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Akční nabídka platí od 1. 9. do 30. 9. 2022

•   pro dlouhodobou podporu imunitního systému
•   unikátní česká patentovaná ochrana ProteQuine®
•   šetrný k dětským zoubkům
V akci také Preventan Junior ovocný mix  
90 tablet za 349 Kč
Doplněk stravy. Vitamin C přispívá k normální funkci imunitního 
systému.* (1 tbl. = 3,88 Kč)

PREVENTAN JUNIOR
90 tablet

349 Kč

420 Kč

JUNIOR-ANGIN
24 pastilek

RAKYTNÍČEK 
multivitaminové želatinky s rakytníkem
70 ks 

• pastilky s jahodovou příchutí pro děti od 4 let
•  díky islandskému lišejníku ulevují od bolesti v krku
•  zklidňují podrážděné sliznice
•  působí antisepticky v ústní dutině
V akci také Junior-angin lízátka pro děti 8 ks  
za 159 Kč a Junior-angin sirup pro děti 100 ml 
za 199 Kč.
Zdravotnické prostředky. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.*

•  skvělá chuť díky obsahu ovocné šťávy
• vitaminy a rakytník na podporu imunity
• bez konzervantů
V akci také další druhy.
Doplněk stravy.* (1 žel. = 2,84 Kč)

169 Kč

194 Kč

199 Kč

249 Kč

S naší nabídkou šetří 
celá rodina.

496 Kč

399 Kč
•   nové vložky pro ženy se středním únikem moči 

s unikátní InstaDryTM zónou pro okamžitou  
absorpci

Pozorně si přečtěte informace na obalu. Zdravotnický prostředek.

•  uleví od bolesti hlavy, zad, kloubů  
i menstruační bolesti

• snižuje horečku a tlumí projevy zánětu
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofenum.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

TENA LADY SLIM 
EXTRA
10 ks

IBUPROFEN 
AUROVITAS
400 mg, 100 tablet

89 Kč

100 Kč

129 Kč

181 Kč



IBOLEX® 
20 tablet

• krystalicky čistý dexibuprofen
• nová generace léku proti bolesti
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje dexibuprofenum.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

109 Kč

132Kč

HERPESIN KRÉM
5 g

•  Herpesin krém se používá při léčbě oparu rtů  
a obličeje u dospělých i dětí

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.* 
Herpesin, krém je léčivý přípravek k zevnímu použití. 
Obsahuje účinnou látkou aciklovir. 

189 Kč

245 Kč

•  zkracuje trvání rýmy v průměru o 2 dny  
a působí protivirově

•  sprej pro děti od 6 let a dospělé
V akci také Nasivin® Sensitive pro děti, 0,25 mg/ml 
nosní sprej, roztok 10 ml za 99 Kč. 
Lék k nosnímu podání s léčivou látkou oxymetazolin-hydrochlorid. 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.*

NASIVIN® SENSITIVE 
0,5 mg/ml nosní sprej, roztok
10 ml

99 Kč

121 Kč

•  uvolní ucpaný nos během několika minut,  
účinek trvá až 12 hodin

• obsahuje extrakt z aloe a eukalyptol (cineol)
Lék k nosnímu podání s léčivou látkou oxymetazolin-hydrochlorid.
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.*

SINEX VICKS ALOE  
A EUKALYPTUS
0,5 mg/ml nosní sprej, roztok
15 ml

99 Kč

127 Kč

•  proti suchému dráždivému kašli
•  tablety s prodlouženým uvolňováním
•  vhodné pro děti od 12 let a dospělé
V akci také Sinecod 1,5 mg/ml sirup, 
200 ml za 179 Kč.
Léky k vnitřnímu užití. Obsahují butamirati citras. 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.*

SINECOD
50 mg tablety s prodlouženým 
uvolňováním, 10 tablet

•  osvědčený přípravek  
na vlhký kašel účinně  
rozpouští hlen  
a usnadňuje vykašlávání

•  sirup vhodný i pro děti
V akci také Ambrobene 20 tablet, 30 mg k užití u dětí 
od 5 let a dospělých za 59 Kč.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.* 
Ambrobene, sirup; Ambrobene, tablety jsou léčivé přípravky 
k vnitřnímu užití. Obsahují účinnou látku ambroxoli hydrochloridum.

•  snižuje horečku při akutních infekčních stavech, 
tlumí bolesti svalů a kloubů při chřipkových  
onemocněních

•  tlumí bolest hlavy, krční páteře a zad
•  snižuje svalové napětí
Lék k vnitřnímu užití.  
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci. 

AMBROBENE
15mg/5ml, sirup
100 ml

ATARALGIN 
50 tablet

99 Kč

119 Kč

179 Kč

219 Kč

HELICID 20 mg
14 tobolek

•  účinná pomoc při pálení žáhy, snižuje množství  
kyseliny, která se tvoří v žaludku

•  po poradě s lékařem mohou užívat i těhotné  
či kojící ženy

Helicid je lék k vnitřnímu užití. Obsahuje omeprazol 10 mg. 
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

139 Kč

169 Kč

189 Kč

248 Kč

Reklama na léčivý přípravek. Nosní sprej, roztok Olynth® HA 1 mg/ml a Olynth®

1 mg/ml obsahují xylometazolin-hydrochlorid. Jsou určeny k podání do nosu. 
Před použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci. CZ-OL-2200050

Chytrá volba
při rýmě

79 Kč

96 Kč 99 Kč

127 Kč



MAGNESII LACTICI
100 tablet

• léčba hypomagnezémie
• podpůrná léčba při kardiovaskulárních onemocněních
• vhodný u pacientů s diabetes mellitus
Lék s účinnou látkou magnesii lactas dihydricus k vnitřnímu užití. 
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

129 Kč

158 Kč

ASCORVITA MAX
30 tablet

159 Kč

199 Kč

Podpořte svou imunitu včas  
•  obsahuje 1000 mg vitaminu C s postupným  

uvolňováním 
• 2000 IU vitaminu D3
• 10 mg zinku
Doplněk stravy.* (1 tbl. = 5,30 Kč)

NATUREVIA® 
MEGA BRUSINKY 
60 kapslí

 Extrakt CranMax® 
se zlatobýlem
• postupné uvolňování
• dlouhodobě i AKUTně
• prémiová kvalita - maximální síla v jedné kapsli
V akci také NatureVia® Mega brusinky Akut 
15 kapslí za 199 Kč.
Doplněk stravy.* (1 kaps. = 6,65 Kč / 13,27 Kč)

VIGANTOLVIT D3 
2000 I.U
60 tobolek

BETAGLUKAN IMU+
200 mg, 60 tobolek

MAGNE B6® FORTE
50 tablet

•  kvasničný betaglukan s vitaminy na podporu 
imunity

• čistota betaglukanu minimálně 80%
• vhodný k dlouhodobému užívání
Doplněk stravy.* (1 tob. = 4,98 Kč)

• osvědčená kombinace hořčíku a vitaminu B6
•  efektivní doplnění hořčíku na podporu psychiky, 

nervů a energie
Magne B6 Forte obsahuje citrát hořčíku pro účinné doplnění hořčíku. 
Hořčík a vitamín B6 přispívají k normální činnosti nervové soustavy  
a psychiky a k normálnímu energetickému metabolismu. 
Doplněk stravy.* (1 tbl. = 3,38 Kč)

169 Kč

191 Kč

299 Kč

398 Kč

169 Kč

209 Kč

•  extrakt z kopřivy přispívá ke správné funkci ledvin  
a vylučování vody z těla

•  extrakt z hořkého pomeranče a černého pepře 
napomáhají ke kontrole hmotnosti, s obsahem 
minerálů

Doplněk stravy.* (1 kaps. = 4,48 Kč)

FORFEMINA SLIM
60 kapslí

269 Kč

331 Kč

•  vysoká dávka zinku pro podporu imunitního 
systému

•  přispívá k udržení normálního stavu vlasů, nehtů, 
pokožky i kostí

Doplněk stravy.* (1 tab. = 1,77 Kč)

ZINEK FORTE
25 mg, 90 tablet

•  vitamin D pro zdravý imunitní systém
•  vhodný pro těhotné i kojící ženy
•  udělejte pro svou obranyschopnost víc
V akci také VIGANTOLVIT Osteo 30 tablet  
za 179 Kč.
Doplněk stravy.* (1 tob. = 2,82 Kč, 1 tab. = 5,97 Kč)

159 Kč

176 Kč

MARŤÁNCI GUMMY 
PODZIM - ZIMA
50 želatinových tablet

•  multivitaminy pro děti s rakytníkem, vitaminem C, 
D3 a zinkem pro podporu imunity

•  oblíbení želatinoví Marťánci s ovocnými  
příchutěmi a rakytníkem

Doplněk stravy.* (1 tab. = 3,38 Kč)

169 Kč

185 Kč

VÝHODNÉ BALENÍ

399 Kč

439 Kč



*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.cz. Tato nabídka platí od 1. 9.  do 30. 9. 2022 včetně nebo do vyprodání zásob či vydání dárků.

•  léčivý přípravek k posílení zubní  
skloviny a ochraně před zubním kazem

•  vhodný i na citlivé zuby
Léčivo k použití v dutině ústní. Obsahuje směs fluoridů 
- aminfluorida mixta a fluorid sodný. Před použitím si 
pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

ELMEX GELÉE
dentální gel, 25 g

SYSTANE ULTRA 
Zvlhčující oční kapky, 10 ml

CANNADERM 
MENTHOLKA 
konopné mazání
200 ml

•  kapky poskytují rychlou úlevu suchým, unaveným 
a podrážděným očím

• vhodné i pro uživatele kontaktních čoček
V akci také ostatní produkty Systane®.
Zdravotnický prostředek. Informace vycházejí z Návodu k použití, 
před použitím si jej pozorně přečtěte.*

•  chladivá úleva od bolesti  
zad, svalů i kloubů

• originální mazání s konopím  
a jedlí sibiřskou
V akci všechna mazání a náplasti značek 
Mentholka a Thermolka za zvýhodněné ceny.
Konopná péče.

209 Kč

239 Kč

229 Kč

287 Kč

Pro váš zdravý a posilující spánek
•  extra silná bylinná směs1 tradičně užívaná  

pro lepší komfort usínání
• oblíbený doplněk stravy na spaní
1kozlík, chmel, mučenka, meduňka. Doplněk stravy. (1 tab. = 7,95 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.

BARNY´S HYPNOX® 
FORTE
20 tablet

TASECTAN DUO
12 tablet

159 Kč

194 Kč 159 Kč

191 Kč

•  lék obsahující rostlinné extrakty se zklidňujícím  
a uvolňujícím účinkem

•  navozuje vnitřní klid, zbavuje pocitů strachu, 
obnovuje psychickou rovnováhu

Lék k vniřnímu užití. Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou 
informaci.* 

•  lék k urychlení hojení a obnovy pokožky na 
neinfikované drobné rány u pacientů s atopickou 
dermatitidou

Lék na vnější použití.  Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou 
informaci a poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.*

PERSEN®
40 tobolek

INFADOLAN®
1600 IU/g + 300 IU/g mast, 100 g

149 Kč

185 Kč

139 Kč

192 Kč

249 Kč

289 Kč

Seznam lékáren naleznete na
www.alphega.cz

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.


