
SAKČNÍ NABÍDKA 27. 2.– 2. 4. 2017 nebo do vyprodání zásob.

lékárny

lékárny

Více výhod

Doporučíme Vám jen to, comamince nebo svým dětem

Více 
VýhoD 
s Magistra 
kartou

Doplněk stravy.
Zdravotnický prostředek.

PROBIOTIKA

NOSNÍ hygIeNA

Biopron 9® Premium
30 tablet

STéRImAR® Cu
50 ml

•  Komplexní 
probiotikum 
s prebiotiky.

•  20 miliard 
a 9 kmenů 
v denní dávce.

•  Vhodný při užívání 
antibiotik i poté.

•  Přírodní mořská voda 
s příměsí mědi 
na infekční bakteriální 
rýmu.

•  Vhodný pro všechny 
věkové kategorie.

Lék k vnitřním
u užití. 

Čtěte pečlivě příbalový leták.

NAChLAZeNÍ A ChŘIPKA

•  Horký nápoj pro účinnou úlevu od příznaků 
chřipky a nachlazení.

Vicks Symptomed 
Complete Citrón 
10 sáčků

Lék k vnitřnínu užití. Obsahuje 
ibuprofen. Čtěte pečlivě  

příbalový leták.

BOLeST A hOReČKA

Ibalgin® 400
100 tablet

Účinné analgetikum:

•  pomáhá při bolesti 
hlavy, zubů, zad, svalů, 
kloubů a menstruační 
bolesti,

•  snižuje horečku,

•  tlumí zánět.

Pro dospělé a dospívající 
od 12 let. Růžový Ibalgin® 
je jen jeden. 

109,-
139,-

s kartou 
Více výhod

99,-
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239,-
299,-

V nabídce také Vicks Symptomed Forte 10 sáčků za 169 Kč 139 Kč. 
a Vicks Symptomed Classic 14 sáčků za 179 Kč 139 Kč.

139,-
169,-

s kartou 
Více výhod
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Doporučím Vám jen to, co mamince nebo svým dětem.Více 
výhod

Lék k aplikaci do nosu. Obsahuje tram
azolin 

hydrochlorid. Čtěte pečlivě příbalový leták.

muconasal® Plus sprej 
10 ml

•  Uvolní ucpaný 
nos rychle 
a nadlouho.

•  Účinkuje během 
5 minut.

• Působí až 10 hod.

•  S éterickými 
oleji (mentol, 
kafr, eukalyptol).

RýmA A uCPANý NOS

89,-
109,-
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mucosolvan® 
sirup 
100 ml

•  Rozpouští hlen.

•  Usnadňuje 
vykašlávání.

•  Chrání 
před dalším 
zahleněním.

•  Účinkuje již 
za 15 minut.

•  Suchý, dráždivý 
kašel zklidní 
až na 6 hodin.

•  Ulevuje 
od dráždění v krku.

KAšeL

mugotussol™ 
sirup
190 ml

Lék k vnitřním
u užití. Obsahuje dextrom

etorfan 
hydrobrom

id. Čtěte pečlivě příbalový leták.

VLhKý KAšeL SuChý KAšeL

99,-
115,-

139,-
159,-

•  Ostropestřec obsahuje sylimarin, 
který pomáhá k detoxikaci jater 
a jejich regeneraci.

•  V kombinaci s reishi 
a černým bezem 
pro podporu 
obranyschopnosti 
organismu.

•  Bez příměsí 
a konzervačních 
látek. Doplněk stravy.

TeReZIA Ostropestřec + 
Reishi  60 kapslí

DeTOXIKACe

209,-
267,-

Doplněk stravy.

PROBIOTIKA

BioLac Baby drops
6 ml

•  Probiotické kapky 
od narození 
s bifidobakteriemi 
přirozeně 
přítomnými 
v mateřském 
mléku.

219,-
270,-

ImuNITA

TeReZIA hlíva ústřičná 
s rakytníkovým olejem 
a reishi FORTe  60 kapslí

•  Nejsilnější hlíva na trhu* v kombinaci 
s reishi a rakytníkovým olejem.

•  Obsahuje 129,3 mg beta-glukanů v 1 kapsli.

•  Rakytník a reishi 
podporují přirozenou 
obranyschopnost 
organismu. 

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

239,-
299,-

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

gS merilin 
harmony 
60+30 tablet

KLImAKTeRIum

449,-
526,-

Vysoce účinný v období klimakteria.
•  Klinicky ověřená účinnost 

ploštičníku hroznatého 
na fyziologické projevy 
klimakteria (návaly horka, 
pocení, výkyvy nálad). 

•  Obohaceno o třezalku 
tečkovanou pro psychickou 
pohodu.

•  Vápník a vit. D3 
pro pevnost kostí.

•  Přírodní a nehormonální, 
nyní s garancí vrácení 
peněz.

V akci také 
gS merilin 60+30 tablet 
za 526 Kč 449 Kč.

znáte 
z TV

Lék k vnitřním
u 

užití. Čtěte pečlivě 
příbalový leták.

STRePSILS med a Citron  
24 pastilek

•  Léky proti bolesti v krku.

•  Účinkují proti 
bakteriím, 
virům 
a kvasinkám.

•  Vhodné 
při potížích 
s polykáním.

BOLeST V KRKu

119,-
146,-

V akci také STRePSILS Pomeranč 
s vitamínem C za 146 Kč 119 Kč, 
STRePSILS mentol a eukalyptus za 146 Kč 119 Kč 
a STRePSILS Citron bez cukru za 155 Kč 119 Kč.

s kartou 
Více výhod
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Doplněk stravy.

RyBÍ OLeJ

möller’s Omega 3 Citron
250 ml 249,-

279,-

•  Kvalitní rybí olej z Norska 
s tradicí od roku 1854.

•  Bohatý zdroj omega-3 
nenasycených mastných 
kyselin.

•  Bohatý zdroj vitaminů A, 
D a E.

•  Příjemná citrónová 
příchuť.

V nabídce také möller's 
Omega 3 rybí olej bez 
příchutě 250 ml za 279 Kč 
249 Kč a möller’s Omega 3 
Double , 112  kapslí 
za 279 Kč 249 Kč."

Lék k vnitřním
u užití. Obsahuje dim

etinden 
m

aleinát. Čtěte pečlivě příbalový leták.

Fenistil 
kapky 20 ml

SVěDěNÍ Kůže A ALeRgIe

129,-
159,-

•  Účinná úleva 
od svědení 
pro děti již 
od 1. měsíce 
věku.*

•  Zastavuje svědení 
různého původu.

•  Tlumí příznaky 
sezónní rýmy 
a alergií.

*  Do 1 roku 
na doporučení 
lékaře.

Doplněk stravy.

DIAReguL
60 kapslí 249,-

294,-

ReguLACe CuKRu V KRVI

•  Přírodní přípravek na regulaci cukru v krvi.

•  Obsahuje vzácnou houbu hnojník.

•  Dále také rostliny chebuli srdčitou, 
zázvor a skořici, 
které pomáhají 
udržet normální 
hladinu cukru 
v krvi.

•  Bez příměsí 
a konzervačních 
látek.

Revital mIX hořčíků 
Revital Hořčík + B6,
různé příchutě, 20 tablet

mINeRÁLNÍ LÁTKy

69,-
128,-

Doplněk stravy.

•  Hořčík pro snížení 
míry únavy 
a vyčerpání.

•  Snadná příprava 
chutného nápoje.

•  Skvělá příchuť: 
meruňka, malina, 
brusinka, černý 
rybíz a grep.

za 1 kus



Nyní ještě výhodněji s Magistra kartou. Více 
výhod

Lék k vnitřním
u užití. Obsahuje am

broxol 
hydrochlorid. Čtěte pečlivě příbalový leták.

Ambrobene sirup 
15 mg/5 ml 100 ml 69,-

89,-

KAšeL

•  Osvědčené přípravky 
na vlhký kašel účinně 
rozpouští hlen a usnad-
ňují vykašlávání.

•  Sirup vhodný i pro děti 
včetně kojenců.

•  Tvrdé tobolky s prodlou-
ženým uvolňováním 
vhodné pro děti 
nad 12 let a dospělé.

V akci také 
Ambrobene 75 mg, 20 
kapslí s prodlouženým 
uvolňováním za 99 Kč 
79 Kč.

Lék k aplikaci do nosu. Obsahuje oxym
etazolin 

hydrochlorid. Čtěte pečlivě příbalový leták.

Nasivin® Sensitive 0,05%
nosní sprej 10 ml

RýmA

•  Skoncujte 
s „rýmičkou“ 
o 2 dny dříve!

•  Zkracuje trvání 
nachlazení 
v průměru o 2 dny.

•  Zabere mimořádně 
rychle – už do 
25 sekund.

•  Sprej proti rýmě 
pro děti od 6 let 
a dospělé.

89,-
109,-

Zdravotnický prostředek.

Quixx®

nosní sprej 30 ml

RýmA A uCPANý NOS

109,-
147,-

•  Hypertonický roztok 
mořské vody ve spreji.

•  Účinně pomáhá 
uvolnit ucpaný 
nos.

•  Nezpůsobuje 
závislost.

•  Pro děti 
od 6 měsíců 
a dospělé.

V akci také 
Quixx® soft, 
nosní sprej 30 ml 
za 147 Kč 109 Kč.

Lék k zevním
u použití. Obsahuje ureu. 

Čtěte pečlivě příbalový leták.

excipial u Lipolotio
200 ml

eKZém

•  Léčivá emulze 
na suchou kůži.

•  Léčí svrbivé 
projevy, vhodná 
i na atopický 
ekzém.

149,-
171,-

V akci také 
excipial u hydrolotio 
200 ml za 105 Kč 99 Kč.

Doplněk stravy.

gS ginkgo 60 Premium
60+30 tablet

PAměŤ, SOuSTŘeDěNÍ A PROKRVeNÍ

•  Obsahuje silný extrakt 60 mg 
z mladých lístků ginkga.

•  Obohaceno o gotu kolu 
pro podporu mozkové 
činnosti.

•  Koncentrovaná síla 
hlohu pro podporu 
prokrvení mozku 
a končetin.

289,-
329,-

V akci také 
gS ginkgo 60 Premium 
40+20 tablet za 232 Kč 
199 Kč.

BOLeST

Voltaren Forte 2,32%
gel 100 g

Lék k vnitřním
u užití. Obsahuje paracetam

ol. 
Čtěte pečlivě  příbalový leták.

Panadol extra   
30 tablet

BOLeST

75,-
95,-

Panadol Extra proti při mírné až středně 
silné bolesti:

•  hlavy, včetně migrény, zubů, 
svalů a kloubů,

•  při menstruačních 
bolestech,

•  nedráždí žaludek.

 

V akci také 
Panadol Novum 
500 mg, 24 tablet 
za 37 Kč 29 Kč.

Doplněk stravy.

Cemio Kamzík  
60 kapslí

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

•  Vitamin C je důležitý pro správnou 
funkci chrupavek a dobrý stav 
kloubních chrupavek.

•  15 dní užívání navíc 
v hodnotě 100 Kč.

KLOuBy

+15
kapslí 329,-

389,-

Lék k vnitřním
u užití. Obsahuje pankreatin. 
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Pancreolan® forte 
60 enterosolventních tablet 

TRÁVeNÍ

•  Aby trávení nebylo trápení!

•  Pro podporu trávení a proti 
nadýmání po jídle.

•  Dodá Vám potřebné trávicí enzymy na přírodní bázi, které 
podpoří Vaše trávení a působí proti nadýmání po jídle.

•  Zlepšuje trávení tučných a těžko stravitelných jídel. 

•  Působí proti pocitu tlaku, plnosti a plynatosti po jídle.

159,-
193,-

Canespor® 1× denně 
krém  15 g

PLÍSNě

139,-
172,-

KONEC SVĚDĚNÍ I PÁLENÍ 
KONEC PLÍSNĚ

•  Určený k léčbě plísně kůže.

•  Komfortní aplikace – jen 1× denně.

Lék k vnějším
u použití. Obsahuje bifonazol. 
Čtěte pečlivě příbalový leták. 

L.CZ.M
KT.CC.01.2017.0855

Urinal Akut je doplněk stravy. Test infekce 
m

očových cest je zdravotnický prostředek.

urinal Akut 
20 tablet 
+ urinal TeST NAVÍC

mOČOVé CeSTy

•  Pro akutní péči, se zlatobýlem 
obecným pro zdraví močových cest.

•  NAVÍC: domácí orientační test 
infekce močových cest.

329,-
399,-+ test 

infekce 
močových 

cest
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Voltaren Forte 2,32% gel proti bolesti až na 12 hodin: 
•  analgetikum ve formě gelu s účinkem na 12 hodin,
•  ulevuje od bolesti zad, svalů a kloubů,
•  stačí aplikovat pouze 2× denně,
•  snadno otevíratelný uzávěr.

329,-

255,- 269,-
329,-

Lék k vnějším
u užití. Obsahuje sodnou sůl 

diklofenaku. Čtěte pečlivě příbalový leták.

Voltaren 140 mg 
léčivá náplast  5 kusů
Léčivá náplast pro úlevu 
od akutní bolesti, 
zánětu a otoku:

•  působí přímo 
v místě aplikace,

•  účinkuje 24h, 
při použití 2x denně,

•  1 mm tenká, 
samostatně balená 
pro komfort 
používání.

V akci také 
Canespor 1× denně roztok 15 ml za 172 Kč 139 Kč.



Více 
výhod

Získejte více výhod s Magistra Kartou.

Fypryst – roztok pro nakapání na kůži

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.

Fypryst 50 mg roztok (kočky) 1 pipeta, 
0,5 ml za 119 Kč 89 Kč

Fypryst 67 mg roztok (psi 2-10 kg) 1 pipeta, 
0,67 ml za 129 Kč 99 Kč

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

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

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

Pro Vaše domácí mazlíčky

DehINeL PLuS XL tablety pro psy
Dehinel odčervovací tablety pro psy. 1 tableta na 35 kg.

Pouze pro zvířata. Před použitím
 přípravku si pečlivě přečtěte 

příbalový leták. Volně prodejný veterinární léčivý přípravek.

159,-
229,-

DehINeL PLuS FLAVOuR 
tablety pro psy
Dehinel odčervovací tablety pro psy. 
1 tableta na 10 kg. Pouze pro zvířata. Před použitím

 přípravku si pečlivě přečtěte 
příbalový leták. Volně prodejný veterinární léčivý přípravek.

59,-
79,-

89,-
od
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Magistra Program Více výhod
RegisTRační foRMulář

osobní údaje:
* Vyplňte prosím povinné údaje uvedené v registračním formuláři.

Titul                         

Jméno*                               

Příjmení*                            

Pohlaví      muž    žena          Datum narození   .   .           

                                                                                             

Kontaktní údaje:
Použijeme pro zasílání důležitých informací a akčních nabídek.

ulice                           

                  Č.p             PsČ       

Město                           

e-mail*                           

Tel.*             

Vypište prosím číslo Vaší stávající  
zákaznické karty (pokud máte):  .................................................................................................

Datum*   .   .         Podpis*  ..................................................................................

 
kód ZP(př. 111, 207, 211 atd.)

před 
jménem

za 
jménem

číslo 
pojištence*

eaN kód formuláře (vyplní lékárna)

informujte mě o výši doplatků u těchto léků:
...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

(vypište názvy léků, které si vyzvedáváte na recept)

Mám zájem o výhodnější ceny a akce 1+1 zdarma 
a další nabídky na tyto volně prodejné přípravky:

Jaké oblasti zdraví Vás zajímají?
* označte křížkem

  artróZa a bolesti kloubů

 
 užíVáNí horMoNálNí 
aNtikoNcePce

  
ZDraVí Dětí 
a Dětská VýžiVa

 ekZéM

 osteoPoróZa

 ePilePsie

 těhoteNstVí

 žaluDeČNí VřeDy

 PáleNí žáhy

 ZácPa

 ProbléMy se srDceM

 cukroVka

 Vysoký kreVNí tlak

 Vysoký cholesterol

 bolest

 alergie

 NesPaVost

 astMa

 oslabeNá iMuNita

 užíVáNí aNtiDePresiV

   NáDoroVá oNeMocNěNí

chceme Vám připravit  tu nejlepší 
nabídku na míru. 

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

Podpisem registračního formuláře vyjadřuji souhlas jako klient s podmínkami Magistra Programu Více výhod 
v síti lékáren Magistra a uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů, jehož text, s nímž jsem se řádně 
seznámil, je uveden na zadní straně tohoto registračního formuláře.

Vyplňte prosím kompletně tento 
formulář a odevzdejte ve Vaší lékárně.

(např. Ibalgin 400, GS Condro, Zodac, Prostamol Uno, Gingio 120, Espumisan atd.)
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a společnosti MAGISTRA a.s., IČO: 24801011, se sídlem Karlovo nám. 319/3, 120 00 
Praha 2, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. 
zn. B 16894 (dále jen „Společnost“), 

každému individuálně jako správci údajů, za účelem účasti v  Programu Více výhod 
Magistra lékáren a  dále za účelem nabízení výrobků a  služeb, včetně zasílání 
informací o  pořádaných akcích, výrobcích a  jiných aktivitách, jakož i  zasílání 
obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků (zejména ve formě 
sMs anebo emailových zpráv) dle zákona č. 480/2004 sb., o  některých službách 
informační společnosti. Pravidla Programu, tj. zejména jeho popis a  výhody z  něho 
plynoucí jsou dostupné v lékárně, ve které klient odevzdá tento registrační formulář. 
klient svým podpisem na tomto formuláři současně potvrzuje, že se s  pravidly 
Programu Více výhod řádně seznámil a souhlasí s nimi.

klient souhlasí s tím, že k uvedeným osobním údajům mohou být přiřazeny i další osobní údaje klienta včetně citlivých, které Provozovatel, jakož i jiný provozovatel 
lékárny ze sítě Magistra lékárny zařazené do věrnostního Programu Více výhod, na které klient čerpal výhody Programu Více výhod, při provozování lékárny 
shromáždil či shromáždí a týkají se nákupní historie klienta. klient souhlasí s tím, že i další provozovatelé lékáren dle předchozí věty jsou oprávněni osobní údaje 
dle předchozí věty předat společnosti k  jejich zpracování pro účely stanovené výše, s  tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje klienta získané 
společností. 

Provozovatel i  společnost jsou oprávněni pověřit zpracováním osobních údajů klienta třetí osobu jakožto zpracovatele. Provozovatel i  společnost se zavazují 
k provedení všech potřebných, rozumných opatření za účelem ochrany osobních údajů klienta.

klient bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. Poskytnutí osobních údajů je podmínkou účasti v Programu Více výhod. osobní 
údaje budou Provozovatelem a  společností uchovávány pro účely jmenované výše na dobu neurčitou od poskytnutí souhlasu. osobní údaje klienta budou 
Provozovatelem a  společností zpracovávány v  elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v  tištěné podobě neautomatizovaným způsobem, a  to 
zaměstnanci Provozovatele anebo společností, a pověří-li tím zpracovatele, tak jeho zaměstnanci.

klient prohlašuje, že osobní údaje poskytuje dobrovolně a byl seznámen se svým právem přístupu k osobním údajům, právem na opravu těchto údajů a dalšími 
právy plynoucími z ustanovení § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů. klient je tedy oprávněn žádat o informaci o zpracování svých osobních 
údajů, kterou je mu Provozovatel či společnost povinna bez zbytečného odkladu předat. Za poskytnutí informace je Provozovatel či společnost oprávněna 
požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Zjistí-li klient, popřípadě se domnívá, že Provozovatel či společnost 
provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života klienta nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní 
údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Provozovatele či společnost o vysvětlení, jakož i požadovat, aby Provozovatel či společnost 
odstranila takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o  blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. tím není dotčeno právo klienta 
obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

klient je oprávněn souhlas se zpracováním jeho osobních údajů odvolat Provozovateli i společnosti emailem na: info@vicevyhod.cz, nebo písemně na adresu jeho 
sídla. Důsledkem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je ukončení členství klienta v Programu Více výhod. souhlas se zasíláním obchodních sdělení je 
klient oprávněn bezplatně odvolat v rámci každého zaslaného obchodního sdělení formou v něm uvedenou. 

klient souhlasí a potvrzuje, že byl informován o rozsahu zpracování osobních údajů a o uchovávaných údajích ve výše uvedeném rozsahu a k popsanému účelu.

Podpisem registračního formuláře uděluje klient souhlas se zpracováním výše 
poskytnutých osobních údajů provozovateli lékárny zařazené do sítě Magistra lékárny:

razítko

lékárna

adresa

Provozovatel

sídlo

iČo

lékárnylékárnylékárnylékárny

SOuhlAS Se zPRAcOVáníM 
OSOBních údAjů

Více 
VýhoD 
s Magistra 
kartou

Platí ve vybraných lékárnách 
Magistra, které jsou uvedeny  
na zadní straně letáku.
žádné z výše uvedených údajů nepředstavují konkrétní slevu nebo jinou konkrétní výhodnou nabídku. Přehled aktuálních nabídek a slev 
naleznete v platném akčním letáku (viz níže), na lékárně a na www.magistralekarny.cz. * 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.

sleVa  

až 100 %
z DoPlaTKu*

VzoReKzDaRMa

1+1
zDaRMa

3
za cenu 

2

sleVa 50 % sleVa 30 %



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

AKČNÍ NABÍDKA BOIRON

Léky k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalové informace. Oscillococcinum: homeopatický léčivý přípravek. Drosetux neo: Homeopatický léčivý přípravek 
užívaný tradičně v�homeopatii k�léčbě suchého kašle, dráždivého kašle nebo jiných forem neproduktivního kašle. *U dětí do 2 let by měla být léčba kašle 
vždy konzultována s lékařem. Stodal: Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

znáte
z TV

znáte
z TV

Suchý a�dráždivý kašelPreventivně a od prvních příznaků
Drosetux neo® sirup 150 ml STODAL® sirup 200 mlOscillococcinum® 30 dávek

Všechny typy kašle

   pro těhotné a�kojící ženy

  pro děti od narození a dospělé*

novinka

569,-
679,-

135,-
169,-

139,-
183,-

Advertorial letak Magistra F mag.indd   1 13.1.17   11:45

Akce platí od 27. 2. – 2. 4. 2017

Neovadiol_banner_200x127mm_v2.indd   1 09.02.17   16:58

Akce platí na produkty Vichy Neovadiol denní 
péče PNM a Vichy Neovadiol noční péče  
do 2. 4. 2017 nebo do vyprodání zásob.

Kosm
etické přípravky.
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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 27. 2.– 2. 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 a magistra Karta Více výhod platí ve vybraných lékárnách sítě mAgISTRA
Bechyně, lékárna Libušina, Libušina 163, 380 120 513
Bernartice, lékárna U sv. Martina, Bernartice 33, 382 585 225
Bílina, lékárna Salvia, Seifertova 5, 417 823 077
Boskovice, lékárna Magistr Tom, Růžové nám. 2128/5, 515 538 930
Brněnec, lékárna Brněnec, Brněnec 90, 461 523 172
Brno, lékárna Cistronica, Hálkova 2, 515 549 587
Brno, lékárna Lancier, Hybešova 20, 543 251 547
Brno, lékárna Lancier, Křenová 479/71, 530 506 428
Brno, lékárna Lancier 2, Cejl 105, 533 101 777
Brno, lékárna Magistr Tom + zdravá výživa, Fryčajova 77/18, 545 210 707
Brno, lékárna Plus, nám. SNP 32, 545 219 756
Brno-židenice, lékárna Gajdošova, Gajdošova 2537/54, 548 534 847
Černá hora, lékárna Černá Hora, Budovatelská 323, 516 437 203
Český Dub, lékárna Český Dub, nám. B. Smetany 10, 485 147 053
Česká Lípa, lékárna Na Náměstí, Nám. T. G. M. 164, 487 521 045
Česká Lípa, lékárna Špičák, 28.října 3004, 487 520 031
Česká Skalice, Nová lékárna, Legionářská 33, 491 453 750
Děčín, lékárna Na Prokopce, Prokopa Holého 139/21, 412 514 173
Děčín, lékárna Želenice, Želenická 26, 412 539 294
Děčín IX, lékárna Bynov, Jindřichova 337, 412 544 356
Dobruška, lékárna, nám. F. L. Věka 38, 494 622 132
Doksy, lékárna Aurum, Tovární vrch 78, 487 525 856
Dolní Dobrouč, OOVL, Dolní Dobrouč 391, 465 543 808
Dubá, lékárna Na Náměstí Dubá, náměstí T. G. M. 139, 487 870 139
Dvůr Králové nad Labem, Stará lékárna, nám. Odboje 294, 499 622 706
Frýdlant, lékárna Tilia, Nám. T. G. M 94, 482 311 367
hanušovice, lékárna Pharm-K, Hlavní 98, 583 231 223
harrachov, lékárna Harrachov, Harrachov 623, 481 529 279
hlučín, lékárna Hlučín, Čs. armády 1491/6B, 595 041 291
holešov, lékárna Atakama, Sušilova 1505, 573 396 749
husinec, lékárna U sv. Ducha, Prokopovo nám. 1, 388 331 181
Cheb, lékárna Evropská, Evropská 1566/41, 354 431 300
Chlumec nad Cidlinou, lékárna U Nádraží, Nádražní 783, 495 487 220
Ivančice, lékárna PHARMAPOL, Široká 1, 546 434 600
Jablonec nad Nisou, lékárna Taurus, B. Němcové 3914/7, 483 311 980
Jaroměř, lékárna Na Špici, Hradecká 247, 491 421 900
Jaroměř, lékárna U Anděla strážce, nám. Čs. armády 22, 491 815 018
Jaroměřice nad Rokytnou, lékárna U Zámku, Náměstí míru 22, 702 143 175
Jesenice, lékárna Cedr, Budějovická 59, 241 931 198
Jirkov, lékárna U Zlatého jelena, nám. Dr. E. Beneše 108, 474 659 937
Jílové u Děčína, lékárna Jílové, Mírové náměstí 220, 412 550 202
Kamenice nad Lipou, lékárna Tilia, Nám.Čsl. Armády 15, 565 434 373
Karlovy Vary - Dvory, lékárna Ve Dvorech, Kpt. Jaroše 318/4, 353 564 193
Kladno, lékárna Jalta, nám. Jana Masaryka 3113, 312 240 783
Kladno, lékárna Energie, Vašíčkova 3081, 312 267 799
Kladno, lékárna U Zlatého draka, Unhošťská 2533, 312 680 774
Kolín, KOLÍNSKÁ LÉKÁRNA, Politických vězňů 40, 321 713 813
Krásná Lípa, lékárna Krásná Lípa, Křinické nám. 12, 412 383 100
Krupka - maršov, Magistra lékárna Krupka, Karla Čapka 294, 417 878 751
Letohrad, lékárna U Kosmy a Damiána, Na Kopečku 145, 465 622 088
Letovice, lékárna Mgr. Lenka Štarhová, Masarykovo nám. 206/25, 516 474 334
Libčice nad Vltavou, lékárna Libčice, Letecká 302, 233 930 760
Lipník nad Bečvou, lékárna Na Náměstí, Masarykovo nám. 10, 581 773 807
Litvínov, lékárna Hamerská, Hamerská 262, 476 742 317
Lochovice, OOVL- L Veronika - Lochovice, Lochovice 308, 311 514 801
Lomnice u Tišnova, lékárna V Lomnici, nám. Palackého 31, 549 216 379
Lubenec, Lubenecká lékárna, Karlovarská 146, 415 211 899
mohelno, OOVL lékárna SALVIA, Mohelno 407, 568 642 167
mníšek pod Brdy, lékárna U Matky Boží, Komenského 886, 318 592 258
most, lékárna Arnika, Moskevská 508, 476 703 853
Náměšť nad Oslavou, lékárna SALVIA, Masarykovo náměstí 59, 568 620 064

Nivnice, lékárna Nivnice, Sadová 1030, 572 693 422
Nymburk, lékárna Na Valech, Velké Valy 237, 325 512 697
Olomouc, Lékárna U Červeného kostela, Tylova 6, 585 227 126
Olomouc, Magistra lékárna (U nádraží ), Masarykova 53, 734 854 690
Osečná, OOVL  Český Dub, Svatovítské náměstí 103, 485 179 041
Ostrava - hrabová, lékárna TESCO Hrabová, Prodloužená 807, 591 141 934
Ostrava - Poruba, lékárna Albert Poruba, Opavská 6201/1a, 591 141 935
Ostrava - Poruba, lékárna Flora, Alšovo nám. 692, 596 910 601
Otrokovice, lékárna Sanipharm, tř. T. Bati 1566, 577 663 555
Pardubice, lékárna Na Drážce, Na Drážce 1809, 702 015 808
Pardubice, lékárna Na Trojce, Odborářů 346, 466 415 653
Poděbrady, Nová lékárna, Havlíčkova 53, 325 615 694
Planá nad Lužnicí, lékárna Planá nad Lužnicí, Čs. armády 250, 381 292 455
Plzeň, lékárna Mateřídouška, Železničářská 353/45, 377 423 139
Polička, Nová lékárna 1, Komenského 11, 461 725 144
Polička, Nová lékárna 2, Eimova  294, 461 619 366
Praha 1 - Nové město, lékárna Těšnov, Těšnov 1163/5, 236 043 135
Praha 1, lékárna Vodičkova, Vodičkova 715/23, 224 948 653
Praha 2, lékárna Moráň, Karlovo nám. 7, 222 162 280
Praha 4, lékárna Metro Háje, Opatovská 874, 267 914 059
Praha 4, lékárna Opatov, Bohúňova 1550, 730 840 150
Praha 4, lékárna U sv. Pankráce, Na Pankráci 99, 241 405 689
Praha 4 - michle, lékárna BB Centrum, Želetavská 1447/5, 241 485 975
Praha 4, lékárna U Polikliniky, Československého exilu 26, 730 840 250
Praha 5, lékárna Melissa Košíře, Musílkova 1/302, 257 216 579
Praha 5, lékárna Poliklinika Barrandov, Krškova 807/21, 222 210 573
Praha 8, Karlínská lékárna, Křižíkova 20, 222 313 355
Praha 9, lékárna Královka, Veltruská 558/29, 286 880 001
Praha 10, lékárna Poliklinika Petrovice, Ohmova 271, 274 771 336
Praha Čestlice, lékárna Spektrum, Obchodní 113, 272 680 059
Prachatice, lékárna VILA, Nemocniční  378, 606 784 040
Předměřice, lékárna JANA, Obránců míru 123, Předměřice nad Labem, 495 530 239
Přerov, lékárna  Zlatý zubr, Trávník 29, 581 209 920
Příbram, lékárna Veronika, Žežická 597, 326 550 050
Rosice u Brna, lékárna Green Pharmacy, Palackého nám. 22, 546 411 002
Říčany u Brna, lékárna Panský Dům, nám. Osvobození 333, 546 428 000
Svitavy, Nová lékárna, nám. Míru 63, 461 541 076
štětí, lékárna Pod Lipami, Nové nám. 137, 416 812 110
Tábor, lékárna Na Starém Městě, Klokotská 103, 381 251 968
Tábor, lékárna U Svaté Anny, Bílkova 1440, 381 251 382
Telč, lékárna U sv. Anny, Masarykova 65, 567 213 622
Teplá u Toužimi, OOVL, ČSA 237, 353 392 228
Teplice, lékárna U Anděla, Josefská 2, 417 537 120
Toužim, lékárna Tilia, Plzeňská 251, 353 312 060
Třebíč, lékárna BELLIS Třebíč, Jihlavská brána 10, 568 847 308
Třeboň, lékárna U Růže, Klofáčova 395, 384 721 877
Týn nad Vltavou, lékárna Malostranská, Orlická 400, 385 722 668
uherské hradiště, lékárna Štěpnice, Štěpnická 1156, 572 564 365
Ústí nad Labem, lékárna Neštěmice, Mlýnská 368, 472 731 667
Ústí nad Labem, lékárna Skřivánek, SNP 43, 472 774 525
Ústí nad Labem, lékárna Stříbrníky, Stříbrnická 3034/10a, 472 717 213
Veselí nad Lužnicí, lékárna Salvia, Čs. armády 579, 381 581 082
Vlachovo Březí, lékárna U sv. Ducha, Nám. Svobody 2, 388 329 214
Vrbno pod Pradědem, lékárna 111, Nádražní 202, 554 751 619
Všestary, lékárna Všestary, Všestary 154, 495 432 097
Vysoké mýto, lékárna MELLISA, Žižkova 738, 465 421 400
Vyškov, lékárna U Nemocnice s.r.o., Puškinova 2a, 517 348 707
Znojmo, lékárna U Svaté Alžběty, Vídeňská 1, 515 224 562
Zlín, lékárna Revmavita, Štefánikova 477, 607 087 673
Zlín, lékárna Slunce v Lékařském domě, Potoky 5145, 577 012 707
Zruč nad Sázavou, lékárna Primavera, Náměstí Míru 786, 327 531 183

159,-
199,-

PéČe O TěLO

Kosm
etický přípravek.

CAPSICOLLe  
kapsaicinový hřejivý krém
50 g

•  V každém balení 
navíc: 
Kapsaicinová 
hřejivá náplast.

•  Opravdu hřeje 
až 12 hodin.

Zdravotnický prostředek.

megaSmile Black 
Whitening duopack 
zubní kartáčky
•  Patentovaná technologie aktivního 

uhlí ve štětinkách.

•  Zbavuje pigmenových 
skvrn ze zubů.

•  Jemná a ultra jemná vlákna zajistí 
perfektní vyčištění zubů.

•  Nadčasový design oceněn 
prestižními cenami.

•  Nejlehčí kartáček na světě 
s pružným tělem.

 

V akci také megaSmile zubní 
kartáčky Black Whitening SOFT 
duopack za 199 Kč 169 Kč a LOOP 
duopack za 199 Kč 169 Kč.

169,-
199,-

PéČe O ZuBy

569,-
679,-

OSCILLOCOCCINum

Hom
eopatický léčivý přípravek k vnitřním

u užití. 
Čtěte pečlivě příbalovou inform

aci.

Oscillococcinum 
30 dávek

•  Preventivně a od prvních příznaků.

•  Léčba pro celou rodinu.

•  Bez věkového omezení.

V akci také Oscillococcinum® 6 dávek za 199 Kč 159 Kč.


