
Zdravá pokožka 
= krásná pokožka
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•  ulevuje od intenzivní, náhle vzniklé bolesti  
zad, svalů a kloubů.    

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci. 
Olfen Neo Forte je léčivý přípravek k zevnímu použití. 
Obsahuje účinnou látku diclofenacum diethylaminum.*

OLFEN NEO FORTE
20 mg/g gel, 150 g

339 Kč 99 Kč

•  úleva od bolesti hlavy, migrény, zubů i zad
•  pomáhá při podvrtnutí a natažení svalů
•  působí protizánětlivě
V nabídce také Brufen 400 mg, 30 tablet za 69 Kč.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky k vnitřnímu 
užití s léčivou látkou ibuprofen.*

BRUFEN 400 MG
100 tablet

159 Kč

•  spolehlivě chrání citlivou pokožku dětí před 
spálením a následným poškozením pokožky  

• vhodný i při atopickém ekzému 
Kosmetický přípravek.

469 Kč

PROENZI® 3 PLUS
180 tablet

•  komplexní kloubní výživa s chondroitinem,  
glukosaminem, MSM a kolagenem typu II  
ve formě tablet

•  přidaný vitamin C podporuje tvorbu kolagenu  
pro normální funkci chrupavek

•  bez sladidel
Doplněk stravy.* (1 tab. = 3,11 Kč)

559 Kč

HYALFIT
60 tobolek

•  exkluzivní komplex látek obsahující kyselinu 
hyaluronovou, kolagen a chondroitin

•  pro krásné vlasy, nehty a pleť, ale i zdravé  
kosti a klouby

Doplněk stravy.*  (1 tob. = 8,48 Kč)

509 Kč

LADIVAL 
PRO DĚTI
OF 50+ 
Sprej na ochranu 
proti slunci
200 ml 

Objevte jednoduché tipy pro péči o pokožku a rady pro zdravé opálení 
na www.alphega.cz/blog-pece-o-telo nebo využijte QR kód



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

V nabídce také další produkty Avilut®.
Doplněk stravy. Pozorně si přečtěte návod k použití 
uvedený na obalu.* (1 kaps. =  5,77 Kč)

•  nejen saw palmetto, ale špičkové komplexní  
složení pro zdravou prostatu, normální proud 
moči a podporu potence

Doplněk stravy. Saw palmetto přispívá k udržení zdraví prostaty  
a normálního proudu moči. Kotvičník podporuje potenci.*
(1 tab.  = 6,77 Kč)

•  2x silnější1  
složení pro péči  
o prostatu,  
potenci a vitalitu

•  slivoň africká k podpoře zdraví prostaty, maca  
k podpoře sexuálního zdraví a sibiřský ženšen  
k podpoře vitality

1nové, silnější složení s obsahem 2× více slivoně africké. 
Doplněk stravy.* (1 kaps.  = 7,21 Kč)

AVILUT® GINKGO 
RECORDATI 
90 kapslí

PROSTENAL 
CONTROL
90 tablet

CEMIO RED3 
90 kapslí

519 Kč

609 Kč

649 Kč

AURISCLEAN 
ušní sprej, 15 ml

•  účinně odstraňuje ušní maz
•  snižuje riziko zánětu ucha
V nabídce také další produkty z řady AurisClean.
Před použitím si pozorně přečtěte návod k použití. 
Zdravotnický prostředek.*

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

V nabídce také další produkty Quixx®.
Před použitím si pozorně přečtěte 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.*

•  účinná ochrana  
očí proti alergenům

•  potlačuje příznaky  
a tlumí zánětlivé procesy v oku

•  bez konzervantů, bez omezení věku  
a délky užívání

V nabídce také Vividrin ectoin nosní sprej  
20  ml za 229 Kč.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci. 
Zdravotnické prostředky.* ČNO 0483

QUIXX®
nosní sprej, 30 ml

VIVIDRIN ECTOIN
oční kapky
10 ml

129 Kč

229 Kč

179 Kč

Procto-Glyvenol® rektální krém 30 g

VĚNUJTE SE ŽIVOTU, 
NE HEMOROIDŮM!NE HEMOROIDŮM!NE HEMOROIDŮM!

Lék Procto-Glyvenol® 

k lokální léčbě vnitřních a vnějších 
hemoroidů:
◆ ulevuje od bolesti a svědění
◆ zmírňuje zánět
◆ zlepšuje vlastnosti cévní stěny

Procto-Glyvenol® 50 mg/g + 20 mg/g rektální krém. Procto-Glyvenol® 400 mg/ 
40 mg čípky. Volně prodejné léky k rektálnímu podání. Před použitím si 
přečtěte příbalovou informaci. Procto-Glyvenol® Soft (kosmetický přípravek).

Nyní v nabídce i Procto-Glyvenol® čípky 10 ks 
a Procto-Glyvenol® Soft 30 ks (vlhčené ubrousky).

179 Kč

SYSTANE® ULTRA
ZVLHČUJÍCÍ OČNÍ 
KAPKY
10 ml

•  bez konzervačních látek 
•  poskytují rychlou úlevu suchým, unaveným  

a podrážděným očím
•  vhodné i pro uživatele kontaktních čoček
V nabídce také další produkty Systane®.
Před použitím si pozorně přečtěte návod k použití ohledně 
bezpečnostních opatření, varování a kontraindikací. Systane® je 
zdravotnický prostředek pro zmírnění příznaků suchého oka.*

229 Kč

ALLERGODIL
oční kapky, 6 ml

199 Kč

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



VYPROŠŤOVÁK
RESTART
20 šumivých tablet

•  uklidní žaludek po nadměrné  
konzumaci jídla, pití kávy  
a alkoholu

• při problémech se zažíváním
•  bez lepku, laktózy a aspartamu
Doplněk stravy.* (1 tab.  = 2,45 Kč)

NUROFEN RAPID
400 mg, 30 měkkých tobolek

•  probiotický komplex se Saccharomyces  
boulardii, laktobacily a prebiotiky

•  trojí doplnění střevní mikrobioty  
nejen na cestách

Doplněk stravy.* (1 tob.  = 9,30 Kč)

BIOPRON FORTE
30 tobolek

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

V nabídce také NUROFEN Rapid 400 mg  
20 měkkých tobolek za 109 Kč.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci. 
Léky k vnitřnímu užití. Obsahují ibuprofen.*

IBALGIN® 400
400 mg, 48 tablet

Účinné analgetikum:
•  pomáhá při bolesti hlavy, zubů, zad, svalů  

a kloubů, menstruační bolesti
•  snižuje horečku při horečnatých stavech  

a zánětlivých onemocněních horních cest dýchacích
•  protizánětlivý účinek
•  pro dospělé a dospívající od 12 let
V nabídce také Ibalgin® Plus 400 mg
24 tablet za 119 Kč.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.
Léky k vnitřnímu použití. Obsahují ibuprofen.*

279 Kč

Kupte vybrané
přípravky IMODIUM®

a získejte krém na ruce Neutrogena®

*Při užití jednorázové dávky 4 mg. Reklama na léčivý přípravek. Tvrdé tobolky IMODIUM® 2 mg obsahují 
loperamid-hydrochlorid a jsou k perorálnímu podání. Před užitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci.
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•  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 nabídce také Ibalgin® 50 mg/g krém 100  g nebo 
Ibalgin® gel 100  g za 189 Kč.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.
Léky k vnějšímu použití.*

IBALGIN® 
DUO EFFECT
500 mg/g + 2mg/g, krém, 100 g

289 Kč

139 Kč

•  k léčbě kvasinkového zánětu pochvy  
a zevních rodidel

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci. 
Lék k vaginálnímu podání (do pochvy), obsahuje 600 mg 
fenticonazoli nitras.*

LOMEXIN 
600 mg, 1 měkká vaginální tobolka

229 Kč

199 Kč

49 Kč

109 Kč

•  Pangrol® pro lepší trávení - obsahuje směs  
enzymů, které podporují trávení při problémech  
s enzymy slinivky břišní

V nabídce také Pangrol® 20000 IU, 20 tablet  
za 139 Kč.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci. 
Léky Pangrol® 20 000 IU obsahují práškový pankreatin. 
K vnitřnímu užití.*

PANGROL® 20000 IU
50 tablet

239 Kč

289 Kč

349 Kč



•  proti křečovým žilám
• proti otokům a bolesti nohou
• rychle účinkuje, rychle pomůže
Před použitím si pozorně přečtěte návod k použití. 
Zdravotnický prostředek.*

PRIESSNITZ ŽÍLY 
A CÉVY MEDICAL
125 ml

•  extrakt z kopřivy přispívá ke správné funkci  
ledvin a vylučování vody z těla

•  extrakt z hořkého pomeranče a černého pepře 
napomáhají ke kontrole hmotnosti

•  s obsahem minerálů
V nabídce také Forfemina Odvodnění těla  
30 kapslí za 229 Kč,
Doplňky stravy.* (1 kaps. = 4,82 Kč / 7,63 Kč)

•  draslík přispívá  
k normální funkci svalů 

• hořčík přispívá ke zmírnění únavy a vyčerpání
•  vitamin E přispívá k ochraně buněk  

před oxidačním stresem
•  vitamin B6 přispívá k normální funkci  

imunitního systému
V nabídce také další přípravky Muscoaktiv Stop křečím.
Doplněk stravy.* (1 tab. = 2,30 Kč)

FORFEMINA SLIM
60 kapslí

MUSCOAKTIV STOP 
KŘEČÍM FORTE
56 tablet

289 Kč

289 Kč

129 Kč

VITAR VÁPNÍK-HOŘČÍK 
-ZINEK
+ vitaminy D3 a K1 
100 + 50 tablet 
NAVÍC

MAGNESIUM B-KOMPLEX 
RAPID 
20 šumivých tablet

•  vitaminy D3 a K1 pro lepší vstřebatelnost vápníku
•  vhodné pro dospívající
•  při rekonvalescenci po úrazech
Doplněk stravy.* (1 tab. = 1,26 Kč)

•  plně rozpustná tableta (nezanechává usazeniny)
•  vysoce vstřebatelná forma - citrát hořečnatý
•  slazeno stévií
•  bez barviv a umělých sladidel
•  citronová příchuť
V nabídce také Magnesium B-Komplex Immune 
20 šumivých tablet za 99 Kč.
Doplňky stravy.* (1 tab. = 4,95 Kč)

•  3000 mg vysoce čištěného rybího oleje v denní 
dávce, obohaceno o vitamin D3 pro podporu 
imunity

•  DHA a EPA v denní dávce 250 mg přispívají 
ke správné činnosti srdce. DHA navíc v dávce  
250 mg podporuje správnou činnost mozku  
a zdravý zrak

V nabídce také Omega 3 Citrus + D3 60 + 30 kapslí 
za 199 Kč.
Doplňky stravy.* (1 kaps. = 1,93 Kč / 2,21 Kč)

•  osvědčená kombinace hořčíku a vitamínu B6
•  efektivní doplnění hořčíku na podporu psychiky, 

nervů a energie
V nabídce také Magne B6®, 100 tablet za 259 Kč.
Doplňky stravy.* (1 tab. = 3,98 Kč / 2,59 Kč)

•  pro zdraví vašich cév
•  obsažený aescin napomáhá snižovat pocit  

těžkých nohou a podporuje dobrou cirkulaci  
krve v drobných cévách

V nabídce také Mobivenal micro 60 + 10 tablet 
NAVÍC za 279 Kč.
Doplňky stravy.* (1 tab. = 3,66 Kč / 3,99 Kč)

OMEGA 3 CITRUS + D3
100 + 50 kapslí NAVÍC

MAGNE B6® FORTE
50 tablet

MOBIVENAL MICRO
100 + 20 tablet NAVÍC

VÝHODNÉ BALENÍ

VÝHODNÉ BALENÍ

VÝHODNÉ BALENÍ

439 Kč

DEVENAL
500 mg, 60 tablet

•  léčba chronické žilní nedostatečnosti
•  léčba akutní ataky hemoroidálního onemocnění
•  obsahuje 450 mg diosminu a 50 mg hesperidinu  

v každé tabletě
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje mikronizované flavonoidy 
(diosmin a hesperidin).*

259 Kč

289 Kč

199 Kč

189 Kč

99 Kč



ALFASILVER SPREJ 
50 ml

•  na odřeniny,  
popáleniny a další  
druhy ran s ionizovaným stříbrem

• chrání před infekcí
• pomáhá hojení rány
• nepálí a neštípe
•  jednoduchá a rychlá pomoc ve spreji
Pečlivě prostudujte návod k použití. Zdravotnický prostředek 
k vnějšímu použití.*

SUDOCREM 
MULTI-EXPERT 
krém, 125 g

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

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

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

ENDWARTS ORIGINAL
roztok k odstranění bradavic, 5 ml

EXODERIL

Ošetření kožních výrůstků:
•  Freeze: zmrazení bradavic
•  Original a Pen: vysoušení bradavic
•  Extra: odstranění měkkých fibromů
V nabídce také další přípravky ENDWARTS.
Zdravotnické prostředky. Před použitím prostředků EndWarts  
si pečlivě pročtěte návod k použití, informace o bezpečném  
používání a úplný určený účel prostředků.* Číslo notifikované osoby: 
0459 (EW Freeze, EW Extra), 0546 (EW Pen, EW Original).

199 Kč
149 Kč

239 Kč

•  repelentní přípravek ve spreji  
zajišťuje efektivní ochranu  
kůže proti komárům  
až 6 hodin a klíšťatům  
až 4 hodiny

•  účinná látka: Icaridin 16 %
Před použitím si pozorně přečtěte označení a informace  
o přípravku. Používejte biocidy bezpečným způsobem.*

OFF! MAX 
repelent sprej,100 ml

109 Kč

PANTHENOL 
10% SWISS 
PREMIUM 
pěna, 125 + 25 ml
NAVÍC

•  rychlá úleva podrážděné  
pokožky po opalování

•  vysoký obsah D-panthenolu, Aloe vera a vitaminů
V nabídce také další produkty z řady Panthenol SWISS.
Kosmetika.

•  prověřená ochrana pro miminka i maminky 
•  pomáhá chránit zadeček před vznikem opruzenin  
•  hydratuje a přirozeně regeneruje 
•  bez barviv a parfemace 
V nabídce také Bepanthen® Baby mast 30 g 
za 149 Kč.
Kosmetické přípravky. CH-20220209-119

BEPANTHEN® BABY 
mast, 100 g

299 Kč

189 Kč

•  chutné žvýkací tablety  
proti klíšťatům a blechám

•  ochrání vašeho psa na 3 měsíce1                                                                                                                                     
•  s příchutí hovězího masa
V nabídce také další varianty dle hmotnosti psa.
1Balení obsahuje 3 tablety, jedna tableta ochrání před blechami min.  
5 týdnů a před klíšťaty po dobu až 1 měsíce. Veterinární léčivý 
přípravek.*

FRONTPRO®
antiparazitární žvýkací tablety pro psy 
10-25 kg, 3 tablety

899 Kč

279 Kč

Kombinovaná terapie zvýší šanci přestat kouřit
•  24 hodinová kontrola při odvykání kouření, zmírňuje 

abstinenční příznaky
•  náplasti přípravku NiQuitin Clear se mohou  

používat buď samostatně, nebo v kombinaci  
s orálními formami přípravku

V nabídce také další druhy Niquitin.
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.
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.*

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

519 Kč 499 Kč

119



*Tato nabídka platí od 1. 5. do 31. 5. 2023 včetně nebo do vyprodání skladových zásob či vydání dárků. U léčivých přípravků si vždy pečlivě prostudujte příbalový leták. 
U zdravotnických prostředků a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro vždy pečlivě prostudujte návod k použití. Účinky a způsob použití léků, léčivých přípravků, 
zdravotních prostředků a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro konzultujte s lékařem nebo lékárníkem. Užívejte léčivé přípravky pouze tehdy, pokud pociťujete 
příznaky, pro které jsou určeny, a po konzultaci s lékařem nebo lékárníkem. Tato nabídka neobsahuje žádné léčivé přípravky, jejichž výdej je omezen na lékařský předpis 
(recept). Účelem tohoto materiálu není zvýšení spotřeby, výdeje ani předepisování léčivých přípravků či zdravotních prostředků. Nenabádáme vás k nevhodnému, 
nepřiměřenému nebo neopodstatněnému užívání léků, léčivých přípravků a zdravotních prostředků. Doplňky stravy nenahrazují pestrou stravu ani zdravý životní styl, 
nenahrazují ani jiné lékařské terapie nebo medikace. Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Ceny u jednotlivých přípravků jsou ceny 
maximální, na jednotlivých lékárnách může být přípravek nabízen k prodeji za cenu nižší. V některých lékárnách je zboží k dostání pouze na objednávku, informujte se 
ve své lékárně o dostupnosti. Aktuální seznam lékáren na www.alphega.cz. Případné změny a tiskové chyby jsou vyhrazeny.

Seznam lékáren naleznete na
www.alphega.cz

Navštivte jednu z našich více než 320 Alphega lékáren i ve vašem městě.
Albrechtice, Aš, Babice, Bánov, Benešov u Prahy, Bezdružice, Bílina, Blatná, Blatnice pod Svatým Antonínkem, Borohrádek, Borovany, Boskovice, 
Brno, Brno-Černovice, Brno-Líšeň, Brušperk, Březnice, Březová u Sokolova, Břidličná, Bystřice pod Hostýnem, Cvikov, Čáslav, Červená Voda, České 
Budějovice, Desná, Děčín, Dolní Lutyně, Dolní Poustevna, Dubí, Duchcov, Františkovy Lázně, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, Frýdlant, Fryšták, 
Háj ve Slezku, Hať, Havířov, Havlíčkův Brod, Heřmanův Městec, Holešov, Holýšov, Horažďovice, Horní Jelení, Hořovice, Hostivice, Hostomice nad Bílinou, 
Hradec Králové, Hranice, Hronov, Hřensko, Hulín, Hutisko-Solanec, Cheb, Chlumec nad Cidlinou, Chomutov, Chotěboř, Chrast U Chrudimě, Chuchelná, 
Jablonec nad Nisou, Ivančice, Jablunkov, Jaroměř, Javorník, Jičín, Jihlava, Jílovéu Prahy, Kadaň, Karviná-Hranice, Kašperské Hory, Kdyně - Domažlice, 
Kladno, Klášterec nad Ohří, Klatovy, Klecany, Klenčí, Klenčí pod Čerchovem, Klobouky u Brna, Kobeřice, Kojetín, Kolín, Konice, Kostelec nad Orlicí, Kouřim, 
Králův Dvůr, Kroměříž, Krupka, Kutná Hora, Kvasice, Lanškroun, Lanžhot, Lázně Bohdaneč, Liberec, Lipník nad Bečvou, Litoměřice, Louny, Lovosice, 
Ludgeřovice, Luže, Meziboří, Mikulov, Mirotice, Mirovice, Mladá Boleslav, Moravská Nová ves, Moravský Písek, 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, Ostrava, Ostrava-Hrabůvka, Ostrava-Michálkovice, Ostrava-Poruba, Ostrava-Radvanice, Ostrov nad Ohří, Ostrožská Nová ves, Nová Paka, 
Otrokovice, Pacov, Pardubice, Pečky, Petrovice, Písek, Planá, Plumlov, Plzeň, Podbořany, Pohořelice, Police nad Metují, Praha, Proboštov, Prostějov, 
Protivín, Přerov, Přeštice, Příbram, Rosice, Roudnice nad Labem, Rousínov, Rožnov pod Radhoštěm, Rumburk, Sezimovo Ústí, Skuteč, Slavkov u Brna, 
Slušovice, Sokolov, Stará Boleslav, Strážnice, Sušice, Staňkov, Svitavy, Šluknov, Šternberk, Štíty, Šumperk, Švihov, Tábor, Teplice, Třebíč, Třemošnice, 
Třinec, Týnec nad Sázavou, Uherské Hradiště, Ústí nad Labem, Ústí nad 
Orlicí, Úštěk, Úvaly, Valašské Klobouky, Varnsdorf, Velká Bíteš, Velká nad 
Veličkou, Velké Albrechtice, VelkéKarlovice, Velké Opatovice, Veselínad 
Lužnicí, Veselí nad Moravou, Vlašim, Volary, Vrdy-Bučice, Vrané nad 
Vltavou, Zábřeh, Zašová, Zbraslavice, Zdice, Žďár nad Sázavou, Zlín, 
Znojmo, Zruč nad Sázavou, Zubří, Žamberk, Židlochovice, Žulová.

Inkontinenční pomůcky TENA 
jsou zdravotnické prostředky 
určené pro vnější použití při 
úniku moči.

Pozorně si přečtěte informace 
na obalu. O správném použití se 
poraďte se svým lékařem nebo 
lékárníkem.

-100 Kč

Okamžitá sleva 100 Kč na nákup 
vybraného sortimentu TENA v hodnotě 
nad 500 Kč.

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

6 mg, lutein 3 mg, zeaxantin 0,6 mg)
•  měsíček a sedmikrásku obecnou
•  biotin (příznivě ovlivňuje stav pokožky)
•  vitaminy E a C
Doplněk stravy.* (1 tab. = 1,49 Kč)

VITAR SUPER 
BETA-KAROTEN 
120 tablet

7 TIPŮ PRO BEZPEČNÉ OPALOVÁNÍ

ZNÁTE SVŮJ FOTOTYP? 

179 Kč

�   Ochranné přípravky  – používejte krémy s vhodným ochranným 
faktorem a aplikujte je opakovaně v závislosti na době a místě  
opalování. Na horách a u moře zvolte vyšší faktor.

�   Doba opalování – přizpůsobte délku pobytu svému fototypu.  
Spočítejte si ji podle naší rovnice:  
doba vlastní ochrany pokožky × ochranný faktor opalovacího 
krému = doba, po kterou je pokožka chráněna.

�   Přímé slunce – vyhýbejte se mu v čase mezi 11 a 15 hodinou.  
Když už jste venku, pobývejte ve stínu.

�   Nejcitlivější části pokožky – chraňte znaménka, ramena, krk  
a nos před škodlivým UV zářením, které se umí dostat i přes  
oblečení. Neopomeňte ani zakryté části těla, pokud nenosíte  
oblečení s UV filtrem.

�   Péče po opalování – zklidněte a regenerujte citlivou pokožku 
vlažnou sprchou a přípravkem po opalování s obsahem aloe vera, 
panthenolem nebo vitaminem E. 

�   Pitný režim – pro optimální hydrataci  
sáhněte po čisté vodě, čajích či  
neslazených ovocných  
a zeleninových šťávách. 

�   Léky - některé léky mohou způsobovat  
zdravotní problémy v kombinaci  
se slunečním zářením.  
Pozorně si přečtěte informace  
v příbalové informaci léku  
nebo se poraďte s vaším  
lékárníkem. 

Prohlédněte si přehled evropských fototypů kůže a zjistěte, který je ten váš. 
Vyberte si opalovací přípravek s ochranným faktorem na míru.

Fototyp I: Keltský Fototyp II: 
Evropský světlý

Fototyp III:
Evropský tmavý

Fototyp IV:
Středozemní

Kůže Velmi světlá, citlivá, 
sklon k zarudnutí Světle béžová Béžová až olivová Světle hnědá

Pihy Velmi mnoho Mnoho Málo Žádné

Vlasy Světlé či zrzavé Blond až hnědé Tmavě blond až 
kaštanově hnědé

Tmavě hnědé až 
černé

Oči Modré, šedé Modré, zelené, šedé Šedé, hnědé Tmavé

Reakce na slunce Často se spálí, 
kůže se loupe

Nejdříve se spálí, 
poté opálí Málokdy se spálí Nespálí se

Opálení Neopálí se Mírné Snadno se opálí Vždy se opálí
Vlastní ochrana 

na slunci 5-10 min 10-15 min 15-20 min 20-30 min

Lékárník  
doporučuje  

ochranu v ČR

Velmi vysoký
SPF50+

Velmi vysoký
SPF50+

Velmi vysoký
SPF30 SPF30


