Prázdninová
nabídka Alphega
lékárny
1. 7. – 31. 8. 2017*
Imodium®

Analergin

20 tvrdých tobolek

30 tablet

185 Kč

99 Kč

149 Kč
TIP
RYCHLÁ A ÚČINNÁ LÉČBA PRŮJMU
• úleva často již po 1. dávce
• k léčbě akutního a chronického průjmu
• neovlivňuje přirozenou střevní mikroflóru
V akci také Imodium®, 8 tvrdých tobolek za 85 Kč a Imodium®
Rapid 2 mg, tablety dispergovatelné v ústech za 85 Kč.

Reklama na léčivý přípravek. Tvrdé tobolky a tablety dispergovatelné v ústech obsahují
loperamid-hydrochlorid a jsou k perorálnímu podání. Před užitím si pečlivě přečtěte
celou příbalovou informaci.*

Tantum Natura Lemon & Honey
15 gumových pastilek

85 Kč

75 Kč

karta
aznická

TIP

Zák

• p řípravek proti alergiím, ke zmírnění nosních a očních
příznaků sezónní a celoroční alergické rýmy,
ke zmírnění příznaků chronické kopřivky nejasného původu

Lék k vnitřnímu užití s úč. látkou cetirizin. Před užitím čtěte příbalovou informaci.*

GS Dormian RAPID
40 + 5 kapslí ZDARMA
230 Kč

99 Kč

79 Kč
• pastilky na podrážděný krk způsobený teplotními výkyvy
a klimatizací
• obsahují propolis, vitamin C a zinek pro normální
funkci imunitního systému
• vhodné pro děti od 3 let, těhotné a kojící matky
V akci také příchuť Orange & Honey s propolisem
a vitaminem C za 79 Kč. Doplňky stravy.*

www.alphega-lekarna.cz

199 Kč

EXKLUZIVNĚ
V ALPHEGA LÉKÁRNÁCH
• p ro rychlé usínání a klidný
spánek po celou noc1
•ú
 činná kombinace 4 bylinných
extraktů1 ve vysokých dávkách
• uvolnění účinných látek do 4 minut
• šetrná a nenávyková cesta k vašemu odpočinku
V akci také GS Dormian Rapid 20 kapslí za 119 Kč.
500 mg kozlíku lékařského v denní dávce, meduňka, mučenka, chmel.
Doplňky stravy.*

1

IDELYN Beliema Effect

Canesten GYN Combi Pack

IDELYN Urinal Akut

10 vaginálních tablet

1 vaginální tableta + krém 20 g

10 tablet

267 Kč

219 Kč

269 Kč

239 Kč

TIP

TIP

• novinka v péči o intimní zdraví
• vhodné při bakteriální i kvasinkové vaginální
infekci

Efektivní léčbu vaginální mykózy zvládne totiž
i jediná tableta!
• krém uleví od nepříjemných vnějších příznaků
• jediná aplikace pomocí hygienického aplikátoru

269 Kč

229 Kč

TIP

• se zlatobýlem pro rychlou a účinnou péči
o močové cesty
• stačí 1 malá tabletka denně

Zdravotnický prostředek.*

Léčivý přípravek Canesten GYN Combi Pack obsahuje tabletu
k vaginálnímu použití a krém k vnějšímu použití. Obsahují léčivou
látku clotrimazolum.* L.CZ.MKT.CC.04.2017.0989

Biopron FORTE

B - Komplex Zentiva

Daylong extreme SPF 50+

30 tablet

100 tablet

50 ml

Doplněk stravy.*

313 Kč

239 Kč
82 Kč

75 Kč

285 Kč

249 Kč

TIP

•u
 nikátní kombinace probiotických bakterií
a probiotických kvasinek, doplněná o prebiotika
•o
 bsahuje Saccharomyces boulardi
• vhodný pro děti od 6. měsíce věku

• vitaminy B1, B2, B6 a niacin přispívají
k normální činnosti nervové soustavy
• vitamin B2 a niacin přispívají k udržení
normálního stavu pokožky a sliznic
• vitamin B2, B6, niacin a kyselina pantothenová
přispívají ke snížení míry únavy a vyčerpání

• vysoká, dlouhotrvající
ochrana před UVA
a UVB zářením
• extrémně odolné vůči
sladké i slané vodě
• ošetřuje kůži vitaminem E
a Aloe vera
• hypoalergenní - bez parfému a parabenů
V akci také další druhy.

Doplněk stravy.*

Kosmetika.*

COREGA®

ALFASILVER

DETTOL 0,2%

fixační krém Original extra silný, 40 g

sprej, 50 ml

antiseptický sprej, 100 ml

Doplněk stravy.*

199 Kč

105 Kč

95 Kč

+ DÁ
REK!

6 tab
l
v hod et COREGA
notě
ZDAR 20 Kč
MA!

• pevná fixace zubní náhrady po celý den
• pomáhá předcházet ulpívání zbytků jídla
• neobsahuje zinek
V akci také COREGA® fixační krémy Bez příchuti
extra silný 40 g / Svěží extra silný 40 g / Ochrana
dásní 40 g za 95 Kč. Zdravotnické prostředky.*

169 Kč

TIP

• k ošetření odřenin, popálenin
• s ionizovaným stříbrem pro ochranu před
infekcí a urychlení hojení
• přilne k ráně a kryje ji
• bezbolestné ošetření - nepálí
Zdravotnický prostředek.*

105 Kč

79 Kč

TIP

• k čištění čerstvých drobných ran a k likvidaci
běžných bakterií, které infikují drobné rány
• neštípe, nebarví, nezapáchá, bez jodu
Sprej je určený jen na vnější použití. Účinná látka Benzalkonii
chloridum. Před použitím si pečlivě přečtěte příbalový leták.*

Vaše lékárna je tady

Zovirax Duo

Tantum Verde

STREPSILS Plus

krém, 2 g

Lemon pastilky 20x 3 mg

24 pastilek

269 Kč

219 Kč

TIP

Jediný krém na léčbu oparů s dvojím složením:
• zabraňuje množení viru
• pomáhá léčit zánět
•k
 linicky prokázaně pomáhá zastavit vznik
puchýřků
• zkracuje dobu hojení
Zovirax Duo 50 mg/g + 10 mg/g krém je lék k vnějšímu užití.
Obsahuje aciklovirum a hydrocortisonum.*

V akci také ZoviConceal Náplasti na opary 6 ks
za 129 Kč. Zdravotnický prostředek.*

149 Kč

125 Kč TIP
• působí proti bolesti a zánětu v krku
• pastilky ve čtyřech příchutích
• pro děti od 6 let a dospělé
V akci také Tantum Verde 120 ml (roztok ke
kloktání) za 135 Kč a Tantum Verde Forte sprej
15 ml za 155 Kč.
Tantum Verde roztok ke kloktání, Tantum Verde Mint, Tantum
Verde Lemon, Tantum Verde Eucalyptus, Tantum Verde Orange
and Honey a Tantum Verde Forte sprej obsahují benzdydamin
hydrochlorid. Léky k místnímu užití v ústech a krku.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

174Kč

129 Kč TIP
• na silnou bolest v krku
• účinkuje proti bakteriím
• při potížích s polykáním
V akci také STREPSILS Plus Spray 20 ml za 139 Kč.
Léky k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Nicorette® Classic Gum 4 mg

Nalgesin S

Ibalgin 400

105 léčivých žvýkacích gum

30 tablet

36 tablet
75 Kč

65 Kč

TIP

820 Kč

769 Kč
ZBAVTE SE ZÁVISLOSTI
NA KOUŘENÍ
• zmírňuje chuť na cigaretu
•u
 možňuje plynule reagovat na potřebu
doplnění nikotinu v těle
• d ovoluje postupné snižování dodávané dávky
nikotinu
V akci také Nicorette® léčivé žvýkací gumy
další druhy.
Reklama na léčivé přípravky. Obsahují nikotin-rezinát
a jsou k podání do úst. Pečlivě přečtěte příbalovou informaci.*

179 Kč

145 Kč

135 Kč

ká karta

Zákaznic

• lék na bolesti hlavy, zubů, zad, svalů,
kloubů, menstruační bolesti, bolesti spojené
s nachlazením
V akci také Nalgesin S 20 tablet za 109 Kč
se ZK za 99 Kč.
Lék k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalový leták.*

Účinné analgetikum:
• pomáhá při bolesti hlavy, zubů, zad, svalů,
kloubů a menstruační bolesti
• snižuje horečku
• tlumí zánět
• pro dospělé a dospívající od 12 let
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofenum. Pozorně čtěte
příbalovou informaci.*

PANCREOLAN forte

Smecta®

Duphalac

60 tablet

10 sáčků

500 ml
178 Kč

139 Kč

129 Kč

195 Kč

159 Kč
• dodává potřebné trávicí enzymy na přírodní bázi,
které podporují trávení a působí proti plynatosti
a nadýmání po jídle
• zlepšuje trávení tučných a těžko
stravitelných jídel
• působí proti pocitu tlaku a plnosti po jídle
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje pancreatinum.
Čtěte pozorně příbalovou informaci.*

www.alphega-lekarna.cz

ká karta

Zákaznic

143 Kč

115 Kč
• přírodní čištěný jíl k léčbě akutního
a chronického průjmu různého původu
u dospělých a dětí včetně kojenců
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje diosmektit.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

• léčí zácpu
• změkčením stolice prospívá při hemoroidech,
po zákroku na střevě nebo konečníku
V akci také Duphalac 200 ml za 89 Kč.
Duphalac 667 g/l, perorální roztok je léčivý přípravek k vnitřnímu užití s léčivou látkou laktulóza. Pečlivě čtěte příbalovou
informaci.*

TIP

Sudocrem
125 g

Bepanthen® Care Mast
100 g

Doplníme vaši
cestovní lékárničku.

Inspirujte se
našimi tipy.

159 Kč

139 Kč
• krém na opruzenou pokožku
• zklidňuje začervenalou a podrážděnou pokožku
• p odporuje její regeneraci a chrání před dalším
drážděním
V akci také Sudocrem 250 g za 239 Kč.

Nenechte
se zaskočit

Kosmetika.*

325 Kč

279 Kč
• pomáhá chránit dětský zadeček před vznikem
opruzení
• pro každodenní péči
• pečuje i o kojením namáhané prsní bradavky
a suchou pokožku
Bepanthen Care Mast je kosmetický přípravek.*
Nejprodávanější značka v ČR v lékárnách v kategorii péče o zadeček
v období 04/2014 – 04/2017; zdroj IMS, počet prodaných kusů.
L.CZ.MKT.CC.06.2017.1073

Panthenol Omega

Cannaderm Mycosin Forte

Exoderil®

tělové mléko Rakytník 9%, 250 ml

sérum 10 + 2 ml ZDARMA

10 ml

169 Kč

145 Kč

TIP

115 Kč

• p řináší úlevu sluncem
podrážděné pokožce
• p omáhá regenerovat
a hydratovat
• p omáhá obnovit elasticitu
pokožky po opalování
• jemná svěží vůně
V akci také Panthenol Omega Chladivá pěna ve
spreji 10% 150 ml a Panthenol Omega tělové
mléko Aloe Vera 9% 250 ml za 145 Kč.

• účinný pomocník při obtížích
s nehtovou a kožní mykózou
• 40 % konopného oleje

Kosmetika.*

Účinná látka batterikal a hřebíček. Konopná péče.*

SLEVOVÝ KUPÓN

1. 7. - 31. 8. 2017
na celý sortiment TENA

*
č
K
100 á sleva
žit
ně
okamaší lékár
vn

*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.

&

135 Kč

164 Kč

129 Kč
• při plísňovém postižení nehtů
a kůže po celém těle
• rychlý ústup svědění
• aplikace 1x denně, při plísňové infekci
nehtů 2x denně
Volně prodejný lék k vnějšímu užití. S účinnou látkou naftifini
hydrochloridum. Čtěte pozorně příbalový leták.*

Navštivte jednu z našich 260 Alphega lékáren i ve vašem městě.
Albrechtice, Aš, Benešov u Prahy, Bílina, Blansko, Blatná, Borohrádek, Borovany, Brno, Brumov-Bylnice, Břeclav, Březová u Sokolova, Bystřice
pod Hostýnem, Čáslav, Červená Voda, České Budějovice, Česká Třebová, Desná, Děčín, Dolní Poustevna, Domažlice, Duchcov, Františkovy
Lázně, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, Frýdlant, Fryšták, Havířov, Havlíčkův Brod, Heřmanův Městec, Holešov, Holýšov, Horní
Slavkov, Horažďovice, Hořice, Hořovice, Hostomice nad Bílinou, Hradec Králové, Hranice, Hronov, Hřensko, Hulín, Cheb, Chlumec nad
Cidlinou, Chomutov, Chotěboř, Chrast U Chrudimě, Chrudim, Ivančice, Jablonec nad Nisou, 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, Kroměříž, , Krupka,
Kutná Hora, Kvasice, Kynšperk nad Ohří, Lanškroun, Liberec, Lipník nad Bečvou, Litoměřice, Louny, Lovosice, Luhačovice, Luže, Lysá nad
Labem, Mariánské lázně, Meziboří, Mikulov, Morkovice, Most, Nejdek, Neratovice, Netolice, Němčice nad Hanou, Nové Město na Moravě, Nový
Bydžov, Nový Jičín, Nymburk, Nýrsko, Okříšky, Olomouc, Opava, Opočno, Osová Bitýška, Ostrava, Ostrava-Hrabůvka, Ostrava-Michálkovice,
Ostrava-Radvanice, Ostrov nad Ohří, Nová Paka, Otrokovice, Pacov, Pardubice, Pelhřimov, Písek, Planá, Plumlov, Plzeň, Podbořany, Pohořelice,
Police nad Metují, Praha, Prostějov, Protivín, Přerov, Přeštice, Příbram, Rakovník, Rosice, Roudnice nad Labem, Rousínov, Roztoky, Rožnov
pod Radhoštěm, Rumburk, Sezimovo Ústí, Skuteč, Slavkov u Brna, Stará Boleslav, Sušice, Staňkov, Svitavy, Šternberk, Štěpánov, Teplice,
Trutnov, Třebíč, Třinec, Týnec nad Sázavou, Uherský Brod, Ústí nad
Labem, Úštěk, Valašské Klobouky, Varnsdorf, Velká nad Veličkou,
Velké Albrechtice, Velké Pavlovice, Veselí nad Moravou, Vítkov,
Vizovice, Vlašim, Volary, Vsetín, Vysoké Mýto, Zbraslavice, Zdice,
Zlín, Znojmo, Zruč nad Sázavou, Žamberk, Žatec, Žďár nad Sázavou,
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,

vždy na dosah
www.alphega-lekarna.cz

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. 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. 2017 nebo do vyprodání zásob či vydání dárků.

