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Výhodné ceny pro všechny.

c
dermokosmetická značka
péče o pleť se sklonem k akné
doporučovaná dermatology
v České republice**

* Akce platí od 3. 10. 2016 do 27. 11. 2016 nebo do vyprodání zásob.
** Cegedim studie, květen–červen 2016, Česká republika, 90 dermatologů odpovídalo na otázku: Kterou
 dermokosmetickou řadu (značku) přípravků doporučujete Vašim pacientům u následující diagnózy nejčastěji: akné?

K
osm

etické přípravky.

Mastná pleť produkuje nadměrné 
množství kožního séba, které se hromadí 
na jejím povrchu, rozšiřuje a ucpává póry, 
a tím vede k tvorbě černých teček. 

Vhodným řešením je proto vyhledat 
účinnou pomoc v lékárně a pečovat 
o pokožku kvalitní dermokosmetikou. 
Řada Eff aclar od La Roche-Posay 
nabízí kompletní péči pro všechny typy 
problematické pleti. Přípravky obsahují 
vysokou koncentraci dermatologických 
aktivních látek, jsou nekomedogenní 
a testovány na pleti se sklonem k akné.

K nákupu libovolného přípravků z řady EFFACLAR
získáte EFFACLAR čisticí gel 50 ml  ZDARMA*
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Značka Vicks představuje více než jen léky na chřipku a nachlazení. Umožňuje nám užít 
si každý den života a nenechat si ho pokazit jejich nepříjemnými příznaky, a touž více 
než 100 let. 

Značka Vicks byla v 90. letech 19. století založena americkým lékárníkem Lunsfordem 
Richardsonem a v současnosti se její přípravky prodávají ve více než 50 zemích 
včetně Evropy a USA. Díky důvěře milionů lidí na celém světě se značka Vicks 
stala nejprodávanější značkou na trhu léčivých přípravků pro úlevu od kašle 
a nachlazení.* Přípravky Vicks byly vyvinuty po čtyřech letech výzkumu specifických 
potřeb pacientů s chřipkou a nachlazením.

Léčivé přípravky Vicks jsou jedinečnou kombinací klinicky ověřených účinných 
látek s oblíbenými přírodními ingrediencemi. Značka Vicks 
představuje řadu volně prodejných léků, které pokrývají všechny 
hlavní příznaky chřipky a nachlazení a jsou k dostání v různých 
formách – horké nápoje, pastilky a sirupy. 

*  Euromonitor International – Consumer Health 2012 
(Cough, cold and Allergy (hay fever) remedies) 

zdroj: www.vicks.cz

Spolehlivá úleva 
od chřipky a nachlazení.

Sinex Vicks aloe a eukalyptus 0,5 m
g/m

l je lék k aplikaci do nosu. 
Obsahuje oxym

etazolin hydrochlorid. Čtěte pečlivě příbalový leták.
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Doplatek* 0 Kč
Přijďte do Magistry.
Výhodné ceny pro všechny.
*  Sleva platí při výdeji léčivého přípravku vázaného na lékařský předpis a zároveň hrazeného z veřejného zdravotního pojištění. Poskytuje se ve formě 

neuplatnění maximální obchodní přirážky při výdeji léčivého přípravku. Více informací získáte v jednotlivých Magistra lékárnách nebo na www.magistralekarny.cz.

Fypryst – roztok 
pro nakapání na kůži

DEHINEL pLUs 
FLAVOUr tablety pro psy

Pouze pro zvířata. Před použitím
 přípravku si pečlivě přečtěte příbalový leták. 

Vyhrazený veterinární léčivý přípravek s účinnou látkou fipronilum
.

Spot-on přípravek, účinný proti 
blechám a klíšťatům, pro psy 
a kočky. V nabídce více variant.

Fypryst 50 mg roztok (kočky) 
1 pipeta, 0,5 ml 119 Kč 79 Kč

Fypryst 67 mg roztok (psi 2–10 kg) 
1 pipeta, 0,67 ml 129 Kč 89 Kč

Fypryst 134 mg roztok (psi 10–20 kg) 
1 pipeta, 1,34 ml 169 Kč 119 Kč

Fypryst 268 mg roztok (psi 20–40 kg) 
1 pipeta, 2,68 ml 199 Kč 139 Kč

Fypryst 402 mg roztok (psi nad 40 kg) 
1 pipeta, 4,02 ml 229 Kč 169 Kč

MyslíMe na Vaše Miláčky

Dehinel odčervovací tablety pro psy, 2 tablety. 
1 tableta na 10 kg. V nabídce více variant.

V akci také Denihel XL tablety pro psy.

59,-
79,-

Pouze pro zvířata. Před použitím
 přípravku si pečlivě přečtěte 

příbalový leták. Volně prodejný veterinární léčivý přípravek.

79,-
od

Vysoce kvalitní 
a čisté bovinní 
(kravské) kolostrum 
s koncentrovaným 
obsahem protilátek. 
Modifikované 
uvolňování dělá 
z našeho kolostra 
světový unikát.

Doplněk stravy.

Colostrum Forte
enkapsulované 
mikropelety 60 g

KOLOstrUM

170,-Výhodný 
balíček

+Larypront 
s propolisem 
a citrónem 
24 tablet

219,-

pÉČE O pOKOŽKU

Kosm
etický přípravek.

top Gold 
Arnikový balzám 
s kostivalem chladivý 
200 ml + Zvláčňující 
emulze na nohy 150 g

•  Bylinný gel 
pro regenerační 
masáže, který 
příjemně chladí.

•  Zvláčňující emulze 
k ošetření všech 
typů problémové 
pokožky včetně 
diabetiků 
se silným 
hydratačním 
účinkem.

+

•  Obsahuje mořskou sůl, 
mátový olej.

•  Pomáhá zrychlit obnovu 
sliznice dutiny ústní 
při kašli, chrapotu 
a bolestech při polykání.

•  Zlepšuje kondici sliznice 
při nachlazení, zánětu 
a alergické rýmě.

Zdravotnický prostředek.

trioderm® Care 
Ústní a krční sprej 
sprej 50 ml

ÚstNÍ A KrČNÍ sprEJ

99,-
115,-

Výhodný 
balíček
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Výhodné ceny pro všechny.

B17 AprICArC s meruňkovým 
olejem 60 kapslí

tErEZIA rakytníkový olej 
30 tobolek

100% olej bez příměsí. Obsahuje širokou škálu biolo-
gicky aktivních látek. Rakytník podporuje imunitu, posiluje 
činnost srdce a příznivě působí na pokožku. V akci také 
tErEZIA rakytníkový olej 60 tobolek.

4 účinné složky v 1 kapsli. Obsahuje meruňková jádra 
s vitaminem B17. Hlíva ústřičná pochází z českých pěstíren. 
Reishi a rakytník podporují obranyschopnost organismu. 
V akci také B17 AprICArC s meruňkovým olejem 180 kapslí.

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

tErEZIA Hlíva ústřičná 
 + lactobacily 60+60 kapslí

tErEZIA Hlíva ústřičná 
s rakytníkovým olejem 

60+60 kapslí

Nejsilnější hlíva na trhu. Hlíva z českých pěstíren. 
Vitamin C podporuje správnou funkci imunitního systému. 
Šípek působí příznivě na zažívání. Bez příměsí a konzer-
vačních látek.

Nejsilnější hlíva na trhu. Hlíva z českých pěstíren. Rakytník 
podporuje imunitu. Bez příměsí a konzervačních látek.

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

1+1 1+1

319,-
379,-

179,-
239,-



Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. www.sunar.cz

SUNAR COMPLEX JE VYVINUTÝ PODLE VZORU MATEŘSKÉHO 
MLÉKA. OBSAHUJE UNIKÁTNÍ KOMBINACI LÁTEK PŘIROZENĚ 

SE VYSKYTUJÍCÍCH V MATEŘSKÉM MLÉCE. VÁPNÍK A VITAMIN D 

JSOU POTŘEBNÉ PRO NORMÁLNÍ RŮST A VÝVIN KOSTÍ U DĚTÍ. 

VITAMINY A, C, D A ŽELEZO PŘISPÍVAJÍ K NORMÁLNÍ FUNKCI 

IMUNITNÍHO SYSTÉMU. 
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systane® Ultra 
zvlhčující oční kapky 10 ml 

pÉČE O ZrAK

Přináší dlouhodobou úlevu 
od příznaků suchého oka, 
jako je únava očí, řezání 
očí, pálení očí a pocit 
cizího tělíska v oku.

V akci také systane® 

HyDrAtION 10 ml, 
systane® 

BALANCE 10 ml 
a systane® 

GEL DrOps 10 ml.

219,-
280,-

Zdravotnický prostředek.

Lék k podání do nosu. Obsahuje xylom
etazolin 

hydrochlorid. Čtěte pečlivě příbalový leták.

Otrivin Menthol 1mg/ml   
nosní sprej 10 ml
•  Okamžitý pocit úlevy s osvěžující 

silou mentolu a eukalyptu. 

•  Účinkovat začíná 
již do dvou minut.

•  Aplikace ráno a večer 
zajistí úlevu od ucpaného 
nosu až na 24 hodin.

•  Bez konzervantů.

rÝMA A UCpANÝ NOs

99,-
119,-

•  Jediný multivitamin obohacený 
o unikátní sílu zázvoru.

•  Vitamíny A, C a D přispívají 
ke správné 
funkci 
imunitního 
systému.

Doplněk stravy.

Cemio Multivitamin 
se zázvorem  
80+40 tablet

IMUNItA

289,-
373,-

Kosm
etický přípravek.

Unicatum Chondro
250 ml

pÉČE O pOKOŽKU

138,-
169,-

Rašelinový bylinný 
balzám Unicatum 
Chondro byl vyvinut 
jako masážní 
přípravek.

Součástí receptury 
jsou kromě pravé 
rašeliny také 
bylinné extrakty.
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Doplatek* 0 Kč
Přijďte do Magistry.
Výhodné ceny pro všechny.
*  Sleva platí při výdeji léčivého přípravku vázaného na lékařský předpis a zároveň hrazeného z veřejného zdravotního pojištění. Poskytuje se ve formě 

neuplatnění maximální obchodní přirážky při výdeji léčivého přípravku. Více informací získáte v jednotlivých Magistra lékárnách nebo na www.magistralekarny.cz.

•  Účinně již od prvních projevů ekzému.

•  Přirozeně obnovuje kožní bariéru, poskytuje zvýšenou 
hydrataci a regeneruje.

•  Ulevuje 
od svědění 
a zarudnutí 
pokožky.

•  Je vhodný 
i pro 
nejmenší.

Zdravotnický prostředek.L.CZ.MKT.CC.07.2016.0749

Bepanthen 
sensiderm krém  
50 g

EKZÉM

279,-
315,-

Zdravotnický prostředek.

VŠI

paranit sprej 100 ml 
+ hřeben + šampon 
100 ml NAVÍC 369,-

439,-

•  Odstraňte vši 
15minutovou 
aplikací!

•  Radikální sprej proti 
vším a hnidám, 
šampon po ošetření 
a hřeben navíc.

V akci také paranit 
gel na detekci hnid 
150 ml za 249 Kč 
219 Kč.


