SLEVOVÉ KUPÓNY ALPHEGA LÉKÁREN
1.9. - 31.10. 2021
Paranit Extra silný
šampon
- 50 Kč

BioGaia ProTectis
probio.kapky
- 80 Kč

100 ml

Probio kapky10ml + vit. D

BioGaia Protectis
- 50 Kč

ExAller
- 100 Kč

S vit. D 30 tbl

Alergie roztoce domac. pr. 150 ml

Exoderil
- 30 Kč

Veroval teploměr
- 300 Kč

1x 20 ml / 200 mg

Veroval Infrač. dotyk. teploměr

KNEIPP
- 30 Kč

SEBA
- 50 Kč

Imun+C+Zn bezinka/ostruz.šum. 20 tbl. /
Obranyschop+vit.C brus.šum. 20 tbl

Dět.mycí emul.ext.jem. 200 ml / Dětská pěna
do koupele 200 ml / Baby šampon 150 ml / Dět.mycí
pěna obličej,tělo 400 ml / Baby pěna do koupele 500 ml

Tena
- 100 Kč
Tena celý sortiment.při nákupu nad 500 Kč
sleva 100 Kč

*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.

Slevový kupón opravňuje zákazníka k uplatnění slevy ve výši uvedené na slevovém kupónu na nákup konkrétního výrobku/skupiny výrobků, který je uveden na slevovém
kupónu. Slevy není možné sčítat či kombinovat s jinými akcemi/slevami. Slevu lze uplatnit pouze při předložení tohoto slevového kupónu. Na kupón se nevrací a nelze jej
vyměnit za hotovost.
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 tiskové chyby neručíme.
Seznam lékáren na www.alphega-lekarna.cz.
Nabídka na uplatnění slevového kupónu je platná od 1. 9. do 31. 10. 2021 nebo do vyprodání zásob či vydání dárků.

