AKČNÍ NABÍDKA 1. 2. – 28. 2. 2021

Lékárny

Vitamin D3 400 IU
kapky 10,8 ml

•P
 ro celou rodinu, od kojenců
až po seniory.

Doplněk stravy. (1ml = 11,94 Kč)

•P
 odporuje zdravý imunitní systém,
přispívá ke správnému tělesnému
vývoji a růstu a pomáhá vstřebávání
a využití vápníku v těle.

169,-

129,-

• Integrované kapátko
pro snadné a přesné
dávkování.

-40

Kč

D3 = sluneční vitamín pro silnou imunitu celé Vaší rodiny
431,-

Voltaren Forte 20 mg/g

389,-

gel 150 g

•A
 nalgetikum ve formě gelu
s účinkem proti bolesti
až na 24 hodin při aplikaci
2× denně ráno a večer.
• Tlumí bolest zad, svalů a kloubů.

S kartou Magistra

379,-52

Kč

164,-

Brufen®

129,-

100 tablet
•P
 oskytuje úlevu
při chřipkových
onemocněních,
bolesti hlavy, zad,
kloubů, zubů
i menstruační
bolesti.
•S
 nižuje horečku.

TEREZIA Hlíva ústřičná
s rakytníkovým olejem
60+60 kapslí

419,-

399,-20

• H líva s deklarovaným obsahem
významných beta-glukanů.
• Rakytník podporuje funkci imunitního systému.
• 1 00% přírodní, bez příměsí a konzervačních látek.

Kč

S kartou Magistra

V akci více druhů, informujte se ve své lékárně.
Lék k vnějšímu použití. Obsahuje diclofenacum
diethylaminum. Čtěte pečlivě příbalový leták.

Preventan® Clasic

90 tablet + dezinfekční gel
•A
 ktivní podpora
imunity již v dutině
ústní (cucavé
tablety).
• Patentovaná látka
ProteQuine®
s vitaminem C
pro normální
funkci imunity.
• N avíc kvalitní
dezinfekční gel
s obsahem 70%
isopropylalkoholu.

znáte
z TV
Doplněk stravy. (1 tableta = 4,10 Kč)

119,-

V akci také
Brufen®, 30 tablet,
za 59 Kč.
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofen.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

484,-

369,-115

Kč

-45

Kč

Centrum pro ženy
60+30 tablet

•K
 ompletní multivitamín s minerály
a stopovými prvky vytvořen speciálně
pro potřeby žen pro podporu imunity
a zdraví kostí.*
• Nyní měsíc užívání navíc.

490,-

469,-21

*Vitamín C přispívá k normální funkci imunitního systému.
Vápník je potřebný pro udržení normálního stavu kostí.

Kč

V akci také
TEREZIA Hlíva ústřičná s rakytníkovým olejem,
100 + 100 kapslí, za 599 Kč (1 kapsle = 2,99 Kč)
Doplněk stravy. (1 kapsle = 3,33 Kč)

119,-

TEREZIA Vitamin D3
1000 IU

99,-

30 tobolek

•N
 a podporu tvorby kostí a zubů.
• Vitamin D3 reguluje metabolismus vápníku
a udržuje normální funkci imunitního systému.
• Kapky vhodné již od narození.

60+30tbl.
NAVÍC

+

S kartou Magistra

V akci také Centrum pro muže, 60+30 tablet,
za 469 Kč (1 tableta = 5,21 Kč).

V akci také
TEREZIA Vitamin D3 400 IU,
kapky 10 ml, za 179 Kč. (1 ml = 17,90 Kč)

Doplněk stravy. (1 tableta = 5,21 Kč)

Doplněk stravy. (1 tobolka = 2,97 Kč)

89,-

-30

Kč

O

Více

Získejte Více výhod s Magistra kartou.

výhod

Více

výhod

Soledum® 200 mg

20 enterosolventních
měkkých tobolek
• Expert na zánět průdušek,
dutin a nachlazení!
Novinka z Německa!
• Potlačuje zánět
v průduškách.
• Rozpouští usazený
hustý hlen.
• Usnadňuje namáhavé
vykašlávání.
• Ulevuje od akutního
zánětu vedlejších
nosních dutin.

Lékárny
Dop oru čím e
Vám jen to, co
mam ince neb
o svý m dět em

198 ,-

179,-

194,-

Bronchipret® tymián
a břečťan sirup

Pro děti od 6 le
t.

159,-

100 ml

-35

Kč

•K
 léčbě nachlazení
a bronchitidy
se zvýšenou
tvorbou hlenu.
• Ředí hustý hlen,
pomáhá odkašlat
a uvolňuje
průdušky.

S kartou Magistra

169,-

-29

Kč

V akci také Soledum® 100 mg, 20 enterosolvetních měkkých tobolek, za 149 Kč.
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje cineol. Čtěte pečlivě příbalový leták.

Strepsils® Med a Citron
36 pastilek

•P
 roti bolesti v krku.
• Ú činkuje proti virům, bakteriím
a kvasinkám už po 1 minutě.*
• S nížení bolesti
v krku po pěti
minutách.
*N
 a základě

249,-

189,-60

Kč

Lék k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalový leták.

321,-

Persen® forte

239,-

40 tvrdých tobolek
•P
 řírodní lék obsahující rostlinné
extrakty se zklidňujícím
a uvolňujícím účinkem.
• N avodí vnitřní klid, zbaví pocitů
strachu, obnoví
psychickou
rovnováhu.

Kč

s kartou Magistra

MUCOSOLVAN®
pro dospělé

V akci také
Persen® forte,
20 tvrdých tobolek, za 149 Kč.

sirup 100 ml
•L
 éčí vlhký kašel.
• Rozpouští hlen
a usnadňuje
vykašlávání.
• J ahodová
příchuť.

119,-25

Kč

V akci také
MUCOSOLVAN® long
effect, 20 tobolek,
za 129 Kč
a MUCOSOLVAN®
junior, sirup 100 ml,
za 109 Kč.

MUCONASAL® PLUS
nosní sprej 10 ml
•R
 ychle, účinně
a dlouhodobě
uvolní nos při rýmě
a nachlazení.
• N avíc osvěží vůní
máty a eukalyptu,
které umocní
zážitek z volného
dýchání.
• Vhodný
pro dospělé
a děti
od 6 let.

379,-

60+60 tablet

99,-20

Kč

149,-

S kartou Magistra

139,-

Kč

VITAMÍN C

Kč

• Podporuje imunitní systém.
•P
 řispívá k tvorbě kolagenu => udržuje zdravou pleť,
zuby, dásně, kosti, chrupavky a pružnost cév.
•P
 ůsobí jako antioxidant – omezuje proces oxidace buněk.
•Z
 vyšuje vstřebatelnost železa, které je nezbytné
k tvorbě červených krvinek.
• N aše tělo ho samo neumí vytvořit ani ukládat,
a tak je potřeba ho každý den doplňovat vhodnou
potravou nebo doplňky stravy.
•P
 ro doplnění vitamínu C z potravy je nejlepší jíst čerstvé
ovoce a zeleninu, protože hned po sklizení se vlivem
tepla a vzduchu obsah vitamínu C v ovoci a zelenině
snižuje.

AKTIVNĚ PROTI CHŘIPCE
A NACHLAZENÍ
179,-

Ušetříte 119 Kč

Běžná cena 2 ks 238

NEPOSTRADATELNÝ

-82

•K
 omplexní vyvážené
složení vitaminů,
minerálů a dalších
aktivních látek.
• S TRONG KOMPLEX –
extra dávka vitaminu
C, lutein, activin,
echinacea.
• E xtra silný, extra
účinný multivitamin
ve výhodném balení.

Doplněk stravy. (1 tableta = 3,16 Kč)

119,-

119,-

461,-

GS Extra Strong
Multivitamin

V akci také
GS Extra Strong Multivitamin,
30+10 tablet, za 169 Kč. (1 tableta = 4,23 Kč)

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ambroxol hydrochlorid.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

S kartou Magistra

Doplněk stravy.
(1 tableta = 0,59 Kč)

Lék k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalový leták.

144,-

Ce n a
za 2 ks

Vitamin C:
• podporuje imunitu
organismu,
• p řispívá ke snížení
míry únavy
a vyčerpání,
• podílí se na
antioxidační
ochraně buněk.

znáte
z TV

Lék k rozpuštění v ústech. Čtěte pečlivě příbalový leták.

100 tablet

-82

studie in-vitro.

V akci více druhů,
infomujte se
ve své lékárně.

50+50
tablet

Premium Vitamin C
250 mg

PARALEN® GRIP HORKÝ NÁPOJ 12 SÁČKŮ
ODSTRAŇUJE PŘÍZNAKY CHŘIPKY A NACHLAZENÍ

CELASKON®
LONG EFFECT
60 tobolek

PODPOŘTE SVOJI
IMUNITU PRAVIDELNÝM
UŽÍVÁNÍM.
219,-

-40

Kč

179,-

S kartou Magistra

169,-

-50

Kč

Lék k aplikaci do nosu.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

PARALEN® GRIP horký nápoj pomeranč a zázvor 500 mg/10 mg, citron 650 mg/10 mg, echinacea a šípky 500 mg/10 mg, PARALEN GRIP® horký nápoj Neo
jsou léky k vnitřnímu užití. CELASKON® Long Effect 500 mg tobolky je lék k vnitřnímu užití. Obsahuje acidum ascorbicum. Čtěte pozorně příbalovou informaci
a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Tipy pro zimní období.

119,-

Ibalgin® Rapidcaps
400 mg

Kč

149,-

129,-

PREVENCE NA 30 TÝDNŮ
• Prevence a léčba chřipkových
stavů, např. horečka, zimnice,
bolest hlavy, únava a bolesti
svalů.
• Bez věkového
omezení.
• Může se užívat
během
těhotenství
a kojení.

S kartou Magistra

-30

549,-

-150

Kč

Oscillococcinum® je homeopatický léčivý přípravek k vnitřnímu
užití, užívaný tradičně v homeopatii. Obsahuje Anas barbariae,
hepatis et cordis extractum 200 K. Čtěte pečlivě příbalový leták.

Kč

Lék k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalový leták.

409,-

B17 APRICARC
s meruňkovým olejem

349,-

FORTEglukan®
ImunSupra

S kartou Magistra

329,-80

Kč

Doplněk stravy. (1 kapsle = 5,48 Kč)

Doplněk stravy. (1 tableta = 3,16 Kč)

sirup 100 ml

•P
 ROTI suchému
kašli, efektivní
úleva od suchého
dráždivého kašle.
• B ez cukru, pro děti
od 6 let a dospělé.

Ce n a
za 2 ks

Míří přímo na silnou bolest
v krku! Novinka!
• U leví od akutní silné
bolesti v krku
s bolestivým polykáním.
• P ůsobí přímo v místě
bolesti a zánětu.
• Zmenšuje otok v krku.
• Praktická dlouhá tryska
pro přesné nasměrování
na místo bolesti.

379,Ušetříte 379 Kč

-8

Kč

89,-

Běžná cena 2 ks 758

Kč

129,-

109,-20

Kč

-28

Kč

Reklama na léčivý přípravek. Nosní sprej, roztok Olynth HA 1 mg/ml a Olynth 1 mg/ml obsahují xylometazolin-hydrochlorid. Nosní sprej, roztok Olynth® Plus 1 mg/ml + 50
mg/ml, obsahuje xylometazolin-hydrochlorid a dexpanthenol. Jsou určeny k podání do nosu. Před použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci. CZ-OL-2100005
®

®

-23

Kč

178,-

159,-19

Kč

Orocalm 1,5 mg/ml a Orocalm forte 3,0 mg/ml orální sprej,
roztok je lék s účinnou látkou benzydamin hydrochlorid.
K místnímu užití v ústech a v krku. Čtěte pečlivě příbalový leták.

117,-

S kartou Magistra

139,-

V akci také
Orocalm 1,5, mg/ml, orální sprej 30 ml, za 149 Kč.

•R
 ychlá úleva od suchého kašle.
• P ři tlumení kašle působí
přímo v dýchacích cestách
bez nežádoucího ovlivnění
mozku.

79,-

162,-

S kartou Magistra

sirup 120 ml

99,-

Kč

Lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje dextrometorfan. Čtěte pečlivě příbalový leták.

LEVOPRONT®

87,-

-8

V akci více druhů,
infomujte se
ve své lékárně.

orální sprej 15 ml

s kartou Magistra

V akci také
B17 APRICARC
s meruňkovým olejem,
180 kapslí, za 869 Kč. (1 kapsle = 4,83 Kč)

Robitussin Antitussicum
na suchý dráždivý kašel

Orocalm Forte 3 mg/ml

60 tablet

50+50
tablet

• 6 účinných látek
pro dlouhodobou
podporu imunity
• Kvasničný beta-glukan
100 mg, extrakt
z hlívy ústřičné,
extrakt z rakytníku
rašetlákového, selen,
zinek a vitamin C.
• Vhodné před i v období
zvýšených nároků na organismus.

RYCHLE
UVOLNI
VAS
UCPANY
NOS

S kartou Magistra

119,-

V akci více druhů,
informujte se
ve své lékárně.

• 4 účinné složky v 1 kapsli.
• O bsahuje meruňková jádra
s vitaminem B17, hlívu,
reishi a rakytník,
který podporuje
obranyschopnosti
organismu.

599,-

30 dávek

35,-

Doplněk stravy. (1 nálevový sáček = 1,75 Kč)

699,-

Oscillococcinum®

20 nálevových sáčků

43,-

V akci také Apotheke
Urologický čaj,
20 nálevových sáčků,
Apotheke Dětský čaj Bio
Na imunitu, 20 nálevových
sáčků a Apotheke Dětský
čaj Bio Průduškový,
20 nálevových sáčků.

Lék k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalový leták.

24 tablet

60 kapslí

Kč

V akci také Septabene® 3 mg/1 mg, 16 pastilek, za 129 Kč
a Septabene® 1,5 mg/ml + 5,0 mg/ml, orální sprej 30 ml,
za 149 Kč.

Coldrex® tablety

Apotheke Průduškový čaj
•J
 itrocel, tymián,
heřmánek, proskurník,
prvosenka a yzop
podporují normální
funkci dýchacího
systému.
• Sléz podporuje
normální činnost
hltanu, dýchacích cest.

-30

•T
 rojí účinek:
protizánětlivý,
analgetický
a antiseptický.
• S nižuje bolest,
zarudnutí
a otok v krku.

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofen.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

•O
 dstraňuje příznaky
chřipky a nachlazení.
• D íky paracetamolu
snižuje horečku,
odstraňuje bolest
hlavy, bolest
v krku.
• S přídavkem
léčivých látek
na uvolnění
ucpaného nosu
a odkašlávání.

129,-

16 pastilek

-20

• Ú činné
analgetikum
ve formě
měkkých
tobolek
s protizánětlivým
účinkem.

159,-

Septabene® citron
a bezový květ
3 mg/1 mg

99,-

30 měkkých tobolek

Lékárny

V akci také
LEVOPRONT®,
10 tablet, za 99 Kč.
Lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje levodropropizin.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

148,-

99,-49

Kč

Více

Doporučíme Vám jen to,
co mamince nebo svým dětem.

výhod

PROBIOTIKA

& VLÁKNINA

Probiotika jsou živé organismy, které
se
přirozeně
vyskytují
ve
střevech
a vykonávají celou řadu užitečných funkcí
– podporují správné trávení a zužitkování
živin z potravy, zamezují růstu nežádoucích
bakterií ve střevech, ovlivňují produkci
některých vitamínů a hormonů a celkově mají
příznivý vliv na naši imunitu a trávení.

Vláknina je nestravitelná složka potravy, která prochází trávicím
traktem a zvyšuje náplň střev, čímž povzbuzuje střeva k činnosti.
Druh vlákniny, který absorbuje vodu (tzv. rozpustná vláknina),
dokáže v trávicím systému bobtnat, nabývat na objemu a tím
v žaludku dochází k pocitu nasycení (využívá se pro hubnutí)
a ve střevech zase svým objemem posunuje natrávenou
potravu, a urychluje tak vyprazdňování.
Rozpustná vláknina je také tzv. „ prebiotikum“ = zdroj potravy
pro střevní mikroflóru.

Přijímáme je primárně z potravy. Vyskytují
se v některých potravinách (např. kysané zelí,
kvašená zelenina) nebo je můžeme užívat
v
podobě
probiotických
doplňků
stravy.
Ty obsahují bakteriální kmeny, které se ve
střevech přirozeně vyskytují.

Vitar EKO Probiotika Forte
30 kapslí

• 1 ,5 miliardy aktivních buněk.
• 4 termostabilní kmeny bakterií.
• S obsahem vlákniny z čekanky
a vitaminu C.
• 3 0 celulózových kapslí,
vhodné
pro vegany.
• B ez laktózy.

140,-

109,-31

Kč

Nejznámější rostlina obsahující rozpustnou vlákninu je jitrocel
indický – „psyllium“. Dále ji najdete v luštěninách, obilovinách,
jablkách a dalších přírodních zdrojích.
Pozor, vláknina může ovlivnit vstřebávání léků, proto je dobré ji
užívat s odstupem nejméně dvou hodin od užívání léků.

270,-

BioLac Baby Drops

229,-

kapky 6 ml

•J
 edinečné probiotické kapičky pro děti
od narození, mikroenkapsulované.
• N emusí se uchovávat
v lednici.
• S kmeny přirozeně
obsaženými
v mateřském mléku.
• S chváleny Českou
pediatrickou
společností.

Lepicol pro zdravá střeva
180 g

•K
 omplexní vlákninový přípravek s jemným
psylliem, které přispívá k udržování
normálního pohybu střev.
• O bohaceno
o 5 probiotických
kultur a prebiotikum
inulín.

266,-

239,-27

Kč

S kartou Magistra

219,-

V akci více druhů,
informujte se
ve své lékárně.

-51

Kč

Doplněk stravy. (1 kapsle = 3,63 Kč)

Doplněk stravy. (1 ml = 36,50 Kč)

329,-

Biopron®9 Premium

249,-

30 tablet

•A
 ž 80 % imunitních buněk se nachází
ve střevech, a proto je vhodné o střeva
pečovat.
• B iopron® 9 Premium doplňuje střevní
mikrobiotu probiotiky a prebiotiky.

200,-

Hylak® forte

159,-

perorální roztok, 100 ml
•J
 edinečný lék
na obnovu
střevní
mikroflóry.
• Vhodný
pro dospělé,
děti i kojence.

-41

Kč

S kartou Magistra

229,-100

265,-

LINEX® FORTE

219,-

28 tobolek

• O bsahuje PROBIOTIKA a PREBIOTIKA.
• N ejen při a po antibiotické léčbě, při změně
stravy.
• Vhodný
pro děti
od 3 let,
dospívající
a dospělé.

199,-

-66

Doplněk stravy. Obsahuje bakterie Lactobacillus
acidophilus a Bifidobacterium animalis subsp. lactis.
Není určen k náhradě pestré stravy. (1 tobolka = 7,11 Kč)

Před užitím čtěte pečlivě příbalový leták.
Hylak forte je léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

Získejte VÍCE
s Magistra kartou
Více výhod

Kč

%

REZERVACE LÉKŮ ONLINE

Lékárny

Nemáte ještě svou kartu Více výhod?
Založíme Vám ji v lékárně na počkání.
Nebo se jednoduše registrujte
na www.magistra.cz

Doplněk stravy. (1 g = 1,33 Kč)

S kartou Magistra

znáte
z TV

Kč

Doplněk stravy. (1 tablet = 7,63 Kč)

V akci více druhů,
informujte se
ve své lékárně.

Doporučíme Vá
m jen to, co
mamince nebo
svým dětem

Více

výhod

DÁREK K NAROZENINÁM A SVÁTKU

Základem zdraví je prevence.

Lékárny

Preventan

®

ČESKÝ ORIGINÁL
S UNIKÁTNÍM SLOŽENÍM

PODPORA IMUNITY JIŽ V DUTINĚ ÚSTNÍ!
 Zcela unikátní složení
 Speciální forma cucavých tablet
 Aktivní patentovaná látka

ProteQuine®

 Navíc obsahuje vitamin C

pro podporu celkové imunity

Vitamin C přispívá k normální funkci imunitního systému
a ke snížení míry únavy a vyčerpání. Doplňky stravy.

Bromhexin 12 KM – kapky
30 ml

•Z
 kapalňuje a rozpouští
hlen při onemocněních
dýchacích cest
a usnadňuje jeho
vykašlávání.
• O blíbené balení
s éterickými oleji navíc.
• B ez alkoholu, cukru
a barviv.
• Pro děti od 2 let.

109,-

89,-20

Kč

sprej 75 ml
•P
 řípravek při léčbě
a prevenci alergie
na roztoče.
• Eliminuje 99 %
roztočů.
• 1 00 % přírodní.
• K linicky a vědecky
prokázaný účinek.

45 žvýkacích želé tablet
Malinová příchuť,
měkké a velmi chutné.
• 2 želé rybičky za den dodají
370 mg omega-3 mastných
kyselin.
• Pro imunitu, srdce a mozek.
• Od 3 let věku.
• DHA a EPA v denní dávce
250 mg přispívají ke
správné činnosti srdce.
DHA v dávce 250 mg
podporuje správnou
činnost mozku a zdravý
zrak.
• Vitamin D příznivě působí
na imunitní systém.

Doplněk stravy. (1 tableta = 5,53 Kč)

399,-

349,-50

Kč

Omega-3 FORTE
rybí olej 1000 mg
120+60 tobolek

•V
 ysoká dávka
omega-3
pro zdravé srdce,
mozek a zrak.
• EPA a DHA
přispívají
k normální funkci
srdce při příjmu
alespoň 250 mg
denně.
• D HA v denní
dávce nejméně
250 mg také
přispívá k normální funkci
mozku a zraku.

259,-

• Nazývají se také esenciální mastné kyseliny –
to znamená, že si je tělo neumí vytvořit
a tak je musíme doplňovat vhodnou stravou
či doplňky stravy.

S kartou Magistra

249,-

-50

Kč

309,-

259,-

Doplněk stravy. (1 tobolka = 1,38 Kč)

• Hlavním zdrojem omega-3 mastných kyselin
je rybí tuk (především z tučných mořských
ryb), ale najdeme je i v některých olejovitých
semenech – např. olej z lněného semínka,
řepkový olej.
• Neznámější omega-3 kyseliny jsou EPA
a DHA.
• Denní dávka 250 mg EPA/DHA má pozitivní
vliv na zdraví srdce, DHA navíc pomáhá
uchovat zdravý zrak a přispívá k normální
činnosti mozku (koncentrace, učení, paměť,
myšlení).
• Denní dávka 3 g EPA/DHA
pomáhá udržovat
normální krevní tlak.

S kartou Magistra

249,-

-60

Kč

Zdravotnický prostředek.

CO JSOU TO
OMEGA-3 MASTNÉ
KYSELINY?
• Je to druh nenasycených mastných kyselin,
které jsou součástí některých tuků.

V akci také další přípravky
Möller‘s, informujte se ve své lékárně.

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje bromhexin hydrochlorid.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

ExAller

299,-

Möller's želé rybičky

• Omega-3 kyseliny
jsou důležité nejen
pro dospělé,
ale také
pro starší
osoby, děti,
těhotné
a kojící.

S kartou Magistra dárek k Vašim narozeninám i svátku.

229,-

PRVNÍ POMOC PŘI REGULACI
KREVNÍHO CUKRU

179,-50

Kč

ČÍM JE PREMIUM GURMAR TAK VÝJIMEČNÝ?
Obsahuje o 25 % více přírodního extraktu Gymnema sylvestre (čili gurmaru) v 1 kapsli.*
Navíc obohaceno o chróm v organické formě, která je nejlépe vstřebatelná.
Gurmar snižuje chuť na sladké a tím napomáhá při redukci tělesné hmotnosti.
Gurmar a chrom přispívají k udržení normální hladiny cukru v krvi.
Premium GURMAR,
60 kapslí (1 kapsle = 2,98 Kč)

*oproti přípravku Gurmar Mitte

MAG_inz Gurmar_200x62mm v2.indd 2

Nizoral® 20 mg/g šampon
100 ml

• B ojuje proti
příčině lupů.
• Inhibuje kvasinku
způsobující lupy.
• Zmírňuje svědění
a zarudnutí
pokožky hlavy.

390,-

329,-

S kartou Magistra
V akci také
kosmetický přípravek
Nizoral® care
tonicum, 100 ml,
za 229 Kč.

Doplněk stravy.

•
•
•
•

299,-

Revalid Hair Complex
60 kapslí

•V
 lasový doplněk
s vitaminy,
minerály,
aminokyselinami
a rostlinnými
extrakty.
• N ové složení
s vitaminem
D 3 a biotinem,
který přispívá
k normálnímu
stavu vlasů.

449,-

419,-

S kartou Magistra

399,-

Herpesin krém

05.11.20 16:04

220,-

179,-

5g

•H
 erpesin krém se používá
při léčbě oparu rtů a obličeje
u dospělých i dětí.

-41

Kč

-50

Kč

-91

Kč

Nizoral® 20 mg/g šampon 100 ml, je lék k vnějšímu použití.
Obsahuje ketokonazol. Čtěte pečlivě příbalový leták.

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 6,65 Kč)

Před použitím čtěte pečlivě příbalový leták.
Herpesin, krém je léčivý přípravek k zevnímu použití.
Obsahuje účinnou látkou aciklovir.

Kompletní seznam více než 200 Magistra lékáren a jejich akční nabídky naleznete na www.magistra.cz

Tato akční nabídka platí ve vybraných lékárnách sítě Magistra:
Bernartice, lékárna U sv. Martina, Bernartice 33, 382 585 225; Brno, lékárna Masarova, Masarova 240/7, 544 214 134; Brno, lékárna Bellis, Lazaretní 7, 545 219 956;
Brno, lékárna ALTHAEA rosea s.r.o., Jihomoravské nám. 1, 545 217 389; Brno, lékárna Typos, Štefánikova 836/1, 733 640 135; Brno, lékárna Šumavská tower, Šumavská 34, ;
Brno, lékárna Juliánov, Krásného 3866/20, 720 940 182; Brno, lékárna Valentis, Běhounská 677/15, 702 149 926; Brno - Modřice, lékárna Modřice, Nádražní 663, 547 216 850;
Brno-Chrlice, OOVL Chrlice, U Zbrojnice 832/3, 733 733 843; Černošice, lékárna U Bílého medvěda, Riegrova 240, 730 778 085; České Budějovice, lékárna U Tří lvů,
U Tří lvů 4, 386 321 184; Čkyně, lékárna Čkyně, Čkyně 301, 388 423 527; Frýdek Místek, lékárna ALBA - VITAL, Revoluční 531, 724 270 511; Havířov, lékárna Dům zdraví,
Karvinská 5/1518, 599 509 611; Havířov - Šumbark, lékárna Šumbark, Kochova 815/1, 599 509 656; Choceň, lékárna Na Záměstí, Záměstí 215, 465 473 976; Jaroslavice,
OOVL Jaroslavice - Lékárna U Svaté Alžběty, Hrádecká 99, 721 468 812; Jesenice, lékárna Cedr, Budějovická 59, 241 931 198; Jeseník, lékárna Jesenia, Fučíkova 1238/16,
584 412 030; Jevišovice, OOVL Jevišovice, Jevišovice 346, 601 341 716; Jičín, lékárna Trio, Husova 58, 493 533 199; Jindřichův Hradec, lékárna Diana, sídliště Vajgar 724/
III, 384 324 223; Kardašova Řečice, lékárna Benátky, Benátky 672, ; Karlovy Vary, Lázeňská lékárna, Mlýnské nábř. 5, 353 221 373; Karviná 4 - Ráj, lékárna 6 LEMAK s.r.o.,
Borovského 836, 596 341 609; Kladno, lékárna Jalta, Náměstí Jana Masaryka 3113, 312 240 783; Kralupy nad Vltavou, lékárna Lobeček, Dr. E. Beneše 827, 315 741 642;
Kutná Hora, lékárna U Zlatého hada, Masarykova 596, 327 514 519; Lanškroun, lékárna Regena, Svatopluka Čecha 44, 465 320 202; Lelekovice, lékárna Lelekovice, Hlavní
21, 546 211 021; Litomyšl, lékárna Sanatio, Bratří Šťastných 645, 461 311 909; Litovel, lékárna U Alberta, Vítězná 107, 585 341 202; Lochovice, OOVL- L Veronika - Lochovice,
Lochovice 308 , 311 514 801; Lomnice nad Lužnicí, lékárna Salvia, 5. května 106, 384 792 212; Lomnice nad Popelkou, lékárna Trio JSC Group s.r.o., Obránců míru 866,
481 671 900; Lovosice, lékárna U Zlatého hada, Školní 399/12, 416 532 710; Lubná, OOVL-L Nová lékárna , Lubná 327, 461 745 303; Lutín, lékárna Lutín, Lutín 87, 585 652 587;
Lysá nad Labem, lékárna Šporkova, Masarykova 176, 325 551 059; Milovice, lékárna v Italské, Italská 704, 325 511 399; Mladá Boleslav, lékárna Centrálka, nám. Míru 17,
326 326 144; Náchod, lékárna U Stříbrného orla, nám. T. G. M. 45, 491 426 295; Napajedla, lékárna Pod Zámkem s.r.o., Masarykovo nám. 229, 577 942 659; Nová Včelnice,
OOVL Apis, Na Hliněnce 457, 384 394 225; Nové Město nad Metují, lékárna U Černého orla, T. G. Masaryka 197, 491 470 759; Nový Malín, OOVL-L Pharm-K s.r.o. výdejna, Nový Malín 504, 775 219 125; Ostrava - Petřkovice, lékárna Petřkovice, Hlučínská 254/17, 596 133 294; Ostrava - Třebovice, lékárna V Mešníku, V Mešníku 5088,
596 965 675; Ovčáry, Cithara Ovčáry, Ovčáry 304, 777 980 824; Plzeň, lékárna Mediloco, Sokolovská 77, 377 524 508; Praha, lékárna Metro Opatov, Chilská 1, ; Praha
1 - Nové Město, lékárna Těšnov, Těšnov 1163/5, 236 043 134; Praha 3, Lékárna, Vinohradská 1713/196, 271 732 489; Praha 3 - Žižkov, lékárna Sv. Anna, Luční 2776/7a,
722 927 707; 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 5, lékárna NEXT,
Nádražní 762/32, 702 243 770; Praha 5 - Zbraslav, lékárna Nová Poliklinika, Elišky Přemyslovny 1325, 257 310 244; Praha 5 Barrandov, lékárna
Poliklinika Barrandov, Krškova 807/21, 222 210 573; Praha 6, lékárna Hanspaulka, Krocínovská 3/801, 233 332 854; Praha Nové Butovice,
lékárna Elie, Bucharova 2657/12, 733 437 037; Přerov, lékárna Zlatý zubr, Trávníky 322/29, 581 209 920; Příbram, lékárna Veronika, Žežická
597, 326 550 050; Skalná, Výdejna Skalná, Sportovní 9, 354 422 411; Sobotka, lékárna U Strážného anděla, Jičínská 213, 493 571 516; Stráž
nad Nežárkou, lékárna Diana - výdejna Stráž, náměstí Emy Destinnové 8, 384 389 564; Strmilov, lékárna Tilia, Náměstí 269, 384 392 486;
Studená, lékárna Studená, Počátecká 311, 384 490 047; Štětí, lékárna Pod Lipami, Nové Náměstí 137, 416 812 110; Teplá u Toužimi, OOVL
- L Tilia, Klášterní 237, 353 392 228; Týn nad Vltavou, lékárna Malostranská, Orlická 400, 385 722 668; Unhošť, lékárna CITHARA Unhošť,
Pražská 1544, 602 616 418; Úžice, OOVL Úžice (lékárna Pod Štítem, Veltrusy), Nádražní 200, 315 782 128; Veltrusy, lékárna Pod Štítem,
Palackého 253, 315 781 110; Vlachovo Březí, lékárna U sv. Ducha, Nám. Svobody 2, 388 329 214; Vrbno pod Pradědem, Lékárna 111,
Nádražní 202, 554 751 619; Zlín, lékárna Economy, Tř. T. Bati 398, 577 102 050; Znojmo, lékárna U Svaté Alžběty, Vídeňská 1, 515 224 562

Více než
200×
v ČR

Najděte si svou lékárnu na www.magistra.cz

Ještě lepší ceny s kartou Magistra.

Lékárny
248,-

Ibalgin® Duo Effect

209,-

krém 100 g

•K
 ombinace dvou účinných látek.
• Potlačuje bolest, zmírňuje zánět
a urychluje vstřebávání modřin.

S kartou Magistra

199,-

-49

Kč

229,-

229,-

295,-

199,-

199,-

219,-

-30

-30

-76

Kč

Kč

(1 tableta = 6,63 Kč)

(1 tableta = 6,63 Kč)

Kč

V akci také
Ibalgin® krém, 100 g, za 139 Kč
a Ibalgin® gel, 100 g, za 139 Kč.

(Obsahují ibuprofen.).
Lék k vnějšímu použití. Čtěte pečlivě příbalový leták.

(1 tobolka = 7,30 Kč)

PHARMATON® WOMAN ENERGY 30+, PHARMATON® MAN ENERGY 30+, PHARMATON® GERIAVIT jsou doplňky stravy.

Premium OcuSWISS

•K
 ombinace čistého kolagenu

Ce n a
za 2 ks

399,Kč

Běžná cena 2 ks 798

(1 kapsle = 3,33 Kč)

L.CZ.MKT.CC.08.2020.2029

S kartou Magistra

379,-26

Kč

150 ml

Kč

-74

Kč

Doplněk stravy. (1 kapsle = 5,98 Kč)

149,-

99,-50

50+50
tablet

Premium Magnesium B6
FORTE 50 tablet

Kč

•H
 ygienický gel
na ruce
s antibakteriální
přísadou.

s kartou Magistra

Hořčík a vitamin
B 6 přispívají:
• ke snížení míry
únavy
a vyčerpání,
• ke správné
funkci
nervového
systému,
• normální duševní
činnosti.

VÝHODNÉ
BALENÍ
Kosmetický přípravek.

* Více informací získáte v jednotlivých
Magistra lékárnách nebo na www.magistra.cz.

Doplněk stravy.
(1 tableta = 4,21 Kč)

389,-

NaturVit care
Hygienický
gel na ruce

kolagenu pro kloubní chrupavky, šlachy
a vazy.
•P
 ohodlné dávkování 1 kapsle kdykoliv
během dne.
•D
 vouměsíční
zásoba
v jednom
balení.

Doplněk stravy.

Cítíte se unaveni?
• D íky obsahu vitaminu B 12
Supradyn pomáhá snižovat míru
únavy a vyčerpání.
• Pro energii
v náročném
období.
• V nabídce také
ve formě
potahových /
šumivých tablet.

405,-

prvního i druhého typu.

•V
 itamin C pro podporu tvorby vlastního

znáte
z TV

-399

znáte
z TV

60+30 tablet

Doplněk stravy.

• Komplexní výživa
pro zdravé oči.
• S unikátním vysokým
obsahem luteinu
30 mg.
• Významné
antioxidanty zinek,
selen, měď
a vitamin B2 .

Supradyn® CoQ10 energy

359,-

60 kapslí

60 kapslí
60+60
kapslí

433,-

Cemio Kamzík®

Více než POLOVINA léků BEZ DOPLATKU.*

Ce n a
za 2 ks
S kartou Magistra

185,-

(1 tableta =
1,85 Kč)

Sudocrem
MULTI-EXPERT
125 g

•O
 dborník na různé

potřeby pokožky.
•O
 chranný krém
pro podporu
léčby a prevence:
plenkové
dermatitidy,
odřenin
a podrážděné
pokožky.

Zdravotnický prostředek.

Ušetříte 185 Kč

Běžná cena 2 ks 370

Kč

166,-

139,-27

Kč

Více
výhod

Kartu Magistra Vám založíme na počkání.

Lékárny
Dop oru čím e
Vám jen to, co
mam ince neb
o svý m dět em

Více

Své oči
namáháme
každý den

Zdravotnický prostředek.

výhod

NOVINKA
219,-

169,-50

Kč

Premium

Ocu
SWISS
Premiová péče o vaše oči

®

Zvlhčující kapky pro unavené,
namáhané a suché oči.

BEZ KONZERVANTŮ • S KYSELINOU HYALURONOVOU • PRO CITLIVÉ OČI • I K DLOUHODOBÉMU UŽÍVÁNÍ
165,-

Stoptussin

139,-

perorální kapky,
roztok 50 ml

S kartou Magistra

129,-

-36

V akci také
Stoptussin, sirup 180 ml,
za 139 Kč.

Kč

Před užitím čtěte pečlivě příbalový leták.
Stoptussin, perorální kapky, roztok; Stoptussin sirup jsou léčivé
přípravky k vnitřnímu užití.

Barny´s HypnoX® forte
20 tablet

Pro váš zdravý a posilující spánek
•E
 xtra silná bylinná směs* tradičně
užívaná pro lepší komfort usínání.
•O
 blíbený doplněk stravy na spaní.

S kartou Magistra

219,-

-61

Kč

V akci také
EndWarts® FREEZE,
cryo spray 7,5 g,
za 429 Kč
a EndWarts® PEN,
pero 3 ml, za 279 Kč.

169,-

149,-

139,-

-30

Kč

Femibion® 3 Kojení

28 tablet + 28 tobolek
4týdenní balení (28 tablet a 28 tobolek)
• J edinečné složení speciálně pro období
kojení.
• O bsahuje mj.
aktivní folát
Metafolin®,
vitamin D 3 ,
lutein, DHA
a cholin.

520,-

NiQuitin® Clear 21 mg,
transdermální náplast
7 ks

•N
 áplasti se mohou používat
buď samostatně, nebo
v kombinaci s orálními
formami nikotinu.
• Kombinovaná terapie
pro větší šanci přestat
s kouřením než samotné
náplasti.
• U rčeno pro zmírnění
abstinenčních příznaků
u silných kuřáků.

429,-

S kartou Magistra

399,-

-121

Kč

V akci více druhů,
informujte se
ve své lékárně.
Lék k vnějšímu použití.
Obsahuje nikotin. Čtěte pečlivě příbalový leták.

Zdravotnický prostředek.

S kartou Magistra

*kozlík lékařský, chmel otáčivý,
meduňka pletní a mučenka lékařská

229,-

roztok 5 ml

•Ú
 činný prostředek pro odstranění
bradavic na rukou a chodidlech.
• Po konzultaci
s lékařem i pro děti
do 4 let.
• M ožné použití
více osobami.
• S nadná aplikace.

•S
 právná volba
proti kašli díky
2 účinným látkám,
tiší dráždivý
kašel a napomáhá
vykašlávání.

280,-

EndWarts® ORIGINAL

599,-

499,-100

Kč

Bepanthen® Baby mast
100 g

319,-

289,-

• Pomáhá chránit zadeček.
• J emná péče pro tu nejcitlivější pokožku.
• B ez parfemace a umělých konzervantů.
• Péče o prsní bradavky.
• S mandlovým olejem a panthenolem.

S kartou Magistra
L.CZ.MKT.CC.12.2019.1785

Doplněk stravy. (1 tableta = 6,95 Kč)

Mobilní
aplikace
Moje
Magistra
… do lékárny
jděte
na jistotu

Stáhněte
a rezervujte
si vše
dopředu



279,-

V akci více druhů,
infomujte se
ve své lékárně.

V akci také
Bepanthen® Baby mast, 30 g, za 139 Kč.

Doplněk stravy. (1 ks = 8,91 Kč)

Kosmetický přípravek.

-40

Kč

Rezervace léků i e-receptů
Ušetřete si dvojí cestu do lékárny.

Super slevy a akce
Žádná sleva už Vám neuteče.

Věrnostní karta v mobilu
Plastovou kartu nechte doma.

Navigace a kontakty na lékárny
Aktuální informace a snadná orientace díky GPS.

Kompletní seznam více než 200 Magistra lékáren a jejich akční nabídky naleznete na www.magistra.cz
Účinky a použití léčivých přípravků konzultujte s lékařem či lékárníkem. Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták. Běžné prodejní ceny přípravků vycházejí z obvyklých prodejních cen (mimo letákové akce) lékáren sítě Magistra.
Běžné ceny se mohou v jednotlivých lékárnách lišit. Za tiskové chyby neručíme. Tato konkrétní akční nabídka z daného letáku platí od 1. 2. do 28. 2. 2021 nebo do vyprodání či vydání zásob, pro lékárny uvedené v daném letáku.

