Akční nabídka platí od 1. 4. do 30. 4. 2022

Mějte náskok
před svou alergií
V Alphega lékárnách
vám poradíme
s prevencí i léčbou

VENORUTON FORTE

60 tablet

ANALERGIN NEO

APO-IBUPROFEN

5 mg, 20 tablet

400 mg potahované tablety
100 tablet

175 Kč
529 Kč

129 Kč

• poskytuje úlevu od příznaků unavených nohou
• zmírňuje příznaky žilní nedostatečnosti
již do 2 týdnů
• klinicky prokázaná účinnost
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje oxerutinum.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

BARNY´S® SIOUX

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofenum. Před použitím
si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.
10 a 20 tabletové balení Analergin Neo je volně prodejný léčivý
přípravek k vnitřnímu užití. Obsahuje účinnou látku levocetirizini
dihydrochloridum.

COLAFIT

60 kostiček

Při bolesti používejte

Voltaren,
aby vám bylo

i o Velikonocích do skoku**

NA 6

MĚS

• k léčbě příznaků alergické rýmy a kopřivky
• působí 24 hodin

• uleví od bolesti hlavy, zad, kloubů
i menstruační bolesti
• snižuje horečku a tlumí projevy zánětu

VÝHODNÁ NABÍDKA

600 g

BAL

139 Kč

173 Kč

429 Kč

ENÍ

ÍCŮ

375 Kč

720 Kč

299 Kč

599 Kč

487 Kč

Koňská síla pro vaše klouby v balení na 6 měsíců!
• MSM Lignisul®
• značkové kolageny
• vitamin C - NUTRA-C™ 1
• vhodný pro všechny věkové kategorie
1
Vitamin C pro podporu tvorby kolagenu a správnou činnost
kloubních chrupavek a kostí. Doplněk stravy.* (100 g = 99,83 Kč)

430 Kč

128 Kč

99 Kč
399 Kč
**Léčivý přípravek užívejte dle schválených indikací v příbalové informaci.
Pozorně si přečtěte příbalovou informaci.* Voltaren Forte 20 mg/g gel je lék
k vnějšímu použití. Obsahuje diclofenacum diethylaminum. Voltaren Actigo
Extra 25 mg obalené tablety je lék k vnitřnímu užití. Obsahuje diclofenacum
kalicum. Voltaren 140 mg léčivá náplast je lék k vnějšímu použití. Obsahuje
diclofenacum natricum.
PM-CZ-VOLT-22-00003

329 Kč
• čistý krystalický kolagen ve formě měkkých,
snadno polykatelných kostiček
• balení na 2 měsíce užívání – stačí pouze
1 kostička denně
• bez barviv a přídavných látek
Doplněk stravy.* (1 kost. = 5,48 Kč)

www.alphega-lekarna.cz

OCUVITE LUTEIN
FORTE

ALLERGODIL

oční kapky, 6 ml

60 + 30 tablet NAVÍC

220 Kč

165 Kč
247 Kč

220 Kč

195 Kč

165 Kč

489 Kč

399 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 195 Kč.

• p ro váš ostrý zrak s unikátní formou luteinu
s postupným uvolňováním
• s ložení potvrzené vědeckými poznatky
V akci také Ocuvite COMPLETE 60 + 30 kapslí
NAVÍC za 399 Kč.

Allergodil, oční kapky, je lék k očnímu podání. Allergodil, nosní sprej
je lék k nosnímu podání. Obsahují azelastin-hydrochlorid.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

Doplňky stravy.* (1 tbl. = 4,43 Kč, 1 kaps. = 4,43 Kč)

DEXOKET® 25 MG

NALGESIN S

10 tablet

IBALGIN® PLUS

275 mg, 40 tablet

400 mg, 24 tablet

199 Kč

126 Kč

89 Kč

75 Kč
Rychlá a účinná pomoc, když vás zasáhne bolest
• svalů a kloubů
• zubů
• hlavy
• při menstruaci
V akci také Dexoket® 25 mg granule pro
perorální roztok, 10 sáčků za 85 Kč.

1

Ke krátkodobé léčbě mírné až střední intenzity.
Pečlivě si pročtěte příbalový leták. Volně prodejné léky Dexoket®
obsahují dexketoprofen trometamol. K vnitřnímu užití.

1

TEREZIA ČERNÝ
ČESNEK

60 kapslí

159 Kč
• mírní bolest, horečku a zánět
• lék proti bolesti hlavy, zubů, zad, svalů, kloubů,
menstruační bolesti
• rychlý nástup analgetického účinku
V akci také Nalgesin S, 20 tablet za 119 Kč.
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje sodnou sůl naproxenu.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

NATUREVIA®
OSTROPESTŘEC FORTE

99 Kč
• rychlejší a silnější úleva
• dvojí silou proti bolesti hlavy - unikátní
kombinace ibuprofenu a kofeinu

Lék k vnitřnímu užití.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

CENTRUM SILVER

100 + 30 tablet NAVÍC

60 kapslí

VÝHO
D
BALE NÉ
NÍ

291 Kč
430 Kč

359 Kč
• č esnek pomáhá regulovat hladinu
cholesterolu a podporuje imunitu
• b ez zápachu a palčivé chuti
Doplněk stravy.* (1 kaps. = 5,98 Kč)

265 Kč
• 200 mg silymarinu
pro detoxikaci jater
a celého organismu
• silný a účinný
• prémiová kvalita - maximální síla v 1 kapsli
V akci také NatureVia® Ostropestřec forte
120 kapslí za 459 Kč.
Doplňky stravy.* (1 kaps. = 4,42 Kč / 3,83 Kč)

719 Kč

619 Kč
• kompletní multivitamin se speciálně vyváženým
složením pro podporu imunitního systému¹ osob
starších 50 let + měsíc užívání navíc
V akci také Centrum AZ 100 + 30 tablet NAVÍC
za 599 Kč.
Vitamin C přispívá k normální funkci imunitního systému.
Doplňky stravy.* (1 tab. = 4,76 Kč / 4,61 Kč)

1

IBEROGAST

50 ml

438 Kč

349 Kč
Pocit plnosti? Bolest břicha nebo nadýmání?
• vyzkoušejte bylinný lék Iberogast
• Iberogast - expert na vaše zažívací potíže!
V akci také Iberogast 20 ml za 179 Kč
a 100 ml za 499 Kč.

Iberogast je léčivý přípravek k vnitřnímu užití, složený z tekutých
extraktů různých částí bylin. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*
L.CZ.MKT.CC.09.2020.2046

TASECTAN DUO

500 mg, 12 tablet

ANTACIDUM RENNIE

96 žvýkacích tablet

261 Kč

227 Kč

209 Kč
Pálí vás žáha?
• Rennie přináší efektivní úlevu od pálení žáhy
během 5 minut.
V akci také Antacidum Rennie 48 žvýkacích
tablet za 129 Kč.

Léčivé přípravky k vnitřnímu užití. Před použitím si pozorně přečtěte
příbalovou informaci.* L.CZ.MKT.CC.09.2020.2045

ENDITRIL®

• r ychle vyřeší akutní průjem a šetrně obnoví
funkci střev
• p otlačuje doprovodné bolesti břicha a křeče
•n
 a všechny druhy průjmu
• f orma pro dospělé i děti
V akci také Tasectan DUO Kids 250 mg
12 sáčků za 159 Kč.
Zdravotnické prostředky.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

LACTULOSE AL

sirup, 500 ml

•k
 léčbě zácpy
• s nadné dávkování pomocí odměrky
•n
 evstřebává se do těla

Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Obsahuje lactulosum.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

Léky k vnitřnímu užití. Před použitím si pozorně přečtěte
příbalovou informaci.*

433 Kč

349 Kč

200 Kč

159 Kč
• rychlá pomoc při akutním průjmu - působí již
během 30 minut
• 8 hodin trvající účinek
• nezpůsobuje zácpu
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje racekadotril.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

Procto-Glyvenol® rektální krém 30 g

RYCHLÁ ÚLEVA
OD HEMOROIDŮ

• pro podporu přirozené regenerace jater
• určen pacientům s poškozením jater 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 desoleata.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

DR.THEISS SCHWEDEN
BITTER

koncentrát kapky, 50 ml

175

159 Kč

• poskytuje rychle dvojí úlevu od pálení žáhy
a zažívacích potíží
• v hodné i pro těhotné a kojící ženy
V akci také další přípravky Gaviscon.

300 mg, 100 tobolek

217 Kč

200 Kč

179 Kč

ESSENTIALE®

100 mg,10 kapslí

191 Kč

159 Kč

GAVISCON DUO EFEKT

perorální suspenze, 300 ml

Kč
Lék Procto-Glyvenol®
k lokální léčbě vnitřních a vnějších
hemoroidů:
◆ ulevuje od bolesti, svědění a štípání
◆ zmírňuje zánět
Nyní za akční cenu i Procto-Glyvenol® čípky 10 ks
a Procto-Glyvenol® Soft 30 ks (vlhčené ubrousky).
Procto-Glyvenol® 50 mg/g + 20 mg/g rektální krém. Procto-Glyvenol® 400 mg
+ 40 mg čípky. Volně prodejné léky k rektálnímu podání. Před použitím si
přečtěte příbalovou informaci. Procto-Glyvenol® Soft (kosmetický přípravek).

NOV
INKA
!
269 Kč

249 Kč
• NOVINKA z oblíbené
řady Dr.Theiss Schweden Bitter
• v koncentrované formě a praktickým
dávkováním
• obsahuje 14 bylinných extraktů pro podporu trávení

Doplněk stravy. Není určeno osobám mladším 18 let.
(100 ml = 498 Kč)

PARASOFTIN
EXFOLIAČNÍ PONOŽKY

URGO BRADAVICE
KRYOTERAPIE

38 ml

MUSCOAKTIV

50 tablet

1 pár

143 Kč

119 Kč

179 Kč

149 Kč

580 Kč

489 Kč

• inovativní řešení, které umožňuje intenzivní
a komfortní péči o pokožku chodidel
• odstraňuje tvrdou kůži chodidel, mozoly
a kuří oka
• hydratuje, zvláčňuje a vyhlazuje pokožku nohou
• vhodný při zrohovatělé pokožce

• ošetření bradavic na rukou a nohou
V akci také URGO Pero na odolné bradavice
2 ml za 359 Kč.

Zdravotnické prostředky.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

FEMIBION® 2
TĚHOTENSTVÍ

Doplněk stravy s obsahem minerálů:
• draslík přispívá k normální funkci svalů
• vitamin E přispívá k ochraně buněk před
oxidačním stresem
• vitamin B6 přispívá k regulaci hormonální aktivity
• hořčík přispívá k normální funkci nervového
systému a svalů
V akci také další přípravky Muscoaktiv.
Doplněk stravy.* (1 tbl. = 2,38 Kč)

COREGA ORIGINAL
EXTRA SILNÝ
*

28 tablet + 28 tobolek

fixační krém, 40 g

NAVÍ
C!

6 ks č
is
při n tících tab
výrobákupu 1 k let
ku Co s
rega

595 Kč

529 Kč

849 Kč

849 Kč

492 Kč

492 Kč

799 Kč

799 Kč

449 Kč

449 Kč

• 4 týdenní balení (28 tablet a 28 tobolek)
• jedinečné složení s kys. listovou, Metafolinem®,
vitaminem D3, luteinem a DHA
• obohacený o železo, zinek, selen a hořčík
V akci také Femibion® 1 Plánování & první týdny
těhotenství, 28 tablet za 309 Kč a Femibion® 3 Kojení,
28 tbl. + 28 tob. za 529 Kč.
Doplňky stravy.* (1 tbl./tob. = 18,89 Kč / 11,04 Kč / 18,89 Kč)

BIOSIL PLUS

60 tablet

75 Kč

59 Kč
• komplex vitaminů a minerálů
pro udržení normálního stavu vlasů,
nehtů a pokožky
Doplněk stravy.* (1 tbl. = 0,98 Kč)

®

111 Kč

95 Kč

• silná fixace po dobu 12 hodin
• pomáhá bránit pronikání jídla pod náhradu
V akci také další přípravky Corega.

Corega čistící tablety určené na každodenní čištění zubních náhrad
a Corega fixační krémy na fixaci zubních náhrad jsou zdravotnické
prostředky. Čtěte pečlivě návod k použití.*

Navštivte jednu z našich více než 310 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, Moravská Nová ves, Morkovice, Most,
Nejdek, Neratovice, Netolice, Němčice nad Hanou, Nové Město na Moravě, Nové Město nad Metují, 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, Ostrožská Nová ves, 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, Šumperk, Švihov, 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, Vrané
nad Vltavou, 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, 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.
Aktuální seznam lékáren na www.alphega-lekarna.cz. Tato nabídka platí od 1. 4. do 30. 4. 2022 včetně nebo do vyprodání zásob či vydání dárků.

