
BBAKČNÍ NABÍDKA 3. 4.– 30. 4. 2017 nebo do vyprodání zásob.

Doplněk stravy.

KLOUBY, VAZY A ŠLACHY

GS Condro Diamant 
120+20 tablet
Nejdůvěryhodnější značka roku 2016 v kategorii 
přípravků na klouby.

•  První a jediný přípravek 
v ČR s glukosamin sulfátem 
a unikátním DIAMANT 
FORTESCINEM®!

•  Obsahuje aescin pro správné 
krevní zásobení kloubního 
pouzdra, vazů 
a šlach 
a vitamín C 
pro tvorbu 
kolagenní sítě 
chrupavek 
a menisků.

Lék k vnějším
u užití. Obsahuje naftifin hydrochlorid. 

Čtěte pečlivě příbalový leták.

PLÍSNĚ

•  Při plísňovém postižení 
nehtů a kůže po celém 
těle.

•  S trojím účinkem: 
proti plísni, 
bakteriální infekci 
a zánětu.

•  Přípravek je vhodný 
pro dospělé i děti.

•  Aplikace 1× denně.

•  Při plísňové infekci 
nehtů 2× denně.

Exoderil® kožní roztok 
10 ml

Lék k vnitřním
u užití. Obsahuje levocetirizin. 

Čtěte pečlivě příbalový leták.

ALERGIE

Analergin Neo
20 tablet

•  K léčbě příznaků spojených 
s alergickými stavy, jako jsou: senná 
a alergická rýma a chronická kopřivka.

•  Volně prodejný v 10 a 20tabletovém balení.

Lék k vnitřním
u užití. Obsahuje ibuprofen. 

Čtěte pečlivě příbalový leták.

BOLESt

Ibuprofen AL 400
100 tablet

K léčbě mírné 
až středně silné 
bolesti hlavy, zad, 
zubů, pooperační 
bolesti, při bolestivé 
menstruaci, 
při bolesti svalů 
a kloubů provázející 
chřipková nemocnění.

109,-
136,-

579,-
879,-

129,-
139,-

129,-
146,-

Lékárny

*  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.

Snížili 
jsme doplatky* 
pro všechny.



Doporučím Vám jen to, co mamince nebo svým dětem.

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

Lék k vnitřním
u užití. Čtěte pečlivě příbalový leták.

Hylak forte
100 ml

ZAŽÍVÁNÍ

129,-
169,-

Doplněk stravy.

B komplex forte
100 tablet

VItAMINY

119,-
136,-

•  B-komplex forte s obsahem všech 
8 esenciálních vitamínů skupiny B 
včetně kyseliny listové a B12.

•  Pro každodenní péči o dětskou pokožku 
pod plenkami.

•  Zachovává ji neporušenou a hydratovanou, 
poskytuje regeneraci při zarudnutí.

Propanthen 365 Baby 
100 g

PÉČE O DĚtSKOU POKOŽKU

159,-
189,-

V akci také 
Propanthen 365 
Baby 30 g 
za 89 Kč 74 Kč.

Kosm
etický přípravek.

Lék k vnitřním
u užití. Obsahuje dexketoprofen 

trom
etam

ol. Čtěte pečlivě příbalový leták.

Dexoket® 25 tablety
10 tablet 75,-

89,-

BOLESt

•  Rychlá a účinná pomoc při bolestech 
pohybového aparátu, zubů 
a menstruačních bolestech.

V akci také Dexoket® 25 mg granule 
pro perorální roztok, 10 sáčků za 99 Kč 79 Kč. Zd

ra
vo

tn
ick

é p
ro

st
ře

dk
y.

•  Pevná fixace až 12 hodin.
•  Pomáhá předcházet podráždění dásní.
•  Brání ulpývání zbytků jídla pod náhradou.
•  Bez zinku.

•  Ničí 99,9 % bakterií způsobujících 
zápach z úst.

•  Působí během 3 minut.

•  Pomáhá odstraňovat 
skvrny.

PÉČE O ZUBNÍ NÁHRADU

Zdravotnické prostředky.

85,-
109,-

85,-
105,-Corega fixační krém 

Ochrana dásní  40 g
Corega čisticí tablety 
30 tablet

V akci také také Corega fixační krém Originál extra silný 40 g za 109 Kč 85 Kč.
a Corega fixační krém Bez příchuti extra silný 40 g za 109 Kč 85 Kč.

•  Čirý kuličkový 
antiperspirant.

•  Pomáhá snižovat 
nadměrné pocení.

•  Vhodný na podpaží, 
ruce i chodidla.

Kosm
etický přípravek.

Driclor  
antiperspirant 20 ml

NADMĚRNÉ POCENÍ

189,-
249,-

MaxiCor®  
70+20 tobolek NAVÍC

OMEGA-3

429,-
489,-

Doplněk stravy.

•  Bohatý zdroj kvalitních omega-3 
nenasycených mastných kyselin 
v každé tobolce (min. 90 %).

•  Při užití 250 mg 
denně EPA a DHA 
přispívají k normální 
činnosti srdce.

Vibovit
50 želé bonbónů

MULtIVItAMINY PRO DĚtI

Želé multivitaminy s ovocnou chutí 
a 10 vitamíny a minerálními látkami.

Doplněk stravy.

Cemio RED3  
60 kapslí

PROStAtA, POtENCE A VItALItA

459,-
529,-

Doplněk stravy.

Nová generace péče o prostatu, potenci a vitalitu:

•  tři účinky v jedné kapsli denně,

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

V nabídce také Cemio RED3 30 kapslí za 319 Kč.

Lék k vnitřním
u užití. 

Čtěte pečlivě příbalový leták.

PERSEN® forte  
20 tvrdých tobolek

•  Přírodní lék s uklidňujícím účinkem.

•  Obsahuje suché extrakty z kozlíku, 
meduňky a máty.

•  Vhodný k užití při poruchách usínaní a spánku 
v dávce 1 tobolka hodinu před spaním.

SPÁNEK

V akci také 
PERSEN® forte 40 tvrdých tobolek za 238 Kč 199 Kč.

129,-
149,-2+1

na vybrané 
druhy

Jsme 
Vám 
blíž



Výhodné ceny pro všechny.
Jsme 
Vám 
blíž

Lék k aplikaci do nosu. Obsahuje ffl
utikason 

propionát. Čtěte pečlivě příbalový leták.

Flixonase 50 µg/dávka
nosní sprej, susp., 60 dávek

ALERGIE

NOVINKA!*
•  Nosní sprej na léčbu alergické rýmy.

•  Ulevuje od příznaků alergie – kýchání, 
svědění nosu, 
ucpaného nosu, 
svědění a slzení 
očí – po dobu 
24 hodin.

•  Komplexní 
úleva od alergické 
rýmy již v 1 dávce!

 

* Nově jako volně 
prodejný lék.

329,-

BOLESt KLOUBŮ

Lék k vnějším
u užití. Obsahuje ibuprofen. 

Čtěte pečlivě příbalový leták.

Ibalgin® krém
100 g

•  Potlačuje bolest svalů a kloubů, 
tlumí zánět a snižuje otok.

•  K léčbě bolestivých poranění, 
jako jsou podvrtnutí, natažení, 
zhmoždění.

•  Dobře se vstřebává.
•  Bez parfemace.

129,-
149,-

V akci také Ibalgin® gel 100 g za 149 Kč 129 Kč.

BOLESt

139,-
180,-

Lék k vnitřním
u užití. Obsahuje loratadin. 

Čtěte pečlivě příbalový leták.L.CZ.MKT.CC.03.2016.0614

Claritine 
30 tablet

ALERGIE

189,-
235,-

ZAPOMEŇtE NA ALERGII a užijte si den!
•  Úleva od kýchání, výtoku z nosu, slzení očí.

•  Účinkuje 24 hodin.

•  Tablety se mohou užívat bez ohledu na dobu 
jídla.

V akci také 
Claritine, 
120 ml sirup 
za 151 Kč 129 Kč.

*Brand č. 1, interní 
kalkulace IMS Health, 
Review Plus databáze, 
Global OTC Anti-Allergics 
Market MAT 9/2014, 
ex-MNF price level.

Cemio KAMZÍK 
Exkluzivní jarní edice
60+30 kapslí

KLOUBY

389,-
639,-

Doplněk stravy.

•  Kúra na 2 měsíce + NAVÍC 1 měsíc užívání.

•  Navíc soutěž o ceny v hodnotě 250 000 Kč!

•  Jediný v ČR 
s nativním kolagenem 
NCI a NCII 
a vitaminem C.

•  Vitamin C je důležitý 
pro tvorbu kolagenu 
a přispívá ke správné 
funkci kloubních 
chrupavek.

Soutěž trvá 
do 30. 6. 2017.

Doplněk stravy.

MAGNE B6 FORtE 
tABLEtY
50 tablet

úNAVA A VYČERPÁNÍ

•  Obsahuje citrát hořčíku 
pro účinné doplnění hořčíku.

•  Hořčík a vitamín B6 
přispívají ke snížení 
míry únavy 
a vyčerpání 
a k normální 
psychické 
činnosti.

159,-
199,-

V akci také MAGNE B6 BALANCE, 20 sáčků za 149 Kč 129 Kč.

99,-
135,-

•  Lék proti bolesti hlavy, zubů, zad, svalů, kloubů, menstruační bolesti a bolesti spojené s nachlazením.

•  Mírní bolest, horečku a zánět.

•  Velmi rychlý nástup analgetického účinku.

•  Znáte z TV reklamy.

Nalgesin S
30 tablet

Nalgesin S
20 tablet
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Lék k vnitřním
u užití. Obsahuje sodnou sůl 

naproxenu. Čtěte pečlivě příbalový leták.

Více informací 
naleznete na www.cemio.cz.

Livostin®  
nosní sprej, suspenze 10 ml

ALERGIE

129,-
183,-

Lék k aplikaci do nosu. Obsahuje levokabastin
hydrochlorid. Čtěte pečlivě příbalový leták. 

Reklam
a na léčivý přípravek.

•  Celoroční i sezonní 
příznaky alergie.

•  Okamžitá úleva.

•  Cílené působení 
v místě obtíží.

V akci také 
Livostin®, oční kapky, suspenze 4 ml za 183 Kč 129 Kč.

Lék k vnitřním
u užití. Obsahuje extrakt z listů 

břečťanu. Čtěte pečlivě příbalový leták.

KAŠEL

Helixir sirup 
100 ml 119,-

139,-

•  Kašel léčí 
přírodní péčí.

•  Pomáhá uvolnit 
a odkašlat hlen.

•  Jednoduché 
dávkování 
pomocí 
stříkačky.

Lék k vnitřním
u užití. 

Čtěte pečlivě příbalový leták.

Bronchipret tymián 
a břečťan sirup
100 ml

KAŠEL

NOVINKA!

•  Specialista 
na kašel s dvojí 
silou z přírody.

•  K léčbě kašle 
při nachlazení 
a akutní bronchitidě 
se zahleněním.

•  Pro děti od 1 roku 
i dospělé.

•  Příjemná chuť 
a vůně tymiánu.

149,-
174,-

Linkus sirup je přírodní 
přípravek, obsahující 
malabar nut, lékořici 
a yzop pro uklidňující 
účinek na krk, hrtan 
i hlasivky.

Přispívá k ochraně 
dýchacích cest 
a pomáhá normálnímu 
dýchání.

Doplněk stravy.

Linkus Sirup 
150 ml

DÝCHACÍ CEStY

89,-
105,-



Doplatek* 0 Kč
Snížili jsme doplatky pro všechny.
Více než polovina léků bez doplatku.
*  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.

Jsme 
Vám 
blíž

*Marketingový průzkum ve spolupráci s výzkumnou agenturou  
STEM/MARK na reprezentativním vzorku 4 000 českých spotřebitelů.

**Akce platí do 30. 4. 2017 nebo do vyprodání zásob. 

Nyní ve speciální 
nabídce -100 Kč 

na pleťové krémy 
Liftactiv.**

DODEJTE SVÉ PLETI SÍLU 
S NEJDŮVĚRYHODNĚJŠÍ 

DERMOKOSMETICKOU 
ZNAČKOU ROKU 2016!*

Prostenal® Forte 90 tablet 
+ test kondice 
prostaty NAVÍC

PÉČE O PROStAtU

549,-
659,-

Prostenal® Forte je doplněk stravy, Prostenal® 
PSA test je zdravotnický prostředek.

•  Osvědčená péče 
o prostatu a močové 
cesty.

•  Tříměsíční kúra 
za zvýhodněnou cenu.

•  Užívání pouze 
1 tableta denně.

•  Saw palmetto pomáhá 
udržovat prostatu 
zdravou.

•  Kopřiva dvoudomá 
přispívá ke správné funkci 
močového ústrojí.

Doplněk stravy.

Chlorella 
JUMBO XXL 
600 tbl. 
+ Chlorella + Spirulina 
60 tbl.
•  Chlorella pozitivně ovlivňuje růst prospěšné 

střevní mikroflóry a napomáhá udržovat 
normální střevní funkce.

•  Spirulina 
příznivě 
ovlivňuje 
vitalitu.

StŘEVA

599,-
VÝHODNÝ 
BALÍČEK

GS Mamavit
100+10 tablet

tĚHOtENStVÍ A KOJENÍ

389,-
481,-

•  800 µg kyseliny listové v přirozené formě s 
vyváženou kombinací 22 vitaminů 
a minerálů. 

•  Vyvinuto 
ve spolupráci 
s odborníky 
z ÚPMD v Praze - 
Podolí na základě 
nejnovějších 
poznatků o výživě 
těhotných žen 
a kojících žen. 

•  10 tablet NAVÍC.

Doplněk stravy.

Beliema® Effect 10 tablet 
+ Beliema® Expert 
Intim Krém 50 ml NAVÍC

INtIMNÍ PÉČE

269,-

Beliem
a® Effect je zdravotnický prostředek, 

Beliem
a® Expert Intim

 Krém
 je kosm

etický 
přípravek.

•  Vaginální tablety 
vhodné při bakteriální 
i kvasinkové infekci.

•  S laktobacily a kyselinou 
mléčnou pro obnovu 
přirozeného vaginálního 
mikroprostředí.

•  Intim krém vhodný 
pro každodenní péči 
i při obou typech 
vaginální infekce.

•  Zklidňuje svědění 
a pálení intimních 
partií.

Lék k intim
ním

 oplachům
 a výplachům

. 
Obsahuje benzydam

in hydrochlorid.  
Čtěte pečlivě příbalový leták.

ROSALGIN
6 sáčků

INtIMNÍ HYGIENA

139,-
170,-

•  Rychlá úleva při gynekologických potížích.

•  Působí proti bolesti, 
svědění, pálení.

•  Potlačuje bakterie 
a kvasinky.

•  Vhodný pro běžnou 
intimní hygienu 
a hygienu během 
šestinedělí.

Více na 
www.zenskezanety.cz

V akci také 
ROSALGIN 10 sáčků 
za 266 Kč 219 Kč.

Doplněk stravy.

Lepicol pro zdravá střeva
prášek 180 g

tRÁVENÍ

229,-
259,-

•  Komplexní vlákninový přípravek 
obsahující jemné psyllium, které přispívá 
k udržování normálního pohybu střev.

•  Obohaceno o 5 specifických 
kmenů živých kultur a inulín.

V akci také 
Lepicol pro zdravá střeva, 
180 kapslí za 339 Kč 299 Kč, 
Lepicol PLUS trávicí enzymy, 
prášek 180 g za 319 Kč 289 Kč, 
Lepicol PLUS trávicí enzymy, 
180 kapslí za 386 Kč 349 Kč.

Kosmetické přípravky.



Výhodné ceny pro všechny.
Jsme 
Vám 
blíž

Vitaminy a minerální látky
Děti předškolního věku jsou aktivní, zvyšuje se 
u nich potřeba energie. A právě v tomto období 
prochází obranyschopnost dětí velkou zatěžkávací 
zkouškou. Správná funkce imunitního systému 
organismu je mimo jiné závislá na výživě, zejména 
na dostatečném příjmu všech požadovaných 
nutričních faktorů tzn. vitaminů, minerálních 
a dalších látek. Imunita znamená schopnost 
organismu bránit se nepříznivým vlivům vnějšího 
prostředí, infekcím, nemocem… Je nenahraditelná 
a pro zdravý vývoj dětí nepostradatelná.

zdroj: www.vibovit.cz

Doplňky stravy.

ViboVit želé obSahují tyto proSpěšné 
Vitaminy a minerální látky pro Děti:
Vitamin C – podporuje imunitní systém, snižuje únavu a vyčerpání, podporuje 
vstřebávání železa. niacin – má vliv na energetickou látkovou výměnu, 
snižuje únavu a vyčerpání. Vitamin e – antioxidant s ochranným účinkem pro 
organismus. Zinek – podporuje imunitní systém a paměťové funkce, má vliv 
na normální funkce zraku a kloubů.  Vitamin a – podporuje imunitní systém, 
má vliv na udržení zdravé kůže a normálního vidění. Folát (kyselina listová) – 
podporuje imunitní systém, ovlivňuje krvetvorbu. Selen – podporuje imunitní 
systém, má ochranné antioxidační účinky, má vliv na činnost a udržení zdravé 
štítné žlázy. biotin – má vliv na energetickou látkovou výměnu, podporuje 
funkce kůže. Vitamin D – podporuje imunitní systém, má vliv na správné odezvy 
organismu na zánět, ovlivňuje vstřebávání a využití vápníku na podporu kostí 
a zubů. Vitamin b12 – má vliv na tvorbu červených krvinek, energetickou 
látkovou výměnu a podporuje imunitní systém.

Spolehlivá
ochrana zadečku

a šetrná péče

BEZ
ZINKU

Bepanthen® Care Mast je kosmetický přípravek.Pro zdravou pokožku. Pro vás. L.
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Pečuje o prsní bradavky namáhané kojením.

Pečuje o suchou pokožku celé rodiny.

Pečuje o citlivou dětskou pokožku zadečku.
PŘI KAŽDÉM PŘEBALOVÁNÍ

Bez názvu-1   1 18.12.16   11:21



Doplatek* 0 Kč
Snížili jsme doplatky pro všechny.
Více než polovina léků bez doplatku.
*  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.

Jsme 
Vám 
blíž

Bolest v krku nás trápí poměrně často. Údaje od praktických lékařů hovoří o tom, 
že až jedna třetina pacientů k nim přichází právě z tohoto důvodu. Bolest v krku 
provázená zarudnutím a otokem, škrábáním, pálením, chrapotem či potížemi při 
polykání není sama o sobě nemocí. Většinou jde o jednoduché příznaky spojené 
s infekčním onemocněním dýchacích cest. V případě lehkých obtíží lze tento problém 
zvládnout samoléčbou. Pokud se bolest v krku objevuje dlouhodobě či opakovaně, 
je vhodné navštívit lékaře. 
nejčastější příčinou bolesti v krku je zánět. Jedná se o přirozenou obrannou reakci 
organismu na různé cizí podněty – přítomnost škodlivých bakterií, virů, kvasinek či 
mechanického poranění. Čtyřmi základními příznaky jsou zarudnutí, otok, zteplání 
postiženého místa a bolest. Řešením je co nejdříve zánět potlačit, čímž ustoupí výše 
uvedené příznaky.

tantum Verde jsou originální léky proti bolesti v krku obsahující léčivou látku 
benzydamin hydrochlorid s prokázanou účinností proti zánětu a bolesti v krku. Jsou 
k dostání ve formě pastilek (4 příchutě pro děti od 6 let a dospělé), ve formě sprejů 
(sprej nebo sprej forte) nebo v tradiční formě roztoků ke kloktání. Více informací 
najdete na www.bolimevkrku.cz

Tantum Verde, Tantum Verde Mint, Tantum Verde Lemon, Tantum Verde 
Eucalyptus, Tantum Verde Orange and Honey a Tantum Verde spray Forte obsahuje 
benzdydamin hydrochlorid. Lék k místnímu užití v ústech a krku. Čtete pečlivě 
příbalovou informaci. 

tantum Verde proti zánětu 
                  a bolesti v krku

CIŤTE SE MLADĚ. 
ZPOMALTE.
Laboratoře Vichy zkoumaly jevy, které se 
kumulují vlivem působení prostředí (UV záření, 
znečištění), fyzických stavů (stres, únava) 
a životního stylu. Tento výzkum vedl k vývoji 
denní péče od  Vichy, která působí proti 
vznikajícím projevům stárnutí pleti.
Slow Âge působí: na  jemné linky a vrásky, 
na tmavé skrvny, na ztrátu pevnosti i na ztrátu 
hutnosti pleti.
Den po dni urychluje obnovu buněk na povrchu 
pleti a  napomáhá pleti se regenerovat. 
Hydratační bariéra pleti je posílená a oživená, 
pleť je rozjasněná a vypadá zdravě.
Textura je ultra jemná, během aplikace okamžitě 
roztaje a zanechá jemný pocit.
Krém je vhodný pro všechny věkové kategorie 
a pro všechny typy pleti.

Žádejte ve své Magistra lékárně. 

NOVINKA

Bez názvu-2   1 11.1.17   15:01

Kosm
etické přípravky.
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Myslíme i na Vaše domácí miláčky.
Jsme 
Vám 
blíž
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Další lékárny s akční nabídkou naleznete na www.magistralekarny.cz
Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták. Účinky a použití léčivých přípravků konzultujte s lékařem nebo lékárníkem. Běžné prodejní ceny přípravků vycházejí z obvyklých prodejních cen

(mimo letákové akce) lékáren sítě Magistra. Akční nabídka platí od 3. 4.– 30. 4. 2017 nebo do vyprodání zásob. Doručování těchto letáků zajišťuje společnost Česká distribuční, a. s.
Máte-li výhrady k distribuci, obraťte se na bezplatnou tel. linku 800 888 558.

Akční nabídka platí ve vybraných lékárnách sítě MAGIStRA
Bečváry, OOVL Lékárna Bečváry, Bečváry 185, 321 713 813

Bohumín, lékárna Centrum, tř. Dr. E. Beneše 109, 596 016 384

Brno, lékárna ALTHAEA, Jihomoravské nám. 1, 545 217 389

Brno, lékárna Bellis, Lazaretní 7, 545 219 956

Brno, lékárna Masarova, Masarova 240/7, 544 214 134

Brno, lékárna U Elišky, Tyršova 29, 541 240 555

Bruntál, lékárna LEMAK, Ruská 3, 554 713 012

České Budějovice, lékárna U Tří lvů, U Tří lvů 4, 386 321 184

České Velenice, lékárna Vitalis, Riegrova 663, 384 794 262

Černošice, lékárna U Bílého medvěda, Riegrova 240, 730 778 085

Čkyně, lékárna Čkyně, Čkyně 314, 388 423 527

Dolní Rožínka, lékárna Dolní Rožínka, Dolní Rožínka 65, 566 520 638

Havířov, lékárna Dům zdraví, Karvinská 5/1518, 599 509 611

Hluk, Hlucká apatyka, Boršická 143, 572 581 224

Hodonín, lékárna Bažantnice, Seifertova 1a, 777 782 485

Hradec Králové, lékárna Na Zlatém kříži, Pražská 291, 495 535 550

Hustopeče, lékárna Na Náměstí, Na Náměstí 29, 519 411 360

Hustopeče, lékárna U sv. Tadeáše, Brněnská 27a, 519 411 294

Choceň, lékárna Na Záměstí, Záměstí 215, 465 473 976

Chomutov, Zelená lékárna, Školní 1790, 474 628 444

Jaroslavice, lékárna U Svaté Alžběty, Hrádecká 99, 721 468 812

Jeseník, lékárna Jesenia, Fučíkova 1238/16, 584 412 030

Jičín, lékárna Trio, Husova 58, 493 533 199

Jindřichův Hradec, lékárna Diana, sídliště Vajgar 724/III, 384 324 223

Karlovy Vary, lékárna Salvus, Bezručova 1098/10, 353 221 808

Karviná, lékárna LEMAK, Borovského 836, 596 341 609

Kralupy nad Vltavou, lékárna Lobeček, Gagarinova 721, 315 741 642

Krnov, lékárna LEMAK, Sv. Ducha 4, 554 610 501

Lipůvka, lékárna Alba, Lipůvka 368, 516 431 828

Litomyšl, lékárna Sanatio, Bratří Šťastných 645, 461 311 909

Litovel, lékárna U Alberta, Vítězná 107, 585 341 202

Lomnice nad Popelkou, lékárna Trio, Obránců míru 866, 481 671 900

Ludgeřovice, lékárna Magnolia, Hlučínská 183/126, 596 730 816

Lutín, lékárna Lutín, Lutín 87, 585 652 587

Mladá Boleslav, lékárna Centrálka, nám. Míru 17, 326 326 144

Náchod, lékárna U Stříbrného orla, nám. T. G. M. 45, 491 426 295

Nedvědice, lékárna V Podhradí, Nedvědice 398, 566 523 298

Nechanice, lékárna U Bílého lva, Palackého 61, 495 441 029

Nová Paka, lékárna Na Poliklinice, Legií 765, 493 538 888

Nová Paka, lékárna U Zlaté číše, Komenského 490, 493 721 020

Nová Včelnice, lékárna Apis, Na Hliněnce 457, 384 394 225

Nové Město na Moravě, lékárna Dobromysl, Žďárská 80, 566 617 499

Nové Město nad Metují, lékárna U Černého orla, T. G. Masaryka 197, 491 470 759

Nový Bor, lékárna U Zlatého lva, tř. T. G. M. 42, 487 723 087

Nový Malín, OOVL L Pharm-K, Nový Malín 504, 774 813 801

Ostrava - Mariánské Hory, lékárna MAGNOLIA, 28.října 155, 591 134 324

Ostrava - třebovice, lékárna V Mešníku, V Mešníku 5088, 596 965 675

Ostrava 1, lékárna U Zlatého raka, Hornopolní 28, 596 618 494

Ostroměř, OOVL lékárna Vysoké Veselí, T. G. Masaryka 127, 493 034 017

Plzeň, lékárna Médeia, Hodonínská 55, 377 530 853

Plzeň, lékárna Mediloco, Sokolovská 77, 377 524 508

Praha 4, lékárna Hvězdova, Hvězdova 1601/21, 261 212 805

Praha 6, lékárna Hanspaulka, Krocínovská 3/801, 233 332 854

Praha 8, Stará lékárna, Zenklova 220/162, 286 840 363

Praha 9, lékárna Fenix, Freyova 35, 733 658 537

Praha 10, Dubečská lékárna, Starodubečská 6/99, 271 962 283

Prostějov, lékárna U sv. Petra, Petrské nám. 5, 582 331 737

Prostějov, lékárna U Vlaštovky 2, Svatoplukova 1, 607 165 907

Sobotka, lékárna U Strážného anděla, Jičínská 213, 493 571 516

Sokolnice, OOVL - lékárna Sokolnice, Komenského 10, 513 036 150

Stráž nad Nežárkou, lékárna Diana, Stráž nad Nežárkou, 384 389 564

Strmilov, lékárna Tilia, Náměstí 269, 384 392 486

Šluknov, lékárna Herba, nám. Míru 149, 412 386 515

Štěpánov nad Svratkou, lékárna Štěpánov nad Svratkou 13, 566 522 648

úpice, Krkonošská lékárna, Pod Městem 288, 499 882 600

úžice, OOVL Úžice, Nádražní 200, 315 782 128

Velké Přílepy, lékárna Nad rybníčkem, Haškova 783, 607 273 023

Veltrusy, lékárna Pod Štítem, Palackého 253, 315 781 110

Zábřeh na Moravě, lékárna LEMAK, Školská 15, 583 456 145

Zlín, lékárna Economy, Tř. T. Bati 398, 577 102 050

IMUNItA VItAMINY PRO DĚtI

Doplněk stravy.

RAKYtNÍČEK 
multivitaminové želatinky 
70 kusů + NAVÍC 
čokoládové kuřátko 
s rakytníkem
•  Skvělá chuť díky obsahu 

ovocné šťávy.
•  Obsahuje 9 vitamínů a rakytník, 

který podporuje přirozenou 
obranyschopnost organismu.

•  Bez příměsí, konzervačních látek, 
umělých sladidel a lepku.

•  Velikonoční limitovaná edice.

Doplněk stravy.

tEREZIA Hlíva ústřičná 
s rakytníkovým olejem  
100+100 kapslí 
NAVÍC
•  Nejsilnější hlíva na trhu.*

•  Hlíva z českých pěstíren.

•  Rakytník podporuje imunitu.

•  Bez příměsí a konzervačních 
látek.

*  Nejvyšší obsah deklarovaných 
beta-glukanů. Dle průzkumu 
z lékáren, prosinec 2016.

249,-
264,-

499,-
569,-


