Únorová
nabídka Alphega
lékárny
1. – 28. 2. 2019*
Junior-angin PRO DĚTI

Sinex Vicks

Robitussin EXPECTORANS

24 pastilek

nosní sprej, roztok, 15 ml

sirup na odkašlávání, 100 ml

100 Kč

161 Kč

149 Kč

ZNÁTE
Z TV!

• expert na bolest v krku u dětí!
• ulevuje od bolesti v krku
• zklidňuje podrážděné sliznice
• ve formě jahodových pastilek pro děti od 4 let
V akci také Junior-angin SIRUP PRO DĚTI 100 ml
za 169 Kč a Junior-angin LÍZÁTKA pro děti 8 ks
za 135 Kč.

75 Kč

163 Kč

125 Kč

• nosní sprej Sinex Vicks
s aloe a eukalyptem
pro účinnou úlevu od rýmy
a ucpaného nosu
• přípravek mohou používat
dospělí a děti od 6 let
Lék k aplikaci do nosu s účinnou látkou
oxymetazolin hydrochlorid 0,5 mg/ml.

V akci také Vicks Symptomed Complete citrón
nebo Vicks Symptomed Forte citron 10 sáčků
za 139 Kč.

• STOP vlhkému kašli
• léčí vlhký kašel
a napomáhá odkašlávání
• pro děti od 2 let a dospělé
V akci také Robitussin Antitussicum sirup na suchý
dráždivý kašel, 100 ml za 125 Kč.

Zdravotnické prostředky. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Léčivé přípravky k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Robitussin Expectorans na odkašlávání (guaifenesin) a Robitussin
Antitussicum na suchý dráždivý kašel (dextrometorfan) jsou léky
k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

RAKYTNÍČEK

TEREZIA HLÍVA ÚSTŘIČNÁ

Voltaren Forte 2,32%

multivitaminové želatinky ORIGINÁL
70 ks

s rakytníkovým olejem
60 + 60 kapslí NAVÍC

gel, 150 g

1+1

ZDARM
A

460 Kč

379 Kč

238 Kč

339 Kč

189 Kč
• s kvělá chuť díky obsahu 20 % ovocné šťávy
•o
 bsahuje 9 vitaminů a rakytník na podporu
imunity
• b ez příměsí a konzervačních látek
V akci také další druhy.
Doplněk stravy.* (1 žel. = 2,70 Kč)

www.alphega-lekarna.cz

• nejsilnější hlíva na trhu1 od českého výrobce
• rakytník na podporu imunity
• bez příměsí a konzervačních látek
V akci také další druhy.
Nejvyšší obsah deklarovaných betaglukanů. Dle průzkumu
z lékáren, květen 2018. Doplněk stravy.* (1 kaps. = 2,83 Kč)
1

359 Kč
• analgetikum ve formě gelu s účinkem na 12 hodin
• ulevuje od bolesti zad, svalů a kloubů
• stačí aplikovat pouze 2x denně
• 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.*

Oscillococcinum®

PARALEN® GRIP chřipka a bolest

Coldrex MAXGrip

30 dávek

24 tablet

lesní ovoce / citron, 10 sáčků

705 Kč

599 Kč
• preventivně a od prvních příznaků
• léčba pro celou rodinu i jednotlivce
• bez věkového omezení
V akci také Oscillococcinum® 6 dávek
za 179 Kč.
Homeopatický léčivý přípravek k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.*

150 Kč

119 Kč
• odstraňuje příznaky chřipky a nachlazení, jako
jsou horečka, ucpaný nos, bolest hlavy,
bolest v krku
• díky kofeinu působí také proti únavě a ospalosti
V akci také PARALEN® GRIP chřipka a kašel
24 tablet za 119 Kč.
Léky k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

193 Kč

159 Kč
• horký nápoj s kombinací 3 účinných látek, který
uleví od příznaků chřipky a silného nachlazení
• snižuje horečku, tlumí bolesti hlavy, bolesti
v krku, uvolňuje ucpaný nos
V akci také Coldrex tablety 24 ks za 129 Kč.
Léky k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Zovirax Duo

ASPIRIN C

Apo-Ibuprofen 400 mg

krém, 50 mg/g + 10 mg/g, 2 g

20 šumivých tablet

100 tablet

299 Kč

249 Kč

213 Kč

169 Kč

150 Kč

109 Kč

• při zánětlivých onemocněních horních cest
dýchacích a chřipce
• ulevuje od bolesti v krku, bolesti svalů,
kloubů a zad
• ulevuje od horečky
V akci také ASPIRIN C 10 tablet za 99 Kč.

• uleví od bolesti hlavy,
zad, kloubů i menstruační bolesti
• snižuje horečku a tlumí projevy zánětu
• balení i po 30 tabletách

Lék k vnějšímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Léčivé přípravky k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou
informaci.* L.CZ.MKT.CC.08.2018.1472

Léky k vnitřnímu užití. Obsahují ibuprofenum.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

NUROFEN Pro děti jahoda

PANADOL PRO DĚTI JAHODA

perorální suspenze, 100 ml

perorální suspenze, 100 ml

TIP

Jediný krém na léčbu oparů s dvojím složením:
• zabraňuje množení viru
• pomáhá léčit zánět
•k
 linicky prokazatelně pomáhá zastavit
vznik puchýřků
• zkracuje dobu hojení

Imunita

Stres, nezdravá strava, nulová fyzická aktivita, prochladnutí z podcenění teplého oblečení,
útoky bakterií a virů jsou nárazy, pod kterými
se náš imunitní systém otřese. Prevence je nejúčinnější řešení zdravotních problémů, ke kterým v důsledku oslabení imunity dochází.

132 Kč

99 Kč
• pro děti již od 3 měsíců
• rychlá a účinná úleva od horečky a bolesti
•o
 bsahuje dávkovací trubičku pro snadné
a přesné dávkování
V akci také NUROFEN Pro děti pomeranč
perorální suspenze,100 ml za 99 Kč.
Léky k vnitřnímu užití. Obsahují ibuprofen.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Alphega
lékárny

124 Kč

99 Kč
•snižuje horečku a bolest
•vhodný pro děti od 3 měsíců
•neobsahuje alkohol a barviva

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje paracetamol.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Důležité je dbát na vyváženou stravu, omezení stresu (zvláště dlouhodobého), dostatek
spánku, omezení užívání alkoholu a cigaret,
zajištění dostatečného příjmu vitaminů, minerálů a tekutin.
Zdroj: www.alphega-lekarna.cz
sekce Zdraví od A do Z

Vaše lékárna je tady

Septabene®

Stoptussin

Orofar

3 mg/1 mg, 16 pastilek

kapky, 50 ml

1 mg/1 mg, 24 pastilek

151 Kč

129 Kč

119 Kč

ká karta

163 Kč

Zákaznic

155 Kč

119 Kč

•k
 omplexní léčba bolesti v krku: protizánětlivý,
analgetický a antiseptický účinek
• s nižuje lokální známky zánětu: bolest,
zarudnutí, otok, pocit tepla
• e ukalyptová příchuť
V akci také Septabene® citron a bezový květ
3 mg/1 mg, 16 pastilek za 129 Kč, se ZK za 119 Kč
a Septabene® orální sprej, 1,5 mg/ml + 5,0 mg/ml,
30 ml za 149 Kč, se ZK za 139 Kč.

• díky kombinaci 2 účinných látek zastaví dráždivý
kašel a zároveň napomáhá odkašlávání
• k užití u dětí od 6 měsíců
V akci také Stoptussin sirup 180 ml za 115 Kč.

129 Kč
Lék proti bolesti v krku:
• má antiseptické a anestetické vlastnosti
• tlumí bolest a léčí infekci
• působí proti virům i proti bakteriím a kvasinkám
• pastilky s pomerančovou příchutí
V akci také Orofar sprej 30 ml za 149 Kč.

Léky k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Léčivé přípravky k vnitřnímu užití.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Orofar pastilky jsou lék k rozpuštění v ústech. Orofar sprej je lék
k aplikaci do ústní dutiny. Obsahují benzoxonium a lidokain.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Olynth® 0,1 %

Mucodual sirup

MUCONASAL® PLUS

nosní sprej, roztok
10 ml

sirup, 100 ml

nosní sprej, roztok
10 ml

93 Kč

161 Kč

75 Kč

139 Kč
• ulevuje od suchého kašle a bolesti v krku
• zklidňuje podráždění v krku
• obsahuje výtažek z proskurníku lékářského
a med

RYCHLÁ ÚLEVA OD RÝMY
• uvolnění ucpaného nosu
• uvolnění vedlejších nosních dutin
• nástup účinku již od 5 minut
V akci také další druhy.

Zdravotnický prostředek.

V akci také Mucosolvan sirup Junior 100 ml
za 95 Kč.

Reklama na léčivý přípravek. Nosní sprej, roztok obsahuje
xylometazolin-hydrochlorid a je k nosnímu podání.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Léčivý přípravek. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

LEVOPRONT 60 mg
tbl. nob. 10×60 mg

ERDOMED
por. gra. sus. 20×225 mg

Lék na suchý kašel

Lék na vlhký kašel, rýmu
a zánět dutin

Při tlumení kašle působí přímo v dýchacích
cestách bez nežádoucího ovlivnění mozku

Ředí hlen, působí proti
bakteriím

Zachovává přirozený pohyb řasinek
v dýchacích cestách

Včasné nasazení může
předejít užívání antibiotik

144 Kč

V akci také
LEVOPRONT kapky 15 ml za 99 Kč
a LEVOPRONT sirup 120 ml za 119 Kč.

119 Kč

Levopront kapky, sirup, tablety obsahuje levodropropizin.
Lék k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Kapky a sirup pro dospělé a děti od 2 let, tablety od 12 let.

www.alphega-lekarna.cz

219 Kč

189 Kč
Erdomed 225 mg granule pro perorální suspenzi obsahuje erdostein.
Lék k vnitřnímu užití. Vhodný pro dospělé a děti od 12 let.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

120 Kč

99 Kč
• rychle, účinně a dlouhodobě uvolní nos při rýmě
a nachlazení
• navíc osvěží vůní máty a eukalyptu, které umocní
zážitek z volného dýchání
• vhodný pro dospělé a děti od 6 let
Lék k nosnímu použití. Obsahuje tramazolini hydrochloridum.
Pečlivě čtěte přbalovou informaci.*

DOPORUČENÍ
U suchého i vlhkého kašle je třeba podávat
dostatečné množství tekutin, doporučuje se popíjet čistou pramenitou vodu
a vlažný čaj. Vyhýbejte se sodovce, pomerančovému džusu a limonádám, které
jsou kyselé a mohou ještě více podráždit
krk. Rovněž se vyhněte konzumaci mléka,
mléčných výrobků a dalších hlenotvorných
potravin (pšeničná mouka, v menší míře
také sůl a cukr). V místnostech, v nichž
pobýváte, udržujte vlhký vzduch. Vlhký
kašel se nesnažte potlačit, naopak podpořte vykašlávání.
Zdroj: www.lecimekasel.cz

TEREZIA Reishi BIO

B17 APRICARC

TEREZIA freeANGIN

60 kapslí

s meruňkovým olejem, 60 kapslí

sprej na bolest v krku, 25 ml

451 Kč

402 Kč

379 Kč
• 1 00% houbový přípravek bez příměsí
•o
 bsahuje všechny aktivní látky celé reishi,
které působí ve vzájemné harmonii
• r eishi podporuje obranyschopnost organismu
a příznivě působí na oběhový systém
V akci také TEREZIA Reishi BIO 120 kapslí
za 649 Kč.
Doplňky stravy.* (1 kaps. = 6,32 Kč / 5,41 Kč)

329 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 799 Kč.

169 Kč

139 Kč
• sprej s rakytníkovým
olejem a extraktem
ze 4 bylin (šalvěj, měsíček,
heřmánek, máta)
• 100% přírodní řešení na škrábání a bolest v krku
• vhodné pro děti již od 2 let

Doplňky stravy.* (1 kaps. = 5,48 Kč / 4,44 Kč)

Zdravotnický prostředek. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Herbisland

BIOPRON® 9 PREMIUM

Marťánci PROimun

sirup, 150 ml

30 tobolek

30 tablet

NOVI
NKA!

108 Kč

85 Kč

75 Kč

ká karta

Zákaznic

• t radiční rostlinný přípravek doporučovaný při
suchém dráždivém kašli, chrapotu a bolesti
v krku
•o
 bsahuje výtažek z islandského lišejníku
• b ez cukru
• v hodný pro dospělé a děti od 1 roku

206 Kč

309 Kč

199 Kč
• prémiová volba při a po užívání antibiotik
• vyvážený probiotický komplex s prebiotiky
• pro dospělé a děti od 3 let
V akci také BIOPRON® Baby probiotické kapky
10 ml za 299 Kč a BIOPRON® Laktobacily Baby
BIFI+ 30 tobolek za 149 Kč.

169 Kč
• směs bylinných
extraktů pro podporu
imunity před a během rizikových období
• s výtažky z černého bezu a šípků
a s vitaminem C pro podporu funkce
imunitního systému
• obohacené o betaglukany z přírodních zdrojů
• vhodné pro děti od 3 let
V akci také Marťánci PROimun akut drink 5 ks za
169 Kč a Marťánci PROimun sirup 150 ml za 169 Kč.

Zdravotnický prostředek. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

CFU - počet živých mikroorganismů tvořících kolonie
(colony-forming units)
Doplňky stravy.* (1 tob. = 6,63 Kč / 100 ml = 2.990 Kč / 1 tob. = 4,97 Kč)

GS Extra Strong Multivitamin

Preventan Junior

SANORIN Virustop

60 + 60 tablet NAVÍC

ovocný mix, 90 tablet

nosní sprej, 15 ml

1

VÝHOD
BALENNÉ
Í

135 Kč

119 Kč
389 Kč

329 Kč

403 Kč

349 Kč
•k
 omplexní vyvážené složení vitaminů,
minerálů a dalších aktivních látek
•S
 TRONG KOMPLEX – extra dávka vitaminu C,
lutein, activin, echinacea
V akci také GS Extra Strong Multivitamin
30 + 10 tablet NAVÍC za 155 Kč.
Doplňky stravy.* (1 tab. = 8,73 Kč / 3,88 Kč)

Doplňky stravy.* (1 tab. = 5,63 Kč / 1 dávka = 33,80 Kč / 100 ml = 112,67 Kč)

•originální patentovaná látka ProteQuine®
a vitamin C, který přispívá ke správné funkci
imunity
•doplněno o inulin a sladidlo přírodního původu
•pro dlouhodobé užívání
•medvědí síla pro vaše děti
V akci také Preventan Junior ovocný mix
30 tablet za 149 Kč.
Doplňky stravy.* (1 tab. = 3,66 Kč / 4,97 Kč)

www.alphega-lekarna.cz

115 Kč

ká karta

Zákaznic

• uleví od příznaků rýmy
a nachlazení
• zkracuje délku onemocnění
• zabraňuje množení virů
V akci také Sanoral Virustop ústní sprej 20 ml
za 119 Kč, se ZK za 115 Kč.
Zdravotnický prostředek. Nosní sprej k nosnímu podání,
ústní sprej k orálnímu podání. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Cemio RED3

Prostenal CONTROL

UROVAL Manosa AKUT

90 kapslí

90 tablet

10 tablet

226 Kč

199 Kč

737 Kč

599 Kč

682 Kč

549 Kč

• s livoň africká k podpoře zdraví prostaty,
maca k podpoře sexuálního zdraví a sibiřský
ženšen k podpoře vitality
• t ři účinky v jedné kapsli denně
V akci také Cemio RED3 60 kapslí za 459 Kč.

• vylepšené složení osvědčené péče pro zdravou
prostatu a potenci se Saw palmetto a kotvičníkem
• 1 tableta denně
V akci také Prostenal NIGH 60 tablet za 395 Kč.
Doplňky stravy.* (1 tab. = 6,10 Kč / 6,58 Kč)

Doplňky stravy.* (1 kaps. = 6,66 Kč / 7,65 Kč)

• unikátní spojení extraktu kanadských brusinek
a D-manosy
• vysoká koncentrace obsažených látek:
50 mg PAC (proanthokyanidinů) v denní dávce
• vhodné také pro těhotné a kojící ženy
V akci také Uroval Mega Brusinka sirup forte
200 ml za 189 Kč a Uroval D-manosa 15 sáčků
za 199 Kč.
Doplňky stravy.* (1 tab. = 19,90 Kč / 100 ml = 94,50 Kč / 1 sáč. = 13,27 Kč)

Arterin

Magnesium B-Komplex Glenmark

MaxiCor forte

120 tablet

60 tablet

70 + 20 tobolek NAVÍC

499 Kč

429 Kč
•ú
 činný a dobře tolerovaný přípravek pro
management cholesterolu přírodní cestou
•k
 linicky ověřený
• z přírodních zdrojů
• bez vedlejších účinků
• s tačí pouze 1 tableta denně
• b alení na 2 nebo 4 měsíce užívání
V akci také Arterin 60 tablet za 289 Kč.
Doplňky stravy.* (1 tab. = 3,58 Kč / 4,82 Kč)

166 Kč

139 Kč
• komplexní a vyvážené složení hořčíku
a B-Komplexu (vitaminy B1, B6 a B12)
• pro dlouhodobé užívání - doplní 100 % RHP1
všech obsažených látek
V akci také Magnesium B-Komplex
Glenmark 100 + 20 tablet NAVÍC za 229 Kč.
1
referenční hodnota příjmu
Doplňky stravy.* (1 tab. = 2,32 Kč / 1,91 Kč)

LINEX® FORTE

Lepicol pro zdravá střeva

28 tobolek

180 g

VÝHOD
BALENNÉ
Í
516 Kč

449 Kč
• vsaďte na kvalitu, síla jedné koncentrované
kapsle!
• 90 % čistých omega-3
• stačí 1 tobolka každý den
V akci také MaxiCor forte 30 tobolek za 199 Kč.
Doplňky stravy.* (1 tob. = 4,99 Kč / 6,63 Kč)

TIP

Alphega
lékárny

Probiotika a antibiotika

266 Kč

240 Kč

219 Kč

229 Kč

• po antibiotické léčbě, při cestování, při změně
stravy
• obsahuje probiotika
• není nutné uchovávat v lednici

• komplexní vlákninový přípravek obsahující jemné
psyllium, které přispívá k udržování normálního
pohybu střev
• obohaceno o 5 patentově chráněných
probiotických kultur a prebiotikum inulín
V akci také další druhy.

Doplněk stravy.* (1 tob. = 7,82 Kč)

Doplněk stravy.* (100 g = 127,22 Kč)

www.alphega-lekarna.cz

Je známo, že probiotika zlepšují funkci
antibiotik a zvyšují slizniční imunitu. Jsou tři
případy, proč užívat probiotika jako doplňky
k antibiotikům:
1) mohou snížit rizika dalších infekcí vzniklých
podáváním antibiotik (tyto infekce vznikají
ve střevě a v pochvě v důsledku porušení
imunity antibiotiky)
2) vylučují antibakteriální látky
3) 
zvyšují imunitu na sliznicích i celkovou
imunitu
Zdroj: www.alphega-lekarna.cz
sekce Zdraví od A do Z

Bepanthen® Sensiderm krém

Bepanthen® Care Mast

Barny´s DĚTSKÝ HypnoX

20 g

100 g

zklidňující sirup
120 ml

NOVI
NKA!

201 Kč

325 Kč

269 Kč

156 Kč

129 Kč
• ulevuje od svědění do 30 minut po aplikaci
• obnovuje kožní bariéru, hydratuje a regeneruje
• vhodný také k péči o pokožku po léčbě kortikoidy
• vhodný i pro nejmenší děti a těhotné či kojící ženy
V akci také Bepanthen® Sensiderm krém
50 g za 279 Kč.

• pomáhá chránit dětský zadeček před vznikem
opruzení
• pro každodenní péči
• pečuje i o kojením namáhané prsní bradavky
V akci také Bepanthen® Care Mast 30 g
za 119 Kč.

Zdravotnické prostředky.* L.CZ.MKT.CC.12.2017.1254

Kosmetický přípravek. 1Nejprodávanější značka v ČR v lékárnách
v kategorii péče o zadeček v období 07/2017 - 07/2018; zdroj IMS,
počet prodaných kusů. L.CZ.MKT.CC.09.2018.1480

COREGA MAX CONTROL

Nicorette® Spray

fixační krém, 40 g

1 mg/dávka, orální sprej, roztok

189 Kč

179 Kč

ká karta

Zákaznic

• zklidňující sirup, zdroj vitaminu B6
• obsahuje přírodní patentovanou ingredienci
Lactium®
• pro přirozené zklidnění a snadné usínání
• nenávykový, bez vedlejších účinků
Není určeno pro děti do 3 let a pro osoby s alergií na mléčné
bílkoviny. Doplněk stravy.* (100 ml = 157,50 Kč / 149,17 Kč se ZK)

TIP

Alphega
lékárny

Zjistěte,
kolik let je vašim plicím
457 Kč

429 Kč
127 Kč

109 Kč
• z ajišťuje extra silnou fixaci po dobu až
12 hodin
• b rání ulpívání zbytků jídla pod náhradou
• neobsahuje zinek
V akci také další druhy.
Zdravotnický prostředek. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

SLEVOVÝ KUPÓN

1. 2. - 28. 2. 2019

na celý sortiment TENA

*
č
K
100 á sleva
žit
ně
okamaší lékár
vn

*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.

&

ZBAVTE SE ZÁVISLOSTI
NA KOUŘENÍ.
• účinkuje rychle a potlačí touhu po cigaretě již
po 60 sekundách
• umožňuje plynule reagovat na potřebu doplnění
nikotinu v těle
• dovoluje postupné snižování dodávané dávky
nikotinu
• neobsahuje cukr
V akci také další druhy.
Reklama na léčivý přípravek. Obsahuje nikotin a je k podání do úst.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

Máte během tělesné aktivity potíže s dechem, jste kuřák, bývalý kuřák, nebo trpíte
dlouhodobým kašlem?
Ve vybraných Alphega lékárnách zjistíme,
zda vaše potíže způsobuje nedostatečná
fyzická kondice, či se za nimi může skrývat
nějaké onemocnění.
Nechte si změřit takzvaný plicní věk, který
se nemusí shodovat s vaším věkem biologickým.
Více na www.alphega-lekarna.cz
v sekci PLICNÍ VĚK – PORADNA.

Navštivte jednu z našich 275 Alphega lékáren i ve vašem městě.
Albrechtice, Aš, Babice, Benešov u Prahy, Bílina, Blatná, Blovice, Borohrádek, Borovany, Brno, Brumov-Bylnice, Brušperk, Břeclav, Březová
u Sokolova, Bystřice pod Hostýnem, Cvikov, Čáslav, Červená Voda, České Budějovice, Česká Třebová, Davle, Desná, Děčín, Dobruška, Doksy, Dolní
Poustevna, Domažlice, Duchcov, Františkovy Lázně, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, Frýdlant, Fryšták, Havířov, Havlíčkův Brod, Helenkov,
Heřmanův Městec, Holešov, Holýšov, Horažďovice, Horní Jelení, Hořovice, Hostomice nad Bílinou, Hradec Králové, Hranice, Hronov, Hřensko,
Hulín, Cheb, Chlumec nad Cidlinou, Chomutov, Chotěboř, Chrast U Chrudimě, Chrudim, Ivančice, Jablunkov, Jaroměř, Javorník, Jičín, Jihlava, Jílové
u Prahy, 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, Králův Dvůr, Kroměříž,
Krupka, Kutná Hora, Kvasice, Kynšperk nad Ohří, Lanškroun, Liberec, Lipník nad Bečvou, Litoměřice, Louny, Lovosice, Ludgeřovice, Luhačovice,
Luže, Lysá nad Labem, Mariánské lázně, Meziboří, Mikulov, Morkovice, Most, Nejdek, Neratovice, Netolice, Němčice nad Hanou, Nové Město na
Moravě, Nový Bydžov, Nový Jičín, Nymburk, Nýrsko, Okříšky, Olomouc, Opava, Opočno, Osek, Osová Bitýška, Ostrava, Ostrava-Hrabůvka, OstravaMichálkovice, Ostrava-Radvanice, Ostrov nad Ohří, Nová Paka, Otrokovice, Pacov, Pardubice, 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, Stará Boleslav, Sušice, Staňkov, Svitavy,
Šluknov, Šternberk, Štěpánov, Tábor, Teplice, Trutnov, Třebíč, Třinec,
Týnec nad Sázavou, Uherský Brod, Ústí nad Labem, Úštěk, Valašské
Klobouky, Varnsdorf, Velká nad Veličkou, Velké Albrechtice, Velké
Pavlovice, Veselí nad Moravou, Vítkov, Vlašim, Volary, Vysoké Mýto,
Zbraslavice, Zdice, Zlín, Znojmo, Zruč nad Sázavou, Žamberk, Žatec,
Židlochovice, Žulová.

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. 2. do 28. 2. 2019 nebo do vyprodání zásob či vydání dárků.

