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*

Voltaren Forte 2,32%

APO-IBUPROFEN RAPID

Wobenzym®

gel, 150 g

20 měkkých tobolek

800 tablet

460 Kč

379 Kč
• analgetikum ve formě gelu s účinkem na
24 hodin při použití 2x denně
• tlumí bolest zad, svalů a kloubů
• snadno otevíratelný uzávěr
V akci také Voltaren Léčivá náplast 5 ks za 279 Kč.
Léky na vnější použití. Gel obsahuje diclofenacum diethylaminum.
Léčivá náplast 140 mg obsahuje diclofenacum natricum.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

111 Kč

85 Kč
• rychlá úleva od bolesti
• při akutních záchvatech migrény,
bolesti hlavy, horečce
• snadno vstřebatelné čiré želatinové tobolky
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofenum.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

3 000 Kč

2 599 Kč
• urychluje hojení po úrazech a operacích
včetně stomatologických zákroků
• posiluje oslabenou imunitu
• brání opakování vaginálních mykóz
Lék k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

RAKYTNÍČEK

Bepanthen® Baby

Cemio Kamzík

multivitaminové želatinky, 70 ks

mast, 100 g

60 kapslí

332 Kč

238 Kč

199 Kč
• skvělá chuť díky obsahu 20 % ovocné šťávy
• obsahuje 9 vitaminů a rakytník na podporu
imunity
• bez příměsí a konzervačních látek
V akci také více druhů.
Doplněk stravy.* (1 žel. = 2,84 Kč)

279 Kč
Bepanthen® Baby - nový název, složení zůstává:
• pomáhá chránit dětský zadeček
před vznikem opruzení
• pro každodenní péči
• pečuje i o kojením namáhané prsní bradavky
V akci také více druhů.
Kosmetický přípravek.*Nejprodávanější značka v ČR v lékárnách v
kategorii péče o zadeček v období 01/2017 - 04/2019; zdroj IMS, počet prodaných kusů. L.CZ.MKT.CC.07.2019.1681

433 Kč

359 Kč
• jediný, který obsahuje ne 1, ale 2 kolageny,
navíc v přirozené formě
• vitamin C pro tvorbu kolagenní sítě
kloubních chrupavek a menisků
Doplěk stravy.* (1 kaps. = 5,98 Kč)

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. Nabídka platí od 1. 9. do 30. 9. 2019 nebo do vyprodání zásob či vydání dárků.

