
MENTHOL 1 mg/ml

VÍTĚZOVÉ V BOJI PROTI RÝMĚ

UVOLNÍ 
UCPANÝ
NOS

4 V 1 PÉČE 
PRO VÁŠ NOS

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. O správném použití se poraďte se svým 
lékařem nebo lékárníkem. Otrivin Menthol 1 mg/ml nosní sprej, roztok, Otrivin 
1 mg/ml nosní sprej, roztok a Otrivin Rhinostop 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml nosní sprej, 
roztok obsahují xylometazolin. Léky k podání do nosu.    PM-CZ-OTRI-21-00001

UCPANÝ NOS A PŘI 
ZÁNĚTU DUTIN

180 Kč

139 Kč

129 Kč

99 Kč
120 Kč

89 KčVoltaren Forte 20 mg/g gel, 150 g

Voltaren Rapid
25 mg/g, 20 tbl.

PM-CZ-VOLT-21-00022

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

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 Rapid 25 mg měkké tobolky je lék k vnitřnímu užití. Obsahuje 
diclofenacum kalicum. Voltaren 140 mg léčivá náplast je lék  k vnějšímu 
použití. Obsahuje diclofenacum natricum.

V akci také Voltaren 140 mg léčivá náplast, 5 ks za 299 Kč.

www.alphega-lekarna.cz

PREVENTAN®  
KOMPLEX D3  
1000 IU 
120 tablet

BIOPRON9 PREMIUM
30 tablet

STREPSILS  
MED A CITRON
24 pastilek

•  pro dlouhodobou a komplexní podporu imunity 
dospělých a mladistvých od 15 let

•  extra silná varianta
•  obsahuje 2 mg originální aktivní látky  

ProteQuine®, vysokou dávku vitaminu D3 a C, 
který přispívá k normální funkci imunity

V akci také Preventan® Junior Komplex D3  
400 IU 120 tablet za 479 Kč.
Doplňky stravy.* (1 tbl. = 3,99 Kč)

•  70% imunitních buněk se nachází ve střevech,  
a proto je vhodné o ně pečovat

•  doplňuje střevní mikrobiotu probiotiky  
a prebiotiky

Doplněk stravy.* (1 tbl. = 8,30 Kč)

•  proti bolesti v krku
•  účinkuje proti virům, bakteriím a kvasinkám  

po 1 minutě 
•  snížení bolesti v krku po pěti minutách
V akci také další přípravky STREPSILS.
Léky k vnitřnímu užití.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

249 Kč

329 Kč155 Kč

204 Kč

Akční nabídka platí od 1. 1. do 31. 1. 2022

•  správná volba proti kašli díky 2 účinným látkám
•  tlumí suchý dráždivý kašel a usnadňuje  

vykašlávání
V akci také Stoptussin, kapky 50 ml za 139 Kč.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci. 
Stoptussin, perorální kapky, roztok; Stoptussin, sirup jsou léčivé 
přípravky k vnitřnímu užití.*

STOPTUSSIN 
sirup, 180 ml

119 Kč

389 Kč

148 Kč

469 Kč

BALENÍ NA 4 MĚSÍCE

479 Kč

625 Kč

139 Kč

175 Kč

Alphega lékárna
Vaše lékárna s tradicí
•  Více než 300 lékáren v ČR
•  Individuální poradenství
•  Široká nabídka pacientských služeb
•  On-line rezervace léků na předpis



ACC® LONG 
600 mg, šumivé tablety
10 tablet

ROBITUSSIN 
ANTITUSSICUM 
na suchý dráždivý kašel
100 ml

• léčí vlhký kašel
• rychlý nástup účinku od 1. dne
• 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.*

•  proti suchému kašli
•  efektivní úleva od suchého  

dráždivého kašle
•  bez cukru
•  pro děti od 6 let a dospělé
V akci také Robitussin Expectorans na odkašlávání 
100 ml  za 159 Kč a Robitussin Junior na suchý 
dráždivý kašel 100 ml za 129 Kč.
Robitussin Antitussicum na suchý dráždivý kašel 7,50 mg/5 ml, sirup 
a Robitussin Junior na suchý dráždivý kašel 3,75 mg/5 ml sirup (oba 
dextrometorfan) a Robitussin Expectorans na odkašlávání 100 mg/5 
ml, sirup (guaifenesin) jsou léky k vnitřnímu užití. 
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

119 Kč

147 Kč

159 Kč

200 Kč

• zklidní suchý kašel
• uleví od vlhkého kašle
• tradiční rostlinný léčivý přípravek
• rodinné balení 200 ml
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Stodal® je léčivý přípravek  
k vnitřnímu užití. Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého  
přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.*

STODAL®
200 ml

MUCOSOLVAN®
60 ml

MUCONASAL® PLUS
sprej, 10 ml

• ulehčuje vykašlávání 
• uvolňuje zahlenění
• zmírňuje kašel
• bez cukru
• vhodný pro děti od narození
V akci také Mucosolvan long  
effect, 20 tobolek za 139 Kč. 
MUCOSOLVAN® (roztok k perorálnímu podání a k inhalaci) je volně 
prodejný lék k vnitřnímu užití a inhalaci. Obsahuje ambroxoli  
hydrochloridum. Mucosolvan long efekt - chybí povinné tvrzení.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

•  rychle, účinně a dlouhodobě uvolní nos při rýmě 
a nachlazení

• navíc osvěží vůní máty a eukalyptu
• vhodný pro dospělé a děti od 6 let
Lék k nosnímu podání. Obsahuje tramazolin. 
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

85 Kč

102 Kč

99 Kč

122 Kč

ERDOMED 
225 mg, granule pro perorální suspenzi
20 sáčků

LEVOPRONT 
KAPKY
15 ml

SOLEDUM 200 MG
20 enterosolventních měkkých tobolek

•  rychlá úleva od suchého kašle
•  při tlumení kašle působí přímo v dýchacích 

cestách bez nežádoucího ovlivnění mozku
•  kapky a sirup pro děti od 2 let a dospělé
V akci také LEVOPRONT TABLETY 60 mg,  
10 tablet za 135 Kč a LEVOPRONT SIRUP  
120 ml za 135 Kč.
Levopront kapky, sirup, tablety obsahují levodropropizin.  
Léky k vnitřnímu užití. Před použitím si pozorně přečtěte 
příbalovou informaci.*

•  léčí zánět průdušek, běžné nachlazení, rozpouští 
hustý hlen, a tím usnadňuje vykašlávání

•  léčivá látka z eukalyptu s protizánětlivým 
účinkem

V akci také Soledum 100 mg enterosolventních 
měkkých tobolek za 139 Kč.
Léčivé přípravky s léčivou látkou cineolum k vnitřnímu užití. 
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

219 Kč

258 Kč
109 Kč

130 Kč

169 Kč

208 Kč

Reklama na léčivý přípravek. Nosní sprej, roztok OLYNTH® HA 1 mg/ml obsahuje 
xylometazolin-hydrochlorid. Nosní sprej, roztok OLYNTH® PLUS 1 mg/ml + 50 mg/
ml obsahuje xylometazolin-hydrochlorid a dexpanthenol. Jsou určeny k podání do 
nosu. Před použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci. CZ-OL-2100199

Rýma jako 
nechtěný dárek?

Na rýmu chytře

Zvolte chytře a vyzrajte nad rýmou

95 Kč

119 Kč

99 Kč

127 Kč

•  lék na kašel, rýmu a zánět dutin
• ředí hlen, působí proti bakteriím
•  včasné nasazení může předejít užívání antibiotik 
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje erdostein. Pro dospělé a děti od 12 let. 
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

RODINNÉBALENÍ

159 Kč

199 Kč



•  s protizánětlivým účinkem
•  pomáhá při bolesti hlavy, zubů, zad, svalů, kloubů 

a menstruační bolesti
Volně prodejný lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofenum. 
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

•  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 129 Kč.
Volně prodejný lék k vnitřnímu užití.  Před použitím si pozorně 
přečtěte příbalovou informaci.*

IBALGIN 400 
48 tablet

PARALEN® GRIP 
CHŘIPKA A BOLEST
24 tablet

IBOLEX
20 tablet

• krystalicky čistý dexibuprofen
• nová generace léku proti bolesti
Volně prodejný lék k vnitřnímu užití. Obsahuje dexibuprofenum.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

85 Kč

97 Kč 129 Kč

164 Kč

Jediný krém na léčbu oparů s dvojím složením: 
•  zabraňuje množení viru, pomáhá léčit zánět  

a zastavit vznik puchýřků
• zkracuje dobu hojení
V akci také Zovirax 50mg/g 2g za 219 Kč.
Léky k vnějšímu užití.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

99 Kč

120 Kč

ZOVIRAX DUO
50 mg/g + 10 mg/g krém, 2g

CELASKON TABLETY
250 mg, 100 tablet

264 Kč

324 Kč

COLDREX MAXGRIP 
CITRON
10 sáčků

165 Kč

201 Kč

•  čistí nosní sliznici a pomáhá tak odstraňovat viry  
a bakterie

• zvlhčuje a regeneruje nosní sliznici
• 100% přírodní, bezpečný pro každodenní použití
• navíc tryska na výplach
V akci také více druhů.
Zdravotnický prostředek.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

•  obsahuje PROBIOTIKA a PREBIOTIKA
•  nejen při a po antibiotické léčbě, při změně stravy
V akci také LINEX® COMPLEX 14 tobolek  
za 189 Kč.
LINEX® FORTE obsahuje bakterie Lactobacillus acidophilus  
a Bifidobacterium animalis subsp.lactis. LINEX® COMPLEX  
obsahuje bakterie Lactobacillus rhamnosus GG + vitaminy B1,  
B2, B6 a zinek. Doplňky stravy.* (1 tob. = 8,04 Kč / 13,50 Kč)

•  obsahuje 200 mg přírodního betaglukanu,  
150 mg inulinu a 5 µg vitaminu D

•  vitamin D přispívá k normální funkci imunitního 
systému

•  betaglukan je kvasničného původu  
s garancí čistoty min. 80 %

•  vhodný k dlouhodobému užívání
Doplněk stravy.* (1 tob. = 4,98 Kč)

PHYSIOMER GENTLE 
JET&SPRAY
135 ml

LINEX® FORTE
28 tobolek

BETAGLUKAN IMU 
200 mg, 60 tobolek

199 Kč

227 Kč

225 Kč

265 Kč

299 Kč

388 Kč

•  vitamin C podporuje přirozenou obranyschopnost 
organismu v zimním období

•  vyšší potřeba vitaminu C je i během dospívání,  
v těhotenství, při kojení, namáhavé práci, sportu, 
infekčních onemocněních, po úrazech, ve stáří, 
u kuřáků

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití. Obsahuje acidum ascorbicum.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

99 Kč

122 Kč

•  nejprodávanější horký nápoj na chřipku  
a nachlazení v ČR1

•  díky paracetamolu snižuje horečku, odstraňuje 
bolest hlavy, bolest v krku

•  s přídavkem léčivé látky na uvolnění ucpaného 
nosu a s vitaminem C

V akci také Coldrex MAXGrip Lesní ovoce,  
10 sáčků za 165 Kč a Coldrex tablety, 24 tablet 
za 135 Kč. 1Iqvia sell out data kategorie 01B1 MAT 06/2021. 
Léky k vnitřnímu užití. Před použitím si pozorně přečtěte  
příbalovou informaci.*



*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. 1. do 31. 1. 2022 včetně nebo do vyprodání zásob či vydání dárků.

MAGNE B6 FORTE 
TABLETY
50 tablet

HERBADENT
bylinná ústní voda
400 ml

•  obsahují citrát hořčíku pro účinné doplnění hořčíku
•  hořčík a vitamin B6 přispívají ke snížení míry únavy  

a vyčerpání a k normální psychické činnosti
Doplněk stravy.* (1 tbl. = 3,38 Kč)

•   chraňte vaše ústa silou přírody
•   tradiční a léty prověřená receptura
•   extrakt HERBADENT ze 7 léčivých bylin
•   pro výplachy a hygienu dutiny ústní
•   pomáhá prevenci kazů a zánětů
•   udržuje svěží dech
V akci také HERBADENT bylinná zubní pasta  
s fluoridem 100 g za 125 Kč.
Nedoporučujeme polykat.

149 Kč

189 Kč

Seznam lékáren naleznete na
www.alphega-lekarna.cz

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.

ESSENTIALE FORTE N
100 tobolek

•  pro podporu přirozené regenerace jater
•  je určen pacientům s poškozením jaterních funkcí  

v důsledku toxicko-metabolického poškození jater  
a při zánětu jater

•  zlepšuje subjektivní obtíže, jako je ztráta chuti  
k jídlu nebo pocit tlaku v pravém podžebří

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje phospholipida sojae praeparata.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

329 Kč

412 Kč

VIBOVIT DÉČKO 
VITAMÍN D3 500 IU 
sprej, 10 ml

•  NOVINKA pro podporu  
zdravé imunity dětí

•  vitamin D přispívá ke správnému  
fungování imunitního systému

• rychlá a vysoká vstřebatelnost vitaminu D3 ve spreji
Doplněk stravy. Neslouží jako náhrada pestré a vyvážené stravy.* 
(100 ml = 2.050 Kč)

NOVINKA!

205 Kč

230 Kč

169 Kč

196 Kč

ZNÁTE Z TV

PŘÍPRAVEK PŘI LÉČBĚ A PREVENCI ALERGIE 
NA ROZTOČE DOMÁCÍHO PRACHU.
ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK  *TEC labs 2020

ExAller®

000 KČ

000 Kč

ZN
ÁTE Z TV

• Vlasový doplněk s vitaminy, minerály, amino
kyselinami a rostlinnými extrakty.

• PRO PODPORU RŮSTU VLASŮ.

REVALID® 
HAIR COMPLEX
DOPLNĚK STRAVY  
PRO PODPORU RŮSTU VLASŮ

000 KČ

000 Kč

HYAL-DROP MULTI
oční kapky, 10 ml

185 Kč

209 Kč

•  účinná pomoc pro podrážděné  
a unavené oči

•  použitelnost 6 měsíců po otevření
•  bez konzervantů, vhodný i pro velmi  

citlivé oči
V akci také Artelac Triple Action 10 ml  
za 245 Kč.
Zdravotnické prostředky. Před použitím si pozorně 
přečtěte příbalovou informaci.*

359 Kč

409 Kč

429 Kč

499 Kč

Akční nabídka platí od 1. 1. do 31. 1. 2022


