ˇ
Zárijová
nabídka Alphega
lékárny
1. – 30. 9. 2017*
Apo-Ibuprofen 400 mg

Voltaren Forte 2,32%

Colafit

100 tablet

gel, 150 g

60 kostiček

144 Kč

109 Kč
415 Kč

349 Kč
•u
 leví od bolesti hlavy,
zad, kloubů i menstruační bolesti
• snižuje horečku a tlumí projevy zánětu
• balení i po 30 tabletách

+ DÁ
Kroko REK!

ZDAR měr  
MA!

• analgetikum ve formě gelu s účinkem
na 12 hodin
• ulevuje od bolesti zad, svalů a kloubů
• stačí aplikovat pouze 2x denně
• snadno otevíratelný uzávěr
V akci také Voltaren léčivé náplasti 5 ks za 269 Kč.

435 Kč

349 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

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

Čtěte příbalovou informaci. Voltaren Forte 2,32% gel je lék na vnější
použití. Obsahuje diclofenacum diethylaminum. Voltaren 140 mg léčivé
náplasti jsou léky na vnější použití. Obsahují diclofenacum natricum.*

TEREZIA Hlíva ústřičná

RAKYTNÍČEK Mořský svět

Rennie

s rakytníkovým olejem
60 + 60 kapslí NAVÍC

multivitaminové želatinky s rakytníkem
140 ks

48 žvýkacích tablet

Doplněk stravy.*

140 Kč

359 Kč

339 Kč
• nejsilnější hlíva na trhu1
• hlíva z českých pěstíren
• rakytník podporuje imunitu
• bez příměsí a konzervačních látek
Nejvyšší obsah deklarovaných betaglukanů. Dle průzkumu
z lékáren, květen 2017. Doplněk stravy.*

1
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238 Kč

199 Kč
• skvělá chuť díky obsahu ovocné šťávy
• obsahuje 9 vitaminů a rakytník na podporu
obranyschopnosti organismu
• bez příměsí a konzervačních látek
V akci také RAKYTNÍČEK Džungle 70 ks za 199 Kč.
Doplňky stravy.*

109 Kč
• rychlá a efektivní úleva od pálení žáhy
• při nevolnosti a pocitu plnosti
• působí již během 5 minut
• lze užívat i v těhotenství
V akci také Rennie 24 žvýkacích tablet za 69 Kč
a Rennie 96 žvýkacích tablet za 179 Kč.
Léčivé přípravky k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou
informaci.* L.CZ.MKT.CC.06.2017.1074

STÉRIMAR Cu
Nos náchylný k infekci, 50 ml

Magnesii lactici 0,5 tbl. Medicamenta
100 tablet

Caltrate PLUS
30 tablet

215 Kč

189 Kč
127 Kč

105 Kč
• přírodní mořská
voda s příměsí mědi na
infekční bakteriální rýmu
• měď působí protibakteriálně, snižuje
riziko komplikací rýmy a bakteriální infekce
• vhodný pro všechny věkové kategorie
V akci také STÉRIMAR Nosní hygiena
100 ml za 199 Kč.

• obsahuje 500 mg laktátu hořčíku pro
lepší vstřebávání
• čistý organický hořčík bez příměsí
• vhodný pro těhotné a kojící

176 Kč

145 Kč
• prevence a léčba osteoporózy
• kombinovaný přípravek s kalciem, vitaminem D
a pěti důležitými kostními minerály
• pro děti od 12 let a dospělé
V akci také Caltrate Plus 90 tablet za 369 Kč.

Zdravotnické prostředky.* CE 0459

Lék s účinnou látkou dihydrát magnesium-laktátu. Pečlivě čtěte
příbalovou informaci.*

Léky k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Cemio RED3

Prostenal FORTE

UROVAL® manosa AKUT

60 kapslí

90 tablet

10 tablet

519 Kč

459 Kč

439 Kč

ká karta

Zákaznic

679 Kč

559 Kč

226 Kč

199 Kč

•n
 ová generace péče
o prostatu, potenci a vitalitu
• t ři účinky v jedné kapsli denně: slivoň africká
k podpoře zdraví prostaty, maca k podpoře
sexuálního zdraví a fyzické kondice a sibiřský
ženšen k podpoře vitality
V akci také Cemio RED3 30 kapslí za 279 Kč,
se ZK za 259 Kč. Doplňky stravy.*

• komplexní a prověřená péče o prostatu
a močové cesty
• tříměsíční kúra za zvýhodněnou cenu
• Saw palmetto a kopřiva dvoudomá pomáhají
udržet správnou funkci močového ústrojí
a zdravou prostatu
• 1 tableta denně

• unikátní spojení kanadských brusinek a D-manózy
• vysoká koncentrace obsažených látek, denní
dávka 50 mg PAC

Doplněk stravy.*

Doplněk stravy.*

PERSEN® forte

Pangrol 20 000

Femibion 2 s vitaminem D3

20 tobolek

20 tablet

30 tablet a 30 tobolek

150 Kč

129 Kč
Trpíte poruchami koncentrace, usínání
a spánku? Vyzkoušejte PERSEN® forte.
• léčivý přípravek rostlinného původu k terapii
mírných psychických poruch
V akci také PERSEN® forte 40 tobolek za 205 Kč.
Léky k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

124 Kč

99 Kč
• obsahuje 3 trávicí enzymy, které pomáhají
zlepšit trávení při nedostatečné tvorbě nebo
funkci trávicích enzymů slinivky břišní
• 1-2 tablety na každé jídlo
V akci také Pangrol 20 000, 50 tablet za 229 Kč.
Léky k vnitřnímu užití. Obsahují pancreatinum. Pečlivě čtěte
příbalovou informaci.*

581 Kč

499 Kč
• pro ženy od 13. týdne těhotenství až do ukončení
kojení
• obsahuje optimální dávku folátů
(kyselinu listovou a Metafolin®) + DHA
• obohacený o vitamin D3 pro imunitu, zuby a kosti
V akci také Femibion 1 s vitaminem D3
30 tablet za 299 Kč.
Doplňky stravy.*

Vaše lékárna je tady

Ibalgin® KRÉM

NUROFEN Pro děti Jahoda

Sinecod

100 g

200 ml

sirup, 200 ml

160 Kč

129 Kč

207 Kč

145 Kč

149 Kč

115 Kč

• p otlačuje 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 129 Kč.

• suspenze pro děti již od 3 měsíců
• rychlá a účinná úleva od horečky a bolesti
• obsahuje dávkovací trubičku pro snadné
a přesné dávkování
• výhodné rodinné balení

• proti suchému, dráždivému kašli
• vhodný pro dospělé a děti od 3 let
• sirup s vanilkovou příchutí
• účinná látka se začíná vstřebávat již od 5 minut

Léky k vnějšímu použití. Obsahují ibuprofenum. Pečlivě čtěte
příbalovou informaci.*

Lék k vnitřnímu užití. Účinná látka ibuprofen.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

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

THERAFLU FORTE

COLDREX Horký Nápoj CITRON

Vicks SymptoMed Complete

prášek pro perorální roztok
10 sáčků

14 sáčků

citrón, 10 sáčků

203 Kč

169 Kč
• e fektivní úleva od příznaků chřipky
a nachlazení, jako jsou mírně nebo středně
silná bolest, horečka, ucpaný nos
• navíc pomáhá při vlhkém, produktivním kašli
V akci také Theraflu 16 tobolek za 119 Kč.
Léky k vnitřnímu použití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

201 Kč

165 Kč

159 Kč

ká karta

Zákaznic

• horký nápoj pro účinnou úlevu od příznaků
chřipky a nachlazení
• kombinace 3 účinných látek odstraňuje bolesti
hlavy, svalů a kloubů, bolesti v krku, uvolňuje
ucpaný nos a snižuje horečku
Lék k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

170 Kč

139 Kč
• horký nápoj pro účinnou úlevu od příznaků
chřipky a nachlazení
V akci také Vicks SymptoMed FORTE citrón
10 sáčků za 139 Kč a Vicks SymptoMed CLASSIC
citrón 14 sáčků za 149 Kč.
Léčivé přípravky k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou
informaci.*

Olynth® HA 0,1 %

Septabene

Strepsils Med a Citron

nosní sprej, roztok
10 ml

3 mg/1 mg, 16 pastilek

24 pastilek

149 Kč

119 Kč
112 Kč

95 Kč
• rychle uvolňuje ucpaný nos a zvlhčuje nosní
sliznici díky obsahu kyseliny hyaluronové
ve formě sodné soli
V akci také další druhy.
Reklama na léčivý přípravek. Nosní sprej, roztok obsahuje
xylometazolin-hydrochlorid a je k nosnímu podání. Pečlivě čtěte
příbalovou informaci.*

www.alphega-lekarna.cz

109 Kč

ká karta

Zákaznic

153 Kč

119 Kč

• unikátní kombinace účinných látek na českém trhu
• komplexní léčba bolesti v krku: protizánětlivý,
analgetický a antiseptický účinek
• snižuje lokální známky zánětu: bolest, zarudnutí,
otok, pocit tepla
• eukalyptová příchuť
V akci také Septabene 1,5 mg/ml + 5 mg/ml
orální sprej, roztok 30 ml za 119 Kč, se ZK za 109 Kč.

• proti bolesti v krku
• účinkuje proti virům, bakteriím a kvasinkám
• při potížích s polykáním
V akci také další druhy.

Léky k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Léky k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Vibovit

Marťánci s Imunactivem

LIQUIDO RADICAL

želé multivitaminy, více druhů
50 ks

90 tablet

125 ml + hřebínek a čepice ZDARMA

299 Kč

351 Kč

269 Kč

299 Kč

175 Kč

139 Kč
• želé multivitaminy s komplexem 10 vitaminů
a minerálních látek s vynikající ovocnou chutí
V akci také další druhy.

• vitaminy a minerály pro posílení imunity
obohacené o betaglukany
• bez umělých barviv, cukru, konzervantů,
lepku a laktózy
V akci také Marťánci s Imunactivem Jahoda
90 tablet za 269 Kč.

• revoluční novinka proti vším a hnidám
• snadná a rychlá aplikace

Doplňky stravy.*

Doplňky stravy.*

Zdravotnický prostředek.*

GS Vitamin C1000 + šípky

GS Extra Strong Multivitamin

GS Laktobacily FORTE 21

100 + 20 tablet NAVÍC

60 + 60 tablet

60 + 20 kapslí NAVÍC

385 Kč

319 Kč

237 Kč

179 Kč
• v itamin C podporuje imunitu
• výrazně přispívá ke snížení únavy a vyčerpání
•u
 nikátní tableta TIME-RELEASE zajištující
postupné uvolňování
• navíc obohacen o šípky
V akci také GS Vitamin C500 + šípky 100 + 20 tablet
NAVÍC za 119 Kč. Doplňky stravy.*

• komplexní vyvážené složení vitaminů,
minerálů a dalších aktivních látek
• STRONG KOMPLEX – extra dávka vitaminu C,
lutein, activin, echinacea
• extra silný, extra účinný multivitamin
ve výhodném balení
V akci také GS Extra Strong Multivitamin
30 + 10 tablet NAVÍC za 139 Kč. Doplňky stravy.*

400 Kč

329 Kč
• unikátní komplex 9 odolných kmenů bakterií
• 21 miliard životaschopných mikroorganismů1
v denní dávce (2 kapsle)
• navíc se selenem pro podporu imunity
V akci také GS Laktobacily FORTE 21, 30 + 10 kapslí
NAVÍC za 189 Kč.
Uvedené množství CFU odpovídá okamžiku výroby.
Doplňky stravy.*

1

Navštivte jednu z našich 260 Alphega lékáren i ve vašem městě.

OBRAŤTE SE NA NÁS
• Víte, jak správně užívat
své léky?
• Víte, co je to léková
interakce?
• Potřebujete poradit
s dávkováním?

Albrechtice, Aš, Babice, Benešov u Prahy, Bílina, Blansko, Blatná, Borohrádek, Borovany, Brno, Brumov-Bylnice, Brušperk, 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, Šluknov, Šternberk, Štěpánov,
Teplice, Trutnov, Třebíč, Třinec, Týnec nad Sázavou, Uherský Brod,
Úštěk, Valašské Klobouky, Varnsdorf, Velká nad Veličkou, Velké
Albrechtice, Velké Pavlovice, Veselí nad Moravou, Vítkov, Vlašim,
Volary, 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,
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. 9. do 30. 9. 2017 nebo do vyprodání zásob či vydání dárků.

