
KLOUBY

GSCondro 1500 mg
30 sáčků, prášek 
pro perorální roztok 

Lék k vnitřním
u užití. Obsahuje glukosam

in sulfát. 
Čtěte pečlivě příbalový leták.

•  Na léčbu kloubů silou 1500 mg v denní dávce.
•  Léčí bolest kloubu při osteoartróze kolene 

i kyčle a zlepšuje jejich hybnost.
•  V rozpustné formě, jen 1× denně.

299,-
598,-SUPER

akcE
1+1

Běžná cena za 2 balení.

+

AKČNÍ NABÍDKA 2. 1.– 29. 1. 2017 nebo do vyprodání zásob.

Léčivou látkou je benzydam
in hydrochlorid. Lék k m

ístním
u 

užití v ústech a krku. Čtěte pečlivě příbalový leták.

BOLEST V KRKU

TANTUM VERDE 
LEMON 20 pastilek

Lék k vnitřním
u užití. Čtěte pečlivě příbalový leták.

CHŘIPKA A NACHLAZENÍ

Paralen® Grip chřipka 
a bolest 24 tablet

•  Působí proti bolesti a zánětu v krku.
•  Pastilky ve čtyřech příchutích.
•  Pro děti od 6 let a dospělé.

Snížili 
jsme doplatky* 
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.

Lékárny

Účinná kombinace proti příznakům 
chřipky a nachlazení, která pomáhá od:
• horečky,
• ucpaného nosu,
• bolesti hlavy,
• bolesti v krku.
Díky obsahu 
kofeinu působí 
také proti únavě 
a ospalosti.

V akci také Paralen® Grip chřipka 
a kašel 24 tablet za 135 Kč 99 Kč.

99,-
135,-

119,-
139,-

V akci také TANTUM VERDE roztok ke kloktání 120 ml za 149 Kč 119 Kč.

B

Lék k aplikaci do nosu. Obsahuje xylom
etazolin. 

Čtěte pečlivě příbalový leták.

RÝMA

Šetrný přípravek 
pro rychlou úlevu 
a dlouhodobý účinek:
-  Uvolní ucpaný nos 

do 2 minut až na 
12 hodin.

-  Zvlhčuje a zklidňuje 
nosní sliznici.

79,-
101,-

V akci také 
Otrivin Menthol 1mg/ml 
sprej 10 ml za 119 Kč 99 Kč.

Otrivin 1PM + dávkovač 
sprej 10 ml



Doporučím Vám jen to, co mamince nebo svým dětem.

Doplněk stravy.

RAKYTNÍČEK 
multivitaminové 
želatinky s rakytníkem 
70 kusů

Skvělá chuť díky obsahu ovocné 
šťávy. Obsahuje 9 vitaminů 
a rakytník, který podporuje 
přirozenou obranyschopnost 
organismu. Bez příměsí 
a konzervačních látek.

VITAMINY PRO DĚTI

179,-
238,-

Coldrex Horký Nápoj
Citron s medem 10 sáčků

CHŘIPKA A NACHLAZENÍ

Lék k vnitřním
u užití. 

Čtěte pečlivě příbalový leták. 

•  Lék ve formě horkého nápoje, 
který účinně uleví od příznaků 
chřipky a nachlazení.

•  Snižuje horečku, 
tlumí bolesti a uvolňuje 
ucpaný nos.

V nabídce také 
Coldrex tablety, 
24 tablet za 133 Kč 
116 Kč.

139,-
161,-

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
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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

89,-
109,-

99,-
115,-

139,-
159,-

Lék k vnitřním
u užití. Obsahuje kyselinu 

askorbovou. Čtěte pečlivě příbalový leták.

Celaskon long effect 
60 tobolek

VITAMIN C

•  Posiluje odolnost organismu při infekčních 
onemocněních jako chřipka a nachlazení.

•  Zmírňuje a zkracuje příznaky chřipky 
a nachlazení.

•  Tobolky s prodlouženým 
uvolňováním.

179,-
220,-

V akci takéRAKYTNÍČEK multivitaminové želatinky 
s rakytníkem příchuť hruška, 60 kusů za 238 Kč 179 Kč 
a RAKYTNÍČEK multivitaminové želatinky s rakytníkem příchuť 
višeň, 60 kusů za 238 Kč 179 Kč.

Doplněk stravy.

LAKTOBACILY

BioLac Baby drops
6 ml

•  Vhodné od narození, 
s obsahem probio-
tických kultur 
přirozeně přítom-
ných v mateřském 
mléku.

•  Patentovaná metoda 
mikroenkapsulace.

•  Lze uchovávat 
při pokojové teplotě.

•  Bez konzervačních 
látek, umělých 
sladidel a přidaných 
barviv.

219,-
270,-

Doplněk stravy.

LEROS BABY 
bylinné a ovocné čaje, 
různé druhy, 20 sáčků

•  Kvalitní bylinné 
a ovocné čaje 
pro děti a 
maminky.

•  Více info 
na www.leros.cz.

•  V akci je všech 
14 čajů LEROS 
BABY.

BYLINNÉ A OVOCNÉ ČAJE

39,-
45,-

Kosm
etický přípravek. L.CZ.MKT.CC.04.2016.0656

PÉČE O POKOŽKU

Bepanthen® Care Mast  
100 g

•  Pro každodenní péči.
•  Pečuje i o kojením namáhané prsní 

bradavky a suchou pokožku.

279,-
325,-

Lék k vnitřním
u užití. Obsahuje ibuprofen. 

Čtěte pečlivě příbalový leták.

PRO DĚTI

NUROFEN pro děti
perorální suspenze 100 ml

•  Suspenze pro děti 
již od 3 měsíců.

•  Rychlá a účinná úleva 
od horečky a bolesti.

•  Obsahuje 
dávkovací  trubičku 
pro jednoduché 
a přesné dávkování.

89,-
109,-

V akci také NUROFEN Pro děti 
Jahoda 100 ml za 109 Kč 89 Kč.

Více 
výhod

BOLEST

Ibalgin® 400
24 tablet

Lék k vnitřním
u užití. Obsahuje ibuprofen. 

Čtěte pečlivě příbalový leták.

•  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. 

Získání pouzdra není podmíněno nákupem přípravku Ibalgin® 400, 24 tablet. 
Pouzdra volně k dispozici v naší lékárně. Akce platí do vyčerpání zásob.

39,-
50,-



Výhodné ceny pro všechny.

Doplněk stravy.

Biopron 9® Premium
30+10 kapslí

•  Komplexní probiotikum s prebiotiky.

•  9 kmenů a 20 miliard bakterií 
v denní dávce.

•  Vhodný 
během 
užívání 
antibiotik 
i poté.

PROBIOTIKA

239,-
273,-

Zdravotnický prostředek.

STÉRIMAR® Cu
50 ml

NOSNÍ HYGIENA

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

•  Měď působí 
protibakteriálně.

•  Vhodný pro 
všechny věkové 
kategorie.

179,-
212,-

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

INKONTINENCE

212,-
cena od

•  Vaginální tablety 
vhodné při bakteriální 
i kvasinkové infekci.

•  Laktobacily a kyselina 
mléčná obnovují a udržují 
fyziologické pH.

•  Vhodné v průběhu léčby 
antibiotiky i po ní.

Zdravotnický prostředek.

Idelyn Beliema Effect
10 vaginálních tablet

PRO ŽENY

229,-
269,-

Lék k zevním
u užití. Obsahuje diklofenak. 

Čtěte pečlivě příbalový leták.

Olfen gel 
100 g

BOLEST ZAD, SVALů, KLOUBů

129,-
169,-

•  Rychle a účinně ulevuje od bolesti 
zad, svalů a kloubů. Přípravek 
mohou používat dospělí a mladiství 
od 14 let.

V akci také Olfen léčivé náplasti 5 kusů za 229 Kč 
189 Kč a Olfen léčivé náplasti 10 kusů 349 Kč 289 Kč.

Lék k vnitřním
u užití. Obsahuje acetylcystein. 

Čtěte pečlivě příbalový leták.

ACC® LONG 600 mg
10 šumivých tablet

KAšEL

•  ACC® – rychlejší než kašel.
•  Jedna tableta denně.
•  Rozpustí a odstraní hlen z dýchacích 

cest a rychle vám uleví.
•  Pro dospělé a dospívající od 14 let.

119,-
139,-

V akci také ACC® LONG HOT 
DRINK 600 mg, 10 sáčků za 149 Kč 119 Kč.

Septabene 3 mg/1 mg 
pastilky 16 pastilek

BOLEST V KRKU

Lék k vnitřním
u užití. Čtěte pečlivě příbalový leták.

•  Unikátní kombinace účinných 
látek na českém trhu.

•  Komplexní léčba bolesti 
v krku: protizánětlivý, 
analgetický a antiseptický  
účinek.

•  Snižuje lokální známky 
zánětu: bolest, zarudnutí, 
otok, pocit tepla.

•  Eukalyptová 
příchuť.

V akci také 
Septabene 
sprej 30 ml 
za 139 Kč 119 Kč.

119,-
139,-

Doplněk stravy.

IMUNITA

Cetebe IMMUNITY Forte  
60 kapslí

•  Obsahuje komplex 3 látek: vitamin C 
s postupným uvolňováním, vitamin D 
a zinek.

•  Vitamin C, vitamin D a zinek přispívají 
k správnému fungování 
imunitního 
systému.

219,-
259,-

V akci také Cetebe 60 kapslí za 199 Kč 159 Kč.

Doplněk stravy.

IMUNITA

GS Imunostim Akut
10 tablet

•  Dvojnásobná síla pro akutní podporu imunity.*

•  Přípravek obsahuje bakteriální lyzát 
a vitamin C, který podporuje správnou 
činnost imunitního systému.

•  Stačí jen 1 tableta denně!

•  Vhodný 
pro dospělé 
i děti od 12 let.

* V porovnání s předchozí 
generací GS Imunostim.

119,-
142,-

V akci také GS Imunostim Prevent, 10 tablet za 209 Kč 175 Kč.

             

Lék k vnějším
u užití. Čtěte pečlivě příbalový leták.

OPARY

Zovirax Duo 50 mg/g 
+ 10 mg/g  krém 2 g

•  Zabraňuje množení viru.
•  Pomáhá léčit zánět.
•  Klinicky prokázáno, 

že pomáhá zastavit 
vznik puchýřků.

•  Zkracuje dobu hojení.

199,-
259,-

Lék k vnitřním
u užití. Obsahuje paracetam

ol. 
Čtěte pečlivě příbalový leták.

BOLEST

Panadol Extra
30 tablet

 Proti mírné až středně silné bolesti:
-  Hlavy, včetně migrény, zubů, 

svalů a kloubů.
-  Při menstruačních 

bolestech.
- Nedráždí žaludek.

69,-
87,-

V akci také Panadol 
Novum 500 mg 24 tablet za 35 Kč 29 Kč.

BEz 
DoPlatkU

Seni Active 
Normal 
různé velikosti 
urologické natahovací 
kalhotky 10 kusů

•  Plně hrazené 
zdravotní 
pojišťovnou.

Více 
výhod



SA
C

S.
G

PA
RA

LZ
.1

6.
11

.11
80

Uvedené léky jsou k vnitřnímu užití. Čtěte pozorně příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. 

Obsahuje kyselinu askorbovou. 

Bez názvu-4   1 16.12.16   11:57

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.

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

Více 
výhod



Výhodné ceny pro všechny.

BOLEST ZAD, SVALů, KLOUBů

Lék k vnějším
u užití. Obsahuje diclofenak 

diethylam
onný. Čtěte pečlivě příbalový leták.

Voltaren Forte 2.32% 
gel 150 g
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,-
399,-

PROBIOTIKA

Doplněk stravy.

TEREZIA Hlíva ústřičná + 
lactobacily FORTE  
10 kapslí
Vhodné při a po užívání antibiotik. 
Hlíva ústřičná působí jako prebiotikum 
(výživa) pro živé mikroorganismy 
a prodlužuje jejich životnost. Obsahuje 
3 probiotické kmeny a 20 mld probiotik 
v denní dávce.

89,-
109,-

V akci také TEREZIA Hlíva ústřičná 
+ lactobacily se šípkem, 60 kapslí 
za 289 Kč 239 Kč a TEREZIA Hlíva 
ústřičná + lactobacily se šípkem, 
180 kapslí za 666 Kč 537 Kč.

Lék k užití v ústní dutině. Obsahuje chlohexidin 
diglukonát. Čtěte pečlivě příbalový leták.

Septofort 2 mg 
24 pastilek

BOLEST V KRKU

PROTI BOLESTI V KRKU.

•  Působí přímo na příčinu obtíží 
– viry a bakterie.

 

V akci také 
Septofort 2 mg, 
36 pastilek za 175 Kč 159 Kč.

119,-
130,-

Doplněk stravy.

MULTIVITAMINY

GS Extra Strong 
Multivitamin 60 + 60 tablet

•  Komplexní vyvážené složení vitaminů, 
minerálů a dalších aktivních látek.

•  STRONG KOMPLEX – extra 
dávka vitaminu C, lutein, 
activin, echinacea.

•  Výhodné rodinné balení.

319,-
381,-

V akci také GS Extra Strong 
Multivitamin 30+10 tablet 
za 164 Kč 139 Kč.

•  Díky kombinaci 
2 účinných látek 
zastaví dráždivý 
kašel a zároveň 
napomáhá 
odkašlávání.

•  K užití u dětí 
od 6 měsíců.

Lék k vnitřním
u užití. 

Čtěte pečlivě příbalový leták.

Stoptussin kapky  
50 ml

KAšEL

109,-
140,-

V akci také 
Stoptussin sirup 
180 ml. za 150 Kč 
119 Kč.

W
obenzym

 je tradiční lék z přírodních zdrojů k vnitřním
u užití. 

Pečlivě pročtěte příbalovou inform
aci.

WOBENZYM® 
800 potahovaných tablet
•  Posiluje oslabenou 

imunitu proti chřipce 
a nachlazení.

•  Urychluje hojení 
po úrazech 
a operacích včetně 
stomatologických 
zákroků.

•  Brání opakování 
vaginálních 
mykóz.

*Akce v Magistra lékárnách prodloužena do 29. 1. 2017.

Stačí vyplnit a poslat bezplatně na naši adresu! Dárek obdržíte domů!K Wobenzymu 800 tablet dostanete 2 ks unikátní české zubní pasty s obsahem enzymů Enzymel Parodont v hodnotě cca 500 Kč.
m enzymů Enzymel

+

Poukaz na 2 dárky zdarmaK Wobenzymu 800 tablet

dont v hodnotě cca 500 Kč.
y

Akce platí při koupi Wobenzymu 800 tablet od 1. listopadu 2016 do 15. ledna 2017 do vyprodání zásob. Wobenzym – originální tradiční enzymový lék z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.Originální česká enzymová zubní pasta ENZYMEL® PARODONT pečuje o zdraví dásní a dutiny ústní. Kosmetický přípravek.

Poukaz na 2 ks unikátní zubní 
pasty Enzymel Parodont 
v hodnotě cca 500 kč.*

Více 
výhod



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.

zovirax, expert na opary, vám pomůže zastavit vznik oparu již v okamžiku, kdy pocítíte první příznaky. 

CO JSOU TO OPARY?
Opary jsou drobné puchýřky naplněné tekutinou, které se nejčastěji objevují 
na rtech a v okolí úst. Puchýřky se často vysévají ve větším množství a splývají. 
Kůže kolem puchýřků je zarudlá a oteklá. Prvním příznakem oparu bývá pocit 
brnění nebo pálení v místě, kde se opar později objeví. Když puchýřky prasknou, 
vytéká z nich čirá tekutina. Po několika dnech se vytvoří strupy, které se hojí 
6–10 dní.

Opary jsou způsobovány virem s názvem Herpes simplex, obvykle typu 1 
(HSV-1). Virus je nakažlivý a k nákaze, tzv. primární infekci, dochází nejčastěji 
v dětství. Výskyt viru stoupá úměrně věku a až 90 % dospělých je nositelem viru. 
Ne u všech nositelů viru se však opar projeví, pouze asi třetina z nich v průběhu 
života skutečně onemocní. Virus se přenáší přímým kontaktem s vřídky nebo 
slinami osoby, která má právě opar. Jakmile jednou dojde k nákaze, latentní virus 
natrvalo zůstává skrytý v nervových zauzlinách v obličeji. 

Zastavte opar pomocí krému ZOVIRAX DUO ještě předtím, než se objeví 
puchýřky. Představujeme revoluční přípravek s dvojitým účinkem od experta 
na opary, značky ZOVIRAX.

ZOVIRAX DUO vám při včasném zahájení léčby pomůže vyhnout se 
nevzhledným puchýřkům a vřídkům – a to jako jediný přípravek, u něhož byl 
tento účinek prokázán. 

Jedinečnost krému ZOVIRAX DUO spočívá ve  spojení dvou účinných látek: 
5% acikloviru, osvědčené antivirové látky, která zastaví replikaci viru 
způsobujícího opary, a 1% hydrokortizonu, který působí proti zarudnutí a otoku.

SBOHEM OPARUM

 Lék k vnějším
u užití. Čtěte pečlivě příbalový leták.

Zdroj: www.zovirax.cz

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
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Doporučím Vám jen to, co mamince nebo svým dětem.

Postupné uvolňování vitaminu c

Doplněk stravy.

Vitamin C (známý též jako kyselina askorbová) je pro člověka důležitým vitaminem, který se nedokáže v lidském těle sám vytvářet. Je tedy potřebné jej tělu 
dodávat, a to nejlépe pravidelnou konzumací čerstvé zeleniny a ovoce. V případě zvýšené potřeby (při vyšší tělesné nebo psychické zátěži) je ho vhodné 
přijímat také v doplňcích stravy.

Tento vitamin přispívá k udržení normální funkce imunitního systému, a to i během 
intenzivního fyzického výkonu a po něm, přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání 
a k ochraně buněk před oxidativním stresem. Vitamin C přispívá také k normální funkci 
nervové soustavy i normální psychické činnosti.

Naše obvyklá strava však často neobsahuje potřebné množství tohoto vitaminu. 
Přitom zvýšené množství vitaminu C je vhodné přijímat hlavně v případě kuřáků (až 
několikanásobné množství), těhotných a kojících žen, žen užívajících hormonální 
antikoncepci, starších lidí, osob vystavených stresu a velké fyzické či psychické zátěži 
a znečištěnému prostředí.

Nejjednodušším řešením by byla jednorázová dávka vitaminu C, ale to není bohužel možné. 
Naše tělo si nedokáže ukládat 
vitamin C do zásoby. Protože je 
rozpustný ve vodě, tak všechen přebytečný vitamin 
v těle, který nepokryje naše aktuální potřeby, se vyloučí močí. 
Jednorázový příjem obrovského množství vitaminu tedy také není řešením.

Vhodnou variantou je ale vitamin C s postupným uvolňováním – ten totiž dokáže tělu dodávat 
vitamin postupně po dobu několika hodin. U většiny takových přípravků stačí pak pro doplnění 
množství tohoto vitaminu jediná tableta, která našemu tělu vitamin průběžně dodává.

Poznejte výhody postupného uvolňování vitamínu C a jeho sílu ve spojení se zinkem.

Zdroj: www.cetebe.cz

Stav velmi suché pokožky a pokožky se sklonem 
k atopii se během zimy často zhoršuje. Proto 
je třeba o ni pečovat a volit přípravky, které 
jsou pro ni vhodné. Ať už se jedná o sprchový 
gel nebo tělový krém, vždy bychom měli použít 
extra vyživující složení. 

LIPIKAR SYNDET AP+ je velmi jemný mycí 
přípravek na tělo, bez mýdla a se schopností 
okamžitě zklidnit podráždění a bojovat proti 
projevům velmi suché pokožky již během 
sprchování. Ve spojení s relipidačním balzámem 
LIPIKAR BAUME AP+ díky patentované 
aktivní látce Aqua Posae Filiformis 
pomáhá prodlužovat období klidu u pokožky 
se sklonem k atopii. Díky této dvojici je 
velmi suchá pokožka zjemněna, hydratována 
a zklidněna.

Péče o velmi suchou pokožku se sklonem k atopii začíná ve sprše!

PRO LEPŠÍ ŽIVOT S CITLIVOU PLETÍ c
dermokosmetická značka
doporučovaná dermatology
v kategorii atopické dermatitidy
v České republice*

* Cegedim studie, květen–červen 2016, Česká republika, 90 dermatologů odpovídalo na otázku: Kterou dermokosmetickou
 řadu (značku) přípravků doporučujete svým pacientům u následující diagnózy nejčastěji: atopická dermatitida?

Více 
výhod

Kosm
etické přípravky.



Lékárny

OSCILLOCOCCINUM KAšEL 

Lék k vnitřním
u užití. Čtěte pečlivě příbalový leták. 

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého 
přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z 

dlouhodobého použití. 

STODAL® 
sirup 200 ml

•  Léčivý rostlinný přípravek.
•  Účinný na suchý i vlhký kašel.
•  Neobsahuje 

umělá sladidla.
•  Rodinné balení 

200 ml.

Hom
eopatický léčivý přípravek k vnitřním

u užití. 
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Oscillococcinum® 
6 dávek 139,-

183,-

159,-
199,-

•  Preventivně a od prvních příznaků.

•  Léčba pro celou rodinu.

•  Bez věkového omezení.

V akci také OSCILLOCOCCINUM® 30 dávek za 679 Kč 569 Kč.
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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 2. 1.– 29. 1. 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
Brno - Modřice, lékárna Modřice, Nádražní 663, 547 216 850
Bruntál, lékárna LEMAK, Ruská 3, 554 713 012
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
České Budějovice, lékárna U Tří lvů, U Tří lvů 4, 386 321 184
České Velenice, lékárna Vitalis, Riegrova 663, 384 794 262
Čkyně, lékárna Čkyně, Čkyně 314, 388 423 527
Doksy, lékárna Aurum, Tovární vrch 78, 487 883 944
Dolní Čermná, lékárna U Milosrdného samaritána, Dolní Čermná 101, 465 393 276
Dolní Rožínka, lékárna Dolní Rožínka, Dolní Rožínka 65, 566 520 638
Dubá, lékárna Na Náměstí Dubá, náměstí T. G. M. 139, 487 870 139
Hanušovice, lékárna Pharm-K, Hlavní 98, 583 231 223
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
Husinec, lékárna U sv. Ducha, Prokopovo nám. 1, 388 331 181
Hustopeče, lékárna Na Náměstí, Na Náměstí 29, 519 411 360
Hustopeče, lékárna U sv. Tadeáše, Brněnská 27a, 519 411 294
Cheb, lékárna Evropská, Evropská 1566/41, 354 431 300
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
Lanškroun, lékárna U Milosrdného samaritána, nám. J. M. Marků 119, 465 323 118
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
Lubenec, Lubenecká lékárna, Karlovarská 146, 415 211 899
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
Mohelno, OOVL lékárna SALVIA, Mohelno 407, 568 642 167
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
Nivnice, lékárna Nivnice, Sadová 1030, 572 693 422
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 Hrady, lékárna U Zeleného hada, Hradební 156, 386 444 479
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 - Hrabová, lékárna TESCO Hrabová, Prodloužená 807, 591 141 934
Ostrava - Mariánské Hory, lékárna MAGNOLIA, 28.října 155, 591 134 324
Ostrava - Mariánské Hory, lékárna Salvia, Přemyslovců 496, 596 627 486
Ostrava - Poruba, lékárna Albert Poruba, Opavská 6201/1a, 591 141 935
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 Mateřídouška, Železničářská 353/45, 377 423 139
Plzeň, lékárna Médeia, Hodonínská 55, 377 530 853
Plzeň, lékárna Mediloco, Sokolovská 77, 377 524 508
Praha 1 - Nové Město, lékárna Těšnov, Těšnov 1163/5, 236 043 135
Praha 4, lékárna Hvězdova, Hvězdova 1601/21, 261 212 805
Praha 6, lékárna Hanspaulka, Krocínovská 3/801, 233 332 854
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
Přeštice, lékárna Magnolie, Husova 1205, 377 983 777
Skalná, výdejna Skalná, Sportovní 9, 354 422 411
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
Týnec nad Labem, lékárna U Zlatého lva, Masarykovo nám. 7, 321 781 229
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
Vrchlabí, lékárna V nemocnici Vrchlabí, Fugnerova 51, 499 423 933
Vyškov, lékárna U Nemocnice s.r.o., Puškinova 2a, 517 348 707
Zábřeh na Moravě, lékárna LEMAK, Školská 15, 583 456 145
Zlín, lékárna Economy, Tř. T. Bati 398, 577 102 050
Znojmo, lékárna U Radnice, Obroková 11, 515 225 368
Zruč nad Sázavou, lékárna Primavera, Náměstí Míru 786, 327 531 183


