Akční nabídka platí od 1. 6. do 30. 6. 2022

Doplňte si lékárničku
na prima léto
REPELENT PREDATOR
FORTE

od 595 Kč

od

Při bolesti
používejte
Voltaren,

spray 150 ml

479Kč

abyste si užili
dovolenou
bez starostí.*

Photoderm
NEJPRODÁVANĚJŠÍ
SLUNEČNÍ
OCHRANA1

175 Kč

149 Kč

96% ochrana
před poškozením
DNA volnými
radikály2
Doporučovaný
dermatology
a pediatry

IMS sell out dataview BIODERMACZPTR CR
(sell-out value) YTD 09/2021.
2
2003, kvantitativní analýza na 100 pokožkových
buňkách prokázala ochranu 96,3 %.
1

BIOLOGIE VE SLUŽBÁCH DERMATOLOGIE
Zjistěte více o francouzské ekobiologické společnosti NAOS,
zakladateli značky BIODERMA, na www.naos.com

• repelentní spray proti
komárům a klíšťatům
• aplikace na pokožku i oděv
• zvýšený obsah účinných látek,
doba účinnosti 4-6 hodin
• vhodné pro děti od 2 let
• 100% dávkování ve svislé
i vodorovné poloze
V akci také Repelent PREDATOR BIO spray
150 ml za 219 Kč. Repelenty.

TENA LADY SLIM
EXTRA

496 Kč

399 Kč
Voltaren Forte 20 mg/g gel, 150 g
V akci také Voltaren Rapid 25 mg měkké tobolky za 105 Kč
a Voltaren 140 mg léčivá náplast za 279 Kč.
*Léčivé přípravky užívejte dle schválených indikací v příbalové informaci.
Pozorně čtěte příbalovou informaci a o správném použití léčivých přípravků
se poraďte s lékařem nebo lékárníkem. Voltaren Forte 20 mg/g gel obsahuje
diclofenacum diethylaminum. Voltaren 140 mg léčivá náplast obsahuje
diclofenacum natricum. Léky jsou určené k vnějšímu použití. Voltaren Rapid 25
mg měkké tobolky obsahuje diclofenacum kalicum a je určen k vnitřnímu užití.
PM-CZ-VOLT-22-00027

BIOPRON FORTE

30 tobolek

10 ks

ZNÁ ŽENY, DŮVĚRNĚ
Lactacyd Pharma
Sensitivní
250 ml

• přípravky pro intimní
hygienu s kyselinou
mléčnou, bez mýdla
a alkoholu

97 Kč

79 Kč

• pro každodenní
použití

• diskrétní vložky TENA Lady s patentovanou
technologií InstaDryTM pro okamžitou absorpci
• speciálně vyvinuté pro ženy se středním
únikem moči
Zdravotnický prostředek.

• gynekologicky
testováno
www.lactacyd.cz

339 Kč

249 Kč
185 Kč

165 Kč
Kosmetika.
V akci také další druhy.

• probiotický komplex se Saccharomyces
boulardii, laktobacily a prebiotiky
• trojí doplnění střevní mikrobioty nejen
na cestách
Doplněk stravy. (1 tob. = 8,30 Kč)

www.alphega-lekarna.cz

SMECTA

ENDIARON®

10 sáčků

40 tablet

TASECTAN DUO

12 tablet

335 Kč

259 Kč

156 Kč

125 Kč

Nenechte se prohánět!
• z astavuje průjem tak, že zneškodní bakterie,
které průjem vyvolaly
• šetří normální střevní mikroflóru
• vhodný pro léčbu průjmu cestovatelů
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje cloroxinum.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

PROCTO-GLYVENOL®

50 mg/g + 20 mg/g rektální krém

• 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. SCA-CZ-000156

LINEX® FORTE

28 tobolek

191 Kč

159 Kč
• rychle vyřeší akutní průjem a šetrně obnoví
funkci střev
• potlačuje doprovodné bolesti břicha a křeče
• na všechny druhy průjmu
• forma pro dospělé i děti
V akci také Tasectan Duo 12 sáčků za 159 Kč.
Před použitím si pozorně přečtěte návod k použití.*
Zdravotnické prostředky. ČNO: 0373.

APO-OME

14 tobolek

217 Kč

179 Kč

260 Kč

• lék pro lokální léčbu vnitřních a vnějších
hemoroidů. Ulevuje od bolesti, svědění a štípání
a zároveň zmírňuje zánět
V akci také Procto-Glyvenol® 400 mg + 40 mg
čípky, 10 ks za 179 Kč a Procto-Glyvenol® Soft
vlhčené ubrousky 30 ks (kosmetika) za 69 Kč.
Procto-Glyvenol® 400 mg + 40 mg čípky a Procto-Glyvenol®
50 mg/g + 20 mg/g rektální krém jsou léky k rektálnímu podání.
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.*

CANESPOR 1x DENNĚ

krém, 15 g nebo roztok, 15 ml

229 Kč
• obsahuje PROBIOTIKA a PREBIOTIKA
• nejen při a po antibiotické léčbě, při změně stravy
V akci také LINEX® COMPLEX 14 tobolek
za 189 Kč.

LINEX® FORTE obsahuje bakterie Lactobacillus acidophilus
a Bifidobacterium animalis subsp.lactis. LINEX® COMPLEX obsahuje
bakterie Lactobacillus rhamnosus GG + vitaminy B1, B2, B6 a zinek.
Doplňky stravy. Nejsou určeny k náhradě pestré stravy.*
(1 tob. = 8,18 Kč / 13,50 Kč)

CANESTEN® GYN
COMBI PACK

158 Kč

119 Kč
• při častém pálení žáhy a žaludečních obtížích
• uleví až na 24 hodin
• pouze 1 tobolka denně
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje omeprazolum.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

GYNTIMA VAGINÁLNÍ
ČÍPKY HYALURONIC

10 vaginálních čípků

203 Kč

169 Kč

321 Kč

249 Kč
KONEC SVĚDĚNÍ I PÁLENÍ. KONEC PLÍSNĚ.
• určený k léčbě plísně kůže
• komfortní aplikace – jen 1x denně

Canespor 1x denně krém a Canespor 1x denně roztok jsou léčivé
přípravky k vnějšímu použití. Obsahují léčivou látku bifonazol.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*
CH-20220202-40

KOMBINOVANÁ LÉČBA VAGINÁLNÍ
KVASINKOVÉ INFEKCE
• jednorázová aplikace vaginální tablety pomocí
aplikátoru
• krém k úlevě od nepříjemných vnějších
příznaků infekce
V akci také Canesten GYN 1 den, 1 vaginální
tableta za 219 Kč.

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Léčivý přípravek Canesten
GYN Combi Pack obsahuje tabletu k vaginálnímu použití a krém
k vnějšímu použití. Obsahují léčivou látku clotrimazolum.
CH-20220218-59

214 Kč

189 Kč
• vaginální čípky s kyselinou hyaluronovou, přispívají
k obnově vlhkosti v pochvě, pro regeneraci po
porodu i gynekologických zákrocích, podporují
léčbu vaginálních výtoků
V akci také Gyntima vaginální čípky Probiotica,
10 ks za 199 Kč a Gyntima vaginální čípky
Probiotica FORTE, 10 ks za 209 Kč.
Zdravotnické prostředky. Čtěte pečlivě návod k použití a informace
o bezpečném používání.

EMOXEN GEL

100 mg/g, gel, 100 g

NUROFEN PRO DĚTI
JAHODA

IBOLEX

200 mg, 20 tablet

100 ml

164 Kč

135 Kč
183 Kč

149 Kč
• gel s chladivým účinkem k lokální léčbě bolesti
pohybového aparátu
• působí proti zánětu a otoku

Emoxen gel je léčivý přípravek pro kožní užití. Není vázán na lékařský
předpis. Obsahuje naproxen. Před použitím si pozorně přečtěte
příbalovou informaci.*

ANALERGIN

30 tablet

132 Kč

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

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití. Obsahuje dexibuprofenum.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

VIVIDRIN ECTOIN

• suspenze pro děti již
od 3 měsíců
• rychlá a účinná úleva
od horečky a bolesti
• obsahuje dávkovací stříkačku
pro snadné a přesné dávkování
V akci také NUROFEN Junior
Pomeranč 12 žvýkacích
měkkých tobolek za 139 Kč
a NUROFEN Pro děti
100 ml za 135 Kč.

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

ALLERGODIL

oční kapky
10 ml

oční kapky, 6 ml

282 Kč
175 Kč

109 Kč
• pro zmírnění příznaků alergické rýmy
a chronické kopřivky

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.
Analergin je léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Obsahuje účinnou
látku cetirizini dihydrochloridum. 10, 30, 50 a 90 tabletové balení
Analergin je volně prodejný léčivý přípravek.

PROSTAMOL® UNO

90 měkkých tobolek

199 Kč

247 Kč

• účinná ochrana
očí proti alergenům
• potlačuje příznaky, předchází
alergiím a tlumí zánětlivé procesy v oku
• bez konzervantů a obavy z nežádoucích účinků
• bez omezení věku a délky užívání
V akci také Vividrin ectoin nosní sprej 20 ml za 199 Kč.
Zdravotnické prostředky. Před použitím si pozorně
přečtěte příbalovou informaci.*

Rýma jako
nechtěný dárek?

199 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 199 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.*

TANTUM VERDE

120 ml

Zvolte chytře a vyzrajte
nad rýmou

175 Kč

149 Kč

758 Kč

649 Kč
• t radiční rostlinný lék na problémy s močením
způsobené zbytnělou prostatou
•n
 eovlivňuje sexuální funkce
• d ávkování - 1 tobolka denně

Volně prodejný lék Prostamol UNO obsahuje extrakt Serenoa repens.
K vnitřnímu užití, po vyloučení závažných příčin obtíží lékařem. Použití
tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně
na zkušenosti z dlouhodobého použití. Před použitím si pozorně
přečtěte příbalovou informaci.*

96 Kč

79 Kč

123 Kč

99 Kč

123 Kč

99 Kč

Na rýmu chytře
Reklama na léčivý přípravek. Nosní sprej, roztok Olynth® HA 1 mg/ml, Olynth®
1 mg/ml obsahuje xylometazolin-hydrochlorid. Nosní sprej, roztok Olynth® Plus 1 mg/ml
+ 50 mg/ml obsahuje xylometazolin-hydrochlorid a dexpanthenol. Jsou určeny k podání
do nosu. Před použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci. CZ-OL-2200025

• lék na bolest
a zánět v krku s antimikrobiálním účinkem
• ulevuje i po chirurgických a stomatologických
zákrocích v dutině ústní a krku
• vhodný i při aftách, zánětech dásní i mandlí
a léčbě antibiotiky
V akci také další druhy.

Lék s účinnou látkou benzydamin hydrochlorid. K místnímu užití v ústech
a v krku. Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

HYAL-DROP MULTI

SYSTANE ULTRA

zvlhčující oční kapky, 10 ml

oční kapky, 10 ml

PANTHENOL
10% SWISS
PREMIUM
pěna 125 ml
+ 25 ml NAVÍC

VÝHO
D
BALE NÉ
NÍ

272 Kč
275 Kč

189 Kč

229 Kč

• účinná pomoc pro podrážděné a unavené oči
• použitelnost 6 měsíců po otevření
• bez konzervantů, vhodný i pro velmi citlivé oči
V akci také Artelac TripleAction oční kapky
10 ml za 239 Kč.

• RYCHLÁ ÚLEVA suchým, unaveným
a podrážděným očím
• vhodné i pro uživatele kontaktních čoček
V akci také další přípravky Systane.

Zdravotnický prostředek. Před použitím si pozorně přečtěte
příbalovou informaci.*

Zdravotnický prostředek. Před použitím si pozorně přečtěte
příbalovou informaci.*

MAGNETRANS®

LIFTEA BYLINKY NA
DIRECT-GRANULÁT 375 MG ODVODNĚNÍ FORTE

50 tyčinek

30 tobolek

ZNÁT
Z TV! E
176 Kč

149 Kč
• 1 tyčinka zajistí optimální pokrytí denní potřeby
hořčíku, který přispívá ke správnému fungování
svalů, nervů a snížení míry únavy a vyčerpání
Doplněk stravy.* (1 tyčinka = 2,98 Kč)

KLASICKÁ TEXTILNÍ
NÁPLAST COSMOS

6 cm x 1 m

43 Kč

35 Kč
• široké použití při všech typech
drobných poranění
• dobře drží a zároveň jsou šetrné
ke kůži
V akci také další druhy textilní, netkané
textilie nebo voděodolné náplasti.

199 Kč

169 Kč
• rychlá úleva podrážděné pokožky po opalování
• vysoký obsah D-panthenolu, Aloe vera a vitaminů
V akci také další produkty z řady Panthenol SWISS.
Kosmetika.

FEMIBION® 2
TĚHOTENSTVÍ

28 tablet + 28 tobolek

159 Kč

595 Kč

135 Kč

529 Kč

• přispívá k vylučování vody z organismu
• podporuje normální činnost ledvin i přirozenou
obranyschopnost těla
V akci také Liftea šalvěj + yzop 30 tobolek
za 135 Kč.
Doplňky stravy.* (1 tob. = 4,50 Kč)

• 4 týdenní balení
• jedinečné složení s kyselinou listovou,
Metafolinem®, vitaminem D3, luteinem a DHA
• obohacený o železo, zinek, selen a hořčík
V akci také další přípravky Femibion.
Doplněk stravy.* (1 tab. = 9,45 Kč)

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, 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, Moravský Písek, 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, Strážnice, 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

Zdravotnické prostředky.

*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. 6. do 30. 6. 2022 včetně nebo do vyprodání zásob či vydání dárků.

