Dubnová
nabídka Alphega
lékárny
1. – 30. 4. 2018*
GS Condro® DIAMANT

FLIXONASE

Imodium®

120 tablet

nosní sprej, 60 dávek
50 mcg/dávka

2 mg, 20 tvrdých tobolek

372 Kč

820 Kč

649 Kč
• 2 122 mg originálního glukosamin sulfátu
s DIAMANT FORTESCIN®
• v itamin C pro tvorbu kolagenní sítě chrupavek
a menisků
V akci také GS Condro® FORTE 120 + 60 tablet
za 739 Kč. Doplňky stravy.*

299 Kč
• nosní sprej na léčbu alergické rýmy
• ulevuje od kýchání, svědění nosu, ucpaného
nosu, svědění a slzení očí
• komplexní úleva od alergické rýmy po 24 hodin
již v 1 dávce
Flixonase 50 mikrogramů/dávka nosní sprej, suspenze je
lék k nosnímu užití. Obsahuje flutikason-propionát.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

185 Kč

149 Kč
RYCHLÁ A ÚČINNÁ LÉČBA PRŮJMU
• úleva často již po 1. dávce
• k léčbě akutního a chronického průjmu
• neovlivňuje přirozenou střevní mikroflóru

Reklama na léčivý přípravek. Obsahuje loperamid-hydrochlorid
a je k perorálnímu podání. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Marťánci ZÁŘÍCÍ GUMMIES

Remescar METLIČKOVÉ ŽILKY

SPOFAPLAST 3M

50 želatinových tablet

krém, 50 ml

náplasti Trollové 10 ks /
náplasti Zvířátka 20 ks

NOVI
NKA

+ DÁ

kouz REK!
elná
pinze zářící
ta
207 Kč

169 Kč
• vitamin C, vitamin D a zinek přispívají
k normální funkci imunitního systému
• obohaceno o RUTIN
• příchuť MIX (citrón, pomeranč, malina)
Doplněk stravy.*

www.alphega-lekarna.cz

777 Kč

599 Kč
• unikátní krém s okamžitým vizuálním efektem
• dlouhodobé užívání redukuje metličkové žilky
až o 51 %
Zdravotnický prostředek.*

V akci také Remescar váčky a kruhy pod očima
8 ml za 599 Kč. Kosmetika.*

42 Kč

35 Kč
• hypoalergenní, měkké náplasti šetrné
k dětské pokožce
• dětský animovaný motiv Trollové nebo novinka
náplasti Zvířátka
Zdravotnické prostředky.*

B - Komplex

Magnesii lactici 0,5 tbl. Medicamenta

MAXI HOŘČÍK

100 tablet / 100 tablet forte

100 tablet

magnézium 350 mg, 60 tablet

82 Kč

75 Kč
197 Kč

169 Kč

153 Kč

129 Kč

127 Kč

105 Kč

• v itaminy B1, B2, B6 a niacin přispívají
k normální činnosti nervové soustavy
• v itamin B2 a niacin přispívají k udržení
normálního stavu pokožky a sliznic
• v itamin B2, B6, niacin a kyselina panthothenová
přispívají ke snížení míry únavy a vyčerpání

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

• vysoký obsah hořčíku v 1 tabletě
• hořčík přispívá ke snížení míry únavy
a k normální činnosti svalů

Doplňky stravy.*

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

PANCREOLAN forte


GAVISCON
DUO EFEKT

Omega-3 FORTE

60 tablet

Žvýkací tablety, 48 tablet

120 + 60 tobolek NAVÍC

Doplněk stravy.*

VÝHO
D
BALE NÉ
NÍ!

229 Kč

165 Kč

217 Kč

ABY TRÁVENÍ NEBYLO TRÁPENÍ!
• dodává potřebné trávicí enzymy na přírodní
bázi, které podpoří vaše trávení a působí proti
plynatosti a nadýmání po jídle
• zlepšuje trávení tučných a těžko stravitelných jídel
• působí proti pocitu tlaku a plnosti po jídle

169 Kč
• rychle poskytuje dvojí úlevu od pálení žáhy
a zažívacích potíží
• vhodné i pro těhotné a kojící ženy
V akci také další varianty.

309 Kč

249 Kč
•vysoká dávka omega-3 (DHA a EPA)
pro zdravé srdce
•navíc 50 % ZDARMA!

Lék k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Léky k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Urinal Akut® + Urinal® Express pH

Proenzi® Intensive

Spektrum Vitalita 50+

10 tablet + 6 sáčků

120 tablet

90 tablet

NOVI
NKA

735 Kč

309 Kč

269 Kč
• kompletní akutní péče 2 v 1
•n
 ovinka Urinal® Express pH - rychlá úleva
od nepříjemných pocitů při močení
•U
 rinal Akut® se zlatobýlem pro zdraví
močových cest
Doplňky stravy.*

555 Kč
• nové, unikátní složení
• zesílená výživa díky rostlinným extraktům: vrbě
bílé, kurkuminu a boswellii serratě pro zdravé,
pružné a pohyblivé klouby
Doplněk stravy.*

V akci také Proenzi® krém 100 ml za 159 Kč.
Kosmetický přípravek.*

Doplněk stravy.*

454 Kč

379 Kč
• komplexní multivitamin s minerály a ženšenem
pro aktivní život po padesátce
• 100 % denní dávky vitaminů v 1 tabletě
V akci také Spektrum Imunactiv 90 tablet nebo
Spektrum Energie 90 tablet za 349 Kč.
Doplňky stravy.*

Vaše lékárna je tady

Gingio® tablety

GS Dormian RAPID

GS Omega 3 CITRUS

90 tablet

40 kapslí

100 + 50 kapslí NAVÍC

VÝHO
D
BALE NÉ
NÍ!
261 Kč

254 Kč

229 Kč

231 Kč

219 Kč

199 Kč
• pro rychlé usínání a klidný spánek po celou noc
• účinná kombinace 4 bylinných extraktů:
kozlík, meduňka, mučenka, chmel
V akci také GS Dormian RAPID 20 kapslí
za 119 Kč.

• 3000 mg rybího oleje s DHA a EPA v přirozené
formě s vysokou vstřebatelností
• alespoň 250 mg DHA denně přispívá
ke zdravému zraku a mozku
V akci také GS Omega 3 CITRUS 60 + 30 kapslí
za 139 Kč.

Dexoket® 25 tablety

Panadol Extra

Analergin

10 tablet

30 + 10 tablet NAVÍC

• r ostlinný léčivý přípravek pro podporu
mozkových funkcí u starších pacientů
Lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou suchý jinanový extrakt.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Doplňky stravy.*

Balen
10 ta í
bl
NAVÍ et
C

89 Kč

69 Kč

79 Kč

89 Kč
• při mírné až středně silné bolesti hlavy
včetně migrény, bolesti zubů, proti
menstruačním bolestem, bolestem svalů,
kloubů a bolesti v krku
• nedráždí žaludek
V akci také Panadol Novum 24 tablet za 29 Kč.
Léky k vnitřnímu užití. Obsahují paracetamol. Pečlivě čtěte
příbalovou informaci.*

Léky k vnitřnímu užití, obsahují dexketoprofen trometamol.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

30 tablet

100 Kč

147 Kč

• r ychlá a účinná pomoc při bolestech
pohybového aparátu, zubů
a menstruačních bolestech
V akci také Dexoket® 25 mg granule
pro perorální roztok 10 sáčků za 79 Kč.

Doplňky stravy.*

• přípravek 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 účinnou látkou cetirizin.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Canespor 1x denně

Bayflex 1178 mg

Livostin®

krém, 15 g

90 tablet

nosní sprej, suspenze
10 ml

646 Kč

599 Kč

182 Kč

149 Kč

595 Kč

NOVI
NKA

ká karta

KONEC SVĚDĚNÍ I PÁLENÍ. KONEC PLÍSNĚ.
• určený k léčbě plísně kůže
• komfortní aplikace – jen 1x denně
V akci také Canespor 1x denně roztok
15 ml za 149 Kč.
Léčivé přípravky k vnějšímu použití. Obsahují léčivou látku bifonazol.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.* L.CZ.MKT.CC.01.2017.0855

Zákaznic

LÉK PRO VAŠE KLOUBY
• zmírňuje dlouhodobou bolest
• zlepšuje pohyblivost kolene
• pouze 1 tableta denně
Léčivý přípravek pro vnitřní užití. Obsahuje glukosamin.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

www.alphega-lekarna.cz

200 Kč

139 Kč
• celoroční i sezonní příznaky alergie
• okamžitá úleva
• cílené působení v místě obtíží
V akci také Livostin® oční kapky, suspenze
4 ml za 139 Kč.

Reklama na léčivé přípravky. Livostin® nosní sprej obsahuje
levokabastin-hydrochlorid a je k nosnímu podání. Livostin® oční
kapky obsahují levokabastin-hydrochlorid a jsou k očnímu podání.
Pečlivě čtěte příbalové informace.*

Smecta®

Lepicol pro zdravá střeva

APO-Lactobacillus ATB

10 sáčků

180 g

15 + 5 kapslí NAVÍC

VÝHO
D
BALE NÉ
NÍ!

• komplexní vlákninový přípravek
obsahující jemné psyllium, které přispívá
k udržování normálního pohybu střev
• obohaceno o 5 patentově chráněných
probiotických kultur a prebiotikum inulín
V akci také další druhy.

• p řírodní čištěný jíl k léčbě akutního
i chronického průjmu různého původu
u dospělých i dětí včetně kojenců
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte
příbalovou informaci.*

• komplexní probiotika s prebiotiky doplněná
o 100 mg brusinkového extraktu
• obsahuje 10 kmenů a 12 miliard bakterií
v 1 kapsli
• stačí 1 kapsle denně

Doplňky stravy.*

Doplněk stravy.*

Camilia® perorální roztok

Vicks BabyBalsam

SEBAMED Dětská mycí emulze

10 jednodávkových obalů

50 g

extra jemná, 200 ml

179 Kč

145 Kč

179 Kč

155 Kč

• zmírní potíže při růstu zoubků
• působí na více příznaků
• snadno použitelné jednorázové obaly
• homeopatie vhodná pro kojence a batolata
Homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii ke
zmírnění potíží spojených s růstem zubů u kojenců a batolat.
Lék k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

SLEVOVÝ KUPÓN

1. 4. - 30. 4. 2018

Salus Floradix Železo+
®

250 ml, ke snížení míry únavy a vyčerpání,
v dobře vstřebatelné formě s vitaminem B a C
a výtažky z bylin a ovocných šťáv. Doplněk stravy.

*
č
K
50 itá sleva
ž
ně
okamaší lékár

• zvláčňující a zklidňující balsám pro děti
od 6 měsíců
Kosmetický přípravek.*

180 Kč

129 Kč
• určená ke každodennímu mytí dětské
pokožky
• upevňuje odolnost citlivé dětské pokožky
V akci také další druhy.
Kosmetika.*

Navštivte jednu z našich 270 Alphega lékáren i ve vašem městě.
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, Davle, 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, Horní Jelení, Hořice, Hořovice, Hostomice nad Bílinou, Hradec Králové, Hranice, Hronov, Hřensko, Hulín, 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, 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, Petrovice, 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, Slušovice, 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, Židlochovice, Žulová.

vn

*Okamžitá sleva 50 Kč na nákup Salus Floradix® 250 ml.
Slevu můžete uplatnit při předložení tohoto kupónu.
Na kupón se nevrací a nelze jej Vyměnit za hotovost.
Kupóny nelze sčítat.

&

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. 4. do 30. 4. 2018 nebo do vyprodání zásob či vydání dárků.
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