
*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. 7.  do 31. 8. 2022 včetně nebo do vyprodání zásob či vydání dárků.

•  silná fi xace až na 12 hodin
•  pomáhá bránit ulpívání zbytků jídla 

pod náhradou
V akci také další přípravky Corega.
Corega čistící tablety určené na každodenní čištění 
zubních náhrad a Corega fi xační krémy na fi xaci zubních 
náhrad jsou zdravotnické prostředky. Čtěte pečlivě 
návod k použití.*

COREGA ORIGINAL 
EXTRA SILNÝ
40 g

IBEROGAST
50 ml

Pocit plnosti? Bolest břicha nebo nadýmání? 
•  vyzkoušejte bylinný lék Iberogast
• Iberogast - expert na Vaše zažívací potíže!
V akci také Iberogast 20 ml za 179 Kč
a 100 ml za 499 Kč. 
Léčivý přípravek je složený z tekutých extraktů různých částí bylin. 
Před použitím si pozorně přečtěte návod k použití.*
L.CZ.MKT.CC.09.2020.2046

DESODROP
oční roztok, 8 ml

OCUTEIN BRILLANT 
LUTEIN 25 MG
60 tobolek + zvlhčující oční kapky 15 ml

•  léčí zánět infekčního 
i neinfekčního původu 

•  ničí viry, bakterie, plísně
•  neobsahuje konzervační látky, je výborně snášen
Zdravotnický prostředek. Před použitím si pozorně přečtěte návod 
k použití.* ČNO 0477

•  přispívá k udržení kvalitního zraku a vyživuje 
unavené oči (vitamin A)

•  obsahuje 25 mg luteinu
V akci také OCUTEIN FRESH Omega-7 a další 
přípravky z řady OCUTEIN®.
Doplněk stravy.* (1 tob. = 7,98 Kč)

479 Kč

559 Kč

349 Kč

439 Kč

199 Kč

236 Kč

•  rychle vyřeší akutní průjem a šetrně obnoví 
funkci střev

•  potlačuje doprovodné bolesti břicha a křeče
•  na všechny druhy průjmu
•  forma pro dospělé i děti
V akci také Tasectan Duo 12 sáčků za 159 Kč.
Před použitím si pozorně přečtěte návod k použití.*
Zdravotnické prostředky. ČNO: 0373.

TASECTAN DUO
12 tablet

159 Kč

191 Kč

•  k léčbě akutního průjmu u dospělých a dětí 
od 2 let současně s podáním perorálního 
rehydratačního roztoku

Léčivý přípravek pro vnitřní užití. Účinná látka: diosmectitum. 
U dětí mladších 3 let léčbu akutního průjmu vždy konzultujte 
s lékařem. Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu 
s příbalovou informací.* SCA-CZ-000156

SMECTA
10 sáčků

129 Kč

159 Kč

  *

Udělej něco neobyčejného!

Reklama na léčivý přípravek. Orální sprej, roztok Nicorette® Spray s příchutí lesního 
ovoce 1 mg/dávka, Lisované pastilky Nicorette® Mint 4 mg a Léčivá žvýkací guma 
Nicorette® Icemint Gum 4 mg  obsahují nikotin a jsou k podání do úst. Transdermální 
náplast Nicorette® invisipatch 25 mg/16 h obsahuje nikotin a je k transdermálnímu 
podání. Před použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci. CZ-NI-2200086

Odvykej 
s Nicorette®,
začít můžeš
hned!

SLEVA

10%

V AKCI TAKÉ DALŠÍ PŘÍPRAVKY NICORETTE®.

199 Kč

229 Kč

799 Kč

855 Kč 499 Kč

545 Kč 445 Kč

495 Kč

+ NAVÍC!6ks čistících tablet 
při nákupu 1ks výrobku Corega

výrobku Corega

95 Kč

111 Kč

REVALID®

ANTI-AGING

CHRÁNÍ VLASY PŘED SLUNCEM 

ZN
ÁTE Z TV

• Působí proti negativním vlivům UV záření. 
Chrání pokožku před poškozením DNA. 
Chrání barvu vlasů. Předchází šedivění vlasů

FLUID ŠAMPON

000 Kč

000 Kč
000 Kč

000 Kč

NAVÍC!k nákupu Ladival SPORT OF50+ tuhý stick

Akční nabídka platí od 1. 7. do 31. 8. 2022

Nepropásněte
výjimečné chvilkyvýjimečné chvilky

10%

Účinek do
1 hodiny*

Vhodný pro děti
od 6 let

* při užití jednorázové dávky 4 mg. Reklama na léčivý přípravek. Tvrdé to-
bolky 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-2200083

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

•   tlumí bolest zad, svalů a kloubů
V akci také Voltaren Rapid 25 mg, 20 měkkých 
tobolek za 125 Kč a Voltaren 140 mg léčivá 
náplast, 5 ks za 319 Kč.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. 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.*

VOLTAREN FORTE
20 mg/g, gel, 100 g

631 Kč 346 Kč

165 Kč

196 Kč

165 Kč

196 Kč

299 Kč

386 Kč

BARNY´S SIOUX 
600 g

OTRIVIN MENTHOL
1 mg/ml nosní sprej, roztok 10 ml

Koňská síla pro vaše klouby v balení na 6 měsíců!
• MSM Lignisul®
• značkové kolageny
• vitamin C - NUTRA-C™ 1

• vhodný pro všechny věkové kategorie
1vitamin C pro podporu tvorby kolagenu a správnou činnost 
kloubních chrupavek a kostí. Doplněk stravy v prášku.*
(100 g = 99,83 Kč)

•  pomáhá rychle 
uvolnit ucpaný nos 
a při zánětu dutin

•  začíná uvolňovat ucpaný nos do 2 minut 
a až na 12 hodin

V akci také Otrivin 1 mg/ml nosní sprej, 
roztok 10 ml za 99 Kč.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  Otrivin Menthol 1 mg/ml 
nosní sprej, roztok a Otrivin 1 mg/ml nosní sprej, roztok obsahují 
xylometazolin. Léky k podání do nosu.*

BALENÍNA 6MĚSÍCŮ

599 Kč

749 Kč 99 Kč

138 Kč

Zastavte se 
pro prázdninovou 
slevu ve vaší oblíbené 
Alphega lékárně
Jejich seznam najdete na 
www.alphega-lekarna.cz

549 Kč 309 Kč

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

•  unikátní ochranný komplex 
UVA + UVB + IR-A

•  bohatý na lipidy, vyživuje pokožku
V akci také Ladival Citlivá pokožka PLUS OF 30, 
mléko na ochranu proti slunci, 200 ml za 399 Kč 
+ LADIVAL SPORT OF50+ STICK navíc k nákupu.
Kosmetické přípravky.

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

429 Kč

550 Kč
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NOBIS Lékárna, Brno

Oficiální partnerská lékárna 
Polikliniky Zahradníkova

NOBIS Lékárna 
Poliklinika Zahradníkova 
Zahradníkova 494/2, 602 00 Brno
 
Tel.: 604 27 00 27 
E-mail: polza@nobislekarny.cz
www.nobislekarny.cz

Otevírací doba: 
Po - Čt: 07:00 - 18:00
Pá:  07:00 - 16:00

Oficiální partnerská lékárna 
Polikliniky Zahradníkova

Těšíme se na vaši návštěvu
Akční nabídka platí od 1. 7. do 31. 8. 2022

Nabízíme široký sortiment léčivých přípravků vázaných na recept i volně prodejných, 
doplňků stravy, zdravotnických prostředků a individuálně připravovaných léčivých 
přípravků. V nabídce máme bezlepkové potraviny, léčebnou a hypoalergenní 
kosmetiku, přípravky dentální hygieny a mnoho dalšího.



ENDWARTS ORIGINAL
5 ml

Ošetření kožních výrůstků
Freeze: zmrazení bradavic
Original a Pen: vysoušení bradavic
Extra: odstranění měkkých fi bromů
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 notifi kované osoby: 0546 (Original, Pen), 0459 (Freeze, Extra)*

249 Kč

315 Kč

PANTHENOL OMEGA
chladivá pěna ve spreji 10%, 150 ml

185 Kč

211 Kč

AULIN GEL 
gel, 100 g

•  gel proti bolesti pohybového aparátu
• zklidňuje namožené svaly a šlachy
• ulevuje od bolesti, působí proti zánětu
V akci také Aulin gel, gel 50 g za 139 Kč.
Aulin 30mg/g gel obsahuje nimesulid. Lék ke kožnímu podání.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

209 Kč

251Kč

•  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.

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. 2Vitamin C přispívá k normální tvorbě kolagenu, ke správné funkci 
krevních cév a k ochraně buněk před oxidativním stresem.
Doplněk stravy.* (1 tab. = 11,30 Kč)

339 Kč

403 Kč

•  rychlá a učinná úleva od horečky a bolesti, včetně 
bolesti hlavy, zad, zubů, či při menstruaci

V akci také NUROFEN Rapid 400 mg, 20 měkkých 
tobolek za 99 Kč.
Léky k vnitřnímu užití. Obsahují ibuprofen. Před použitím si pozorně 
přečtěte návod k použití.*

NUROFEN RAPID
400 mg, 30 měkkých tobolek

119 Kč

170 Kč

ANALERGIN NEO
20 tablet

•  k léčbě  příznaků alergické rýmy a kopřivky
• působí 24 hodin
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.
Analergin Neo je léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Obsahuje účinnou 
látku levocetirizini dihydrochloridum. 10 a 20 tabletové balení 
Analergin Neo je volně prodejný léčivý přípravek.*

EXODERIL®
10 mg/ml kožní roztok, 20 ml

BEPANTHEN® PLUS
krém, 30 g

URGO FILMOGEL AFTY
6 ml

Dezinfi kuje plus hojí rány
• na všechna povrchová poranění s rizikem infekce
• dexpanthenol ránu hojí
• antiseptická složka ránu zároveň dezinfi kuje
V akci také Bepanthen® Plus 100 g za 349 Kč.
Léčivé přípravky k vnějšímu použití. Před použitím si pozorně 
přečtěte příbalovou informaci.*

• účinná úleva od bolesti
• chrání a§ y a drobná poranění i během jídla
V akci také Gel na a� y junior 12 ml za 229 Kč.
Zdravotnické prostředky. 
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.* 

249 Kč

316 Kč

159 Kč

199 Kč

255 Kč

307 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 návod k použití.*

IBALGIN RAPIDCAPS
400 mg, 30 měkkých tobolek

109 Kč

136 Kč

Účinné analgetikum:
•  pomáhá při bolesti hlavy, 

zubů, zad, svalů, kloubů a menstruační bolesti
• snižuje horečku
• tlumí zánět
•  pro dospělé a dospívající od 12 let
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofenum.
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.*

IBALGIN® 400 MG 
100 tablet

•  obsahuje kombinaci hořčíku a vitaminu B6, díky 
kterému se hořčík v těle rychleji doplní

•  je určen ke zlepšení příznaků nedostatku hořčíku, 
jako např.:  
- nervozity, vyčerpanosti, podráždění
- svalových křečí, mravenčení

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

•  snižuje horečku
•  proti mírné až středně silné bolesti hlavy, zubů, 

svalů a kloubů při chřipce a nachlazení
V akci také Panadol Extra Rapide 500 mg/65 mg, 
12 šumivých tablet za 89 Kč.
Panadol Extra Novum 500mg/65mg potahované tablety a  Panadol 
Extra Rapide 500mg/65mg šumivé tablety jsou léky k vnitřnímu užití. 
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.*

MAGNE B6
100 tablet

PANADOL EXTRA 
NOVUM
500 mg/65 mg
24 tablet 

219 Kč

271 Kč

89 Kč

109 Kč

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

• pomáhá zastavit vznik puchýřků
•  zkracuje dobu hojení
V akci také Zovirax 50 mg/g, 2 g za 225 Kč.
Léky k vnějšímu použití. Zovirax Duo 50 mg/g+10 mg/g obsahuje 
aciclovirum a hydrocortisonum. Zovirax 50 mg/g krém obsahuje 
aciclovirum. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.*

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

269 Kč

337 Kč

139 Kč

175 Kč

•  k čištění čerstvých 
drobných ran a k likvidaci 
běžných bakterií, které 
infi kují drobné rány

•  v účinné formě ve spreji
• neštípe, nebarví, nezapáchá, bez jodu
Lék k vnějšímu použití. Kožní podání. Obsahuje benzalconii chloridum. 
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

DETTOL 0,2%
antiseptický sprej, 100 ml

IBALGIN DUO EFFECT
gel, 100 g

• 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 Gel 100 g za 155 Kč a Ibalgin 
krém 100 g za155 Kč.
Léky k vnějšímu použití. Před použitím si pozorně přečtěte 
příbalovou informaci.*

239 Kč

295 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, 30 g za 179 Kč.
1při postižení nehtů 2x denně. Léky k vnějšímu použití s účinnou 
látkou na§ ifi n hydrochlorid. Před použitím si pozorně přečtěte 
příbalovou informaci.*

105 Kč

143 Kč

Účinné analgetikum:
•  pomáhá při bolesti hlavy, 

IBALGIN® 400 MG 

149 Kč

187 Kč

Olfen Neo Forte, gel 
150 g

Olfen, gel
100 g

Olfen, gel
100 g

• Olfen, gel a Olfen Neo Forte, gel pro úlevu od bolesti zad, 
svalů a kloubů. 

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci. Olfen Neo Forte, 
gel je léčivý přípravek ke kožnímu podání, obsahuje účinnou látku diclofenacum 
diethylaminum. Olfen, gel je léčivý přípravek ke kožnímu podání, obsahuje 
účinnou látku diclofenacum natricum. Nepoužívejte léčivé přípravky souběžně.

150 g

Olfen, gel

329 Kč

399 Kč

159 Kč

200 Kč

REPELENT PREDATOR 
FORTE
spray 150 ml

•  repelentní spray proti 
komárům a klíšťatům

• aplikace na pokožku i oděv
•  zvýšený obsah účinných látek, 

doba účinnosti 4-6 hodin 
•  vhodné pro děti od 2 let
•  100% dávkování ve svislé 

i vodorovné poloze
V akci také Repelent JUNIOR spray 150 ml za 175 Kč. 
Repelenty.

149 Kč

175 Kč



ENDWARTS ORIGINAL
5 ml

Ošetření kožních výrůstků
Freeze: zmrazení bradavic
Original a Pen: vysoušení bradavic
Extra: odstranění měkkých fi bromů
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 notifi kované osoby: 0546 (Original, Pen), 0459 (Freeze, Extra)*

249 Kč

315 Kč

PANTHENOL OMEGA
chladivá pěna ve spreji 10%, 150 ml

185 Kč

211 Kč

AULIN GEL 
gel, 100 g

•  gel proti bolesti pohybového aparátu
• zklidňuje namožené svaly a šlachy
• ulevuje od bolesti, působí proti zánětu
V akci také Aulin gel, gel 50 g za 139 Kč.
Aulin 30mg/g gel obsahuje nimesulid. Lék ke kožnímu podání.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

209 Kč

251Kč

•  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.

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. 2Vitamin C přispívá k normální tvorbě kolagenu, ke správné funkci 
krevních cév a k ochraně buněk před oxidativním stresem.
Doplněk stravy.* (1 tab. = 11,30 Kč)

339 Kč

403 Kč

•  rychlá a učinná úleva od horečky a bolesti, včetně 
bolesti hlavy, zad, zubů, či při menstruaci

V akci také NUROFEN Rapid 400 mg, 20 měkkých 
tobolek za 99 Kč.
Léky k vnitřnímu užití. Obsahují ibuprofen. Před použitím si pozorně 
přečtěte návod k použití.*

NUROFEN RAPID
400 mg, 30 měkkých tobolek

119 Kč

170 Kč

ANALERGIN NEO
20 tablet

•  k léčbě  příznaků alergické rýmy a kopřivky
• působí 24 hodin
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.
Analergin Neo je léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Obsahuje účinnou 
látku levocetirizini dihydrochloridum. 10 a 20 tabletové balení 
Analergin Neo je volně prodejný léčivý přípravek.*

EXODERIL®
10 mg/ml kožní roztok, 20 ml

BEPANTHEN® PLUS
krém, 30 g

URGO FILMOGEL AFTY
6 ml

Dezinfi kuje plus hojí rány
• na všechna povrchová poranění s rizikem infekce
• dexpanthenol ránu hojí
• antiseptická složka ránu zároveň dezinfi kuje
V akci také Bepanthen® Plus 100 g za 349 Kč.
Léčivé přípravky k vnějšímu použití. Před použitím si pozorně 
přečtěte příbalovou informaci.*

• účinná úleva od bolesti
• chrání a§ y a drobná poranění i během jídla
V akci také Gel na a� y junior 12 ml za 229 Kč.
Zdravotnické prostředky. 
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.* 

249 Kč

316 Kč

159 Kč

199 Kč

255 Kč

307 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 návod k použití.*

IBALGIN RAPIDCAPS
400 mg, 30 měkkých tobolek

109 Kč

136 Kč

Účinné analgetikum:
•  pomáhá při bolesti hlavy, 

zubů, zad, svalů, kloubů a menstruační bolesti
• snižuje horečku
• tlumí zánět
•  pro dospělé a dospívající od 12 let
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofenum.
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.*

IBALGIN® 400 MG 
100 tablet

•  obsahuje kombinaci hořčíku a vitaminu B6, díky 
kterému se hořčík v těle rychleji doplní

•  je určen ke zlepšení příznaků nedostatku hořčíku, 
jako např.:  
- nervozity, vyčerpanosti, podráždění
- svalových křečí, mravenčení

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

•  snižuje horečku
•  proti mírné až středně silné bolesti hlavy, zubů, 

svalů a kloubů při chřipce a nachlazení
V akci také Panadol Extra Rapide 500 mg/65 mg, 
12 šumivých tablet za 89 Kč.
Panadol Extra Novum 500mg/65mg potahované tablety a  Panadol 
Extra Rapide 500mg/65mg šumivé tablety jsou léky k vnitřnímu užití. 
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.*

MAGNE B6
100 tablet

PANADOL EXTRA 
NOVUM
500 mg/65 mg
24 tablet 

219 Kč

271 Kč

89 Kč

109 Kč

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

• pomáhá zastavit vznik puchýřků
•  zkracuje dobu hojení
V akci také Zovirax 50 mg/g, 2 g za 225 Kč.
Léky k vnějšímu použití. Zovirax Duo 50 mg/g+10 mg/g obsahuje 
aciclovirum a hydrocortisonum. Zovirax 50 mg/g krém obsahuje 
aciclovirum. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.*

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

269 Kč

337 Kč

139 Kč

175 Kč

•  k čištění čerstvých 
drobných ran a k likvidaci 
běžných bakterií, které 
infi kují drobné rány

•  v účinné formě ve spreji
• neštípe, nebarví, nezapáchá, bez jodu
Lék k vnějšímu použití. Kožní podání. Obsahuje benzalconii chloridum. 
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.*

DETTOL 0,2%
antiseptický sprej, 100 ml

IBALGIN DUO EFFECT
gel, 100 g

• 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 Gel 100 g za 155 Kč a Ibalgin 
krém 100 g za155 Kč.
Léky k vnějšímu použití. Před použitím si pozorně přečtěte 
příbalovou informaci.*

239 Kč

295 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, 30 g za 179 Kč.
1při postižení nehtů 2x denně. Léky k vnějšímu použití s účinnou 
látkou na§ ifi n hydrochlorid. Před použitím si pozorně přečtěte 
příbalovou informaci.*

105 Kč

143 Kč

Účinné analgetikum:
•  pomáhá při bolesti hlavy, 

IBALGIN® 400 MG 

149 Kč

187 Kč

Olfen Neo Forte, gel 
150 g

Olfen, gel
100 g

Olfen, gel
100 g

• Olfen, gel a Olfen Neo Forte, gel pro úlevu od bolesti zad, 
svalů a kloubů. 

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci. Olfen Neo Forte, 
gel je léčivý přípravek ke kožnímu podání, obsahuje účinnou látku diclofenacum 
diethylaminum. Olfen, gel je léčivý přípravek ke kožnímu podání, obsahuje 
účinnou látku diclofenacum natricum. Nepoužívejte léčivé přípravky souběžně.

150 g

Olfen, gel

329 Kč

399 Kč

159 Kč

200 Kč

REPELENT PREDATOR 
FORTE
spray 150 ml

•  repelentní spray proti 
komárům a klíšťatům

• aplikace na pokožku i oděv
•  zvýšený obsah účinných látek, 

doba účinnosti 4-6 hodin 
•  vhodné pro děti od 2 let
•  100% dávkování ve svislé 

i vodorovné poloze
V akci také Repelent JUNIOR spray 150 ml za 175 Kč. 
Repelenty.

149 Kč

175 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. 7.  do 31. 8. 2022 včetně nebo do vyprodání zásob či vydání dárků.

•  silná fi xace až na 12 hodin
•  pomáhá bránit ulpívání zbytků jídla 

pod náhradou
V akci také další přípravky Corega.
Corega čistící tablety určené na každodenní čištění 
zubních náhrad a Corega fi xační krémy na fi xaci zubních 
náhrad jsou zdravotnické prostředky. Čtěte pečlivě 
návod k použití.*

COREGA ORIGINAL 
EXTRA SILNÝ
40 g

IBEROGAST
50 ml

Pocit plnosti? Bolest břicha nebo nadýmání? 
•  vyzkoušejte bylinný lék Iberogast
• Iberogast - expert na Vaše zažívací potíže!
V akci také Iberogast 20 ml za 179 Kč
a 100 ml za 499 Kč. 
Léčivý přípravek je složený z tekutých extraktů různých částí bylin. 
Před použitím si pozorně přečtěte návod k použití.*
L.CZ.MKT.CC.09.2020.2046

DESODROP
oční roztok, 8 ml

OCUTEIN BRILLANT 
LUTEIN 25 MG
60 tobolek + zvlhčující oční kapky 15 ml

•  léčí zánět infekčního 
i neinfekčního původu 

•  ničí viry, bakterie, plísně
•  neobsahuje konzervační látky, je výborně snášen
Zdravotnický prostředek. Před použitím si pozorně přečtěte návod 
k použití.* ČNO 0477

•  přispívá k udržení kvalitního zraku a vyživuje 
unavené oči (vitamin A)

•  obsahuje 25 mg luteinu
V akci také OCUTEIN FRESH Omega-7 a další 
přípravky z řady OCUTEIN®.
Doplněk stravy.* (1 tob. = 7,98 Kč)

479 Kč

559 Kč

349 Kč

439 Kč

199 Kč

236 Kč

•  rychle vyřeší akutní průjem a šetrně obnoví 
funkci střev

•  potlačuje doprovodné bolesti břicha a křeče
•  na všechny druhy průjmu
•  forma pro dospělé i děti
V akci také Tasectan Duo 12 sáčků za 159 Kč.
Před použitím si pozorně přečtěte návod k použití.*
Zdravotnické prostředky. ČNO: 0373.

TASECTAN DUO
12 tablet

159 Kč

191 Kč

•  k léčbě akutního průjmu u dospělých a dětí 
od 2 let současně s podáním perorálního 
rehydratačního roztoku

Léčivý přípravek pro vnitřní užití. Účinná látka: diosmectitum. 
U dětí mladších 3 let léčbu akutního průjmu vždy konzultujte 
s lékařem. Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu 
s příbalovou informací.* SCA-CZ-000156

SMECTA
10 sáčků

129 Kč

159 Kč

  *

Udělej něco neobyčejného!

Reklama na léčivý přípravek. Orální sprej, roztok Nicorette® Spray s příchutí lesního 
ovoce 1 mg/dávka, Lisované pastilky Nicorette® Mint 4 mg a Léčivá žvýkací guma 
Nicorette® Icemint Gum 4 mg  obsahují nikotin a jsou k podání do úst. Transdermální 
náplast Nicorette® invisipatch 25 mg/16 h obsahuje nikotin a je k transdermálnímu 
podání. Před použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci. CZ-NI-2200086

Odvykej 
s Nicorette®,
začít můžeš
hned!

SLEVA

10%

V AKCI TAKÉ DALŠÍ PŘÍPRAVKY NICORETTE®.

199 Kč

229 Kč

799 Kč

855 Kč 499 Kč

545 Kč 445 Kč

495 Kč

+ NAVÍC!6ks čistících tablet 
při nákupu 1ks výrobku Corega

výrobku Corega

95 Kč

111 Kč

REVALID®

ANTI-AGING

CHRÁNÍ VLASY PŘED SLUNCEM 

ZN
ÁTE Z TV

• Působí proti negativním vlivům UV záření. 
Chrání pokožku před poškozením DNA. 
Chrání barvu vlasů. Předchází šedivění vlasů

FLUID ŠAMPON

000 Kč

000 Kč
000 Kč

000 Kč

NAVÍC!k nákupu Ladival SPORT OF50+ tuhý stick

Akční nabídka platí od 1. 7. do 31. 8. 2022

Nepropásněte
výjimečné chvilkyvýjimečné chvilky

10%

Účinek do
1 hodiny*

Vhodný pro děti
od 6 let

* při užití jednorázové dávky 4 mg. Reklama na léčivý přípravek. Tvrdé to-
bolky 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-2200083

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

•   tlumí bolest zad, svalů a kloubů
V akci také Voltaren Rapid 25 mg, 20 měkkých 
tobolek za 125 Kč a Voltaren 140 mg léčivá 
náplast, 5 ks za 319 Kč.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. 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.*

VOLTAREN FORTE
20 mg/g, gel, 100 g

631 Kč 346 Kč

165 Kč

196 Kč

165 Kč

196 Kč

299 Kč

386 Kč

BARNY´S SIOUX 
600 g

OTRIVIN MENTHOL
1 mg/ml nosní sprej, roztok 10 ml

Koňská síla pro vaše klouby v balení na 6 měsíců!
• MSM Lignisul®
• značkové kolageny
• vitamin C - NUTRA-C™ 1

• vhodný pro všechny věkové kategorie
1vitamin C pro podporu tvorby kolagenu a správnou činnost 
kloubních chrupavek a kostí. Doplněk stravy v prášku.*
(100 g = 99,83 Kč)

•  pomáhá rychle 
uvolnit ucpaný nos 
a při zánětu dutin

•  začíná uvolňovat ucpaný nos do 2 minut 
a až na 12 hodin

V akci také Otrivin 1 mg/ml nosní sprej, 
roztok 10 ml za 99 Kč.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.  Otrivin Menthol 1 mg/ml 
nosní sprej, roztok a Otrivin 1 mg/ml nosní sprej, roztok obsahují 
xylometazolin. Léky k podání do nosu.*

BALENÍNA 6MĚSÍCŮ

599 Kč

749 Kč 99 Kč

138 Kč

Zastavte se 
pro prázdninovou 
slevu ve vaší oblíbené 
Alphega lékárně
Jejich seznam najdete na 
www.alphega-lekarna.cz

549 Kč 309 Kč

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

•  unikátní ochranný komplex 
UVA + UVB + IR-A

•  bohatý na lipidy, vyživuje pokožku
V akci také Ladival Citlivá pokožka PLUS OF 30, 
mléko na ochranu proti slunci, 200 ml za 399 Kč 
+ LADIVAL SPORT OF50+ STICK navíc k nákupu.
Kosmetické přípravky.

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

429 Kč

550 Kč

220

NOBIS Lékárna, Brno

Oficiální partnerská lékárna 
Polikliniky Zahradníkova

NOBIS Lékárna 
Poliklinika Zahradníkova 
Zahradníkova 494/2, 602 00 Brno
 
Tel.: 604 27 00 27 
E-mail: polza@nobislekarny.cz
www.nobislekarny.cz

Otevírací doba: 
Po - Čt: 07:00 - 18:00
Pá:  07:00 - 16:00

Oficiální partnerská lékárna 
Polikliniky Zahradníkova

Těšíme se na vaši návštěvu
Akční nabídka platí od 1. 7. do 31. 8. 2022

Nabízíme široký sortiment léčivých přípravků vázaných na recept i volně prodejných, 
doplňků stravy, zdravotnických prostředků a individuálně připravovaných léčivých 
přípravků. V nabídce máme bezlepkové potraviny, léčebnou a hypoalergenní 
kosmetiku, přípravky dentální hygieny a mnoho dalšího.


