Únorová
nabídka Alphega
lékárny
1. – 28. 2. 2017*
Apo-Ibuprofen 400 mg

Preventan® Akut s příchutí

Panadol Extra

100 tablet

30 tablet

30 tablet

160 Kč

144 Kč

105 Kč

129 Kč

90 Kč

69 Kč

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

• s obsahem české patentované látky ProteQuine®
a vitaminu C, který přispívá k normální funkci
imunity a ke snížení míry únavy a vyčerpání
• pro akutní užívání

• 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.

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofenum.*

Doplněk stravy.*

Léky k vnitřnímu užití. Obsahují paracetamol.*

Tantum Verde

Robitussin Junior

TEREZIA Hlíva ústřičná FORTE

Lemon orm. pas. 20x 3 mg

sirup, 100 ml

s laktobacily, 10 kapslí

107 Kč

149 Kč

89 Kč

119 Kč

• 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 129 Kč a Tantum Verde Forte sprej
15 ml za 149 Kč.
Tantum Verde, 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.*

109 Kč

STOP SUCHÉMU KAŠLI
• efektivní úleva od dráždivého suchého kašle
• pro děti již od 2 let a dospělé
V akci také Robitussin Antitussicum sirup
100 ml za 109 Kč.
Robitussin Junior na suchý dráždivý kašel a Robitussin Antitussicum na suchý dráždivý kašel (dextromethorphani hydrobromidum
monohydricum) jsou léčivé přípravky k vnitřnímu užití.*
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89 Kč
• vhodné při a po užívání antibiotik
• obsahuje 3 probiotické kmeny a 20 miliard
probiotik v denní dávce
V akci také TEREZIA Hlíva ústřičná + lactobacily
60 kapslí za 249 Kč a 180 kapslí za 549 Kč.
Doplňky stravy.*

TEREZIA Reishi BIO

GS Vitamin C 1000 se šípky

HLÍVÁČEK

60 kapslí

100 + 20 tablet ZDARMA

sirup s hlívou a rakytníkem s příchutí
hrušky, 100 ml

VÝHO
D
BALE NÉ
NÍ!

249 Kč

209 Kč

201 Kč

165 Kč

430 Kč

359 Kč
• 100% bez příměsí
• obsahuje všechny aktivní látky celé reishi, které
působí ve vzájemné harmonii
• reishi podporuje obranyschopnost organismu
a příznivě působí na oběhový systém

• vitamin C podporuje imunitu
• výrazně přispívá ke snížení únavy a vyčerpání
• unikátní tableta TIME-RELEASE zajišťující
postupné uvolňování
• navíc obohacen o šípky
V akci také GS Vitamin C 500 + šípky
100 + 20 tablet za 129 Kč.

• sirup vyrobený
až z 1 kg ovoce
• obsahuje hlívu
s deklarovaným
množstvím betaglukanů – 118,2 mg v 1 lžičce
• obsažený rakytník podporuje imunitu
• vhodné pro děti už od 1 roku
V akci také HLÍVÁČEK sirup s hlívou
a rakytníkem s příchutí višně 100 ml za 209 Kč.

Doplněk stravy.*

Doplňky stravy.*

Doplňky stravy.*

Echinaceové kapky Imunit

Imunit® 5PreveMax

Magne B6 forte tablety

100 ml

60 + 20 tablet ZDARMA

50 tablet

VÝHO
D
BALE NÉ
NÍ!

184 Kč

159 Kč

270 Kč

229 Kč

192 Kč

165 Kč

• pro bleskové posílení imunity1
• obsahuje nukleotidy z chlorelly a betaglukany
z hlívy ústřičné
V akci také Imunit® 5PreveMax 30 tablet
za 139 Kč.

• obsahuje citrát hořčíku pro účinné doplnění
hořčíku
• hořčík a vitamin B6 přispívají ke snížení míry
únavy a vyčerpání a k normální psychické činnosti
V akci také NOVINKA Magne B6 Balance
20 sáčků za 125 Kč.

PERSEN® forte

Visine® Classic

Rennie®

20 tobolek

oční kapky, roztok, 15 ml

48 žvýkacích tablet

• podporují imunitu při nachlazení
• č istý extrakt z kořene rostliny Echinacea
purpurea a přidaný selen posilují
obranyschopnost organismu
Doplněk stravy.*

1

Selen, pyridoxin a vitamin C. Doplňky stravy.*

Doplňky stravy.*

138 Kč

109 Kč
150 Kč

129 Kč
• p řírodní lék s uklidňujícím účinkem
•o
 bsahuje kozlíkový, meduňkový a mátový
extrakt suchý
• v hodný k užití při poruchách usínání a spánku
V akci také PERSEN® forte 40 tobolek za 199 Kč.
Léky k vnitřnímu užití.*

• odstraňuje zarudnutí a zmírňuje podráždění očí
• zmírňuje symptomy hyperemie (překrvení spojivek) v důsledku mírného podráždění a alergické
konjunktivitidy (alergického zánětu spojivek)
• rychlý nástup účinku již za několik minut
• léčebný účinek přetrvává po dobu 4 - 8 hodin
po lokální aplikaci
Oční kapky obsahují tetryzolin-hydrochlorid a jsou k očnímu podání.*

V akci také Visine® Unavené oči, gelové oční kapky
10 ml za 129 Kč.
Zdravotnický prostředek.* Reklama na léčivý přípravek.

137 Kč

109 Kč
• rychlá a bezpečná úleva od pálení žáhy
• při pálení žáhy, překyselení žaludku a pocitu
plnosti
• působí již po 5 minutách
V akci také Rennie® 96 žvýkacích
tablet za 179 Kč.
Léky k vnitřnímu užití.* L.CZ.MKT.CC.07.2015.0411

Vaše lékárna je tady

ACC® Long

Ambrobene sirup

Sinex Vicks

600 mg, 20 šumivých tablet

15 mg/5 ml, 100 ml

aloe a eukalyptus
15 ml
100 Kč

79 Kč
201 Kč

169 Kč
ACC® rychlejší než kašel
• r ozpustí a odstraní hlen z dýchacích cest
a rychle vám uleví
• p ro dospělé a dospívající od 14 let
• s tačí pouze 1 tabletu denně rozpustit ve
sklenici vody
V akci také ACC® sirup pro děti 20 mg/ml za 85 Kč.

90 Kč

75 Kč
• osvědčený přípravek
na vlhký kašel, účinně
rozpouští hlen
a usnadňuje vykašlávání
• vhodný i pro děti včetně kojenců
V akci také Ambrobene 75 mg 20 kapslí
s prodlouženým uvolňováním za 85 Kč.

• nosní sprej Sinex Vicks s aloe a eukalyptem
pro účinnou úlevu od rýmy a ucpaného nosu
• přípravek mohou používat dospělí a děti od 6 let

Léky k vnitřnímu užití s účinnou látkou ambroxol hydrochlorid.*

Lék k aplikaci do nosu s účinnou látkou oxymetazolin
hydrochlorid 0,5 mg/ml.*

NUROFEN Pro děti

Zovirax Duo

RymaSTOP Dr. Weiss

perorální suspenze, pomeranč, 100 ml

krém, 2 g

nosní sprej, 30 ml

Léky k vnitřnímu užití s účinnou látkou acetylcystein.*

261 Kč

219 Kč
115 Kč

89 Kč
• pro děti již od 3 měsíců
• rychlá a účinná úleva od horečky a bolesti
V akci také NUROFEN Pro děti jahoda, perorální
suspenze 100 ml za 89 Kč.

Jediný krém na léčbu oparů s dvojím složením:
• zabraňuje množení viru
• pomáhá léčit zánět
• klinicky 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.*

131 Kč

115 Kč
• nosní sprej s 10 bylinnými extrakty
• okamžitě uleví od ucpaného nosu
• vhodný pro těhotné a kojící ženy

Léky k vnitřnímu užití. Obsahují ibuprofen.*

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

Coldrex Max Grip Citron

Paralen Grip chřipka a bolest

Paralen horký nápoj

10 sáčků

24 tablet

bez cukru
500 mg, 12 sáčků

Zdravotnický prostředek.*

177 Kč

149 Kč

135 Kč

109 Kč
• lék ve formě horkého nápoje,
který účinně uleví od příznaků chřipky
a silného nachlazení
• z výšená dávka paracetamolu
• s nižuje horečku, tlumí bolesti, uvolňuje
ucpaný nos
V akci také Coldrex Max Grip Lesní ovoce
10 sáčků za 149 Kč.
Léky k vnitřnímu užití.*

www.alphega-lekarna.cz

Účinná kombinace proti příznakům chřipky
a nachlazení, která pomáhá zbavit se:
• horečky
• ucpaného nosu
• bolesti hlavy
• bolesti v krku
V akci také Paralen Grip chřipka a kašel
24 tablet za 109 Kč.
Léky k vnitřnímu užití.*

80 Kč

65 Kč
• s citronovou příchutí
• snižuje horečku
• pomáhá při chřipce
• tlumí bolest
• nedráždí žaludek
Lék k vnitřnímu užití.*

Excipial U Lipolotio

Cannaderm Capillus seborea

NiQuitin Mini 4 mg

kožní emulze, 200 ml

šampon, 150 ml

20 pastilek

170 Kč

149 Kč

139 Kč

272 Kč

249 Kč

ká karta

Zákaznic

211 Kč

179 Kč

• léčivá emulze na suchou kůži
• léčí svrbivé projevy, vhodná i na
atopický ekzém
V akci také U Hydrolotio 200 ml za 95 Kč.

• šampon při Seboree
• péče o citlivou, suchou
a svědivou pokožku hlavy
• zmírňuje tvorbu šupin a zarudnutí
vlasové pokožky

• lisované pastilky s obsahem nikotinu
• potlačují fyzickou i psychickou touhu po cigaretě,
uleví od abstinenčních příznaků
• diskrétní a snadné používání
• ve dvou silách pro kuřáky různého stupně
závislosti

Léky k zevnímu použití. Obsahují ureu.*

Kosmetika.*

Lék k užití v ústní dutině. Obsahuje nikotin.*

TENA Lady EXTRA

XL-S Medical Direct

COREGA®

90 sáčků

fixační krém Original extra silný, 40 g

20 + 10 ks NAVÍC

VÝHO
D
BALE NÉ
NÍ!

105 Kč

1.499 Kč

172 Kč

165 Kč

999 Kč

• d íky trojí ochraně - proti protečení, vlhkosti
a zápachu nabízí pocit sucha a jistoty
V akci také TENA Lady Ultra Mini 28 + 14 ks
NAVÍC za 109 Kč.

• zhubněte až 3x více kg než jen
samotnou dietou
• váže tuky přijaté z potravy a snižuje
chuť k jídlu
V akci také XL-S Medical 180 tablet za 889 Kč.

Zdravotnický prostředek - inkontinence.*

Zdravotnický prostředek.*

89 Kč

85 Kč

ká karta

Zákaznic

• pevná fixace zubní náhrady po dobu až 12 hodin
• 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 89 Kč se ZK za 85 Kč a Corega BIO
tabs Antibakteriální tablety 30 ks za 89 Kč se ZK
za 85 Kč. Zdravotnické prostředky.*

Navštivte jednu z více než 250 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, Benešov u Prahy, Bílina, Blansko, Blatná, Borohrádek, Borovany, Brno, Brumov-Bylnice, 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 Jelení,
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, 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 Hrozenkov, Nový Jičín, Nymburk, Nýrsko,
Okříšky, Olomouc, Opava, Opočno, Osová Bitýška, Ostrava, 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, 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, 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. do 28. 2. 2017 nebo do vyprodání zásob či vydání dárků.

