Lékárny
Lékárny
jen to, co
Doporučíme Vám
svým dětem
mamince nebo

B EZ
DOPL ATK
U

Více

výhod

Založte si kartu
Více výhod ve Vaší
lékárně.

Nejvýhodnější je lék úplně bez doplatku.
Přijďte se poradit do Magistra lékáren. Ušetříte více.*
*Víme, že Vás doplatky tíží, a proto je maximálně snižujeme. Máme více než polovinu léků úplně bez doplatku. U dalších poskytujeme slevu formou neuplatnění maximální
obchodní přirážky. V některých případech jsme limitováni právními předpisy a výše slevy může být maximálně tak vysoká, aby prodejní cena léku nebyla nižší než náklady
na jeho pořízení včetně minimalizovaných režijních. Platí při výdeji léčivého přípravku vázaného na lékařský předpis a zároveň hrazeného z veřejného zdravotního pojištění.
Více informací získáte v jednotlivých Magistra lékárnách nebo na www.magistralekarny.cz.

NEJ

úžasnější

nabídka
s kartou Více

výhod

1+1

B – KOMPLEX
Forte 30 tablet
• Pro podporu využití energie
z živin a funkce nervového
systému.
• Pro krásné vlasy, kůži, nehty.

gel 150 g + 50 g navíc

balení
50 g
NAVÍC

279,-

269,-

S KARTOU
Více výhod

Voltaren Emulgel gel působí přímo
v místě bolesti trojím účinkem:
• uleví
od bolesti,
• tlumí zánět,
• zmenšuje
otok.

258,-

Doplňky stravy

Lék k vnějšímu užití. Obsahuje diklofenak
diethylamin. Čtěte pečlivě příbalový leták.

• Navýšený obsah Biotinu 500 μg
a vitaminu B12 μg.

Voltaren Emulgel

S KARTOU
Více výhod

49,-

+

Cena za 2 ks

Běžná cena 2 ks

98 Kč

Apo-Ibuprofen
400 mg 100 tablet
• Uleví od bolesti hlavy, zad,
kloubů i menstruační bolesti.

BOLEST ZAD, SVALŮ, KLOUBŮ
147,-

109,-

-26

%

• Snižuje horečku a tlumí
projevy zánětu.

219,-

Corega Original extra silný
DUOPACK 2×40 g

159,S KARTOU
Více výhod

• Pevná fixace zubní náhrady po celý den.

149,-

• Pomáhá předcházet ulpívání zbytků jídla.
• Neobsahuje zinek.

-32%
V akci také
Corega bez příchuti Extra silný DUOPACK, 2x40 g, za 219 Kč 159 Kč
a Corega čistící tablety, 30 kusů, za 106 Kč 87 Kč.

BOLEST

AKČNÍ NABÍDKA 5. 3. – 1. 4. 2018 nebo do vyprodání zásob.

Zdravotnický prostředek.

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

• Balení po 100 i 30 tabletách.

PÉČE O ZUBNÍ NÁHRADU

SV

Více

Doporučím Vám jen to, co mamince nebo svým dětem.

výhod
149,-

129,-

15 gumových pastilek

• Působí proti bolesti a zánětu v krku.

S KARTOU
Více výhod

• Pastilky ve čtyřech příchutích.

• Pastilky s obsahem propolisu, vitamínu C, zinku
vhodné pro děti od 3 let, těhotné a kojící matky.

• Pro děti od 6 let a dospělé.

119,-

• Vhodný k použití mezi jednotlivými dávkami léků
Tantum Verde na bolest v krku.

%

S KARTOU
Více výhod

259,-

PÉČE O POKOŽKU
90,-

75,-

sirup 100 ml
• Osvědčené
přípravky
na vlhký
kašel účinně
rozpouštějí hlen
a usnadňují
vykašlávání.

S KARTOU
Více výhod

STREPSILS Med a Citron
24 pastilek

• Proti bolesti v krku.
• Účinkuje proti virům, bakteriím a kvasinkám.

69,-

199,-

189,-

MUCOSOLVAN®
pro dospělé 100 ml
• Léčí vlhký kašel.
• Usnadňuje
vykašlávání.

131,-

98,-

• Jahodová
příchuť.

-27%

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

V akci také
Stoptussin kapky, 50 ml, za 139 Kč 109 Kč.

VLHKÝ KAŠEL

Bronchipret tymián
a břečťan sirup 50 ml
• K léčbě nachlazení
a bronchitidy
se zvýšenou
tvorbou hlenu.

119,-

99,-

-17%

• Ředí hustý hlen,
pomáhá odkašlat
a uvolňuje
průdušky.

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Doplněk stravy.

IMUNITA

109,-

KAŠEL

-25%

• Rozpouští hlen.

-20%

V akci také
GS Vitamin C500 se šípky, 100+20 tablet, za 159 Kč 129 Kč.

149,-

Lék k vnitřnímu užití. Čtěte
pečlivě příbalový leták.

V akci více druhů.

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

• Navíc obohacen
o šípky.

Lék k rozpuštění v ústech.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Léky k vnitřnímu užití. Obsahují
ambroxol hydrochlorid. Čtěte
pečlivě příbalový leták.

• Unikátní tableta
TIME- RELEASE,
zajištující
postupné
uvolňování.

235,-

S KARTOU
Více výhod

• Výrazně přispívá ke snížení únavy
a vyčerpání.

180 ml

BOLEST V KRKU

GS Vitamin C1000 se šípky
• Vitamin C podporuje imunitu.

125,-

Stoptussin sirup

• K užití u dětí
od 6 měsíců.

VLHKÝ KAŠEL

100+20 tablet

146,-

-14%

-23%

V akci také
Ambrobene, 20 tablet, za 65 Kč 53 Kč.

L.CZ.MKT.CC.12.2017.1254

V akci také
Bepanthen Sensiderm, krém 20 g, za 154 Kč 131 Kč.

Zdravotnický prostředek.

-21%

• V hodný i pro nejmenší děti
a těhotné či kojící ženy.

CHŘIPKA A NACHLAZENÍ

Ambrobene

Doplněk stravy.

V akci také
Coldrex MaxGrip Citron, 10 sáčků, za 178 Kč 159 Kč
a Coldrex tablety, 24 tablet, za 142 Kč 119 Kč.

269,-

krém 50 g

• V hodný také k péči
o pokožku po léčbě
kortikoidy.

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

%

326,-

Bepanthen Sensiderm

• Obnovuje kožní bariéru,
hydratuje a regeneruje.

149,-

-16

OMEGA-3

• Ulevuje od svědění
do 30 minut po aplikaci.

S KARTOU
Více výhod

• Sirup vhodný
i pro děti,
včetně kojenců.

• Příznivého účinku
se dosáhne
při příjmu
250 mg EPA
a DHA denně.

Doplněk stravy.

159,-

10 sáčků

-15%

• EPA a DHA k normální
činnosti srdce.

IMUNITA
178,-

Coldrex MaxGrip
Lesní ovoce

229,-

70+20 tobolek

• VAŠE SRDCE,
VÁŠ ŽIVOT.

BOLEST V KRKU

•S
 nižuje horečku,
tlumí bolesti hlavy,
bolesti v krku,
uvolňuje ucpaný
nos.

-22

270,-

MaxiCor ® basic
• Vysoce kvalitní omega-3.

%

V akci také
TANTUM NATURA,
ORANGE&HONEY,
15 gumových
pastilek, za 99 Kč
77 Kč.

V akci všechny druhy.

• Horký nápoj
s kombinací
3 účinných látek,
který uleví
od příznaků
chřipky a silného
nachlazení.

77,-

• Vitamin C a zinek
podporují funkci
imunitního systému.

-20

Lék k rozpuštění v ústech.
Obsahuje benzydamin
hydrochlorid.
Čtěte pečlivě
příbalový
leták.

99,-

TANTUM VERDE LEMON TANTUM NATURA
20 pastilek
LEMON&HONEY

NACHLAZENÍ

Více

Získejte VÍCE s Magistra kartou Více výhod.

229,-

Quixx® acute

189,-

nosní sprej 100 ml
• Na ucpaný nos
při nachlazení a
chřipce.

-17%

-23%

• Šetrný přípravek
pro rychlou úlevu
a dlouhodobý účinek:

• Zvlhčuje
a zklidňuje
nosní sliznici.

UCPANÝ NOS
149,-

127,-

krém 100 g

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

-15 %

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

79,-

67,-

36 tablet

• Tlumí zánět.

• Bez alkoholu.
*U dětí do 2 let
by měla být
léčba kašle vždy
konzultována
s lékařem.

• Komplexní léčba bolesti v krku: protizánětlivý,
analgetický a antiseptický účinek.
• Snižuje lokální známky zánětu: bolest,
zarudnutí, otok,
pocit tepla.

399,-

349,-

60 kapslí

-13 %

• Unikátní kombinace špičkových kolagenů
a vitaminu C.
• Vitamin C je důležitý pro správnou tvorbu
kolagenu v kloubních chrupavkách.

V akci také Septabene 3 mg/1 mg, 16 pastilek, za 149 Kč 119 Kč
a Septabene 1,5 mg/ml + 5,0 mg/ml, orální sprej,
roztok 30 ml, za 169 Kč 139 Kč.

S KARTOU
Více výhod

109,-

628,-

-22%

V akci také
GS Condro Forte, 120+60 tablet za 825 Kč 739 Kč.

Léčivá náplast pro úlevu od akutní bolesti,
zánětu a otoku:
• Působí přímo v místě aplikace.
• Účinkuje 24 hodin, při použití 2× denně.

249,-

30 tobolek

-17%

• Kombinace 9 probiotických kmenů v maximální
koncentraci 20 miliard v denní dávce.
• Vhodný při a po užívání antibiotik.

-16 %

• 1 mm tenká,
samostatně
balená
pro komfort
používání.

BOLEST
299,-

BIOPRON 9 Premium

270,-

BioLac Baby drops

209,-

probiotické kapky 6 ml
• Probiotické
kapky pro děti
od narození
s obsahem
kmene přirozeně
se vyskytujícího
v mateřském
mléku.

-23%
Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

Lék ke žvýkání a k vnitřnímu
užití. Čtěte pečlivě
příbalový leták.

-19%
PÁLENÍ ŽÁHY

• 1600 mg originálního glukosamin sulfátu
v kvalitě Clini-Q® a s unikátním
komplexem DIAMANT
ORTESCIN® – aescin
pro správné krevní
zásobení kloubního
pouzdra, vazů
a šlach a vitamín C
pro tvorbu kolagenní
sítě chrupavek
a menisků.

S KARTOU
Více výhod

275,-

Lék k vnějšímu užití. Obsahuje
diklofenak sodný. Čtěte pečlivě
příbalový leták.

117,-

48 žvýkacích tablet

Mimořádná síla pro Vaše klouby:

KLOUBY, VAZY A ŠLACHY
134,-

Rennie

649,-

329,-

Voltaren 140 mg
Léčivá náplast 5 kusů

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

KLOUBY, VAZY A ŠLACHY

809,-

120 tablet

Nejdůvěryhodnější značku roku 2016 i 2017!

-20%

BOLEST V KRKU

GS Condro® DIAMANT
VYZKOUŠEJTE I VY

119,-

• Balení 16 pastilek
nebo 30 ml
orálního spreje.

BOLEST

Cemio Kamzík

149,-

Septabene citron a bezový
květ 3 mg / 1 mg 16 pastilek

PROBIOTIKA

Lék k rozpuštění v ústech.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

-25%

• Růžový
Ibalgin®
je jen
jeden.

BOLEST

Zapomeňte na pálení žáhy.
• Ulevuje od pálení žáhy již během 5 minut!
• Efektivní a rychlé působení.
• Žvýkací tablety není třeba zapíjet.
• Osvěžující příchuť.

• V hodný
i pro těhotné
a kojící ženy.

• Dvě příchutě:
eukalyptus
nebo nově citron
a bezový květ.

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

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

V akci také Ibalgin® gel, 100 g, za 149 Kč 127 Kč.

59,-

• Snižuje horečku.
• Pro dospělé
a dospívající
od 12 let.

• Bez parfemace.

S KARTOU
Více výhod

• Pomáhá při bolesti hlavy, zubů, zad,
svalů, kloubů a menstruační bolesti.

-21%

• Pro děti
od narození*
a dospělé.

KAŠEL

Ibalgin® 400
Účinné analgetikum:

139,-

• Léčba suchého
a dráždivého kašle.

UCPANÝ NOS

Ibalgin® krém

175,-

Drosetux neo®
sirup 150 ml

Lék k vnitřnímu užití, používaný
tradičně v homeopatii. Čtěte pečlivě
příbalový leták.

• Pro děti od 3 let,
dospělé, těhotné
a kojící ženy.

Zdravotnický prostředek.

• Nezpůsobuje závislost.

• Uvolní ucpaný
nos do 2 minut
až na 12 hodin.

V akci také
Quixx ® daily, nosní sprej 100 ml, za 229 Kč 189 Kč.

99,-

10 ml

Lék k apliakci do nosu. Obsahuje
xylometazolin. Čtěte pečlivě
příbalový leták.

• Proplachuje sliznici
a podporuje
uvolňování ucpaného
nosu při nachlazení,
chřipce a alergiích.

129,-

Otrivin Menthol
1mg/ml

výhod

PROBIOTIKA – DĚTI

-%
-%
Doplněk stravy.

NACHLAZENÍ

SLEVOV Ý
KUPÓN

-%

-%

NACHLAZENÍ

-%

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

SLEVOV Ý
KUPÓN
NACHLAZENÍ

NACHLAZENÍ

SLEVOV Ý
KUPÓN

Doplněk stravy.

SLEVOV Ý
KUPÓN

-%
Doplněk stravy.

NACHLAZENÍ

Doplněk stravy.

SLEVOV Ý
KUPÓN

NACHLAZENÍ

SLEVOV Ý
KUPÓN
Doplněk stravy.

SLEVOVÉ
KUPÓNY
s kartou Více výhod

NACHLAZENÍ

-%

SLEVOV Ý
KUPÓN

-%

SLEVOV Ý
KUPÓN

Doplněk stravy.

Jarní

Lékárny
Doporučíme Vám jen to, co
mamince nebo svým dětem

NACHLAZENÍ

Přijďte si do Vaší lékárny Magistra
pro Vaše slevové kupóny ještě dnes.
Slevové kupóny lze uplatnit od 5. 3. do 29. 4. 2018 při předložení Magistra karty Více výhod ve vybraných lékárnách Magistra.

149,-

119,-

-20%

letak_200x127_v2.indd
Urinal
Akut

10 tablet

249,-

1

• Akutní péče.
• Se zlatobýlem pro zdraví močových cest.
• Pouze 1 tableta denně zodpovídá
min. 36 mg PAC (proanthokyanidinů).

219,-

-12 %

NAVÍC
Intimní
ubrousky

269,-

259,-

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

199,-

11.07.17 16:00

159,-

-20%
Doplněk stravy.

INTIMNÍ PÉČE PRO ŽENY

50 tablet

• Magne B6® Forte tablety obsahují citrát
hořčíku pro účinné doplnění hořčíku.

•V
 aginální tablety s laktobacily
a kyselinou mléčnou.
• Vhodné při kvasinkové
i bakteriální infekci.

Magne B6 Forte tablety

Belliema Effect je zdravotnický prostředek.

MOČOVÉ CESTY

10 tablet + NAVÍC
Intimní ubrousky

Doplněk stravy.

V akci také
Urinal Akut, 20 tablet, za 399 Kč 329 Kč.

Beliema Effect

HOŘČÍK A VITAMÍN B 6

Magistra Program Více výhod REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ
úžasnější

nabídka
s kartou Více

výhod

1+1

Doplňky stravy

NEJ

S KARTOU
Více výhod

49,Cena za 2 ks

Lékárny
co
Vám jen to,
Doporučíme
m
te
dě
ým
bo sv
mamince ne

Více

Požádejte o svou kartu Více výhod.
Stačí vyplnit tento formulář a odevzdat ve Vaší lékárně.

výhod

Osobní údaje:

* Vyplňte prosím povinné údaje uvedené v registračním formuláři.

Titul

před
jménem

za
jménem

Jméno*
Příjmení*
Pohlaví

muž

žena

Datum narození

Číslo
pojištence*

.

.

Kód ZP (př. 111, 207, 211 atd.)

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): ..................................................................................................
Podpisem registračního formuláře vyjadřuji souhlas jako klient s podmínkami Magistra Programu Více výhod v síti
lékáren MAGISTRA. Podpisem registračního formuláře klient současně uděluje SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM
OSOBNÍCH ÚDAJŮ, jehož text, s nímž se řádně seznámil, je uveden na zadní straně tohoto registračního formuláře.

Datum*

.

.

EAN kód formuláře (vyplní lékárna)

Podpis* ...................................................................................

Chceme Vám připravit tu nejlepší
nabídku na míru.

Informujte mě o výši doplatků u těchto léků:
(vypište názvy léků, které si vyzvedáváte na recept)
...................................................................................................................

Jaké oblasti zdraví Vás zajímají?

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

* Označte křížkem

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

PROBLÉMY SE SRDCEM

A RTRÓZA A BOLESTI KLOUBŮ

CUKROVKA

UŽÍVÁNÍ HORMONÁLNÍ
ANTIKONCEPCE

VYSOKÝ KREVNÍ TLAK
VYSOKÝ CHOLESTEROL

ZDRAVÍ DĚTÍ
 DĚTSKÁ VÝŽIVA
A

BOLEST

EKZÉM

ALERGIE

OSTEOPORÓZA

NESPAVOST

EPILEPSIE

ASTMA

TĚHOTENSTVÍ

OSLABENÁ IMUNITA

ŽALUDEČNÍ VŘEDY

UŽÍVÁNÍ ANTIDEPRESIV

PÁLENÍ ŽÁHY

NÁDOROVÁ
ONEMOCNĚNÍ


ZÁCPA

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

Mám zájem o výhodnější ceny a akce 1+1 zdarma
a další nabídky na tyto volně prodejné přípravky:
(např. Ibalgin 400, GS Condro, Zodac, Prostamol Uno, Gingio 120, Espumisan atd.)

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

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Podpisem registračního formuláře uděluje klient souhlas se zpracováním výše
poskytnutých osobních údajů provozovateli lékárny zařazené do sítě Magistra lékárny
(dále jen „Provozovatel“):

Lékárna
Adresa

a společnosti MAGISTRA a.s., IČO: 24801011, se sídlem Karlovo nám. 319/3, 120 00 Praha 2, zapsané v obchodním Provozovatel
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 16894 (dále jen „Společnost“), každému individuálně
jako správci údajů.
Sídlo
Klient uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů, poskytnutých v rámci registračního formuláře pro
účast v Programu Více výhod Magistra Lékáren (tj. zejména v rozsahu jméno, příjmení, číslo pojištěnce, emailové
adresy, telefonního čísla, případně dalších dobrovolně poskytnutých údajů) a dále údajů, které Provozovatel
IČO
shromáždil či shromáždí při provozování lékárny, které se týkají nákupní historie klienta. Klient výslovně uděluje
svůj souhlas, aby Společnost i Provozovatel v rámci údajů týkajících se nákupní historie zpracovávali taktéž zvláštní
kategorii údajů vypovídajících o zdravotním stavu klienta.
Popsaný souhlas uděluje klient pro zpracování k účelu účasti v Programu Více výhod Magistra Lékáren a v jeho
Razítko lékárny
rámci k:
a) poskytování výhod v Programu Více výhod Magistra Lékáren;
b) nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách;
c) z
 asílání 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 Více výhod, tj. zejména jeho popis a výhody z něho plynoucí jsou dostupné v lékárně, ve které klient odevzdá registrační formulář pro účast v Programu. Klient svým podpisem na tomto
formuláři současně potvrzuje, že se s pravidly Programu Více výhod řádně seznámil a souhlasí s nimi.
Klient výslovně souhlasí s tím, že k uvedeným osobním údajům může Společnost přiřadit i další osobní údaje klienta včetně údajů vypovídajících o jeho zdravotním stavu, 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 výslovně souhlasí s tím, že Provozovatel 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.
Nebudou žádní jiní příjemci osobních údajů klienta s výjimkou předávání údajů Společnosti. Provozovatel i Společnost jsou oprávněni pověřit zpracováním osobních údajů klienta třetí osobu jakožto
zpracovatele. Provozovatel i Společnost se zavazují k zavedení všech vhodných technických a organizačních opatření za účelem ochrany osobních údajů klienta.
POUČENÍ:
Klient bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. Poskytnutí osobních údajů (s výjimkou dobrovolných údajů) pro účely účasti v Programu Více výhod je podmínkou účasti
v Programu Více výhod. Osobní údaje budou Provozovatelem a Společností uchovávány pro účely jmenované výše na dobu neurčitou od poskytnutí souhlasu (do doby odvolání souhlasu či jiného zániku
oprávnění ke zpracování údajů). Osobní údaje klienta budou Provozovatelem a Společností zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištené podobě neautomatizovaným
způsobem, a to zaměstnanci Provozovatele anebo Společnosti, a pověří-li tím zpracovatele, tak jeho zaměstnanci. Klient prohlašuje, že osobní údaje poskytuje dobrovolně a byl seznámen zejména se svým
právem:
(I)	požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se klienta,
Klient má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány a získat přístup
k těmto údajům. Správce je povinen poskytnout kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost klienta je Provozovatel či Společnost oprávněna požadovat přiměřený poplatek
na základě administrativních nákladů.
(II)	na opravu nepřesných údajů, jakož i s přihlédnutím k účelu zpracování doplnění neúplných osobních údajů
(III) na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“), popřípadě omezení zpracování za stanovených podmínek,
(IV)	na přenositelnost údajů
Klient má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, které poskytl správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci. Při výkonu
tohoto práva může klient žádat, aby osobní údaje byly předány přímo Společností či Provozovatelem jinému správci, je-li to technicky proveditelné.
(V)	vznést námitku proti zpracování pro účely marketingu
Pokud klient vznese námitku proti zpracování pro účely marketingu, ukončí Provozovatel i Společnost zpracování osobních údajů klienta pro tento účel.
(VI)	podat stížnost u dozorového úřadu, tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů,
(VII) dalšími právy plynoucími z právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů.
ODVOLÁNÍ SOUHLASU:
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 pro účely účasti v Programu Více výhod Magistra Lékáren je ukončení členství klienta v Programu Více výhod, to neplatí v případě odvolání souhlasu se zasíláním obchodních
sdělení (v tomto případě členství nadále trvá). Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu do doby jeho odvolání klientem. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení
[písm. c) výše] 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 popsaným účelům.

Akční nabídka a Magistra Karta Více výhod platí ve vybraných lékárnách sítě MAGISTRA
Boskovice, lékárna Magistr Tom, Růžové nám. 2128/5, 515 538 930
Božice, lékárna Na Hřišti, Božice 384, 515 257 609
Brněnec, lékárna Brněnec, Brněnec 90, 461 523 172
Brno - Bosonohy, lékárna Typos, Pražská 78, 733 602 282
Brno, lékárna Cistronica, Hálkova 2, 515 549 587
Brno, lékárna Josefská, Josefská 427/14, 606 063 437
Brno, lékárna Juliánov, Krásného 3866/20, 720 940 182
Brno, lékárna Lancier, Hybešova 20, 543 251 547
Brno, lékárna Lancier, Cejl 105, 533 101 777
Brno, lékárna Magistr Tom + zdravá výživa, Fryčajova 77/18, 545 210 707
Brno, lékárna Masarova, Masarova 240/7, 544 214 134
Brno, lékárna Plus, nám. SNP 32, 545 219 756
Brno, lékárna Typos, Štefánikova 836/1, 733 640 135
Brno, lékárna U Rohlíku (dříve Na Nerudově), Nerudova 6, 727 907 798
Brno, lékárna Valentis, Běhounská 677/15, 702 149 926
Brno-Modřice, lékárna Modřice, Nádražní 663, 547 216 850
Brno - Stránice, lékárna U sv. Augustina, náměstí Míru 373/1, 773 642 445
Brno-Židenice, lékárna Gajdošova, Gajdošova 2537/54, 548 534 847
Brno-Židenice, lékárna Natur, Stará osada 3984/15, 544 212 521
Černá Hora, lékárna Černá Hora, Budovatelská 323, 516 437 203
Česká Skalice, Nová lékárna, Legionářská 33, 491 453 750
Dobruška, lékárna, nám. F. L. Věka 38, 494 622 132
Dolní Dobrouč, OOVL, Dolní Dobrouč 391, 465 543 808
Frýdek Místek, lékárna ALBA - VITAL, Revoluční 531, 724 270 511
Hanušovice, lékárna Pharm-K, Hlavní 98, 583 231 223
Havířov, lékárna Dům zdraví, Karvinská 5/1518, 599 509 611
Hlučín, lékárna Hlučín, Čs. armády 1491/6B, 595 041 291
Hluk, Hlucká apatyka, Boršická 143, 572 581 224
Hodonice, lékárna Hodonice, Obecní 287, 515 294 585
Holešov, lékárna Atakama, Sušilova 1505, 573 396 749
Hrušovany nad Jevišovkou, Nová lékárna, Zahradní 51, 515 223 849
Hustopeče, lékárna Na Náměstí, Na Náměstí 29, 519 411 360
Hustopeče, lékárna U sv. Tadeáše, Brněnská 27a, 519 411 294
Chlumec nad Cidlinou, lékárna U Nádraží, Nádražní 783, 495 487 220
Ivančice, lékárna PHARMAPOL, Široká 1, 546 434 600
Letohrad, lékárna U Kosmy a Damiána, Na Kopečku 145, 465 622 088
Letovice, lékárna Mgr. Lenka Štarhová, Masarykovo nám. 206/25, 516 474 334
Lipůvka, lékárna Alba, Lipůvka 368, 516 431 828
Litovel, lékárna U Alberta, Vítězná 107, 585 341 202
Lomnice u Tišnova, lékárna V Lomnici, nám. Palackého 31, 549 216 379
Nivnice, lékárna Nivnice, Sadová 1030, 572 693 422

Nový Jičín, lékárna Astra, Vančurova 21, 556 705 758
Nový Malín, OOVL-L Pharm-K s.r.o. - výdejna, Nový Malín 504, 775 219 125
Olomouc, lékárna U Červeného kostela, Tylova 6, 585 227 126
Ostrava - Hrabová, lékárna TESCO Hrabová, Prodloužená 807, 591 141 934
Ostrava - Mariánské Hory, lékárna Salvia, Přemyslovců 496, 596 627 486
Ostrava - Poruba, lékárna Albert Poruba, Opavská 6201/1a, 591 141 935
Ostrava - Poruba, lékárna Flora, Alšovo nám. 692, 596 910 601
Ostrava 1 - lékárna U Zlatého raka, Hornopolní 28, 596 618 494
Ostroměř, OOVL lékárna Vysoké Veselí, T. G. Masaryka 127, 493 034 017
Otrokovice, lékárna Sanipharm, tř. T. Bati 1566, 577 663 555
Pardubice, lékárna Na Trojce, Odborářů 346, 466 415 653
Rosice u Brna, lékárna Green Pharmacy, Palackého nám. 22, 546 411 002
Říčany u Brna, lékárna Panský Dům, nám. Osvobození 333, 546 428 000
Sokolnice, OOVL - lékárna Sokolnice, Komenského 10, 513 036 150
Svoboda nad Úpou, lékárna U Černého orla, 5. května 424, 725 466 482
Uherské Hradiště, lékárna Štěpnice, Štěpnická 1156, 572 564 365
Vrbno pod Pradědem, lékárna 111, Nádražní 202, 554 751 619
Vysoké Mýto, lékárna MELLISA, Žižkova 738, 465 421 400
Vyškov, lékárna U Nemocnice s.r.o., Puškinova 2a, 517 331 059
Zbraslav u Brna, lékárna Zbraslav, Komenského 105, 519 324 317
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

Lékárny
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Více

Doporučím Vám jen to, co mamince nebo svým dětem.

245,-

RAKYTNÍČEK multivitaminové
želatinky s rakytníkem

209,-

70 ks + NAVÍC svítící ventilky 2 ks

S KARTOU
Více výhod

• Obsahuje 9 vitaminů a rakytník, který podporuje
obranyschopnost organismu.
• Bez příměsí a konzervačních látek.

60 tobolek

• Pro zdravé kosti a svaly.
• Obsahuje D, který podporuje vstřebávání
vápníku ve Vašem těle a podporuje normální
funkci imunitního systému.

• Extra silná receptura.
• 18 účinných látek v každé kapsli.
• Obsažené látky,
například zinek,
přispívají ke
zlepšení vzhledu
a k udržení zdravé
struktury vlasů,
nehtů a pokožky.

574,-

489,-

-15 %

• Měsíční kúra
navíc.

-11%

VITAMIN D
678,-

Bioaktivní Q10 GOLD
100 mg 30 kapslí
• Obsahuje Vitamin C, který přispívá
ke snížení únavy a vyčerpání.
• Vitamin C pro normální funkce
imunitního a nervového systému.
• Vysoká dávka koenzymu Q10
na jednu kapsli
denně.

599,S KARTOU
Více výhod

579,-

-15 %

Leros NATUR různé druhy
20 sáčků

• Bylinné čaje LEROS NATUR
• A kční nabídka platí pro všech
13 druhů LEROS NATUR.
• Kvalitní bylinné čaje –
bez chemických
přísad a aromat,
bez konzervačních
látek.
• Více informací
na www.leros.cz.

45,-

39,-

-13%
Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

• Vynikající
biologická
dostupnost
a doložený
účinek.

PÉČE O VLASY

155,-

Doplněk stravy.

VITAMINY PRO DĚTI

Revitalon Forte výhodné
balení 90+30 kapslí NAVÍC

174,-

Doplněk stravy.

-20%

VIGANTOLVIT D3 2000 I.U.
NOVINKA

197,-

• Skvělá chuť díky obsahu ovocné šťávy.

výhod

KOENZYM Q10

BYLINNÉ ČAJE

MYSLÍME NA VAŠE MILÁČKY
Fypryst roztok pro nakapání
na kůži

od

89,-

Spot-on přípravek, účinný proti blechám
a klíšťatům, pro psy a kočky.

• Dehinel plus odčervovací tablety pro psy.
• Účinné proti oblým i plochým červům.
• 1 tableta na 10 kg.

79,-

59,-

-25%

V akci také
DEHINEL PLUS XL tablety pro psy, 2 tablety, za 173 Kč 149 Kč
a NOVINKA Dehinel 230 mg/20 mg potahované tablety pro kočky,
2 tablety za 99 Kč 89 Kč.

Pouze pro zvířata. Volně prodejný veterinární léčivý přípravek. Čtěte pečlivě příbalový leták.

Pouze pro zvířata. Vyhrazený veterinární léčivý přípravek.
Obsahuje fipronil. Čtěte pečlivě příbalový leták.

V akci více druhů.

DEHINEL PLUS FLAVOUR
tablety pro psy 2 tablety

Lékárny

DETOX ZDRAVĚ aneb jak vyzrát
na jarní únavu
269,359,-

Chlorella TOPNATUR
750 tablet

Zbavování se toxinů či xenobiotik (cizích látek) probíhá v těle prakticky
neustále. Hlavními orgány, ve kterých probíhá přeměna a vylučování
cizorodých látek, jsou především játra a ledviny. Nicméně tento děj
může probíhat i ve střevech, plicích či kůži. Očistné kůry neboli detoxy,
k podpoře odstranění těchto látek, podstupujeme zejména na jaře, neboť
se po zimě cítíme těžcí, unavení a bez energie.

Pro mě, jako nadšence zdravé stravy, je každoročním jarním rituálem
navýšení zeleniny a ovoce v mém jídelníčku a zároveň omezení tučného
a sladkého jídla. Každé hlavní jídlo tak obohacuji alespoň o dva druhy
zeleniny (zvláště listové či kořenové), dopolední a odpolední svačinu pak
tvoří ovoce. Základem očisty je i pitný režim, zejména voda. Já si ráda
dopřeji i bylinné čaje či džus. Ovocné džusy je však vhodné ředit vodou
a používat jen 100 % džusy, které nejsou dochucovány
cukrem.

Šárka Nováková,
Lékárna Moráň, Praha

Wobenzym®
• Posiluje oslabenou imunitu.
• Urychluje hojení po úrazech a operacích
včetně stomatologických zákroků.

DETOXIKACE ORGANISMU
272,-

TEREZIA Ostropestřec +
reishi 60 kapslí
•O
 stropestřec pomáhá k detoxikaci
a regeneraci jater.
•V
 kombinaci s reishi a černým bezem,
které podporují imunitu.
•B
 ez příměsí
a konzervačních látek.

214,-

-21%

DETOXIKACE JATER

TEREZIA Hlíva ústřičná
s rakytníkovým olejem
a reishi FORTE
60 kapslí

• Nejsilnější hlíva od českého výrobce.
• Deklarovaný obsah beta-glukanů
(129,3 mg v 1 kapsli).
• Rakytník
a reishi
podporují
imunitu.

299,-

239,-

S KARTOU
Více výhod

229,-

-23%

• Bez příměsí
a konzervačních látek.

Wobenzym je tradiční lék z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití.
Pečlivě pročtěte příbalovou informaci.

Doplněk stravy.

• Brání opakování vaginálních mykóz.

V akci také
Chlorella TOPNATUR v prášku, 150 g, za 359 Kč 279 Kč.

Doplněk stravy.

Pokud tedy letos chcete na jarní únavu vyzrát,
nezapomeňte doplňovat důležité vitamíny
(zejména vitamíny C a D), odlehčete
stravu a pijte dostatek vhodných tekutin.
S výběrem pro Vás nejvhodnějších
produktů pro podporu očisty a nabití
energie Vám v Magistra lékárnách rádi
poradíme.

-25%

•J
 e vhodná
při detoxikaci
organismu,
podpoře
imunitního
systému.

Doplněk stravy.

Na trhu existuje nepřeberné množství nejrůznější doplňků stravy
na podporu detoxikace obsahující především řasy (chlorella), sinice
(spirulina), zelený ječmen či aloe vera. Z bylinek jsou doporučovány
kopřiva, smetánka lékařská, šalvěj, heřmánek, rozmarýn nebo pelyněk.
Přestože se jedná o bylinné produkty, je i u těchto přípravků vhodné
se poradit se svým lékárníkem. Například aloe vera může způsobovat
překrvení v oblasti pánve, nemělo by se tedy vnitřně užívat v těhotenství,
při menstruaci nebo při hemoroidech. Jak už bylo zmíněno, důležitou roli
v odbourávání cizorodých látek hrají játra, jejich funkci je možno podpořit
přípravky obsahujícími silymarin či esenciální fosfolipidy. Na škodu není
ani zařadit probiotika, která zajistí zdravé prostředí střev.

•C
 hlorella
pyrenoidosa
je sladkovodní
řasa.

Seznam lékáren s akční nabídkou naleznete uvnitř a 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 5. 3. – 1. 4. 2018 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.
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IMUNITA

