Letní
nabídka Alphega
lékárny
1. 7. – 31. 8. 2016*
Nalgesin S
20 tablet

TIP
135 Kč
109 Kč

ZNÁTE
Z TV!

99 Kč

Aulin gel
gel, 100 g
230 Kč

199 Kč

ká karta

Zákaznic

• lék na bolesti hlavy, zubů, zad, svalů, kloubů, menstruační
bolesti, bolesti spojené s nachlazením
V akci také výhodné balení Nalgesin S 30 tablet za 149 Kč,
se ZK za 139 Kč. Obsahují sodnou sůl naproxenu. Léky k vnitřnímu užití.*

Repelent PREDATOR® FORTE
150 ml

153 Kč

135 Kč
• repelentní sprej proti komárům
a klíšťatům
• zvýšený obsah účinných látek
• vhodné pro děti od 2 let
• aplikace na pokožku i oděv
• doba účinnosti: 6 hodin
V akci také další druhy
repelentů PREDATOR®.
Sprej k vnějšímu užití.*

www.alphega-lekarna.cz

• rychlý a účinný gel proti bolesti pohybového aparátu
• citelně ulevuje od bolesti, působí proti zánětu
• nevysušuje pokožku
V akci také Aulin gel 50 g za 105 Kč.
Lék s účinnou látkou nimesulid. Ke kožnímu podání.*

Exoderil®
kožní roztok, 10 ml
149 Kč

125 Kč

TIP

115 Kč

ká karta

Zákaznic

• při plísňovém postižení nehtů a kůže po celém těle
• rychlý ústup svědění
•aplikace 1x denně, při plísňové infekci nehtů
2x denně

Účinná látka naftifini hydrochloridum. Volně prodejný lék k vnějšímu užití.*

Daylong ultra SPF 25

Altermed Panthenol 9%

Bepanthen® Care Mast

200 ml

tělové mléko s Aloe vera
200 ml + 30 ml ZDARMA

100 g

599 Kč

459 Kč

325 Kč

160 Kč

135 Kč

279 Kč

TIP

• účinná ochrana před
UVA a UVB zářením
• extrémně odolné vůči sladké
a slané vodě
• snadno se roztírá, rychle se vstřebává
• ošetřuje kůži vitaminem E a aloe vera
• hypoalergenní
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 Altermed Panthenol 9% tělové mléko
s rakytníkem 230 ml za 135 Kč.

• pomáhá chránit dětský zadeček před vznikem
opruzení
• pro každodenní péči
• pečuje i o prsní bradavky a suchou pokožku

Opalovací kosmetika.*

Kosmetické přípravky.*

Kosmetický přípravek. L.CZ.MKT.CC.02.2016.0571*

Dettol 0,2%

Fytofontana Aurecon

Idelyn Beliema Effect

antiseptický sprej, 100 ml

ušní sprej, 50 ml

vaginální tablety, 10 ks

107 Kč

79 Kč
159 Kč

129 Kč
• k čištění čerstvých drobných ran a k likvidaci
běžných bakterií, které infikují drobné rány
• v efektivní formě ve spreji
• neštípe, nebarví, nezapáchá, bez jodu

• roztok z Mrtvého moře
s extraktem z Aloe vera
• rozkládá ušní maz
• prevence proti ucpání zvukovodu mazem

TIP

269 Kč

229 Kč

Zdravotnický prostředek.*

• 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.*

Magnesium B-komplex

GS Dormian Rapid

COREGA®

60 tablet

40 kapslí

Corega fixační krém 40 g
+ Corega čisticí tablety 30 ks za 139 Kč!

Účinná látka Benzalkonii chloridum. K vnějšímu užití.*

154 Kč

129 Kč

208 Kč

139 Kč

+

229 Kč

• hořčík

a vitamin B6 navíc s obsahem vitaminů
B1 a B12
• ve
 2 tabletách doplní 100% denní doporučenou
dávku všech obsažených látek – pro vyvážené
dlouhodobé užívání
V akci také Magnesium B-komplex
100 + 20 tablet za 215 Kč. Doplňky stravy.*

199 Kč
• účinná kombinace 4 bylinných extraktů¹
• pro rychlé usínání a klidný spánek po celou noc
• šetrná a osvědčená cesta k Vašemu odpočinku
V akci také GS Dormian Rapid 20 kapslí za 119 Kč.
¹ kozlík, meduňka, mučenka, chmel
Doplňky stravy.*

• fixační krém pevně fixuje zubní náhradu po dobu
až 12 hodin
• pomáhá předcházet ulpívání zbytků jídla
• čisticí tablety pomáhají odstraňovat skvrny
a zubní plak
• ničí bakterie způsobující zápach z úst
Zdravotnické prostředky.*

ALERGIE: máte ji pod kontrolou? Vaše lékárna je tady

Imodium® tvrdé tobolky
20 tobolek

+D
Lister ÁREK
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!
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Smecta®

Forlax® 10 g

10 sáčků

20 sáčků

ml ZD
i
ARMA nt

185 Kč

165 Kč

165 Kč

TIP

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

143 Kč

115 Kč TIP

139 Kč

TIP

• přírodní čištěný jíl k léčbě akutního
a chronického průjmu u dospělých
a dětí včetně kojenců

• k léčbě zácpy u dospělých včetně těhotných
a kojících žen a dětí od 8 let věku

Lék s účinnou látkou diosmectitum k vnitřnímu užití.*

Lék s účinnou látkou macrogolum 4000 k vnitřnímu užití.*

Ibalgin® 400

B - Komplex Zentiva

Strepsils PLUS

36 tablet

100 dražé

24 pastilek

Reklama na léčivý přípravek. Tvrdé tobolky obsahují
loperamid-hydrochlorid a jsou k perorálnímu podání.
Držitel registrace: McNeil Products Ltd., UK.*

82 Kč

75 Kč

TIP

70 Kč

55 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
Obsahuje ibuprofenum. Lék k vnitřnímu užití.*

158 Kč

• vitaminy B1, B2, B6 a niacin
přispívají k normální činnosti nervové soustavy
• vitamin B2 a niacin přispívají k udržení
normálního stavu pokožky a sliznic
• vitamin B2, B6, niacin a kyselina pantothenová
přispívají ke snížení míry únavy a vyčerpání
V akci také B - Komplex forte Zentiva 100 dražé
za 135 Kč. Doplňky stravy.*

119 Kč
• proti silné bolesti v krku
• účinkuje proti bakteriím
• při potížích s polykáním
V akci také Strepsils PLUS Spray 20 ml za 135 Kč.
Léky k vnitřnímu užití.*

Apo-ome 20 mg

Urinal Akut

Faktu

14 tobolek

10 tablet

20 čípků

140 Kč

115 Kč

139 Kč

105 Kč
269 Kč

239 Kč
• při častém pálení žáhy a žaludečních obtížích
• uleví až na 24 hodin
• pouze 1 tobolka denně

• se zlatobýlem pro rychlou a účinnou péči
o močové cesty
• stačí 1 malá tabletka denně
V akci také Urinal Akut 20 tablet za 349 Kč.

Obsahuje omeprazolum. Lék k vnitřnímu užití.*

Doplňky stravy.*

www.alphega-lekarna.cz

• neinvazivní varianta léčby hemoroidů
• rychle zastavuje krvácení, pálení a svědění
• účinný proti bolesti
• balení vhodné pro obvyklou dobu léčby
2 - 3 týdnů
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Léčivý přípravek k rektálnímu podání.*

Cannaderm Venosil

Remescar metličkové žilky

konopné mazání, 100 ml

krém, 50 ml

199 Kč

175 Kč

TIP

799 Kč

699 Kč

• působí příznivě na metličkové žilky
i křečové žíly
• okamžitě ulevuje od pocitu těžkých
a unavených nohou
• obsahuje bio konopný olej (8 %) a rutin
• bezpečné pro těhotné a kojící ženy

• inovativní krém určený k ošetření metličkových
žilek
• okamžitý vizuální efekt i trvalé zlepšení

Konopná kosmetika.*

Zdravotnický prostředek k vnějšímu užití.*

Cestovní
LÉKÁRNIČKA
Užijte si bezstarostnou
dovolenou

S

tejně jako každoročně budeme i letos nad kupou zavazadel
přemýšlet, co ještě přibalit, co nechat doma a usilovně se
snažit, abychom na nic nezapomněli. Ať už ale jedeme kamkoli, cestovní lékárnička by neměla nikdy chybět. Může nám totiž usnadnit
nejednu nepříjemnou chvilku. Při výběru konkrétních přípravků vám
jistě v každé lékárně rádi poradíme.
Jestliže na dovolenou poletíte, vezměte si své nejdůležitější léky
do kabinového zavazadla pro případ, že by se vám objemnější kufry
ze zavazadlového prostoru ztratily. Léky je nutné zabalit do průhled-

SLEVOVÝ KUPÓN

1. 7. - 31. 8. 2016
na celý sortiment TENA
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*Okamžitá sleva 100 Kč na nákup z celého sortimentu TENA
za hotové v hodnotě nad 500 Kč. Slevu můžete uplatnit při
předložení tohoto kupónu. Na kupón se nevrací a nelze jej
Vyměnit za hotovost. Slevu nelze kombinovat s dalšími
akcemi TENA, kupóny nelze sčítat.

&

ného platového sáčku, který
při bezpečnostní kontrole
vyndáte.
Obsah lékárničky se bude
měnit s místem, do kterého vycestujeme. Vždy
s sebou ale musíme
mít léky, které užíváme
pravidelně. Je lepší vzít si
o něco větší počet tablet,
než na dobu pobytu skutečně
potřebujeme. Může se totiž stát,
že se dovolená o nějaký ten den neplánovaně prodlouží, nebo se nějaké to
platíčko zatoulá. Pamatujte také na léky, které užíváte pouze v případě akutních potíží či zhoršení zdravotního stavu.

TIP:

Pokud jste na nějaké léky alergičtí, zapište si jejich názvy
nebo lépe názvy účinných látek, které obsahují. Nikdy nevíte,
co se vám přihodí a kdo a kde vás bude ošetřovat.

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, Kobeřice, Kojetín,
Kojice, Kolín, Konice, Kostelec nad Orlicí, Kroměříž, Křižanov, 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, 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,

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. 7. do 31. 8. 2016 nebo do vyprodání zásob či vydání dárků.

