Akční nabídka platí od 1. 2. do 28. 2. 2022

Rezervujte si léky na předpis
on-line v Alphega lékárně
▶ Jednoduše a z pohodlí domova
▶ Rychlé vyřízení
▶ Platba při převzetí v lékárně

www.erecept-alphega.cz
RAKYTNÍČEK

multivitaminové želatinky s rakytníkem
70 ks

TEREZIA VITAMIN D3
400 IU
kapky, 10 ml

429 Kč

189 Kč

199 Kč

• vitamin D3 podporuje imunitu
a zdraví kostí a zubů
• kapky vhodné od narození
• bez konzervantů
V akci také TEREZIA Vitamin D3 1000 IU
30 tobolek za 59 Kč a 90 tobolek za 99 Kč.

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

Doplňky stravy.* (100 ml = 1.890 Kč, 1 tob. 1,97 Kč / 1,10 Kč)

PANADOL EXTRA
NOVUM

500 mg/65 mg, 24 potahovaných tablet

s rakytníkovým olejem
60 + 60 kapslí NAVÍC

VÝHO
D
BALE NÉ
NÍ

229 Kč
249 Kč

TEREZIA HLÍVA
ÚSTŘIČNÁ

Expert na bolest s klinicky
prokázaným účinkem
v různých lékových
formách. Stačí si vybrat.

389 Kč
• hlíva s deklarovaným obsahem betaglukanů
• rakytník podporuje imunitu
• bez konzervačních látek
V akci také TEREZIA Hlíva ústřičná s rakytníkovým
olejem 100 + 100 kapslí za 589 Kč.
Doplňky stravy.* (1 kaps. = 3,24 Kč / 2,95 Kč)

CENTRUM PRO ŽENY

60 + 30 tablet NAVÍC

128 Kč

99 Kč
Voltaren Actigo Extra
25 mg obalené tablety

99 Kč

79 Kč

845 Kč

• uvolnění účinné látky do 10 minut¹
• proti mírné až středně silné bolesti hlavy, zubů,
svalů a kloubů
V akci také Panadol Novum 500 mg (paracetamol), 24 tablet za 37 Kč a Panadol Extra Rapide
500 mg/65 mg, 12 šumivých tablet za 79 Kč.
¹Podle SPC Panadol Extra Novum. Léky k vnitřnímu užití.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.

VÝHO
D
BALE NÉ
NÍ

372 Kč
Voltaren Forte 20 mg/g gel, 100 g

299 Kč

Pozorně si přečtěte příbalovou informaci. O správném použití se
poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Voltaren Forte 20 mg/g gel
je lék k vnějšímu použití. Obsahuje diclofenacum diethylaminum.
Voltaren Actigo Extra 25 mg obalené tablety je lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje diclofenacum diethylaminum.
PM-CZ-VOLT-21-00022

499 Kč
• kompletní multivitamin s minerály a stopovými
prvky vytvořený pro potřeby moderních žen
• nyní ve speciální nabídce - měsíc užívání NAVÍC
V akci také Centrum pro muže 60 + 30 tablet
NAVÍC za 499 Kč.
Doplňky stravy.* (1 tbl. = 5,54 Kč)

www.alphega-lekarna.cz

AMBROBENE, SIRUP

15 mg/5 ml, 100 ml

ACC® LONG

600 mg šumivé tablety
20 tablet

MUCOSOLVAN

sirup pro dospělé, 100 ml

148 Kč

115 Kč

95 Kč

239 Kč

•o
 svědčený přípravek
na vlhký kašel účinně
rozpouští hlen
a usnadňuje vykašlávání
• sirup vhodný i pro děti
V akci také Ambrobene 20 tablet za 59 Kč.

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci. Ambrobene,
sirup; Ambrobene 30 mg, tablety; jsou léčivé přípravky k vnitřnímu
užití. Obsahují účinnou látku ambroxoli hydrochloridum.

199 Kč
• léčí vlhký kašel
• rychlý nástup účinku
• rozpouští hlen a usnadňuje vykašlávání
• má navíc antioxidační účinek

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou acetylcystein.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

STREPFEN POMERANČ
BEZ CUKRU

24 pastilek

119 Kč
• léčí vlhký kašel
• rozpouští hlen
• usnadňuje vykašlávání
• jahodová příchuť
V akci také Mucosolvan Long Effect 20 tobolek
za 139 Kč a Mucosolvan Junior sirup 100 ml
za 109 Kč.

Volně prodejné léky k vnitřnímu užití. Obsahují ambroxoli hydrochloridum.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

Rýma jako
nechtěný dárek?
Zvolte chytře a vyzrajte
nad rýmou

127 Kč

99 Kč

232 Kč

179 Kč

Akce platí od 1. 2. 2022 do 28. 2. 2022
Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml nosní sprej, roztok je léčivý přípravek
k nosnímu podání, obsahuje léčivou látku oxymetazolin-hydrochlorid. Vhodný
pro dospělé a děti od 6 let. Přečtěte si pozorně příbalovou informaci!
MAT-CZ-VICKS-21-000002

sinex_vicks_60x83.indd 1

SEPTABENE

• rychle a dlouhodobě uleví od bolesti v krku
• tlumí bolest v krku až na 6 hodin
• účinkuje již po 2 minutách
• obsahuje flurbiprofen, který působí proti zánětu
V akci také další přípravky Strepfen.
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje flurbiprofen.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*
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citron a bezový květ 3 mg/1mg
16 pastilek

JUNIOR-ANGIN

pastilky, 24 ks

119 Kč
93 Kč

75 Kč

95 Kč

Na rýmu chytře

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-2100207

OROFAR®

orální sprej, roztok 30 ml

180 Kč
159 Kč

129 Kč
• t rojí účinek: protizánětlivý, analgetický
a antiseptický
• snižuje bolest, zarudnutí a otok v krku
V akci také Septabene 3 mg/1mg, 16 pastilek
s eukalyptovou příchutí za 129 Kč a Septabene,
orální sprej 30 ml za 149 Kč.
Léky k orálnímu užití. Před použitím si pozorně přečtěte
příbalovou informaci.*

155 Kč
• 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 139 Kč a Junior-angin sirup pro děti 100 ml
za 179 Kč.
Zdravotnické prostředky. Před použitím si pozorně přečtěte
příbalovou informaci.*

208 Kč

169 Kč
• úleva od bolesti v krku
• působí proti virům, bakteriím i kvasinkám
• léčí infekci
OROFAR® je volně prodejný léčivý přípravek ve formě spreje
k orálnímu podání. Před použitím si pozorně přečtěte
příbalovou informaci.*

COLDREX TABLETY

Nezapomeňte
na prevenci!

24 tablet

PARALEN GRIP

horký nápoj citrón, 12 sáčků

Preventivně
1 tuba týdně

175 Kč

149 Kč
•o
 dstraňuje příznaky chřipky a nachlazení
• d íky paracetamolu snižuje horečku, odstraňuje
bolest hlavy, bolest v krku
• s přídavkem léčivých látek na uvolnění ucpaného
nosu a odkašlávání
V akci také Coldrex MAXGrip Citron nebo Coldrex
MAXGrip Lesní ovoce, 10 sáčků za 175 Kč.
Léky k vnitřnímu užití. Před použitím si pozorně přečtěte
příbalovou informaci.*

APO-IBUPROFEN

400 mg potahované tablety
100 tablet

211 Kč

224 Kč

189 Kč
712 Kč

599 Kč
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Oscillococcinum® je
homeopatický léčivý přípravek k vnitřnímu užití, užívaný tradičně
v homeopatii K PREVENCI A LÉČBĚ CHŘIPKOVÝCH STAVŮ.
Obsahuje Anas barbariae, hepatis et cordis extractum 200 K.

IBALGIN RAPIDCAPS

400 mg, 30 měkkých tobolek

159 Kč
• odstraňuje příznaky chřipky a nachlazení, jako jsou:
horečka, ucpaný nos, bolest hlavy, bolest v krku
• nezpůsobuje ospalost
• bez umělých barviv
V akci také další druhy Paralen Grip horké nápoje.
Lék k vnitřnímu užití. Před použitím si pozorně přečtěte
příbalovou informaci.*

VIROSTOP

ústní sprej, 30 ml

130 Kč
173 Kč

125 Kč
•u
 leví od bolesti hlavy, zad, kloubů
i menstruační bolesti
• snižuje horečku a tlumí projevy zánětu

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofenum. Před použitím
si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

HYLAK FORTE

perorální roztok, 100 ml

109 Kč
• účinné analgetikum s protizánětlivým účinkem
• snadno rozpustné růžové měkké tobolky
s tekutou účinnou látkou
• při bolesti hlavy a migréně, bolesti zubů, zad,
svalů a menstruační bolesti
• pro dospělé a dospívající od 12 let
(od 40 kg tělesné hmotnosti)
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofenum.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

PRO PODPORU IMUNITY

230 Kč

199 Kč
• poskytuje ochranu proti chřipce A,B,
nachlazení a COVID-19 včetně nových mutací
V akci také Virostop pastilky 50 ks za 299 Kč.
Zdravotnické prostředky.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

LINEX® FORTE

28 tobolek

661 Kč

599 Kč
215 Kč

169 Kč
• komplexní péče o vaše zažívání
• vhodný pro dospělé, děti i kojence

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.
Hylak forte je léčivý přípravek k vnitřnímu užití.*

BioGaia® kapky s vitaminem D 10 ml
•
•
•

10 µg vitaminu D v denní dávce
Patentovaný probiotický kmen
L. reuteri Protectis®
Vhodné pro dlouhodobé užívání

V AKCI také BioGaia® Protectis® 30 tbl. s vit. D
pro dospělé a děti od 12 let, těhotné a kojící ženy
DOPLNĚK STRAVY
(100 ml = 5.990 Kč)

247 Kč

219 Kč
• obsahuje PROBIOTIKA a PREBIOTIKA
• nejen při a po antibiotické léčbě, při změně stravy
Doplněk stravy. Obsahuje bakterie Lactobacillus acidophilus
a Bifidobacterium animalis subsp.lactis.* (1 tob. = 7,82 Kč)

TUSSIREX

sirup, 120 ml

STOPKAŠEL DR. WEISS CELASKON LONG
EFFECT

sirup, 200 + 100 ml NAVÍC

500 mg, 60 tobolek

172 Kč

149 Kč
• s irup na všechny druhy kašle spojené
s nachlazením
• zmírňuje suchý dráždivý i průduškový kašel
• rychlá úleva
V akci také další přípravky Tussirex.
Zdravotnický prostředek. Před použitím si pozorně přečtěte
příbalovou informaci.*

MAXIMAG

hořčík 375 mg + B6
50 tobolek

VÝHO
D
BALE NÉ
NÍ

250 Kč

199 Kč

214 Kč

185 Kč
• ulevuje při suchém a vlhkém kašli
a škrábání v krku
• zklidňuje podrážděný krk a bolest v krku
V akci také další přípravky Stopkašel Dr. Weiss.
Zdravotnický prostředek. Před použitím si pozorně přečtěte
příbalovou informaci.*

MAGNESIUM
B-KOMPLEX

100 + 20 tablet NAVÍC

VÝHO
D
BALE NÉ
NÍ

285 Kč

249 Kč
142 Kč

119 Kč

239 Kč
karta
znická

Záka

•o
 bsahuje doporučenou denní dávka hořčíku
375 mg a vitamin B6 v 1 tabletě
•h
 ořčík přispívá ke zmírnění únavy a vyčerpání
V akci také další přípravky MaxiMag.

• komplexní a vyvážené složení hořčíku
a B-Komplexu (vitaminy B1, B6 a B12)
• hořčík přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání
• vhodné pro dlouhodobé užívání

DR.THEISS VITAMIN
D3 DIREKT-SPRAY
2000 IU

MÖLLER'S OMEGA 3
CITRON

Doplněk stravy.* (1 tob. = 2,38 Kč)

Doplněk stravy.* (1 tbl. = 2,08 Kč, 1,99 Kč se ZK )

• zmírňuje a zkracuje příznaky chřipky a nachlazení
• s postupným uvolňováním vitaminu C až 12 hodin
pro jeho lepší vstřebávání
V akci také Celaskon Limetka 180 mg, 100 tablet
za 155 Kč.
Celaskon long effect je lék k vnitřnímu užití. Obsahuje acidum
ascorbicum. Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.
Celaskon Limetka je doplněk stravy.* (1 tab. = 1,55 Kč)

SUPRADYN IMMUNE

15 šumivých tablet

149 Kč

129 Kč
• důležitá trojkombinace pro podporu imunity na
podzim a v zimě
• vitamin C, D a zinek přispívají k normální funkci
imunitního systému
• vysoký obsah vitaminu C 1.000 mg
V akci také Supradyn CO Q10 Energy 30 šumivých
tablet za 299 Kč a Supradyn CoQ10 Energy
60 tablet za 369 Kč.
Doplňky stravy.* (1 tbl. = 8,60 Kč, 9,97 Kč, 6,15 Kč)
LMR-CH-20211126-150

HEMAGEL PROCTO

čípky, 10 ks

250 ml

20 ml

262 Kč
248 Kč

199 Kč
• v itamin D3 v inovativní formě s jednoduchým
dávkováním a příjemnou svěží chutí
• a plikujte 2 vstřiky denně přímo do úst
bez nutnosti zapíjení
Doplněk stravy.* ( 100 ml = 995 Kč)

359 Kč

299 Kč
• rybí olej z tresčích jater z Norska
• 1 lžička = 1,2 g Omega 3 mastných kyselin EPA
a DHA a vitaminy A, D a E
V akci také další přípravky Möller's Omega 3.

Doplněk stravy.* ( 100 ml = 119,6 Kč)

209 Kč
• čípky zmírňují krvácení, pálení a svědění,
při fisurách a hemeroidech a také po Barronově
ligatuře
• zavádí se pouze 1x denně
Zdravotnický prostředek. Před použitím si pozorně
přečtěte příbalovou informaci.*

DOLGIT KRÉM

Expert na bolest s klinicky prokázaným
účinkem v různých lékových formách.

100 g

375 Kč

299 Kč

315 Kč

Voltaren 140 mg
léčivá náplast

259 Kč

152 Kč

VoltaTherm
hřejivá náplast

119 Kč

184 Kč

139 Kč
• z latý krém z lékárny tlumí bolest, léčí zánět
a zlepšuje pohyblivost kloubů
• německá kvalita za dostupnou cenu
V akci také Dolgit krém 150 g za 199 Kč.

Voltaren Rapid 25 mg, 20 tbl

Lék k vnějšímu užití. Léčivou látkou je ibuprofenum 5g/100g krému.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

BARNY´S HYPNOX®
FORTE

Voltaren 140 mg léčivá náplast je lék k vnějšímu použití. Obsahuje diclofenacum natricum. Voltaren Rapid 25 mg měkké tobolky je lék k vnitřnímu
užití. Obsahuje diclofenacum kalicum. VoltaTherm hřejivá náplast je zdravotnická pomůcka. Pozorně si přečtěte příbalovou informaci. O správném
použití se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
PM-CZ-VOLT-21-00022

ÚZKOST, EMOČNÍ NAPĚTÍ,
LEHKÉ PORUCHY SPÁNKU

20 tablet

SLEEP TRIP

70 tablet

194 Kč

159 Kč

256 Kč

Pro váš zdravý a posilující spánek
• extra silná bylinná směs tradičně užívaná pro
lepší komfort usínání (kozlík, chmel, mučenka,
meduňka)
• oblíbený doplněk stravy na spaní
Doplněk stravy.* (1 tbl. = 7,95 Kč)

359 Kč

229 Kč
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Homeopatický léčivý přípravek k vnitřnímu užití, užívaný tradičně v homeopatii k léčbě
úzkosti, emočního napětí a k léčbě lehkých poruch spánku.

279 Kč
• usínejte rychleji s naším rychle rozpustným
produktem Sleep Trip
Doplněk stravy.* (1 tbl. = 3,99 Kč)

INFADOLAN®

VIGANTOLVIT D3
2000 I.U.

1600 IU/g + 300 IU/g mast
100 g

60 tablet

333 Kč

269 Kč
159 Kč
199 Kč

169 Kč
• vitamin D pro zdravý imunitní systém
• uplatňuje se v mnoha procesech imunity
• udělejte pro svou obranyschopnost víc
Doplněk stravy.* (1 tbl. = 2,82 Kč)

119 Kč

156 Kč

119 Kč

• 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.*
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NIQUITIN

SYSTANE™ ULTRA

NiQuitin Clear 21 mg, 7 transdermálních
náplastí / NiQuitin mini 4 mg
3x 20 pastilek

282 Kč

542 Kč

479 Kč

zvlhčující oční kapky, 10 ml

239 Kč

536 Kč

469 Kč
820 Kč

Kombinovaná terapie zvýší šanci přestat kouřit
• uleví od náhlé chuti na cigaretu,
zmírňují abstinenční příznaky
• náplasti přípravku NiQuitin Clear se mohou
používat buď samostatně, nebo v kombinaci
s orálními formami nikotinu
V akci také další druhy Niquitin.

765 Kč

730 Kč
820 Kč

470 Kč

765 Kč

439 Kč

699 Kč

®

Určeno pro zmírnění abstinenčních příznaků u silných kuřáků.
Transdermální náplast - lék na vnější užití. Pastilky a žvýkačky
– léky k užití v ústní dutině. Obsahují nikotin. Před použitím si
pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

• zvlhčující oční kapky Systane™ ULTRA
bez konzervačních látek poskytují rychlou úlevu
suchým, unaveným a podrážděným očím
• vhodné i pro uživatele kontaktních čoček
V akci také další druhy Systane.

Prosím podívejte se do návodu k použití ohledně bezpečnostních opatření,
varování, kontraindikací a nežádoucích účinků. Zdravotnický prostředek
pro úlevu od suchého oka.*

PARANIT EXTRA
SILNÝ SPREJ

NIZORAL

20mg/g, šampon, 100 ml

LACALUT AKTIV

zubní pasta 75 ml

100 ml

399 Kč

93 Kč

359 Kč

399 Kč

•o
 dstraní vši do 5 minut
•o
 bsahuje faktor na ochranu proti vším (LPF),
který ve vlasech vytváří pro vši nepříznivé
podmínky a chrání před opakovanou nákazou až
do 72 hodin1
V akci také další přípravky Paranit.

1
Klinicky prokázaná 100% účinnost. Zdravotnický prostředek.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

V Alphega lékárnách
jste na správném
místě
• Poskytujeme individuální
poradenství
• Nabízíme nadstandardní
služby
• Přinášíme oblíbené produkty
za akční ceny
PŘIJĎTE SE K NÁM PORADIT.
POMŮŽEME VÁM S PÉČÍ O ZDRAVÍ.

299 Kč
• bojuje proti příčině lupů
• zmírňuje svědění a zarudnutí pokožky hlavy
• prevence a léčba kožních infekcí způsobených
kvasinkami nebo plísněmi
Lék k vnějšímu užití. Obsahuje ketokonazol. Před použitím
si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

69 Kč
• jednička mezi zubními pastami na českém trhu
• výrazně zpevňuje a posiluje dásně
• chrání před krvácením dásní a parodontózou
Kosmetika.

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, 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, 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, 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, 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.

Seznam lékáren naleznete na

www.alphega-lekarna.cz

Jsme tady pro vás již od roku 2008.
www.alphega-lekarna.cz

*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.
ZK - zákaznická karta. Aktuální seznam lékáren na www.alphega-lekarna.cz. Tato nabídka platí od 1. 2. do 28. 2. 2022 včetně nebo do vyprodání zásob či vydání dárků.

