Analergin

Hylak forte

Vibovit želé

30 tablet

100 ml

více druhů, 50 bonbónů

100 Kč

79 Kč

160 Kč

129 Kč

• přípravek proti alergiím
• ke zmírnění nosních a očních příznaků sezónní
a celoroční alergické rýmy
• ke zmírnění příznaků chronické kopřivky
nejasného původu

• obnovuje přirozené prostředí ve střevě, čímž
přispívá k rychlé úpravě narušené mikrobiální
rovnováhy

Lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou cetirizin.*

Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.*

Ibalgin 400
36 tablet

69 Kč

175 Kč

139 Kč
• želé bonbóny Vibovit s ovocnou příchutí
• s vitaminy a minerálními látkami
• Vibovit Abeceda/Aqua/DINO jelly/Safari/ZOO
Doplňky stravy.*

Ataralgin

Magnesii lactici

20 tablet

0,5 tbl. Medicamenta, 100 tablet

55 Kč
124 Kč

75 Kč

59 Kč

99 Kč

Účinné analgetikum:
• s protizánětlivým účinkem
• p omáhá při bolesti hlavy, zubů, zad, svalů,
kloubů a menstruační bolesti
• snižuje horečku
• pro dospělé a dospívající od 12 let
V akci také Ibalgin 400 100 tablet za 115 Kč.

• tlumí bolest hlavy a krční páteře
• snižuje svalové napětí
• snižuje emoční a psychické napětí

Obsahuje ibuprofenum. Lék k vnitřnímu užití.*

Lék k vnitřnímu užití.*

Lék s účinnou látkou dihydrát magnesium-laktátu.*

PERSEN® FORTE

Flavobion

Biopron Forte®

20 tvrdých tobolek

70 mg, 50 tablet

30 tobolek

• obsahuje 500 mg laktátu hořčíku pro lepší
vstřebávání
• čistý organický hořčík bez příměsí
• vhodný pro těhotné a kojící ženy

249 Kč

219 Kč
149 Kč

129 Kč
• léčivý přípravek rostlinného původu k terapii
mírných psychických poruch
• p říznivě působí při mírných poruchách usínání
a spánku
V akci také PERSEN® FORTE 40 tvrdých tobolek
za 199 Kč. Léky k vnitřnímu užití.*

226 Kč

179 Kč
• při chronickém zánětu jater
• u poškození jater vlivem alkoholu, jedovatých
látek a některých léků
• při otravách houbami
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Léčivý přípravek k vnitřnímu
užití. Obsahuje silymarinum.*

www.alphega-lekarna.cz

• unikátní kombinace probiotických bakterií
a probiotických kvasinek doplněná o prebiotika
• obsahuje Saccharomyces boulardii
• vhodný pro dospělé a děti od 6. měsíce věku
Doplněk stravy.*

