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

Co dělá vysoký cholesterol
s lidským tělem?
Přijďte se poradit do
více než 300 Alphega lékáren
Více na www.alphega-lekarna.cz
Pečujte o své srdce a cévy

TANTUM VERDE

CALCICHEW D3
500 MG/200 IU

120 ml

HYLAK FORTE

perorální roztok, 100ml

60 žvýkacích tablet

172 Kč

149 Kč
• lék na bolest a zánět
v krku s antimikrobiálním účinkem
•u
 levuje i po chirurgických a stomatologických
zákrocích v dutině ústní a krku
• v hodný i při aftech, zánětech dásní i mandlí
a léčbě antibiotiky
V akci také TANTUM VERDE SPRAY 30 ml nebo
TANTUM VERDE SPRAY FORTE 15 ml za 149 Kč.
Léky s účinnou látkou benzydamin hydrochlorid. K místnímu užití
v ústech a v krku. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

210 Kč

159 Kč
•u
 rčený k prevenci a léčbě nedostatku
vápníku a vitaminu D
• vápník a vitamin D slouží jako doplněk
při léčbě osteoporózy
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

EXODERIL®

URGO BRADAVICE
KRYOTERAPIE

199 Kč

10 mg/g krém, 15 g

38 ml

Ryc
ulevu hle
j
svědě e od
ní!

159 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.*

PANTHENOL OMEGA

chladivá pěna ve spreji 10%
150 ml

205 Kč
119 Kč

509 Kč

99 Kč

449 Kč
• bezpečné použítí na bradavice
na rukou a nohou u dospělých a dětí
V akci také Pero na odolné bradavice 2 ml
za 325 Kč.

• léčí kožní a nehtové plísně
• odstraňuje zarudnutí
• aplikace na kůži pouze 1x denně1
V akci také EXODERIL® 10 mg/ml kožní roztok,
20 ml za 239 Kč.

Zdravotnické prostředky. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

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

175 Kč
• pěna s ledovým efektem
• přináší úlevu sluncem podrážděné pokožce
díky obsahu 10 % D-panthenolu
• účinně zklidňuje a napomáhá regeneraci
pokožky po opalování
• díky spreji se snadno aplikuje na celé tělo
V akci také další druhy Panthenol Omega.
Kosmetika.

www.alphega-lekarna.cz

PROENZI 3 PLUS

180 tablet

IBALGIN® KRÉM

NEJDE JEN
O POHYB,
JDE O TO DOKÁZAT
PODRŽET DRUHÉ

100 g

175 Kč

359 Kč

269 Kč

619 Kč

499 Kč
• špičková komplexní výživa s chondroitinem,
glukosaminem a kolagenem typu II
Doplněk stravy.* (1 tab. = 2,77 Kč)

ATARALGIN

50 tablet

Voltaren Forte 20 mg/g gel, 100 g
V akci také Voltaren Rapid 25 mg, 20 tablet za 119 Kč a Voltaren 140 mg
léčivá náplast, 5 ks za 289 Kč. Akce platí do vyprodání zásob.
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. Voltaren 140 mg léčivá náplast je lék k vnějšímu
PM-CZ-VOLT-21-00022
použití. Obsahuje diclofenacum natricum.

IBALGIN 400

48 tablet

139 Kč
• potlačuje bolest svalů a kloubů, tlumí zánět
a snižuje otok
• k léčbě bolestivých poranění, jako jsou
podvrtnutí, natažení, zhmoždění
• dobře se vstřebává
• bez parfemace
• pro dospělé a mladistvé od 12 let
V akci také Ibalgin Gel 100 g za 139 Kč.
Léky k vnějšímu použití. Obsahuje ibuprofenum.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

IBOLEX

20 tablet

205 Kč

165 Kč
• snižuje horečku při akutních infekčních stavech
• tlumí bolesti svalů a kloubů při chřipkových
onemocněních
• tlumí bolest hlavy, krční páteře a zad
Lék k vnitřnímu užití.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

CANESTEN® GYN
COMBI PACK

1 vaginální tableta + krém, 20 g

302 Kč

249 Kč
Pryč s kvasinkovou infekcí!
• léčbu zvládne jedna vaginální tableta
• aplikátor pro snadné a hygienické zavedení tablety
• krém navíc uleví od nepříjemných vnějších příznaků
V akci také Canesten GYN 1 DEN za 219 Kč.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Přípravek Canesten GYN 1 den
a tableta přípravku Canesten GYN Combi Pack jsou léčivé přípravky
k vaginálnímu použití. Krém přípravku Canesten GYN Combi Pack
je léčivý přípravek k vnějšímu použití. Obsahují léčivou látku
clotrimazolum.* L.CZ.MKT.CC.02.2021.2198

95 Kč

79 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.*

1

hodina

ÚČINKUJE
DO 1 HODINY*

Kupte vybrané
přípravky Imodium®
a získejte sprchový
gel Johnson’s
jako dárek
189 Kč

159 Kč
*Při užití jednorázové dávky 4 mg. 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. CZ-IM-2100012

119 Kč

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

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

SMECTA

10 sáčků

155 Kč

125 Kč
• k léčbě akutního průjmu u dospělých a dětí od 2 let
současně s podáním perorálního rehydratačního
roztoku
Léčivý přípravek pro vnitřní užití. Účinná látka: diosmectitum. U dětí
mladších 3 let léčbu akutního průjmu vždy konzultujte s lékařem.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou
informací.*

ARTERIN
CHOLESTEROL

LIPOVITAN® DUO

30 tablet

30 tablet

AVILUT® GINKGO
RECORDATI

90 kapslí

385 Kč

335 Kč
• snižuje cholesterol1
• p řispívá k normální tvorbě kolagenu
pro normální funkci krevních cév2
• antioxidační účinek2
V akci také Arterin 120 tablet za 475 Kč a Arterin
60 tablet za 299 Kč.

Bylo prokázáno, že rostlinné steroly snižují hladinu cholesterolu
v krvi. 2Vitamin C přispívá k normální tvorbě kolagenu, ke správné
funkci krevních cév a k ochraně buněk před oxidativním stresem.
Doplňky stravy.* (1 tab. = 11,17 Kč / 3,96 Kč / 4,98 Kč)
1

LIFTEA BYLINKY NA
ODVODNĚNÍ FORTE

269 Kč

229 Kč
LIPOVITAN® DUO obsahuje:
• cholin, který přispívá k udržení normální funkce
jater
• silymarin, extrakt z ostropestřce mariánského,
který podporuje normální činnost jater a jejich
detoxikaci
Doplněk stravy.* (1 tab. = 7,63 Kč)

PANGROL 20000 IU

50 enterosolventních tablet

479 Kč

419 Kč
• doplněk stravy pro péči o váš zrak, který díky
obsahu zinku přispívá k udržení normálního
stavu zraku
Doplněk stravy.* (1 kaps. = 4,66 Kč)

ESSENTIALE FORTE N

100 tobolek

30 tobolek

269 Kč
149 Kč

125 Kč
• přispívá k vylučování vody z organismu
• podporuje normální činnost ledvin i přirozenou
obranyschopnost těla
Doplněk stravy.* (1 tob. = 4,17 Kč)

PROSTENAL CONTROL

90 tablet

219 Kč
Těžký žaludek po jídle?
• trávicí enzymy podporují trávení a vstřebávání
jídla při problémech s enzymy slinivky břišní
V akci také Pangrol 20000 IU, 20 enterosolventních
tablet za 115 Kč.
Léky k vnitřnímu užití. Obsahují pancreatinum.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

BEPANTHEN PLUS

krém, 30 g

399 Kč

329 Kč
• pro podporu přirozené regenerace jater
• je určen pacientům s poškozením jaterních funkcí
v důsledku toxicko-metabolického poškození jater
a při zánětu jater
• zlepšuje subjektivní obtíže, jako je ztráta chuti
k jídlu nebo pocit tlaku v pravém podžebří
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje phospholipida sojae praeparata.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

SUDOCREM
MULTI-EXPERT

125 g

192 Kč
699 Kč

599 Kč
• 3 aktivní látky pro zdravou prostatu, normální
proud moči a méně časté močení

Doplněk stravy. Obsahuje extrakty ze saw palmetta, které přispívá
k udržení zdravé prostaty a kopřivy dvoudomé pro podporu
správné funkce močového ústrojí.* (1 tab. = 6,66 Kč)

149 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 349 Kč.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Bepanthen Plus je léčivý
přípravek k vnějšímu použití.* L.CZ.MKT.CC.04.2019.1623

165 Kč

145 Kč
• odborník na různé potřeby pokožky
• ochranný krém pro podporu léčby a prevence:
plenkové dermatitidy, odřenin a podrážděné
pokožky
Zdravotnický prostředek. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

QUIXX®

nosní sprej, 30 ml

135 Kč

119 Kč
• účinně a bezpečně pomáhá uvolnit ucpaný nos
při nachlazení, chřipce, alergii
V akci také Quixx® baby nosní kapky 10 ml
nebo Quixx® soft nosní sprej 30 ml za 119 Kč.
Zdravotnické prostředky k aplikaci do nosu, obsahují vodu
z oceánu, čištěnou vodu, Quixx soft ještě extrakt z Aloe vera.
Pečlivě si pročtěte návod k použití.*

LADIVAL PRO DĚTI
S ALERGICKOU
POKOŽKOU
OF 50+

ALLERGODIL

oční kapky, 6 ml

VIVIDRIN ECTOIN

10 ml

209 Kč

169 Kč
Na oční a nosní příznaky alergie:
• kapky: svědění očí, slzení
• sprej: ucpaný nos, svědění, kýchání
V akci také Allergodil, nosní sprej, 10 ml za 179 Kč.

Allergodil, nosní sprej, 1x 10 ml je lék k nosnímu podání. Allergodil,
oční kapky, je lék k očnímu podání. Obsahují azelastin-hydrochlorid.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

AUSTRALIAN
BODYCARE FEMIGEL

5x 5 ml

209 Kč

179 Kč
• účinná ochrana očí proti alergenům
• potlačuje příznaky a tlumí zánětlivé procesy v oku
• bez konzervantů
Zdravotnický prostředek. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

REPELENT PREDATOR
FORTE

sprej, 150 ml

gel, 200 ml

159 Kč
559 Kč

449 Kč
• vhodné pro citlivou
pokožku dětí a batolat,
náchylnou k alergii na slunce
• ochrana před spálením a dalším poškozením
sluncem
Kosmetický přípravek.

SYSTANE™ ULTRA

BEZ KONZERVAČNÍCH
LÁTEK

zvlhčující oční kapky 10 ml

282 Kč

239 Kč
• poskytují rychlou úlevu suchým,
unaveným a podrážděným očím
• vhodné i pro uživatele kontaktních čoček
V akci také Systane™ COMPLETE zvlhčující
oční kapky, 10 ml za 269 Kč.
Zdravotnický prostředek.*

249 Kč

189 Kč
• vaginální gel s přírodním olejem Tea Tree
• ulevuje od suché sliznice, svědění a podráždění
intimních partií
• dermatologicky a gynekologicky testován
Kosmetika.

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
Repelent PREDATOR JUNIOR spray 150 ml za 179 Kč
a Repelent PREDATOR BIO spray 150 ml za 189 Kč.
Repelent.

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.

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. 2021 nebo do vyprodání zásob či vydání dárků.

