Akční nabídka platí od 1. 10. do 31. 10. 2021

Starejte se o své oči

Exkluzivně ve vybraných Alphega lékárnách
Objednejte se i vy na screeningové měření
syndromu suchého oka.
• Diagnostický test trvá 5 až 15 minut
• Konzultace výsledků s lékárníkem
• Doporučení vhodných očních kapek přímo pro vás
Preventivní screeningové měření syndromu suchého oka probíhá ve vybraných Alphega lékárnách. Na měření je nutné se předem objednat. Měření syndromu
suchého oka je screeningovou metodou, která nestanovuje diagnózu ani nenahrazuje lékařské vyšetření.

Kde právě měříme?
Zjistíte na
COLAFIT

www.sucheoci-alphega.cz

Expert na bolest
s klinicky prokázaným
účinkem v různých
lékových formách.
Stačí si vybrat.

60 kostiček

OLFEN NEO FORTE

148 Kč

20 mg/g gel, 100 g

119 Kč

Voltaren Rapid 25 mg/g, 20 tbl.

425 Kč

282 Kč

308 Kč

349 Kč

229 Kč

249 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

Voltaren Emulgel 10 mg/g gel, 150 g
V akci také Voltaren 140 mg léčivá náplast, 5 ks za 299 Kč.
Pozorně si přečtěte příbalovou informaci. O správném použití se
poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Voltaren Emulgel 10 mg/g
gel je lék k vnějšímu použití. Obsahuje diclofenacum diethylaminum.
Voltaren Rapid 25 mg měkké tobolky je lék k vnitřnímu užití. Obsahuje
diclofenacum kalicum. Voltaren 140 mg léčivá náplast je lék k vnějšímu
použití. Obsahuje diclofenacum natricum.
PM-CZ-VOLT-21-00002

Doplněk stravy.* (1 kost. = 5,82 Kč)

HYAL-DROP

PREVENTAN® CLASIC

oční kapky, 10 ml

90 tablet + dezinfekční gel NAVÍC

• při intenzivní, náhle vzniklé bolesti zad,
svalů a kloubů
V akci také Olfen, gel za 155 Kč.

Olfen Neo Forte obsahuje diclofenacum diethylaminum.
Olfen obsahuje diclofenacum natricum.
Léčivé přípravky k zevnímu použití. Nepoužívejte souběžně.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

TEREZIA HLÍVA
ÚSTŘIČNÁ

s rakytníkovým olejem
60 + 60 kapslí NAVÍC

VÝHO
D
BALE NÉ
NÍ

VÝHO
D
BALE NÉ
NÍ

489 Kč

389 Kč

209 Kč

179 Kč
• účinná pomoc pro podrážděné a unavené oči
• použitelnost 6 měsíců po otevření
• bez konzervantů, vhodný i pro velmi citlivé oči
Zdravotnický prostředek. Před použitím si pozorně přečtěte
příbalovou informaci.*

• pro dlouhodobou podporu imunity
• patentovaná látka ProteQuine® a vitamin C pro
normální funkci imunity
• český originál s unikátním složením
• balení na 3 měsíce
• navíc kvalitní dezinfekční gel, zabíjí 99,9 %
bakterií a virů
V akci také další přípravky Preventan®.
Doplněk stravy.* (1 tab. = 4,32 Kč)

409 Kč

389 Kč
• nejsilnější hlíva na trhu1 od českého výrobce
• rakytník podporuje imunitu
• bez příměsí a konzervačních látek
V akci také TEREZIA Hlíva ústřičná s rakytníkovým olejem 100 + 100 kapslí za 589 Kč.

Nejvyšší obsah deklarovaných betaglukanů. Dle průzkumu z lékáren, červen 2021. Doplňky stravy.* (1 kaps. = 3,24 Kč / 2,95 Kč)
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www.alphega-lekarna.cz

NASIVIN® SENSITIVE

SINEX VICKS ALOE
A EUKALYPTUS

0,5 mg/ml nosní sprej, roztok
10 ml

0,5 mg/ml nosní sprej, roztok
15 ml

116 Kč

95 Kč

129 Kč
180 Kč

139 Kč

• účinek se může
projevit do 25 sekund po podání
• působí protivirově
• sprej pro děti od 6 let a dospělé
V akci také Nasivin® Sensitive pro děti
0,25 mg/ml nosní sprej, roztok za 95 Kč.

99 Kč

118 Kč
120 Kč

89 Kč

• uvolní ucpaný nos během několika minut
• účinek trvá až na 12 hodin
• obsahuje extrakt z aloe vera a eukalyptol

Léky k nosnímu podání s léčivou látkou oxymetazolin-hydrochlorid.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

PROSPAN

95 Kč
Lék k nosnímu podání s léčivou látkou oxymetazolin-hydrochlorid.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

STOPTUSSIN

ROBITUSSIN
ANTITUSSICUM
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sirup, 100 ml

kapky, 50 ml

na suchý dráždivý kašel
sirup, 100 ml
200 Kč

159 Kč
179 Kč

139 Kč

175 Kč

139 Kč

PROTI suchému kašli
• efektivní úleva od suchého
dráždivého kašle
• bez cukru, pro děti
od 6 let a dospělé
V akci také Robitussin Expectorans na odkašlávání,
sirup 100 ml za 159 Kč a Robitussin Junior na
suchý dráždivý kašel sirup 100 ml za 159 Kč.

• r ostlinný léčivý přípravek
• uvolňuje hleny v dýchacích cestách
• usnadňuje vykašlávání a ulevuje od kašle
• přípravek je možné užívat od narození

• správná volba proti
kašli díky 2 účinným látkám
• tlumí suchý dráždivý kašel
a usnadňuje vykašlávání
V akci také Stoptussin sirup, 180 ml za 139 Kč.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*
Stoptussin, perorální kapky, roztok; Stoptussin sirup jsou
léčivé přípravky k vnitřnímu užití.

Robitussin Antitussicum na suchý dráždivý kašel 7,50 mg/5 ml
sirup a Robitussin Junior na suchý dráždivý kašel 3,75 mg/5 ml
sirup (oba dextrometorfan) a Robitussin Expectorans na odkašlávání 100 mg/5ml sirup (guaifenesin) jsou léky k vnitřnímu užití.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

NEO-ANGIN®
BEZ CUKRU

STREPFEN SPREJ
MED A CITRON

SEPTABENE
CITRON A BEZOVÝ KVĚT

Prospan 7mg/ml Sirup je léčivý přípravek k perorálnímu užití.
Obsahuje účinnou látku Hederae helicis folii extractum siccum.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

24 pastilek

187 Kč

149 Kč
•u
 levuje od bolesti a škrábání v krku, dezinfikuje
ústní dutinu, potlačuje zánět
• p ro dospělé a děti od 6 let
V akci také Neo-angin® třešeň nebo Neo-angin®
šalvěj 24 pastilek za 149 Kč.

NEO-ANGIN® BEZ CUKRU 1,2 mg/0,6 mg/5,72 mg pastilky,
NEO-ANGIN® TŘEŠEŇ 1,2mg/0,6mg/5,9mg pastilky a NEO-ANGIN®
ŠALVĚJ 1,2 mg/0,6 mg/5,9 mg pastilky jsou léky k místnímu užití
v ústech a krku. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.*

orální sprej, roztok, 15 ml

232 Kč

179 Kč
• poskytuje rychlou úlevu od bolesti, otoku
a zánětu v krku
• pomáhá při potížích s polykáním
• účinkuje už po 5 minutách až na 6 hodin
• rychlá aplikace
V akci také další druhy.
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje flurbiprofen.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

3 mg/1 mg, 16 pastilek

159 Kč

129 Kč
• trojí účinek: protizánětlivý, analgetický
a antiseptický
• snižuje bolest, zarudnutí a otok v krku
V akci také Septabene 3 mg/1 mg, 16 pastilek
s eukalyptovou příchutí za 129 Kč a Septabene,
orální sprej 30 ml za 145 Kč.
Léky k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

CETALGEN

20 tablet

NUROFEN
PRO DĚTI 4%

COLDREX TABLETY

24 tablet

pomeranč, 100 ml

235 Kč

149 Kč
158 Kč

129 Kč
• t lumí bolest hlavy, zad, zubů
i menstruační bolesti
• rychlá úleva, silný účinek po dobu až 9 hodin
Lék k vnitřnímu užití.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

ACC® LONG

600 mg, 10 šumivých tablet

167 Kč

• rychlá a učinná úleva
od horečky a bolesti
• proti horečce začíná účinkovat už po 15 minutách
a působí až 8 hodin
• pomáhá snížit horečku a bolest u dětí od 6 let
• pomerančová příchuť
V akci také NUROFEN Pro děti 4% jahoda
100 ml za 149 Kč.
Léky k vnitřnímu užití. Obsahují ibuprofen.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

Nezapomeňte
na prevenci!

147 Kč

135 Kč
• odstraňuje příznaky chřipky a nachlazení
• díky paracetamolu snižuje horečku, odstraňuje
bolest hlavy, bolest v krku
• s přídavkem léčivých látek na uvolnění
ucpaného nosu a odkašlávání
V akci také Coldrex MAXGrip Citron nebo Coldrex
MAXGrip Lesní ovoce 10 sáčků za 159 Kč.
Léky k vnitřnímu užití. Před použitím si pozorně přečtěte
příbalovou informaci.*

IBALGIN 400

48 tablet

Preventivně
1 tuba týdně

119 Kč
222 Kč

189 Kč
• léčí vlhký kašel
• má rychlý nástup účinku od 1. dne
• rozpouští hlen a usnadňuje vykašlávání
• má navíc antioxidační účinek

Léčivý přípravek s účinnou látkou acetylcystein.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

VIRUPROTECT STADA

sprej, 7 ml

97 Kč

79 Kč

705 Kč

599 Kč
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Oscillococcinum® je
homeopatický léčivý přípravek k vnitřnímu užití, užívaný tradičně
v homeopatii K PREVENCI A LÉČBĚ CHŘIPKOVÝCH STAVŮ.
Obsahuje Anas barbariae, hepatis et cordis extractum 200 K.

HERBA-C RAPID

30 tablet

• s protizánětlivým účinkem
• pomáhá při bolesti hlavy, zubů, zad, svalů,
kloubů a menstruační bolesti
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofenum.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

BARNY´S ULTRA-C
IMUNO COMPLEX

30 kapslí

220 Kč

189 Kč
• při akutním riziku infekce a při prvních
známkách nachlazení
• chrání proti virům způsobujícím nachlazení
• pro dospělé a děti od 4 let
Zdravotnický prostředek. Pečlivě čtěte návod na použití.*

192 Kč

169 Kč

149 Kč

129 Kč
• akutní podpora imunitního systému
díky vitaminu C a zinku
• s extrakty z echinacey, černého bezu, pelargonie
a kurkumy pro podporu dýchacích cest
Doplněk stravy.* (1 tab. = 4,30 Kč)

Silná 4 pro vaši imunitu!1
• komplex vitaminů C a D3 v bioaktivní formě
a organicky vázaných minerálů zinku a selenu
• pro každodenní podporu imunitního systému
obsahuje vitaminy C a D3, selen a zinek.
Doplněk stravy.* (1 kaps. = 5,63 Kč)

1

FORLAX

20 sáčků

HYLAK FORTE

1

perorální roztok, 100 ml

hodina

ÚČINKUJE
DO 1 HODINY*
187 Kč

149 Kč
187 Kč

149 Kč

169 Kč

129 Kč

Rychlá úleva
od průjmu

• obnovuje přirozenou činnost střev
• pro dospělé a děti od 8 let
• vhodné pro těhotné i kojící ženy

Léčivý přípravek pro vnitřní užití. Účinná látka Macrogolum 4000.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*
FLX-CZ-000142

LINEX® COMPLEX

14 tobolek

*Při užití jednorázové dávky 4 mg. Reklama na léčivý přípravek. Tvrdé tobolky Imodium® a tablety
dispergovatelné v ústech Imodium® Rapid 2mg obsahují loperamid-hydrochlorid a jsou k perorálnímu
podání. Před užitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci. CZ-IM-2100057

HEMAGEL PROCTO

10 čípků

215 Kč

169 Kč
• komplexní péče o vaše zažívání
• vhodný pro dospělé, děti i kojence

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*
Hylak forte je léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

APO-LACTOBACILLUS
ATB

15 + 5 kapslí NAVÍC

CH EX
NÁ

CH EX
NÁ

LÉKÁR

PROSTAMOL UNO

90 měkkých tobolek

GA

URINAL AKUT

10 tablet

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

ZIVNĚ
LU

ALPHEG

Obsahuje bakterie Lactobacillus rhamnosus GG + vitaminy B1, B2,
B6 a zinek. Doplněk stravy.* (1 tob. = 12,79 Kč)

139 Kč

UZIVNĚ
KL

V

Vyvážená kombinace probiotik, vitaminů B a zinku:
• 1 0 miliard prospěšných bakterií pro střevní
rovnováhu
• z inek a vitamin B6 pro podporu imunity
• v itamin B2 a B6 pro více energie

• čípky podporují hojení akutních i chronických ran
sliznice konečníku
• zmírňují krvácení, pálení, svědění a odstraňují
bolest u hemoroidů, fisur a také po Barronově
ligatuře
• zavádí se pouze 1 čípek denně

179 Kč

LPHE

179 Kč

209 Kč

VA

205 Kč

ÉKÁR
AL

261 Kč

VÝHO
D
BALE NÉ
NÍ

• komplexní probiotika s prebiotiky doplněná
o 100 mg brusinkového extraktu
• obsahuje 10 kmenů a 12 miliard bakterií v kapsli
• stačí 1 kapsle denně
Doplněk stravy.* (1 kaps. = 6,95 Kč)

TENA LADY SLIM
ULTRA MINI

1 + 50 % NAVÍC

265 Kč

219 Kč
• kombinace kanadských brusinek a vitaminu D
• s e zlatobýlem obecným pro podporu zdraví
močových cest
• akutní péče
V akci také Urinal D-manosa FORTE 10 sáčků
za 249 Kč.
Doplňky stravy.* (1 tab. = 21,90 Kč, 1 sáč. = 24,90 Kč)

758 Kč

649 Kč
• t radiční rostlinný lék na problémy s močením
způsobené zbytnělou prostatou
• nenarušuje sexuální funkce
• 1 tobolka denně

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.*

VÝHO
D
BALE NÉ
NÍ

125 Kč
• inkontinenční vložky pro ženy s velmi lehkým
únikem moči
V akci také TENA Lady Slim Ultra Mini PROMO
za 149 Kč.
Zdravotnické prostředky. Pečlivě čtěte informace na obalu.*

DETRITIN 2000 IU
VITAMIN D3

60 tablet

MAXIMAG HOŘČÍK

375 mg + vitamin B6
50 tobolek

DR.THEISS SCHWEDEN
BITTER

250 ml

145 Kč
191 Kč

115 Kč

149 Kč
• p omáhá udržovat funkci imunitního systému
• p řispívá k udržení normálního stavu kostí
a normálních svalových funkcí
V akci také další druhy.
Doplněk stravy.* (1 tab. = 2,48 Kč)

BARNY'S SIOUX

600 g

• obsahuje doporučenou denní dávka hořčíku
375 mg a vitaminu B6 v 1 tabletě
• hořčík přispívá ke zmírnění únavy a vyčerpání
V akci také další druhy.

298 Kč

219 Kč
• originální receptura od DR.THEISS
• unikátní směs 13 bylin pro podporu trávení
a správnou činnost střev
• vyrobeno v Německu
V akci také Dr.Theiss Schweden Bitter 500 ml za 399 Kč.

Doplněk stravy.* (1 tob. = 2,30 Kč)

Doplňky stravy.* (100 ml = 87,60 Kč / 79,80 Kč)

SIDERAL® FORTE

AVILUT® GINKGO
RECORDATI

30 tobolek

90 kapslí
699 Kč

629 Kč

609 Kč

540 Kč

429 Kč

rta
ická ka

Zákazn

Koňská síla pro vaše klouby v balení na 6 měsíců!
• MSM Lignisul®
• značkové kolageny
• vitamin C - NUTRA-C™ 1
• vhodný pro všechny věkové kategorie
1
vitamin C pro podporu tvorby kolagenu a správnou činnost kloubních
chrupavek a kostí. Doplněk stravy v prášku.*
(100 g = 104,83 Kč, se ZK 101,50 Kč)

TEREZIA ČERNÝ
ČESNEK

421 Kč

379 Kč
• vysoký obsah železa 30 mg
• nedráždí trávící trakt
• lehce vstřebatelné
• obsahuje vitamin C
Doplněk stravy.* (1 tob. = 3,79 Kč)

B17 APRICARC

s meruňkovým olejem, 60 kapslí

60 kapslí

• komplexní řešení na suché, unavené
a podrážděné oči
• obsahuje ginkgo bilobu, rutin, aescin, vitamin E,
lutein, zeaxanthin, měd’ a zinek, který přispívá
k udržení normálního stavu zraku
V akci také další druhy.
Doplněk stravy.* (1 kaps. = 4,77 Kč)

MÖLLER'S ŽELÉ
RYBIČKY

45 ks

308 Kč

279 Kč

399 Kč
409 Kč

349 Kč
• č esnek pomáhá regulovat hladinu cholesterolu
a podporuje imunitu
• b ez zápachu a palčivé chuti
Doplněk stravy.* (1 kaps. = 5,82 Kč)

339 Kč
• 4 účinné složky v 1 kapsli
• obsahuje meruňková jádra s vitaminem B17
• hlíva pochází z českých pěstíren
• reishi a rakytník podporují imunitu
V akci také B17 APRICARC s meruňkovým olejem
180 kapslí za 829 Kč.
Doplňky stravy. (1 kaps. = 5,65 Kč / 4,61 Kč)

• omega 3 mastné kyseliny: EPA a DHA
• DHA přispívá k udržení normální činnosti mozku
a normálního stavu zraku1
• ovocná příchuť
V akci také další druhy.

Imunita: Vitamin D přispívá k normální funkci imunitního systému a
k udržení normálního stavu kostí a zubů. Srdce: EPA a DHA přispívají
k normální činnosti srdce. Mozek: DHA přispívá k udržení normální
činnosti mozku. Příznivého účinku se dosáhne při příjmu 250 mg DHA
denně/EPA a DHA denně. Doplněk stravy.* (1 ks = 6,20 Kč)

1

TĚHOTENSKÝ TEST
LIFE LIGHT

BEPANTHEN
SENSIDERM KRÉM

HERBADENT
České bylinné přípravky
šetrně pečující o vaše ústa.

2 ks

20 g

K nákupu bylinné zubní
pasty HERBADENT
získáte zubní kartáček
s ultrajemnými vlákny
NAVÍC*
obsah
100 g

165 Kč

145 Kč

39 Kč

29 Kč
• rychlý a vysoce spolehlivý těhotenský test
• balení obsahuje 2 ks testu
• vysoká citlivost 10mlU/ml
V akci také Těhotenský test PREGNANT 10 2 ks
za 29 Kč.

139 Kč

Zdravotnické prostředky IVD. Před použitím si pozorně přečtěte
příbalovou informaci.*

165 Kč

*zubní kartáček za 0,01 Kč

inzerce.indd 1

URGO FILMOGEL AFTY

6 ml

19.08.2021 15:25:27

Pro léky na eRecept
jděte s jistotou

Úleva od svědění do 30 minut:
• ulevuje od příznaků ekzému
• rychle a účinně pomáhá při alergických kožních
reakcích
• ulevuje od podrážděné a zarudlé pokožky
i po nošení roušky
• vhodný pro děti od narození, těhotné i kojící ženy
V akci také Bepanthen Sensiderm krém 50 g za 289 Kč.

Pečlivě čtěte návod k použití. Bepanthen Sensiderm krém je zdravotnický
prostředek na léčbu příznaků ekzému.* LMR-CH-20210517-15

LEROS VOŇAVÁ ZIMA

dárkový box 9x 5 ks

Vytvořte si on-line rezervaci do
nejbližší Alphega lékárny

270 Kč

239 Kč

Až budou léky připraveny
k vyzvednutí, přijde vám SMS
a e-mail

www.erecept-alphega.cz
189 Kč
• účinná úleva od bolesti
• zlepšení hojení aft a drobných poranění
v dutině ústní
• chrání i během jídla
V akci také URGO Filmogel na opary 3 ml za 279 Kč.
Zdravotnické prostředky.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

V Alphega lékárnách
jste na správném
místě
• Poskytujeme individuální
poradenství
• Nabízíme nadstandardní
služby
• Přinášíme oblíbené produkty
za akční ceny
PŘIJĎTE SE K NÁM PORADIT.
POMŮŽEME VÁM S PÉČÍ O ZDRAVÍ.

Více než

300

Alphega lékáren
v ČR

159 Kč
• výběr bylinných čajů
V akci také LEROS Adventní kalendář 2021, 24 ks za
89 Kč a Leros Meduplné spojení bylinný čaj 2x 20 ks
+ med 200 g za 175 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, 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, 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, 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, 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, Sušice, Staňkov, Svitavy, Šluknov, Šternberk, Štěpánov, Štíty,
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, Zašová, Zbraslavice, Zdice, Žďár nad Sázavou, Zlín,
Znojmo, Zruč nad Sázavou, Zubří, Žamberk, Židlochovice, Žulová.

Seznam lékáren naleznete na

www.alphega-lekarna.cz

Jsme tady pro vás již od roku 2008.
www.alphega-lekarna.cz

*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.
ZK - zákaznická karta. Aktuální seznam lékáren na www.alphega-lekarna.cz. Tato nabídka platí od 1. 10. do 31. 10. 2021 včetně nebo do vyprodání zásob či vydání dárků.

