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HYLAK FORTE
perorální roztok, 100 ml

VOLTAREN FORTE
20 mg/g, gel 100 g

• 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.*

•  analgetikum ve formě gelu s účinkem proti bolesti 
až na 24 hodin při aplikaci 2x denně ráno a večer

• tlumí bolest zad, svalů a kloubů
V akci také Voltaren Rapid 25 mg 20 měkkých tobolek 
za 119 Kč a Voltaren 140 mg léčivá náplast  
5 ks za 299 Kč.
Voltaren Forte 20 mg/g gel obsahuje diclofenacum diethylaminum  
a Voltaren 140 mg léčivá náplast obsahuje diclofenacum natricum. 
Léky k vnějšímu použití. Voltaren Rapid 25 mg měkké tobolky je lék  
k vnitřnímu užití a obsahuje diclofenacum kalicum. 
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci. 

Akční nabídka platí od 1. 5. do 31. 5. 2022

o 37 % účinnější*

*Obsahuje kofein
pro posílení účinku 
paracetamolu proti mírné 
až středně silné bolesti

o 37 %

PARACETAMOL

KOFEIN

V akci také Panadol Extra Rapide 500 mg/65 mg, 12 šumivých tablet 
za 79 Kč. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. O správném použití 
léčivých přípravků se poraďte s lékařem nebo lékárníkem. 
Panadol Extra Novum 500 mg/65 mg potahované tablety a Panadol 
Extra Rapide 500 mg/65 mg šumivé tablety jsou léky k vnitřnímu užití.

PM-CZ-PAN-21-00027

o 37 % účinnější*o 37 % účinnější*o 37 % účinnější*o 37 % účinnější*o 37 % účinnější*

•   přináší úlevu sluncem podrážděné pokožce
•   účinně zklidňuje a napomáhá regeneraci  

a hydrataci pokožky
•   s vysokým obsahem D-panthenolu
V akci také ostatní druhy Panthenol.
Kosmetika.

PANTHENOL OMEGA 
Chladivá pěna ve spreji 10%
150 ml

169 Kč

215 Kč

299 Kč

372 Kč

79 Kč

99 Kč

189 Kč

211 Kč

PROENZI ® 3 PLUS
180 tablet

EXODERIL®
10 mg/ml kožní roztok, 20 ml

•  špičková komplexní výživa s chondroitinem,  
glukosaminem a kolagenem typu II

•  vitamin C podporuje tvorbu kolagenu  
pro normální funkci chrupavek

Doplněk stravy.* (1 tab.  = 2,88 Kč)

•  léčí nehtové a kožní plísně
•  rychle ulevuje od příznaků
•  proniká do hloubky postižených míst
•  aplikace na kůži pouze 1x denně1

V akci také EXODERIL® 10 mg/g krém,  
15 g za 105 Kč.
1Při postižení nehtů 2x denně. Volně prodejné léky k vnějšímu 
použití s účinnou látkou naftifin hydrochlorid. 
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

519 Kč

629 Kč 249 Kč

302 Kč

Rezervujte si léky z eReceptu
Bezpečné vyzvednutí ve více než 300 Alphega lékárnách - www.erecept-alphega.cz
Rezervujte si léky z eReceptu
Bezpečné vyzvednutí ve více než 300 Alphega lékárnách - www.erecept-alphega.cz

Alphega lékárna
Vaše lékárna s tradicí

•  Více než 300 lékáren v ČR
•  Individuální poradenství
•  Široká nabídka pacientských služeb



TLAKOMĚR VEROVAL 
COMPACT
s universální manžetou

PROSTENAL CONTROL
90 tablet

• automaticky měří krevní tlak a pulz
• detekuje srdeční arytmie
• paměť pro 2 uživatele
• záruka 3 roky
Zdravotnický prostředek. Čtěte pozorně návod k použití.

•  3 aktivní látky pro zdravou prostatu, normální 
proud moči a méně časté močení

Doplněk stravy s obsahem saw palmetto, které přispívá k udržení 
zdravé prostaty a kopřivy dvoudomé pro podporu správné funkce 
močového ústrojí.* (1 tab  = 6,66 Kč)

599 Kč

689 Kč

ARTERIN 
CHOLESTEROL
30 tablet

•  snižuje cholesterol1

•  přispívá k normální tvorbě kolagenu pro normální 
funkci krevních cév2

•  nové zdokonalené složení
1Bylo prokázáno, že rostlinné steroly snižují hladinu cholesterolu v krvi. 
Vysoký cholesterol je rizikovým faktorem při vzniku koronárních srdeč-
ních chorob. 2Vitamin C přispívá k normální tvorbě kolagenu a ke správné 
funkci krevních cév. Doplněk stravy.* (1 tab.  = 11,63 Kč)

349 Kč

387 Kč

•  odstraňuje nadměrné množství ušního mazu
•  účinná prevence proti ucpání zvukovodu
•  pro komplexní péči používejte Aurecon ušní kapky, 

svíčky a sprej současně 
V akci také Aurecon drops 10 ml za 119 Kč a Aurecon 
ušní svíčky Plus 2 ks za 145 Kč.
Zdravotnické prostředky. 
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

AURECON
ušní sprej, 50 ml 

139 Kč

159 Kč

• účinná ochrana očí proti alergenům
•  potlačuje příznaky, předchází alergiím a tlumí 

zánětlivé procesy v oku
•  bez konzervantů a obavy z nežádoucích účinků
•  bez omezení věku a délky užívání
V akci také Vividrin ectoin nosní sprej 20 ml  
za 199 Kč.
Zdravotnický prostředek. Před použitím si pozorně přečtěte 
příbalovou informaci.*

VIVIDRIN ECTOIN
10 ml

199 Kč

225 Kč

•  doplněk stravy pro péči o váš zrak, který díky  
obsahu zinku přispívá k udržení normálního stavu 
zraku

V akci také další přípravky Avilut®
Doplněk stravy. Pozorně si přečtěte návod k použití uvedený 
na obalu. (1 tab.  = 5,43 Kč)

AVILUT® GINKGO 
RECORDATI
90 kapslí

489 Kč

600 Kč

•  LIPOVITAN® DUO obsahuje cholin, který přispívá  
k udržení normální činnosti jater a silymarin, 
který podporuje detoxikaci

Doplněk stravy. Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou 
informaci.* (1 tab.  = 8,17 Kč)

•  účinně pomáhá uvolnit  
ucpaný nos při nachlazení, chřipce a alergii

•  obsahuje pouze přírodní složky
V akci také další přípravky QUIXX®.
Pečlivě si pročtěte návod k použití. Hypertonický roztok mořské 
vody, obsahuje vodu z oceánu a čištěnou vodu. Zdravotnický  
prostředek k aplikaci do nosu, k úlevě od ucpaného nosu.*

LIPOVITAN® DUO
30 tablet

QUIXX®
nosní sprej, 30 ml

245 Kč

295 Kč

119 Kč

135 Kč

999 Kč

1 244 Kč

CALCICHEW D3  
500 MG/200 IU
60 žvýkacích tablet

•  určený k prevenci a léčbě nedostatku  
vápníku a vitaminu D

•  vápník a vitamin D slouží jako doplněk  
při léčbě osteoporózy

Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.*

175 Kč

221 Kč



IBALGIN 400 MG
48 tablet

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

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

79 Kč

102 Kč

PANGROL® 20000 IU
50 tablet

229 Kč

287 Kč

Těžký žaludek po jídle?
•  trávicí enzymy podporují trávení a vstřebávání 

jídla při problémech s enzymy slinivky břišní 
V akci také Pangrol® 20000 IU, 20 tablet za 119 Kč.
Pečlivě si pročtěte příbalový leták. Volně prodejný lék Pangrol®  
20 000 IU obsahuje pancreatinum. K vnitřnímu užití.*

ZODAC 10 MG 
100 tablet

•  léčba sezónní i celoroční alergie
•  ke zmírnění nosních a očních příznaků  

alergické rýmy a chronické kopřivky
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje cetirizin.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

NOLPAZA 20 MG
enterosolventní tablety, 14 tablet

IBALGIN DUO EFFECT
50 mg/g + 2 mg/g crm., 100 g

•  dlouhodobá úleva od pálení žáhy
• k léčbě kyselé regurgitace (kyselý pocit v ústech)
• stačí jen 1 tableta denně
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje pantoprazol.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

•  kombinace dvou účinných látek ve formě krému 
•  potlačuje bolest, zmírňuje zánět a urychluje  

vstřebávání modřin
•  léčí poúrazové stavy a následky sportovních úrazů, 

např. otoky, krevní podlitiny, podvrtnutí kloubu
•  ulevuje od bolesti zad
•  pro dospělé a dospívající od 12 let
V akci také Ibalgin® krém, 100 g za 155 Kč  
a Ibalgin Gel, 100 g za 155 Kč.
Léky k vnějšímu použití. Před použitím si pozorně přečtěte 
příbalovou informaci.* 

105 Kč

129 Kč

245 Kč

294 Kč

Těžké nohy? Křečové žíly? Hemoroidy? 
•  braňte svoje žíly zevnitř! 
•  Diozen® zvyšuje napětí žilní stěny a odolnost cév
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje diosminum micronisatum.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.* 

DIOZEN 500 MG
120 tablet

319 Kč

386 Kč

*Při užití jednorázové dávky 4 mg. Akce platí pro IMODIUM® RAPID 2 mg, 12 tablet dispergovatelných 
v ústech a IMODIUM® 2 mg 20 tvrdých tobolek. Reklama na léčivý přípravek. Tvrdé tobolky IMODIUM®  

2 mg a tablety dispergovatelné v ústech IMODIUM® RAPID 2 mg obsahují loperamid-hydrochlorid a jsou 
k perorálnímu podání. Před užitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci. CZ-IM-2200039

Kupte vybrané
přípravky IMODIUM®

     a získejte krém na 
ruce Neutrogena®

IMODIUM®

     a získejte krém na 
ruce Neutrogena®

Účinek do
1 hodiny*

Na oční a nosní příznaky alergie:
• kapky: svědění očí, slzení
• sprej: ucpaný nos, svědění, kýchání
V akci také Allergodil, nosní sprej, 10 ml za 199 Kč.
Allergodil, oční kapky, je lék k očnímu podání. Allergodil, nosní sprej  
je lék k nosnímu podání. Obsahují azelastin-hydrochlorid.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

ALLERGODIL
oční kapky, 6 ml

199 Kč

247 Kč

175 Kč

219 Kč

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

FAKTU  
20 čípků

149 Kč

189 Kč

175 Kč

196 Kč



*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.  
Aktuální seznam lékáren na www.alphega-lekarna.cz. Tato nabídka platí od 1. 5.  do 31. 5. 2022 včetně nebo do vyprodání zásob či vydání dárků.

•  vhodné pro citlivou  
pokožku dětí, náchylnou  
k alergii na slunce

•  unikátní ochranný komplex UVA + UVB + IR-A
•  bohatý na lipidy, vyživuje pokožku 
Kosmetický přípravek.

Zklidní pálení a svědění kůže při: 
• bodnutí hmyzem 
• alergických projevech kůže 
• nadměrném slunění 
• povrchových popáleninách 1. stupně 
• planých neštovicích
Léčivý přípravek k vnějšímu užití s obsahem účinné látky  
difenhydramin-hydrochlorid.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

LADIVAL
pro děti s alergickou pokožkou, OF 50+ 
200 ml

PSILO-BALSAM
gel, 20 g

95 Kč

119 Kč

419 Kč

528 Kč

Ochranný krém pro podporu léčby  
a prevence: 
•  plenkové dermatitidy, odřenin  

a podrážděné pokožky, dermatitidy při 
inkontinenci u dospělých, pro ochranu 
pokožky v okolí poranění.

Sudocrem MULTI-EXPERT je zdravotnický prostředek. 
Certifikát vydala notifikovaná osoba č. 0482. Před 
použitím si pečlivě přečtěte návod k použití a informace 
o jeho bezpečném použití.

SUDOCREM 
MULTI-EXPERT
125 g

149 Kč

167 Kč

VITAR SUPER 
BETA-KAROTEN
se sedmikráskou, 120 tablet

Obsahuje:
•  komplex karotenoidů 9,6 mg (beta-karoten 6 mg, 

lutein 3 mg, zeaxantin 0,6 mg)
•  sedmikrásku obecnou
•  biotin (příznivě ovlivňuje stav pokožky)
•  vitaminy E a C
V akci také Vitar Super Beta-karoten se  
sedmikráskou 60 tablet za 95 Kč.
Doplněk stravy.* (1 tbl. = 1,41 Kč, 1,58 Kč)

169 Kč

225 Kč

• unikátní kombinace CBD a bylinných výtažků 
•  krém je vhodný k masáži pokožky v oblastech 

namáhaných zad, kloubů či svalů
• vyroben ve Švýcarsku
Kosmetický přípravek.

WOBECARE ACTIVE 
CBD 
krém, 100 ml

359 Kč

406 Kč

ENDWARTS EXTRA
kryoterapie fibromu, 14,3 g

PRIESSNITZ ŽÍLY A 
CÉVY MEDICAL 125 ML

•  první prostředek pro účinné odstranění měkkých  
fibromů na krku, hrudníku a v podpaží  
z pohodlí domova

V akci také další přípravky EndWarts.
EndWarts® ORIGINAL, EndWarts® PEN, EndWarts® FREEZE a 
EndWarts EXTRA jsou zdravotnické prostředky. Před jejich použitím 
si pečlivě pročtěte návod k použití. Číslo notifikované osoby: 0546 
(ORIGINAL, PEN), 37708 (FREEZE), 0459 (Extra)
Před použitím si pozorně pročtěte návod k použití.* 

•  proti křečovým žilám;
• proti otokům a bolesti nohou;
• rychle účinkuje, rychle pomůže
Zdravotnický prostředek.

599 Kč

759 Kč

239 Kč

289 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, 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.


