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
Akční nabídka platí od 1. 7. do 31. 8. 2020
Voltaren Emulgel

Hylak forte

gel, 120 g

perorální roztok, 100 ml
Nové balení 12ks

+

Pamp
sensi ers
tiv
56 ks e

BEZ
ZAPÍJENÍ

295 Kč

239 Kč
• s aplikátorem ke snadnému nanášení gelu
• p ůsobí přímo v místě bolesti trojím účinkem:
uleví od bolesti, tlumí zánět a zmenšuje otok
V akci také VOLTAREN léčivá náplast 5 ks
za 289 Kč.
Léky na vnější použití. Voltaren Emulgel, gel obsahuje diclofenacum
diethylaminum. Voltaren 140 mg léčivá náplast obsahuje diclofenacum natricum. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Léto
bez obav
z průjmu
187 Kč

149 Kč

®

Žijte naplno

Reklama na léčivý přípravek. Tvrdé tobolky Imodium® a tablety dispergovatelné v ústech Imodium® Rapid
2mg 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 CZ-IM-2000048

199 Kč
• jedinečný lék na obnovu střevní mikroflóry
• vhodný pro dospělé, děti i kojence
Hylak forte je léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte
příbalovou informaci.* Vlhčené ubrousky Pampers Sensitive Wipes
56 ks za 0,01 Kč.

Junior-angin PRO DĚTI

Lactacyd Pharma Antibakteriální

Exoderil®

24 pastilek

250 ml

10 mg/g krém, 15 g

119 Kč

187 Kč

145 Kč
Expert na bolest v krku u dětí!
• ulevuje od bolesti v krku
• zklidňuje podrážděné sliznice
• v e formě jemných jahodových pastilek
pro děti od 4 let
V akci také další formy.

Zdravotnický prostředek. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

174 Kč

145 Kč
• přípravek pro intimní hygienu s kyselinou
mléčnou, bez mýdla a alkoholu
• pro každodenní použití
• gynekologicky testováno
V akci také další druhy. Kosmetika.

www.alphega-lekarna.cz

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/ml kožní roztok,
20 ml za 229 Kč.
1
při postižení nehtů 2x denně. Léky k vnějšímu použití s účinnou
látkou naftifin hydrochlorid. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Urinal® Akut

Proenzi® 3 PLUS

Prostenal® Control

10 tablet

180 tablet

90 tablet

599 Kč

499 Kč

269 Kč

199 Kč

691 Kč

599 Kč

• špičková péče o vaše klouby s přetrvávajícím
účinkem až 2-3 měsíce po ukončení užívání
• obsahuje glukosamin, chondroitin a kolagen
• vitamin C podporuje tvorbu kolagenu pro
normální funkci chrupavek
V akci také Proenzi® ACTIVE 14 dávek za 449 Kč
a Proenzi® krém 100 ml za 159 Kč.

• osvědčená péče pro zdravou prostatu
a normální proud moči
• obsahuje extrakt ze Saw Palmetto
V akci také Prostenal® NIGHT 60 tablet za 399 Kč.

BIOPRON® Forte

MAGNE B6 FORTE TABLETY

Magnesium B-komplex RAPID

30 tobolek

50 tablet

20 šumivých tablet

• a kutní péče
• p atentované složení v kombinaci se zlatobýlem
obecným pro podporu zdraví močových cest
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)

ZNÁT
Z TV! E
199 Kč
295 Kč

•k
 omplex živých probiotik s S. Boulardii
a prebiotiky
• v aše denní dávka života, nejen na cesty
V akci také Biopron® baby BIFI 30 tobolek
za 169 Kč a Biopron ProGastro 10 tablet za 139 Kč.
Doplněk stravy.* (1 tob. = 6,63 Kč / 5,63 Kč, 1tbl.=13,90 Kč)

COREGA MAX CONTROL
fixační krém, 40 g

127 Kč

109 Kč

+ DÁ
Core REK!
3 M ga Tabs
inu
clean tes Daily
ser 6
ks

• p evná fixace
• p omáhá bránit ulpívání zbytků jídla
• p řesná tryska pro přesnější aplikaci
• b ez zinku
V akci také další druhy fixačních krémů
+ dárek.
Zdravotnické prostředky.*

Doplňky stravy a kosmetika.* (1 tbl. = 2,77 Kč, 1 dáv. = 32,07 Kč)

Doplňky stravy.* (1 tbl. = 6,66 Kč / 6,65 Kč)

192 Kč

169 Kč

99 Kč

• tablety obsahují citrát hořčíku pro účinné
doplnění hořčíku
• hořčík 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.
Doplňky stravy.* (1 tbl. = 3,38 Kč / 5,63 Kč)

Zbavte se
závislosti
na kouření.

Udělej něco neobyčejného!

79 Kč
• plně rozpustná tableta
• vysoce vstřebatelný
citrát hořečnatý
• slazeno stévií
• bez barviv a umělých sladidel
Doplněk stravy.* (1 tbl. = 3,95 Kč)

Preventan® Quattro
24 tablet
*

220 Kč

470 Kč

439 Kč

803 Kč

759 Kč

Účinkuje rychle a potlačí touhu
po cigaretě již po 30 sekundách*.
*Při užití dvou dávek. Reklama na léčivý přípravek. Orální sprej, roztok Nicorette® Spray
s příchutí lesního ovoce 1mg/ dávka a roztok Nicorette® Spray 1mg/ dávka obsahují
nikotin a jsou k podání do úst. Před použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou
informaci. Držitel registrace: McNeil AB, SE. Místní zástupce: Johnson & Johnson,
s.r.o., Walterovo náměstí 329/1, 158 00 Praha 5-Jinonice. CZ-NI-2000028

189 Kč
Pro vaši bezstarostnou dovolenou.
• k akutnímu užití
• originál s obsahem patentované látky
ProteQuine® a vitaminu C, který přispívá
ke správné funkci imunity
• více látek v jedné tabletě, navíc laktoferin
a silice
V akci také Preventan® Quattro s příchutí
citronu 24 tablet za 189 Kč.
Doplňky stravy.* (1 tbl. = 7,88 Kč / 7,88 Kč)

Vaše lékárna je tady

Nalgesin S

Ibalgin Rapidcaps 400 mg

Panadol Extra Novum

275 mg, 40 tablet

30 měkkých tobolek

500 mg, 30 tablet

ZNÁT
Z TV! E

120 Kč

95 Kč

199 Kč

159 Kč

Účinné analgetikum ve formě měkkých tobolek
s tekutou účinnou látkou:
• ulevuje od bolesti hlavy, migrény, bolesti zubů,
zad, svalů a menstruační bolesti
• snižuje horečku
• tlumí zánět

• lék na bolesti hlavy, zubů, zad, svalů, kloubů,
menstruační bolesti, bolesti spojené
s nachlazením
• mírní bolest, horečku a zánět
V akci také Nalgesin S 20 tablet za 119 Kč.
Léky k vnitřnímu užití. Obsahují sodnou sůl naproxenu.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

112 Kč

89 Kč
• působí při mírné až středně silné bolesti hlavy
včetně migrény, bolesti zubů a při menstruaci
a bolesti svalů, kloubů a v krku při onemocnění
horních cest dýchacích
• objevuje se v krvi již do 10 minut
V akci také Panadol Novum 500 mg
24 tablet za 33 Kč.

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

Léky k vnitřnímu užití. Obsahují paracetamol.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Strepsils Plus

Zovirax Duo

Analergin

24 pastilek

50 mg/g + 10 mg/g krém

30 tablet

200 Kč

149 Kč
•n
 a silnou bolest v krku
• účinkuje proti bakteriím a kvasinkám
• anestetický účinek
V akci také ostatní druhy Strepsils.

310 Kč

249 Kč
Jediný krém na léčbu oparů s dvojím složením:
• zabraňuje množení viru a pomáhá léčit zánět
• klinicky prokázaně pomáhá zastavit vznik
puchýřků
• zkracuje dobu hojení

119 Kč

99 Kč
• pro zmírnění příznaků alergické rýmy
a chronické kopřivky

Lék k vnějšímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

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

Espumisan® 40 mg

Iberogast®

Wobenzym®

100 měkkých tobolek

20 ml

800 tablet

Léky k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

204 Kč

179 Kč

149 Kč
• pro úlevu od nadýmání
• lze užívat v těhotenství
V akci také Espumisan® kapky 100 mg/ml
30 ml za 129 Kč a Espumisan® 40 mg,
50 měkkých tobolek za 79 Kč.
Léky k vnitřnímu užití. Obsahuje simetikon.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

www.alphega-lekarna.cz

159 Kč
Abyste léčili různé zažívací problémy,
stačí užít JEDEN lék!
• Iberogast efektivně ulevuje od nadýmání,
pocitu plnosti, křečí nebo bolesti břicha,
bolesti žaludku, od nevolnosti
• 1 řešení na 6 zažívacích potíží
V akci také Iberogast® 50 ml za 319 Kč.
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití složený z tekutých extraktů
různých částí bylin. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*
L.CZ.MKT.CC.09.2019.1728

3.089 Kč

2.649 Kč
• urychluje hojení po úrazech a operacích
včetně stomatologických zákroků
• posiluje oslabenou imunitu
• brání opakování vaginálních mykóz
V akci také Wobenzym® 300 tablet za 1.099 Kč.
Lék y k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

PANTHENOL  omega 10%

BepanGel®

Canesten® GYN Combi Pack

chladivá pěna ve spreji
150 ml

hojivý gel, 50 g

1 vaginální tableta + krém, 20 g

292 Kč

239 Kč

200 Kč

165 Kč

272 Kč

229 Kč

Jediná vaginální tableta vás zbaví kvasinkové
infekce.
• 1x aplikace pomocí hygienického aplikátoru
• od nepříjemných vnějších příznaků uleví krém
V akci také Canesten® GYN 1 DEN, 1 vaginální
tableta za 199 Kč.

• přináší úlevu sluncem
podrážděné pokožce díky
obsahu 10 % D-panthenolu
• příjemně chladí
• účinně zklidňuje a napomáhá
regeneraci pokožky po opalování
• díky spreji se snadno aplikuje na celé tělo
V akci také další druhy.

Hojí rány rychle a bez jizev.
• moderní hydrogel 4v1
• urychluje hojení
• chrání před další infekcí
• chladí a nepálí
• zabraňuje tvorbě jizev

Kosmetika.

Zdravotnický prostředek. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*
L.CZ.MKT.CC.03.2020.1854

Zdroj: IMS, období 2016 a 1–11/2017. Léčivé přípravky. Obsahují
léčivou látku clotrimazolum. Canesten GYN Combi Pack obsahuje
tabletu k vaginálnímu použití a krém k vnějšímu použití. Canesten
GYN 1 DEN obsahuje tabletu k vaginálnímu použití.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.* L.CZ.MKT.CC.01.2018.1297

Rychloobvaz Cosmos DO VODY

PSILO-BALSAM®

REPELENT PREDATOR FORTE

10 ks

10 mg/g gel, 20g

sprej, 150 ml

108 Kč

79 Kč

55 Kč

45 Kč
• s peciální náplast, která chrání při koupání
a sprchování
•n
 epropouští vodu a přitom je prodyšná, šetrná
k pokožce díky hypoalergennímu lepidlu
•n
 eslepuje se s ránou, zcela průsvitná
V akci také Rychloobvaz Cosmos KIDS 10 ks
a další druhy.
Zdravotnické prostředky.

SLEVOVÝ KUPÓN

1. 7. - 31. 8. 2020

na celý sortiment TENA

100
mž Kč *
itá
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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.

Zklidní svědění a pálení kůže při:
• bodnutí hmyzem
• povrchových popáleninách prvního stupně
• alergických projevech kůže
• nadměrném slunění
• planých neštovicích
Pro děti již od 2 let.
V akci také Psilo-Balsam® 10 mg/g gel, 50 g
za 139 Kč.
Lék k vnějšímu užití s účinnou látkou diphenhydramini
hydrochloridum. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

1

168 Kč

139 Kč
• 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
• 100% dávkování ve svislé i vodorovné poloze
V akci také REPELENT PREDATOR JUNIOR,
sprej 150 ml za 179 Kč nebo REPELENT
PREDATOR BIO, sprej 150 ml za 189 Kč.
Repelenty.

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, 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, OstravaRadvanice, 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. 7. do 31. 8. 2020 nebo do vyprodání zásob či vydání dárků.

