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Ocuvite LUTEIN forte

Analergin

100 + 20 tablet NAVÍC

60 + 30 tablet NAVÍC

30 tablet

498 Kč

419 Kč

344 Kč

339 Kč
ká karta
kaznic
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VÝHOD
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Í

•o
 bsažený aescin napomáhá snižovat pocit
těžkých nohou a podporuje dobrou cirkulaci
krve v drobných cévách

369 Kč

359 Kč
rta
ická ka

Zákazn

• pro váš ostrý zrak s unikátní formou luteinu
s postupným uvolňováním
V akci také Ocuvite COMPLETE 60 + 30 kapslí
NAVÍC za 369 Kč, se ZK za 359 Kč.

Doplněk stravy.* (1 tbl. = 2,87 Kč / se ZK 2,83 Kč)

Doplňky stravy.* (1 tbl./kaps. = 4,10 Kč / se ZK 3,99 Kč)

PANTHENOL Omega

Sudocrem

chladivá pěna
ve spreji, 150 ml

krém na pokožku, 125 g

119 Kč

99 Kč
• pro zmírnění příznaků alergické rýmy
a chronické kopřivky

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

Nové balení 12ks

200 Kč

• p řináší úlevu sluncem
podrážděné pokožce
díky obsahu
10 % D-panthenolu
• p říjemně chladí
•ú
 činně zklidňuje a napomáhá regeneraci
pokožky po opalování
• d íky spreji se snadno aplikuje na celé tělo
V akci také další druhy PANTHENOL.
Kosmetika.

175 Kč

145 Kč
• zklidňuje, regeneruje a chrání citlivou dětskou
pokožku při plenkových opruzeninách
• více než 85 let zkušeností
Kosmetický přípravek.

www.alphega-lekarna.cz

Kupte vybrané
přípravky Imodium®
a získejte krém na
ruce jako dárek

CZ-IM-2000001

165 Kč

187 Kč

159 Kč

®

Žijte naplno

Akce platí pro Imodium® Rapid 2 mg, 12 tablet dispergovatelných v ústech a Imodium® 20 tvrdých
tobolek. Reklama na léčivý přípravek. Tvrdé tobolky Imodium® a tablety dispergovatelné v ústech Imodium®
Rapid 2 mg obsahují loperamid-hydrochlorid a jsou k perorálnímu podání. Před užitím 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

Femibion 2 Těhotenství
28 tablet + 28 tobolek

doplněk stravy

originální rybí olej z Norska

604 Kč

299 Kč

cenovka
259
Kč
100 ml = 103,60 Kč

V akci také další produkty Möller’s.

1–3 roky
Möller’s
Můj první
rybí olej

Imunita

Vitaminy A a D přispívají k normální
funkci imunitního systému

těhotné
6–18 let
dospělí
50+
a kojící
Möller’s OMEGA 3 rybí olej, bez příchu�
Möller’s OMEGA 3 rybí olej, s příchu� citronu
Möller’s OMEGA 3 DOUBLE – kapsle
Möller’s OMEGA 3
Möller’s Möller’s
Möller’s
Total
rybí olej, ovoce
Mama
OMEGA 3
rybí olej
Möller’s OMEGA 3
Dospělí 50+,
Želé rybičky
citron
3–6 let

499 Kč
• inovované složení s kyselinou listovou,
Metafolinem®, vitaminem D3, luteinem a DHA
• obohacené o železo, zinek, selen a hořčík
• od 13. týdne těhotenství do porodu
V akci také Femibion 1 Plánování a 1. trimestr
28 tablet za 299 Kč a Femibion 3 Kojení
28 tablet + 28 tobolek za 499 Kč.
Doplňky stravy.* (1 tbl./tob. = 8,91 Kč / 10,68 Kč / 8,91 Kč)

MAGNE B6® FORTE TABLETY

Ladival

Rychloobvaz Cosmos

50 tablet

gel pro děti se sklonem ke sluneční
alergii OF50+, 200 ml

na puchýře na patě, 5 ks

535 Kč

192 Kč

169 Kč

435 Kč
100 Kč

•o
 bsahují citrát hořčíku pro účinné
doplnění hořčíku
•h
 ořčík a vitamin B6 přispívají ke snížení
míry únavy a vyčerpání a k normální
psychické činnosti
V akci také Magne B6® Control Stress 30 tablet
za 169 Kč.

• speciální sluneční
ochrana s lehkou
texturou vhodná pro
citlivou pokožku dětí
a batolat, náchylnou
k alergii na slunce
• dermatologicky testováno, voděodolné
• neobsahuje emulgátory, parfémy,
barviva ani konzervanty

• náplasti s hydroaktivním účinkem
pro podporu hojení a tlumení bolesti
• hojí šetrněji a rychleji než klasická náplast
• chrání před vodou, nečistotami a bakteriemi
V akci také další druhy.

Doplňky stravy.* (1 tbl. = 3,38 Kč / 5,63 Kč)

Opalovací kosmetika.

Zdravotnický prostředek.

OCUTEIN SENSITIVE PLUS

SystaneTM COMPLETE

QUIXX® soft

oční kapky, 15 ml

zvlhčující oční kapky, 10 ml

+

79 Kč

nosní sprej, 30 ml

141 Kč

175 Kč

149 Kč
• p oskytuje okamžitou úlevu
pro podrážděné a unavené oči
• v hodné pro citlivé oči a kontaktní čočky
V akci také OCUTEIN ALLERGO oční kapky
DaVinci Academia 15 ml za 115 Kč.
Zdravotnické prostředky. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

349 Kč

1+1
ZDAR
MA

• optimální úleva od všech forem
syndromu suchého oka
Zdravotnický prostředek.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

119 Kč
• přispívá k prevenci
příznaků alergické rýmy
• pro každodenní preventivní péči o nos
• proplachuje a zvlhčuje nosní sliznici,
usnadňuje čištění nosu
• díky aloe vera ulevuje podrážděné nosní sliznici
V akci také QUIXX® daily, nosní sprej/aerosol
100 ml za 189 Kč.
Izotonické roztoky mořské vody ve spreji, obsahují vodu
z oceánu, čištěnou vodu a extrakt aloe vera. Zdravotnický prostředek k aplikaci do nosu. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Vaše lékárna je tady

Allergodil

FLIXONASE

oční kapky, 6 ml

nosní sprej, suspenze
60 dávek

392 Kč

195 Kč

267 Kč

209 Kč

149 Kč
• léčí příznaky alergického zánětu spojivek,
včetně případného zánětu nosní sliznice
• od 4 let věku
V akci také Allergodil nosní sprej, 10 ml za 169 Kč.

319 Kč
• nosní sprej na léčbu alergické rýmy
• ulevuje od kýchání, svědění nosu, ucpaného
nosu, svědění a slzení očí
• komplexní úleva od alergické rýmy po
24 hodin již v 1 dávce

Léčivé přípravky k nosnímu/očnímu podání s obsahem léčivé látky
azelastin-hydrochlorid. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Flixonase 50 mikrogramů/dávka nosní sprej, suspenze je lék
k nosnímu užití. Obsahuje flutikason-propionát.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

ROSALGIN

Exoderil®

Bepanthen® Plus

6 sáčků

10 mg/g krém, 15 g

krém, 30 g

179 Kč

149 Kč
• rychle ulevuje od gynekologických potíží
• zachovává přirozené laktobacily
• ulevuje od bolesti a urychluje hojení po porodu
• vhodný pro intimnmí hygienu
V akci také ROSALGIN 10 sáčků za 229 Kč.

119 Kč

99 Kč
• léčí kožní a nehtové plísně
• rychle ulevuje od svědění
• odstraňuje zarudnutí
• aplikace na kůži pouze 1x denně1
V akci také Exoderil® 10 mg/g krém,
30 g za 169 Kč.

179 Kč

139 Kč
• na odřeniny, škrábance, trhlinky
a praskliny kůže
• brání vzniku a šíření infekce v ráně
• díky dexpanthenolu ránu hojí
V akci také Bepanthen® Plus, 100 g za 319 Kč.

Lék s účinnou látkou benzydamin hydrochlorid. K intimním
oplachům a výplachům. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

1
při postižení nehtů 2x denně. Léky k vnějšímu použití s účinnou
látkou naftifin hydrochlorid. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Prostamol UNO

Essentiale® forte N

Multi-Sanostol®

90 měkkých tobolek

300 mg, 100 tobolek

multivitaminový sirup
s vápníkem, 300 g

758 Kč

649 Kč
• tradiční rostlinný lék na problémy s močením
způsobené zbytnělou prostatou
• nenarušuje sexuální funkce
• více informací na www.prostamoluno.cz
Obsahuje extrakt Serenoa repens. K vnitřnímu užití, po vyloučení
závažných příčin obtíží lékařem. Použití tohoto tradičního
rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti
z dlouhodobého použití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

www.alphega-lekarna.cz

Léčivý přípravek k vnějšímu použití. Pečlivě čtěte příbalovou
informaci.* L.CZ.MKT.CC.04.2019.1623

222 Kč

399 Kč

299 Kč

179 Kč

• rostlinný lék účinný při potížích v důsledku
toxicko-metabolického poškození jater
a při zánětu jater
• urychluje a podporuje regeneraci poškozených
jaterních buněk

• užívá se k prevenci a léčbě nedostatku vitaminů
• při ztrátě chuti k jídlu
• při poruchách vývoje a růstu
• ke zlepšení celkového stavu po
prodělané nemoci
• v těhotenství a v období kojení
• vhodné pro děti od 1 roku, mladistvé a dospělé

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje phospholipida sojae preparata.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Urinal Akut®

Prostenal® CONTROL

BIOPRON® Forte

10 tablet

90 tablet

30 tobolek

269 Kč

199 Kč

682 Kč

• p atentované složení v kombinaci se zlatobýlem
obecným pro podporu zdraví močových cest
• akutní péče
V akci také Urinal® sirup 150 ml za 199 Kč
a Urinal Express® pH 6 sáčků za 149 Kč.

Doplňky stravy.*
(1 tbl. = 19,90 Kč, 100 ml = 132,67 Kč, 1 sáč. = 24,83 Kč)

599 Kč
• osvědčená péče pro udržení zdravé prostaty
a podporu potence
• Prostenal: Pořád dobrý
V akci také Prostenal® Night 60 tablet za 399 Kč.
Doplňky stravy.* (1 tbl. = 6,66 Kč / 6,65 Kč)

Koenzym FORTE Q10 60 mg

BIOSIL PLUS

60 tobolek

60 tablet

289 Kč

239 Kč

69 Kč

• kvalitní koenzym Q10 získaný přírodní cestou
• koenzym Q10 se přirozeně vyskytuje v lidském
těle, kde hraje jednu z klíčových rolí v získávání
energie z potravy
V akci také Koenzym Q10 30 mg 60 tablet
za 149 Kč.
Doplňky stravy.* (1 tob. = 3,98 Kč, 1 tbl. = 2,48 Kč)

SLEVOVÝ KUPÓN

1. 5. - 31. 5. 2020

na celý sortiment TENA

100
mž Kč *
itá
sle

oka

v na
ší lé
kár va
ně

&
Okamžitá sleva 100 Kč na nákup z celého sortimentu TENA
za hotové v hodnotě nad 500 Kč. Slevu můžete uplatnit při
předložení tohoto kupónu. Na kupón se nevrací a nelze jej
Vyměnit za hotovost. Slevu nelze kombinovat s dalšími
akcemi TENA, kupóny nelze sčítat.

59 Kč
• komplex vitaminů a minerálů pro udržení
normálního stavu vlasů, nehtů a pokožky

299 Kč

249 Kč
• komplex živých probiotik s S. Boulardii
a prebiotiky
• vaše denní dávka života, nejen na cesty
V akci také Biopron® 9 30 + 10 tobolek NAVÍC
za 249 Kč a Biopron® Baby+ 10 ml za 339 Kč.
Doplňky stravy.* (1 tob. = 8,30 Kč / 6,23 Kč, 100 ml = 3339 Kč)

TIP

Alphega lékárny

Jaké vitaminy podpoří
imunitu před létem?
• Vitamin C:
podporuje regeneraci a hojení těla
• Vitamin B12: nezbytný pro správnou
funkci centrálně nervové soustavy
• Vitamin D: významný pro mineralizaci
kostí a obranyschopnost
• Vitamin E: prevence proti infekcím
• Vitamin A: nezbytný pro správnou
funkci zraku
• Vitamin K: důležitý pro srážlivost krve
Jaké vitaminy jsou vhodné právě pro vás?
Přijďte se poradit do nejbližší Alphega
lékárny. S výběrem doplňků stravy
se vždy poraďte se svým lékárníkem.

Doplněk stravy.* (1 tbl. = 0,98 Kč)

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.

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. 5. do 31. 5. 2020 nebo do vyprodání zásob či vydání dárků.

