5,82 Kč)

PM-CZ-CNT-20-00046

Centrum pro ženy, 60 tbl

Centrum pro muže, 60 tbl
519 Kč

349 Kč

Expert na bolest s klinicky 
prokázaným účinkem v různých 
lékových formách.
Stačí si vybrat.

Pozorně si přečtěte příbalovou informaci. O  správném použití se 
poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 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. PM-CZ-VOLT-21-00002

Voltaren Forte 20 mg/g gel, 150 g

Voltaren Rapid
25 mg/g, 20 tbl

469 Kč

379 Kč

148 Kč

119 Kč



 

•  gel s chladivým účinkem k lokální léčbě bolesti 
pohybového aparátu

•  působí proti zánětu a otoku
Léčivý přípravek pro kožní užití. Obsahuje naproxen. 
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

 
•  tradiční rostlinný lék na problémy s močením 

způsobené zbytnělou prostatou
• nenarušuje sexuální funkce
Lék k vnitřnímu užití, po vyloučení závažných příčin obtíží lékařem. 
Obsahuje extrakt Serenoa repens. Použití tohoto tradičního 
rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti 
z dlouhodobého použití. Před použitím si pozorně přečtěte 
příbalovou informaci.*

•  účinná ochrana očí proti alergenům
•  potlačuje příznaky a tlumí zánětlivé procesy v oku
•  bez konzervantů
Zdravotnický prostředek. 
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

EMOXEN GEL
100 g

PROSTAMOL UNO
90 měkkých tobolek

VIVIDRIN ECTOIN 
oční kapky, roztok, 10 ml

HYAL-DROP MULTI 
oční kapky, roztok, 10 ml

IBALGIN® PLUS
24 tablet

• účinná pomoc pro podrážděné a unavené oči
• použitelnost 6 měsíců po otevření
• bez konzervantů, vhodný i pro velmi citlivé oči
V akci také Artelac TripleAction 10 ml za 239 Kč.
Zdravotnický prostředek. 
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

• rychlejší a silnější úleva od bolesti hlavy
• dvojí silou proti bolesti
Lék k vnitřnímu užití. Před použitím si pozorně přečtěte 
příbalovou informaci.*

649 Kč

758 Kč •  nosní sprej, který  
pomáhá rychle uvolnit  
ucpaný nos do 2 minut a při zánětu dutin

•  aplikace ráno a večer zajistí úlevu od ucpaného 
nosu až na 24 hodin

•  neobsahuje konzervanty
V akci také Otrivin 1 mg/ml nosní sprej, roztok  
10 ml za 79 Kč a Otrivin Rhinostop 0,5 mg/ml  
+ 0,6 mg/ml nosní sprej, roztok 10 ml za 145 Kč.
Léky k podání do nosu. Otrivin Menthol 1 mg/ml nosní sprej, roztok, 
Otrivin 1 mg/ml nosní sprej, roztok a Otrivin Rhinostop  
0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml nosní sprej, roztok obsahují xylometazolin. 
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

99 Kč

120 Kč

DOLORGIT MED  
ušní kapky, 10 ml

•  první pomoc při bolestech uší
•  mírní bolesti, otok, zarudnutí a svědění při zánětu 

vnějšího zvukovodu
• pro dospělé a děti již od 12 měsíců 
Zdravotnický prostředek. K fyzikální léčbě a mírnění obtíží vnějšího 
zvukovodu (např. akutní zánět zvukovodu).  
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

129 Kč

162 Kč

OTRIVIN MENTHOL 
1 mg/ml 
nosní sprej, roztok 
10 ml

179 Kč

209 Kč

179 Kč

209 Kč

99 Kč

120 Kč

89 Kč

129 Kč

RYCHLE UVOLNI
VAS UCPANY NOS

Reklama na léčivý přípravek. Nosní sprej, roztok Olynth® HA 1 mg/ml, Olynth® 1 mg/ml 
a Olynth® HA 0,5 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. CZ-OL-2100024

VAS UCPANY NOS

Reklama na léčivý přípravek. Nosní sprej, roztok Olynth® HA 1 mg/ml, Olynth® 1 mg/ml 
 HA 0,5 mg/ml obsahují xylometazolin-hydrochlorid. Nosní sprej, roztok Olynth® Plus 

Dětský Olynth® HA 0,5mg/ml 

2 ZA CENU 1

149 Kč

183 Kč

UVOLNĚNÍ ÚČINNÉ LÁTKY DO 10 MINUT1 
•  proti mírné až středně silné bolesti hlavy, zubů, 

svalů a kloubů
V akci také Panadol Novum 500 mg, 24 tablet 
za 35 Kč a Panadol pro děti jahoda 24 mg/ml, 
perorální suspenze 100 ml za 119 Kč.
1Podle SPC Panadol Extra Novum. Léky k vnitřnímu užití. 
Obsahují paracetamol. Před použitím si pozorně přečtěte 
příbalovou informaci.*

PANADOL EXTRA 
NOVUM
500 mg/65 mg, 30 potahovaných tablet 

79 Kč

93 Kč

89 Kč

115 Kč 99 Kč

127 Kč



 
Obsahuje 500 mg laktátu hořčíku:
•  čistý organický hořčík bez příměsí
•  vhodný pro těhotné a kojící
Lék s účinnou látkou magnesii lactas dihydricus k vnitřnímu užití. 
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

 
• při častém pálení žáhy a žaludečních obtížích
• uleví až na 24 hodin 
• pouze 1 tobolka denně
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje omeprazolum. 
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

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

které průjem vyvolaly 
• šetří normální střevní mikroflóru 
• vhodný pro léčbu průjmu cestovatelů 
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje cloroxinum. 
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

 
•  komplex živých probiotik s S. boulardii,  

laktobacily a prebiotiky
•  tři aktivní složky = trojí doplnění střevní  

mikrobioty nejen na cesty
Doplněk stravy.* (1 tob. = 8,30 Kč)

•  rychle vyřeší akutní průjem a šetrně obnoví  
funkci střev

• potlačuje doprovodné bolesti břicha a křeče
• na všechny druhy průjmu
• forma pro dospělé i děti
V akci také Tasectan Duo 12 sáčků za 149 Kč.
Zdravotnický prostředek. Před použitím si pozorně přečtěte 
příbalovou informaci.*

BIOPRON FORTE
30 tobolek

TASECTAN DUO
12 tablet

HYLAK FORTE
perorální roztok, 100 ml

RENNIE®
96 žvýkacích tablet 

•  jedinečný lék na obnovu střevní mikroflóry
• vhodný pro dospělé, děti i kojence
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci. 
Hylak forte je léčivý přípravek k vnitřnímu užití.*

Pálí vás žáha? 
•  Rennie přináší efektivní úlevu od pálení žáhy  

během 5 minut
V akci také Rennie® 48 žvýkacích tablet za 129 Kč.
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. 
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.* 
L.CZ.MKT.CC.09.2020.2045

109 Kč

129 Kč

115 Kč

157 Kč

159 Kč

195 Kč

159 Kč

185 Kč

•  neinvazivní varianta léčby hemoroidů 
•   rychle zastavuje krvácení, pálení a svědění
• účinný proti bolesti 
• balení vhodné pro obvyklou dobu léčby 2-3 týdnů 
Léčivý přípravek k rektálnímu podání. 
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

159 Kč

199 Kč

FAKTU  
20 čípků

MAGNESII LACTICI
100 tablet

APO-OME 20 mg
14 tobolek

ENDIARON 
20 tablet

145 Kč

180 Kč

189 Kč

243 Kč

249 Kč

329 Kč

•  jedna tyčinka zajistí optimální pokrytí denní 
potřeby hořčíku

•  hořčík přispívá k normální činnosti svalstva  
a vyrovnané psychice

Doplněk stravy.* (1 tyč. = 2,78 Kč)

MAGNETRANS DIRECT 
375 mg 
50 tyčinek granulátu

139 Kč

179 Kč



139 Kč

159 Kč

•  rychlá úleva podrážděné  
pokožky po opalování

•  vysoký obsah D-panthenolu,  
aloe vera a vitaminů

V akci také další druhy.
Kosmetika.

•  repelentní sprej proti komárům  
a klíšťatům

• aplikace na pokožku i oděv
•  zvýšený obsah účinných látek,  

doba účinnosti 4-6 hodin 
•  vhodné pro děti od 2 let
Repelent PREDATOR JUNIOR sprej 150 ml za 179 Kč  
a Repelent PREDATOR BIO sprej 150 ml za 189  Kč.
Repelent.

PANTHENOL 10% 
SWISS PREMIUM 
125 + 25 ml NAVÍC

REPELENT PREDATOR 
FORTE
sprej, 150 ml

*Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták, účinky a použití léků, léčivých přípravků a zdravotních prostředků konzultujte s lékařem nebo lékárníkem, 
dávkování nebo užití 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 či zdravotních pomůcek. Nenabádáme vás k nevhodnému, nepřiměřenému nebo neopodstatněnému užívání léků, léčivých 
přípravků a zdravotních pomůcek. 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 či pomůcek 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. Aktuální seznam lékáren na www.alphega-lekarna.cz. Tato nabídka platíod 1.6. do 30.6.2021 včetně nebo do vyprodání zásob či vydání dárků.

CANESPOR 1x DENNĚ
krém, 15 g / roztok 15 ml

WARTNER  
KRYOTERAPIE 
50 ml

BEPANGEL HOJIVÝ GEL 
gel, 50 g

Konec svědění i pálení. Konec plísně.
• určený k léčbě plísně kůže
• komfortní aplikace – jen 1x denně
Léčivé přípravky k vnějšímu použití. Obsahují léčivou látku bifonazol. 
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*
L.CZ.MKT.CC.01.2020.1818

•  rychlé a účinné odstranění  
bradavic založené na stejném  
principu jako zmrazování, které používají lékaři

•  obvykle postačí 1 ošetření
•  vhodný pro děti starší 4 let
•  balení obsahuje až 12 aplikací!  
V akci také Wartner Pero na odstranění bradavic  
za 329 Kč.
Zdravotnický prostředek. 
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

Moderní hydrogel 4v1
•  urychluje hojení
•  chrání před další infekcí
•  chladí a nepálí
• snižuje riziko vzniku jizev
Zdravotnický prostředek na drobná poranění.  Pečlivě čtěte návod  
k použití.* L.CZ.MKT.CC.12.2020.2119

169 Kč

199 Kč

169 Kč

203 Kč

169 Kč

203 Kč

449 Kč

549 Kč

259 Kč

291 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 jodu
Lék k vnějšímu použití. Kožní podání. Obsahuje 
benzalconii chloridum. Před použitím si pozorně 
přečtěte příbalovou informaci.*

89 Kč

119 Kč

•  lékárenské hyaluronové sérum pro dokonalé  
vyplnění vrásek, vypnutí, hydrataci a omlazení pleti

V akci také další druhy.
Kosmetika.

PLANTHÉ 
HYALURONOVÉ 
SÉRUM OMLAZUJÍCÍ 
50 ml

349 Kč

409 Kč

Akční nabídka platí od 1. do 31. 5. 2021

Seznam lékáren naleznete na
www.alphega-lekarna.cz

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, Břidličná, 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, 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, Sezimovo Ústí, 
Skuteč, Slavkov u Brna, Slušovice, Sokolov, Stará Boleslav, Sušice, Staňkov, Svitavy, Šluknov, Šternberk, Štěpánov, Štíty, Tábor, Teplice, 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, 
Zašová, Zbraslavice, Zdice, Žďár nad Sázavou, Zlín, Znojmo, Zruč nad 
Sázavou, Zubří, Žamberk, Židlochovice, Žulová.


