Májová
nabídka Alphega
lékárny
1. – 31. 5. 2016*
Voltaren Forte

Zovirax Duo

Driclor

100 g

krém na opary, 2 g

roll-on, 20 ml

261 Kč

209 Kč
309 Kč

249 Kč

Krém na léčbu oparu s dvojím složením:
• zabraňuje množení viru
• pomáhá léčit zánět
• klinicky prokázaně pomáhá zastavit vznik
puchýřků

• analgetikum ve formě gelu s účinkem
na 12 hodin
• tlumí bolest zad, svalů a kloubů
• stačí aplikovat pouze 2x denně
• snadno otevíratelný uzávěr

Zovirax Duo 50 mg/g + 10 mg/g krém je lék k vnějšímu užití.
Obsahuje aciklovirum a hydrocortisonum.

V akci také ZoviConceal náplasti na opary
6 kusů za 119 Kč. Lék k vnějšímu užití.*

Obsahuje diclofenacum diethylaminum. Lék na vnější použití.*

237 Kč

199 Kč
• čirý kuličkový antiperspirant
• pomáhá snižovat nadměrné pocení
• vhodný na podpaží, ruce i chodidla
Kosmetický přípravek.*

Rosalgin

GS Betakaroten FORTE s měsíčkem

Neoseptolete Duo

10 sáčků

80 + 40 kapslí ZDARMA

med a citron, 18 pastilek

VÝHO
D
BALE NÉ
NÍ
219 Kč

266 Kč

225 Kč
• rychlá úleva při gynekologických potížích
• působí proti bolesti, svědění, pálení
• potlačuje bakterie a kvasinky, snižuje
množství výtoku
Lék s účinnou látkou benzydamin hydrochlorid.
K intimním oplachům a výplachům.*
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179 Kč

135 Kč

109 Kč

• silná dávka beta-karotenu pro krásné opálení
• jedinečná kombinace beta-karotenu, měsíčku
lékařského, biotinu a zinku
• měsíček lékařský blahodárně působí na pokožku
a napomáhá k jejímu zklidnění po opalování
V akci také GS Betakaroten s měsíčkem
90 + 45 kapslí za 139 Kč.

• pastilky proti bolesti v krku
• Duo efekt odstraňuje zdroje zánětu
a tlumí bolest v krku
• výběr ze dvou oblíbených příchutí, bez cukru
V akci také Neoseptolete Duo menthol 18 pastilek
za 109 Kč.

Doplňky stravy.*

Léky k vnitřnímu užití.*

Ladival pro děti
sprej SPF 30, 200 ml
397 Kč

319 Kč

+D
nafuk ÁREK
!
ovací
bal
on

Daylong kids

Panthenol forte

SPF 30, 200 ml

sprej 10%, Ice Effect
150 ml

579 Kč

449 Kč
160 Kč

135 Kč

• vysoká ochrana před sluncem UVA+UVB+IRA
• pro citlivou dětskou pokožku
• k nákupu jeden nafukovací balon zdarma
V akci také Ladival sprej SPF 50 200 ml za 339 Kč.

• vysoká ochrana před
UVA a UVB zářením
• extrémně odolné vůči sladké
a slané vodě
• bez parfému a bez
přídavných konzervačních látek
• ošetřuje a hydratuje dětskou kůži s dexpanthenolem, glycerinem, vitaminem E a Aloe vera
V akci také další produkty Daylong.

• řada s vysokým obsahem
D-Panthenolu a účinných
látek pro maximální
regeneraci a hydrataci
pokožky vystavené slunci
V akci také Panthenol forte 9% tělové mléko
s rakytníkem 230 ml za 135 Kč.

Opalovací kosmetika.*

Opalovací kosmetika.*

Kosmetické přípravky.*

Exoderil®

Scholl

Bepanthen Plus

krém, 15 g

kúra na nehtovou mykózu
3,8 ml

30 g

119 Kč

99 Kč

358 Kč

299 Kč

• lék s trojím účinkem: proti plísni, bakteriální
infekci a zánětu
• a plikace 1x denně, při plísňové infekci nehtů
2x denně

• účinně působí proti nehtové mykóze
• pomáhá chránit před rozšířením infekce
na další nehty

Lék s účinnou látkou naftifini hydrochloridum. K vnějšímu užití.*

Zdravotnický přípravek. K vnějšímu užití.*

TENA Lady Extra

Forfemina

10 ks

30 kapslí
245 Kč

189 Kč

86 Kč

59 Kč

ZNÁT
E
Z TV!

159 Kč

129 Kč

• dvojí účinek: DEZINFIKUJE A HOJÍ
• vhodný i pro děti
• podporuje hojení drobných povrchových
poranění kůže s rizikem infekce – odřeniny,
škrábnutí, záděry
Obsahuje léčivou látku dexpanthenolum a dezinfekční látku
chlorhexidini dihydrochloridum. Lék k vnějšímu použití.
L.CZ:MKT.CC.07.2015.0393*

APO-Brusinky Strong
30 kapslí
207 Kč

159 Kč

• v ložky pro středně velký únik moči
• p rodloužená délka a výrazné anatomické
tvarování
• systém kontroly zápachu
V akci také TENA Men Protective Shield
14 ks za 69 Kč.

NATEKLÉ PRSTY? OTEKLÉ NOHY?
• pomáhá při odstraňování přebytečné vody
z těla
• brání vzniku otoků dolních končetin
• přispívá ke zdraví vylučovacího systému
• obsahuje extrakt z klikvy velkoplodé, kopřivy
a zinek

Extrakt z celých plodů brusinek
• kanadský extrakt CranRichPAC™ o velmi
vysoké koncentraci 36:1
• v 1 kapsli 500 mg brusinkového extraktu
s vysokou minimální hodnotou 40 mg PACEu.Pharm.
• stačí 1 kapsle denně

Zdravotnické prostředky - inkontinence.*

Doplněk stravy.*

Doplněk stravy.*

ALERGIE: máte ji pod kontrolou? Vaše lékárna je tady

Analergin

Hylak forte

Vibovit želé

30 tablet

100 ml

více druhů, 50 bonbónů

100 Kč

79 Kč

160 Kč

129 Kč

• přípravek proti alergiím
• ke zmírnění nosních a očních příznaků sezónní
a celoroční alergické rýmy
• ke zmírnění příznaků chronické kopřivky
nejasného původu

• obnovuje přirozené prostředí ve střevě, čímž
přispívá k rychlé úpravě narušené mikrobiální
rovnováhy

Lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou cetirizin.*

Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.*

Ibalgin 400
36 tablet

69 Kč

175 Kč

139 Kč
• želé bonbóny Vibovit s ovocnou příchutí
• s vitaminy a minerálními látkami
• Vibovit Abeceda/Aqua/DINO jelly/Safari/ZOO
Doplňky stravy.*

Ataralgin

Magnesii lactici

20 tablet

0,5 tbl. Medicamenta, 100 tablet

55 Kč
124 Kč

75 Kč

59 Kč

99 Kč

Účinné analgetikum:
• s protizánětlivým účinkem
• p omáhá při bolesti hlavy, zubů, zad, svalů,
kloubů a menstruační bolesti
• snižuje horečku
• pro dospělé a dospívající od 12 let
V akci také Ibalgin 400 100 tablet za 115 Kč.

• tlumí bolest hlavy a krční páteře
• snižuje svalové napětí
• snižuje emoční a psychické napětí

Obsahuje ibuprofenum. Lék k vnitřnímu užití.*

Lék k vnitřnímu užití.*

Lék s účinnou látkou dihydrát magnesium-laktátu.*

PERSEN® FORTE

Flavobion

Biopron Forte®

20 tvrdých tobolek

70 mg, 50 tablet

30 tobolek

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

249 Kč

219 Kč
149 Kč

129 Kč
• léčivý přípravek rostlinného původu k terapii
mírných psychických poruch
• p říznivě působí při mírných poruchách usínání
a spánku
V akci také PERSEN® FORTE 40 tvrdých tobolek
za 199 Kč. Léky k vnitřnímu užití.*

226 Kč

179 Kč
• při chronickém zánětu jater
• u poškození jater vlivem alkoholu, jedovatých
látek a některých léků
• při otravách houbami
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Léčivý přípravek k vnitřnímu
užití. Obsahuje silymarinum.*
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• unikátní kombinace probiotických bakterií
a probiotických kvasinek doplněná o prebiotika
• obsahuje Saccharomyces boulardii
• vhodný pro dospělé a děti od 6. měsíce věku
Doplněk stravy.*

VICHY DEO Stress Resist

Novosil gel SWISS

50 ml

50 ml

OCUTEIN® BRILLANT Lutein 25 mg
60 tobolek + oční kapky 15 ml ZDARMA

VÝHO
D
BALE NÉ
NÍ!

305 Kč

239 Kč

455 Kč

148 Kč

135 Kč
• p ůsobí nepřetržitě až 72 hodin i v období
zvýšené stresové zátěže
• p atentovaná aktivní látka Perpicalm ovlivňuje
přívod tepla do podpaží a reguluje proces
pocení
V akci také VICHY DEO roll-on na citlivou
pokožku 50 ml za 239 Kč. Kosmetika.*

• rychlá a účinná úleva od svědění
podrážděné pokožky
• užití po bodnutí hmyzem, při kopřivce,
po spálení sluncem
• udržuje pokožku mikrobiálně čistou
• přináší dlouhotrvající chladivý účinek

409 Kč
• extra velké množství luteinu - 25 mg
• přispívá k udržení kvalitního zraku1
• vyživuje unavené oči²
¹vitamin A, ²zinek. Doplněk stravy.*

Kosmetika.*

V akci také OCUTEIN® SENSITIVE oční kapky
15 ml za 99 Kč. Zdravotnický prostředek.*

Idelyn Beliema Effect

Degasin

TEREZIA Rakytníkový olej

vaginální tablety, 10 ks

32 tobolek

30 tobolek

NOVI
NKA!

240 Kč

269 Kč

149 Kč

239 Kč
• NOVINKA v péči o intimní zdraví
• vaginální tablety vhodné při bakteriální
i kvasinkové infekci. Zdravotnický prostředek.*
V akci také Idelyn Beliema Expert Intim Gel 200 ml
za 149 Kč a Idelyn Beliema Expert Intim krém
50 ml za 219 Kč. Kosmetické prostředky.*

129 Kč
• pomoc a úleva při nadýmaní a plynatosti
• zdravotnický prostředek s nejvyšším
obsahem účinné látky
V akci také Degasin 2Go 20 tablet za 129 Kč.
Zdravotnické prostředky.*

189 Kč
• 100% rakytníkový olej s obsahem vitaminů A
a E a OMEGA kyselin 3, 6, 7 a 9
• rakytník podporuje obranyschopnost
organismu, posiluje činnost srdce
a působí příznivě na pokožku
V akci také Rakytníkový olej 50 + 10 tobolek
za 349 Kč. Doplňky stravy.*

Věnujte

MINUTU
svému zdraví

BEZPEČNÉ
opalování?
Víte, jak se chránit
před sluncem?
Máte sluneční alergii?
Poradenství zdarma.

Navštivte jednu z více než 250 Alphega lékáren i ve vašem městě.
Albrechtice, Aš, Benešov u Prahy, Beroun, Bílina, Blansko, Blatná, Borohrádek, Borovany, Brno, Brumov-Bylnice, Březová
u Sokolova, Bystřice pod Hostýnem, Čáslav, Červená Voda, České Budějovice, Česká Třebová, 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, Hulín, Cheb, 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, Křižanov, Kutná Hora, Kvasice, Kynšperk nad Ohří, Lanškroun, Lanžhot, Liberec,
Lipník nad Bečvou, Litoměřice, Louny, Lovosice, Luhačovice, Luže, Lysá nad Labem, Mariánské lázně, Mikulov, Morkovice, Most, Nejdek,
Neratovice, Netolice, Němčice nad Hanou, Nové Město na Moravě, Nový Bydžov, Nový Hrozenkov, Nymburk, Nýrsko, Okříšky, Olomouc, Opava,
Opočno, Ostrava, Ostrava-Radvanice, Ostrov nad Ohří, Nová Paka, Otrokovice, Pacov, Pardubice, Pelhřimov, Písek, Planá, Plumlov, Plzeň,
Podbořany, Pohořelice, Police nad Metují, Praha, Prachatice, Prostějov, Protivín, Přerov, Přeštice, Příbram, Rakovník, Rosice, Roudnice nad
Labem, Roztoky, Rožnov pod Radhoštěm, Rumburk, Skuteč, Slatiňany, Slavkov u Brna, Stará Boleslav, Sušice, Staňkov, Svitavy, Šternberk,
Teplice, Trutnov, Třebíč, Třinec, Uherský Brod, Ústí nad Labem,
Úštěk, Valašské Klobouky, Varnsdorf, 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.

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 31. 5. 2016 nebo do vyprodání zásob či vydání dárků.

