
AKČNÍ NABÍDKA 4. 6. - 1. 7. 2018 nebo do vyprodání zásob. S

*Sleva platí pouze s Magistra kartou Více výhod 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. 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. Více informací získáte v jednotlivých Magistra 
lékárnách nebo na www.magistralekarny.cz.

Lék k vnějším
u užití. Obsahuje sodnou sůl 

heparinu. Čtěte pečlivě příbalový leták.

KŘEČOVÉ ŽÍLY

Lioton® 100 000 gel 
100 g

Lék k vnitřním
u užití.  Obsahuje ibuprofen.

Čtěte pečlivě příbalový leták.

BOLEST

APO-Ibuprofen 400 mg
100 tablet

Lék k vnějším
u užití. Obsahuje naftifin 

hydrochlorid. Čtěte pečlivě příbalový leták.

PLÍSNĚ

Exoderil®
kožní roztok 
20 ml 
•  Léčí nehtové a kožní plísně, 

včetně vlasové části hlavy.
•  Rychle ulevuje 

od příznaků zánětu, 
zvláště svědění.

•  Vhodný pro 
dospělé i děti.

•  Úleva pro těžké, bolavé, oteklé nohy.
•  Pro léčbu křečových žil a jejich příznaků, 

pohmožděnin, modřin a otoků.
•  Pro léčbu poúrazových poškození svalů, šlach a vazů.

s kartou Více výhod
nabídka

NEJ 
úžasnější

1+1

Doplněk stravy.

S KARTOU 
Více výhod

180,-
Cena za 2 ks 

Premium Magnesium B6 
FORTE  50 tablet

Běžná cena 2 ks 360 Kč 

•  Hořčík a vitamin B6 přispívají ke snížení míry 
únavy a vyčerpání, ke správné funkci nervového 
systému a normální duševní činnosti.

•  Hořčík v dobře vstřebatelné formě citrátu.

•  Uleví od bolesti hlavy, 
zad, kloubů 
i menstruační bolesti.

•  Snižuje horečku 
a tlumí projevy 
zánětu.

•  Balení po 100 
i 30 tabletách.

Lékárny BEZ 
DOPLATKU

Více než POLOVINA 
léků BEZ DOPLATKU

... a na vybrané další
SLEVA z DOPLATKU 
    na recept.*

Ještě lepší ceny s kartou Více výhod.

Vybavte se 
  na cesty.

Lékárny
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Více 
výhod

269,-
S KARTOU 
Více výhod

258,-

313,-

-18%

119,-
S KARTOU 
Více výhod

109,-

146,-

-25%

219,-
S KARTOU 
Více výhod

199,-
-26%

268,-



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

183,-

Doplněk stravy.

TEREZIA BrusLinky AKUT 
10 kapslí

MOČOVÉ CESTY

•  Spojení brusinek a bylinek.
•  Silný pomocník pro močové cesty.
•  Obohaceno o truskavec ptačí, zlatobýl 

lékařský, medvědici lékařskou a D-manózu. 
•  Medvědice lékařská podporuje správnou 

funkci 
močového 
měchýře 
a zdraví 
močových 
cest.

234,-

V akci také 
TEREZIA BrusLinky, 60 kapslí, za 255 Kč 199 Kč.

-22%

699,-

Kapsle jsou doplněk stravy
 a kapky zdravotnický

 prostředek.

Avilut® 3-forte Recordati 
150 kapslí + Avilut® 
oční kapky, 10×0,5 ml NAVÍC

PÉČE O ZRAK

•  Avilut® 3-forte pro péči o Váš zrak.

•  Obsahuje karotenoidy lutein 15 mg 
a zeaxanthin 3 mg, omega-3 mastné 
kyseliny (36 % EPA, 24 % DHA) 350 mg, 
vitamin E 30 mg, zinek 20 mg a měď 1 mg.

•  DHA přispívá k udržení zdravého zraku 
při příjmu alespoň 250 mg denně.

899,-

-22%

+

289,-

Doplněk stravy. 

Lutein Premium 
60 kapslí

PÉČE O ZRAK

•  Lutein FloraGLO® a Zeaxantin OPTISHARP® 
Natural – patentované formy luteinu 
a zeaxantinu.

•  Mikronizované 
krystaly.

•  Snazší 
vstřebatelnost.

•  Prestižní klinická 
studie AREDS2.

•  Zinek přispívá 
k udržení 
normálního 
zraku.

379,-

-24%

329,-

Lék k aplikaci do nosu.
 Obsahuje flutikason propionát.

 Čtěte pečlivě příbalový leták.

Flixonase 50 mcg/dávka
60 dávek

ALERGIE

•  Nosní sprej na léčbu alergické rýmy. 
•  Ulevuje od kýchání, svědění nosu, 

ucpaného nosu, svědění a slzení očí.
•  Komplexní úleva od alergické rýmy  

po 24 hodin již v 1 dávce.

379,-

590,-

Lék k vnitřním
u užití. 

Obsahuje glukosam
in sulfát. Čtěte 

pečlivě příbalový leták.

Prubeven 750 mg  
120 tablet

BOLEST KOLEN

•  K úlevě od bolesti způsobené mírnou 
až středně těžkou osteoartrózou kolene. 

•  Zmírňuje příznaky mírné až středně těžké 
osteoartrózy kolene, jako je bolest a ztuhlost.

699,-

V akci také 
Prubeven 60 mg, 60 tablet, za 399 Kč 339 Kč.

S KARTOU 
Více výhod

309,-

239,-

239,-

Doplněk stravy.
Zdravotnický prostředek.

KLOUBY FIT 
60 kapslí

Beliema Effect
10 vaginálních tablet 
+ bikiny bag, 1 kus NAVÍC

KLOUBY

INTIMNÍ PÉČE PRO ŽENY

•  Obsahuje přírodní komplex minerálů 
Aquamin – přírodní zdroj vápníku a hořčíku.

•  Obohaceno o boswelli, šípek, 
rakytník a shii-take. 

•  Boswellia podporuje pohybový aparát, 
kosti a klouby 
a posiluje 
jejich činnost.

•  Vaginální tablety s laktobacily 
a kyselinou mléčnou. 

•  Vhodné při kvasinkové i bakteriální infekci.   
•  Také vhodné při a po antibiotické léčbě.     

309,-

269,-

-23%

-11%

199,-

Doplněk stravy.

UROVAL D-manosa  
15 sáčků

D-MANOSA

•  Řešení z přírody pro akutní 
i dlouhodobou péči.

•  Snadno se užívá – sáčky s rozpustným 
práškem pro přípravu nápoje.

•  Vysoká dávka 
D-manosy v 1 sáčku 
– 2 000 mg.

•  Vhodné také 
pro těhotné 
a kojící ženy 
a děti od 3 let.

249,-

-20%

Lék k vnitřním
u užití. 

Obsahuje loratadin. 
Čtěte pečlivě příbalový leták.

189,-
237,-Claritine

60 tablet
Claritine
30 tablet

ALERGIE

299,-
348,-

-20%-14%

•  Řeší příznaky alergické rýmy.

•  Ulevuje od kýchání, výtoku z nosu, slzení očí, kopřivky.

•  Řeší projevy venkovní i interiérové alergie.

•  Od 1. 3. 2018 je Claritine 60 tablet uvolněn do volného prodeje.

•  60tabletové balení je vhodné pro pacienty, 
kteří trpí příznaky 2 a více měsíců v roce.

L.CZ.MKT.CC.03.2018.1348

Lék k vnějším
u užití.  Obsahuje 

diklofenak.  Čtěte pečlivě 
příbalový leták.

182,-
229,-Olfen gel 

100 g
Olfen léčivé náplasti 
5 kusů

BOLEST ZAD, SVALŮ, KLOUBŮ

139,-
179,-

-21%

•  Rychle a účinně ulevuje od bolesti zad, svalů a kloubů.

•  Přípravek mohou používat dospělí a mladiství od 14 let.

-18%

(1 kapsle = 4,66 Kč) (1 kapsle = 4,82 Kč)

-16%

V akci také 
Olfen léčivé náplasti, 10 kusů, za 349 Kč 279 Kč.

S KARTOU 
Více výhod

129,-

-28%

(1 kapsle = 3,98 Kč)

(1 sáček = 13,27 Kč)(1 kapsle = 3,32 Kč)

(1 kapsle 
= 18,3 Kč) +



Získejte ještě lepší ceny s kartou Více výhod. Více 
výhod

199,-

Doplněk stravy.

RAKYTNÍČEK multivitaminové 
želatinky s rakytníkem 70 kusů

VITAMINY PRO DĚTI

•  Skvělá chuť díky obsahu ovocné šťávy.

•  Obsahuje 9 vitaminů a rakytník, který podporuje 
přirozenou obranyschopnost organismu.

•  Bez příměsí 
a konzervačních 
látek.

238,-

59,-

Lék k vnitřním
u užití. Obsahuje 

ibuprofen.  Čtěte pečlivě 
příbalový leták.

Brufen 400
30 potahovaných tablet

BOLEST

•  Poskytuje úlevu od bolesti hlavy, zad, 
kloubů i zubů. 

•  Pomáhá při podvtrtnutí, natažení svalů 
a působí protizánětlivě.

S KARTOU 
Více výhod

49,-

67,-

-27%

V akci také 
Brufen 400, 100 potahovaných tablet, za 147 Kč 119 Kč.

• Posiluje oslabenou imunitu.

•  Urychluje hojení po úrazech 
a operacích včetně 
stomatologických zákroků.

•  Brání opakování 
vaginálních mykóz.

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

WOBENZYM®

159,-

Zdravotnický prostředek.

MegaSmile Black Whitening 
Loop zubní kartáček, 2 kusy

PÉČE O ZUBY

•  Kartáček využívá 
ultra měkké speciální 
štětinky s technologii 
uhlíkových vláken 
s vynikajícím 
zesvětlujícím účinkem.

•  U zubů ihned pocítíte 
znatelnou lepší 
hladkost.

•  Megasmile LOOP 
je pravděpodobně 
nejlehčím zubním 
kartáčkem na světě  
s objemnější rukojetí.

199,-

-20%

89,- 89,-

Zdravotnický prostředek.

Zdravotnický prostředek.

Sensodyne Rapid Relief
Whitening 75 ml

Parodontax Kompletní
ochrana whitening 75 ml

PÉČE O ZUBY PÉČE O ZUBY

•  Určená pro každodenní čištění zubů 
i v případě akutních obtíží.

•  Úleva od bolesti citlivých zubů 
do 60 sekund (při aplikaci prstem 
přímo v citlivém místě).

•  Poskytuje dlouhotrvající ochranu 
před bolestí citlivých zubů.

•  Pomáhá zastavit krvácení dásní.
•  4× účinnější v odstraňovaní příčin 

krvácení dásní než jiná zubní pasta*.
•  Odstraňuje zubní plak a v něm usazené 

bakterie.

114,- 114,-

-22%

132,-

Doplněk stravy.

B-komplex forte Zentiva
100 potahovaných tablet

VITAMIN B

•  Vitaminy B1, B2, B6 a niacin přispívají 
k normální činnosti nervové soustavy. 

•  Vitamin B2, B6, niacin a kyselina 
pantothenová přispívají ke snížení 
míry únavy a vyčerpání.

153,-

V akci také 
B-komplex Zentiva, 100 potahovaných tablet, za 90 Kč 74 Kč.

-14%

V akci také Sensodyne Repair&Protect Whitening, 75 ml,
za 114 Kč 89 Kč.

V akci také 
Parodontax Kompletní ochrana extra fresh, 75 ml,
za 114 Kč 89 Kč.

*  Odstraňuje více plaku po profesionálním vyčištění zubů a při čištění zubů 
dvakrát denně než jiná zubní pasta bez obsahu hydrogenuhličitanu sodného 
(1100 ppm F ve formě fluoridu sodného). RH02434 Clinical Summary Report.

77,-
99,-

Doplněk stravy.

TANTUM NATURA
Lemon & Honey 
15 gumových pastilek

IMUNITA

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

•  Vhodný k použití mezi jednotlivými 
dávkami léků.

•  Vitamin C a zinek 
podporují funkci 
imunitního 
systému.

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

-22%

99,-

Lék k vnitřním
u užití.

Obsahuje levocetirizin.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Zenaro® 5 mg
14 potahovaných tablet

ALERGIE

•  Antihistaminikum k léčbě příznaků alergické 
rýmy (alergický zánět nosní a oční sliznice).

125,-

-21%

Léky k vnějším
u užití. Voltaren 

Em
ulgel, gel obsahuje 

diklofenak diethylam
onný. 

 Voltaren 140 m
g léčivá náplast 

obsahuje diklofenak sodný. 
Čtěte pečlivě příbalový leták.

BOLEST ZAD, SVALŮ A KLOUBŮ

Voltaren Emulgel 50 g, 100 g a 150 g Voltaren 140 mg léčivé náplasti

-20%
až

-22%

Kosm
etický přípravek.

Panthenol Omega
Chladivá pěna ve spreji 10% 
150 ml

PÉČE PO OPALOVÁNÍ

V akci také
Tělové mléko Rakytník 9%, 250 ml, za 169 Kč 139 Kč, 
Tělové mléko Aloe vera 9%, 250 ml, za 169 Kč 139 Kč.

•  Pěna s ledovým efektem.

• Přináší úlevu sluncem
   podrážděné pokožce. 

• Příjemně chladí a
   pomáhá zklidňovat 
   a regenerovat sluncem
   podrážděnou pokožku. 

• Obohacen o vitaminy A, E
   a F. 

139,-
169,-

-18%

V akci více 
druhů.

-16%

(1 pastilka 
= 5,13 Kč)

(1 pastilka = 5,13 Kč)

(1 tableta = 0,74 Kč)

(1 tableta 
= 1,32 Kč)

(1 želatinka 
= 2,84 Kč)



Každý měsíc rady pro Vaše zdraví přímo od našich lékárníků.Více 
výhod

Vybavte se na cesty - zažívací obtíže
Mezi zažívací obtíže, které se v letním období a během dovolených 
vyskytují nejčastěji, patří jednoznačně průjem. Je důležité si 
uvědomit, že jedna řídká stolice neznamená průjem. Za  průjem 
označujeme 3 a více neformovaných až vodnatě řídkých stolic 
za  den. Doprovodným příznakem průjmového onemocnění mohou 
být křeče v břiše, někdy nevolnost a zvracení, horečka, ve vážných 
případech se může objevit i krev a hlen ve stolici.

Průjem může mít různé příčiny, nejčastější jsou virové průjmy, méně 
časté pak průjmy bakteriálního původu.. Někdy se průjem objeví 
z dietních chyb - při přebytku vlákniny, fruktózy (cukr obsažený 
v ovoci), nebo nadměrné konzumaci solí hořčíku a umělých 
sladidel (xylitol, manitol). Také některé léky mohou způsobovat 
průjem - antacida s obsahem hořčíku, projímadla, metformin nebo 
širokospektrá antibiotika. 

Základem léčby je dieta a zavodnění organismu – rehydratace. 
Podáváme černý čaj slazený hroznovým cukrem, den staré bílé 
pečivo, rýžový odvar, vařenou mrkev, banán, jablko. V lékárně lze 
zakoupit různé rehydratační roztoky. 

Základními léky jsou adsorbencia, která na  svůj povrch navazují 
všechny škodliviny. Např. diosmectit je vhodný již od  narození, 
pro kojence a malé děti. Dalším lékem je carbo adsorbens, lidově 
živočišné uhlí. Adsorbencia však nevychytávají jen škodliviny, 
ale také ostatní látky. Proto je důležitý odstup od  podání dalších 
léků ústy alespoň 2 hodiny. Při bakteriálních infekcích jsou vhodná 
střevní desinficiencia a k normalizaci střevní funkce přispívají také 
probiotika (více o probiotikách se můžete dočíst v sekci „Tipy pro 
Vaše zdraví“ na stránkách www.magistra.cz).

Pokud s akutním průjmem cestujete a potřebujete se relativně 
v klidu přemístit pomohou Vám látky používané ke  zpomalení 

střevní peristaltiky, lidově řečeno zastaví střeva a průjem. Z běžně 
dostupných je to například loperamid. 

Při změně prostředí nás také může postihnout opačný problém 
- zácpa. Na  trhu jsou dostupné kapky, tablety, čípky nebo sirup. 
Glycerínové čípky působí nejrychleji. Kapky a tablety s obsahem 
pikosulfátu působí za  8 hodin, a proto je dobré si je vzít večer, 
aby ráno nastal účinek. Sirupy s obsahem l aktulózy jsou sice velmi 
šetrné, ale jejich účinek nastupuje až za 24 hodin. Na dovolenou si je 
tedy brát asi nebudeme.

Posledním problémem může být pálení žáhy, jak z nevhodného 
jídla, přemíry alkoholu, tak z přejídání se na  dovolených tipu 
All inclusive. S sebou bychom tedy neměli zapomenout přibalit 
antacida, která obsahují kombinaci hliníku, vápníku a hořčíku, 
která nám zneutralizují kyselé ph v žaludku. Do cestovní lékárničky 
nezapomeneme přibalit léky, které bereme chronicky. Dále léky 
na  nevolnost během cest. Pomůže nám půl hodiny před cestou 
si vzít tabletky s obsahem moxastinu 
a kofeinu, při delší cestě můžeme tabletu 
po  2 hod. zopakovat. Popřípadě zázvorová 
lízátka nebo žvýkačku obsahující 
dimenhydrinát, která je vhodná do  letadla. 
Dále desinfekci a náplasti, něco k výplachu 
očí, na popáleniny, alergii, bodnutí hmyzem, 
bolest, teplotu a pro ženy čípky na vaginální 
infekce.

Přeji Vám pěknou dovolenou a co nejméně 
zdravotních komplikací! =)

Mgr. Kateřina Döllingerová, 
Lékárna U  Polikliniky, Praha

119,-

Lék k vnitřním
u užití.

 Obsahuje loperam
id hydrochlorid. 

Čtete pečlivě přibalový leták.

Loperon® cps  
20 tvrdých tobolek

PRŮJEM

•  K symptomatické léčbě akutního 
a chronického průjmu.

• Pro děti od 6 let a dospělé.

145,-

-18%

95,-

Lék k vnitřním
u užití. 

Obsahuje om
eprazol.

Čtěte pečlivě příbalový leták.

Helicid® 10 Zentiva 
14 enterosolventních
tvrdých tobolek

PÁLENÍ ŽÁHY

•  K léčbě příznaků refluxu (návrat spolknuté 
potravy do hltanu a úst) u dospělých: pálení 
žáhy, kyselá regurgitace.

•  Po poradě s lékařem mohou užívat 
i těhotné či 
kojící ženy.

120,-

-21%

159,-

Lék k vnitřním
u užití.

 Čtěte pečlivě příbalový leták.

Hylak forte 
100 ml

ZAŽÍVÁNÍ

•  Hylak forte 
obnovuje 
přirozené 
prostředí 
ve střevě, 
čímž přispívá 
k rychlé 
úpravě 
narušené 
mikrobiální 
rovnováhy.

S KARTOU 
Více výhod

139,-

194,-

-28%

89,-

Reklam
a na léčivý přípravek.

 Lék k vnitřním
u užití. Obsahuje

loperam
id hydrochlorid. 

Čtěte pečlivě
 příbalový 

leták.

Imodium® Rapid 2 mg, tablety 
dispergovatelné v ústech 
6 tablet

PRŮJEM

•  OKAMŽITÁ POMOC PŘI PRŮJMU. 
•  Okamžitě se rozpouští na jazyku 

a přináší rychlou úlevu. 
•  Není nutné zapíjet vodou. 
•  Má příjemné mátové aroma. 
•  K léčbě akutního a chronického 

průjmu.

S KARTOU 
Více výhod

79,-

101,-

V akci také 
Imodium®, 20 tvrdých tobolek, za 176 Kč 149 Kč.

-22%

V akci také 
Helicid 10 Zentiva, 28 enterosolventních tvrdých
tobolek, za 240 Kč 189 Kč.

ZÁCPA

Guttalax 
30 ml 119,-

149,-

S KARTOU 
Více výhod

109,-
-27%

Lék k vnitřním
u užití.

Obsahuje pikosulfát sodný. 
Čtěte pečlivě 

příbalový 
leták.

Účinné projímadlo.

• Změkčuje stolici.

• Působí přímo
   v tlustém střevě,
   čímž neovlivňuje
   vstřebávání
   důležitých živin
   ze stravy.

• Lze užívat
   během kojení.

• Užívá se večer,
   úleva přichází
   ráno.

Získejte ještě 
          lepší ceny 
s kartou Více výhod

Lékárny

DoporučímeDoporučímeDoporučímeDoporučímeDoporučímeDoporučímeDoporučímeDoporučímeDoporučímeDoporučímeDoporučímeDoporučímeDoporučíme Vám jen to, co  Vám jen to, co  Vám jen to, co  Vám jen to, co  Vám jen to, co  Vám jen to, co  Vám jen to, co  Vám jen to, co  Vám jen to, co  Vám jen to, co  Vám jen to, co  Vám jen to, co 
mamincemamincemamincemamincemamincemamincemamincemamincemamincemamincemamincemamincemamincemamincemamincemamincemamince nebo svým  nebo svým  nebo svým  nebo svým  nebo svým  nebo svým  nebo svým  nebo svým  nebo svým  nebo svým  nebo svým  nebo svým  nebo svým  nebo svým  nebo svým  nebo svým dětemdětemdětemdětemdětemdětem

Více 
výhod



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. 

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)

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.

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:

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

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

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

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

(např. Ibalgin 400, GS Condro, Zodac, Prostamol Uno, Gingio 120, Espumisan atd.)

Magistra Program Více výhod REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

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

Lékárny

DoporučímeDoporučímeDoporučímeDoporučímeDoporučímeDoporučímeDoporučímeDoporučímeDoporučímeDoporučímeDoporučímeDoporučímeDoporučíme Vám jen to, co  Vám jen to, co  Vám jen to, co  Vám jen to, co  Vám jen to, co  Vám jen to, co  Vám jen to, co  Vám jen to, co  Vám jen to, co  Vám jen to, co  Vám jen to, co  Vám jen to, co 

mamincemamincemamincemamincemamincemamincemamincemamincemamincemamincemamincemamincemamincemamincemamincemamincemamince nebo svým  nebo svým  nebo svým  nebo svým  nebo svým  nebo svým  nebo svým  nebo svým  nebo svým  nebo svým  nebo svým  nebo svým  nebo svým  nebo svým  nebo svým  nebo svým dětemdětemdětemdětemdětemdětem

Více 
výhod

Doplněk 
stravy.

nabídka

NEJ 
úžasnější 1+1

S KARTOU 
Více výhod

180,-
Cena za 2 ks 

FORMULÁŘ

NOVÝ

★GDPR★

s kartou Více výhod



SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

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. 
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 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 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) 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 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. V  rámci automatizovaného zpracování bude 
docházet i k profilování, spočívajícím v analytickém vyhodnocování zdravotních potřeb klienta a k vyhodnocování vzájemných interakcí užívaných léčiv. 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, na 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.
V případě, že má klient zájem na uplatnění svých práv ohledně zpracování osobních údajů, může se obrátit na pověřence osobních údajů na dpo@magistra.cz nebo písemně na adresu sídla 
Provozovatele či Společnosti.
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.

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

Razítko lékárny 

Lékárna

Adresa

Provozovatel

Sídlo

IČO

Akční nabídka a Magistra Karta Více výhod platí ve vybraných lékárnách sítě MAGISTRA
Bechyně, lékárna Libušina, Libušina 163, 380 120 513
Benešov u Prahy, lékárna Green Park, Karla Nového 2391, 606 081 439
Boskovice, lékárna Magistr Tom, Růžové náměstí 2128/5, 515 538 930
Brněnec, lékárna Brněnec, Brněnec 90, 461 523 172
Brno, lékárna Magistr Tom - Brno, Fryčajova 77/18, 545 210 707
Brno - Bosonohy, lékárna Typos, Pražská 78, 733 602 282
Černošice, lékárna U Bílého medvěda, Riegrova 240, 730 778 085
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
Husinec, Výdejna U sv. Ducha, Prokopovo nám. 1, 388 331 181
Jesenice, lékárna Cedr, Budějovická 59, 241 931 198
Jirkov, lékárna U Zlatého jelena, nám. Dr. E. Beneše 108, 474 659 937
Karlovy Vary, lékárna Salvus, Bezručova 1098/10, 353 221 808
Litovel, lékárna U Alberta, Vítězná 107, 585 341 202
Lysá nad Labem, lékárna Masarykova, Masarykova 2062
Milovice, lékárna v Italské, Italská 704, 325 511 399
Milovice, Milovická lékárna, V Konírnách 519, 325 533 786
Mníšek pod Brdy, lékárna U Matky Boží, Komenského 886, 318 592 258
Most, lékárna Arnika, Moskevská 508, 476 703 853
Most, lékárna Mofa, Višňová 1008/1, 478 618 542
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 NUNN (TESCO) Hrabová, 
Prodloužená 807, 591 141 934
Ostrava - Mariánské Hory, lékárna Salvia, Přemyslovců 496, 596 627 486
Ostrava - Poruba, lékárna Nika (hypermarket 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
Plzeň, lékárna Mateřídouška, Železničářská 353/45, 377 423 139
Praha 4 - Pankrác, lékárna Hvězdova, Hvězdova 1601/21, 603 471 242
Praha 9, lékárna Královka, Veltruská 558/29, 286 880 001
Příbram, lékárna Veronika, Žežická 597, 326 550 050
Tábor, lékárna Na Starém Městě, Klokotská 103, 381 251 968

Třeboň, lékárna U Růže, Klofáčova 395, 730 840 221
Týn nad Vltavou, lékárna Malostranská, Orlická 400, 385 722 668
Veselí nad Lužnicí, lékárna Salvia, Čs. armády 579, 381 581 082
Vrbno pod Pradědem, lékárna 111, Nádražní 202, 554 751 619

Lékárny

Více 
výhod

Doporučíme Vám jen to, co

mamince nebo svým dětem



Výhodné ceny pro všechny. Více 
výhod

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

DEHINEL PLUS FLAVOUR 
tablety pro psy  2 tablety

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

59,-
79,-

-25%
Spot-on přípravek, účinný proti blechám 
a klíšťatům, pro psy a kočky.

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

Fypryst roztok pro nakapání 
na kůži

V akci více druhů.

89,-
od

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.

Myslíme na Vaše miláčky

Fyto obojek: Používejte biocidní přípravky bezpečně.
Obsahuje geraniol. Před použitím

 si vždy přečtěte
údaje na obalu a připojené inform

ace o přípravku.
Péče o zuby a dásně: Pro zvířata. 

Veterinární přípravek.

399,-
FYTO OBOJEK 65 cm + Péče o zuby a dásně, 100 ml NAVÍC

PRO ZVÍŘATA

•  Repelentní obojek proti klíšťatům 
i blechám, vhodný pro psy i kočky.

•  Klíště odpudí anebo dehydratuje.

•  Neobsahuje insekticidy 
ani hormony.

AKCE:
Při zakoupení přípravku FYTO OBOJEK 
65 cm získáte Péče o zuby a dásně, 
100 ml za 0,01 Kč. Akce platí 
do 1. 7. 2018 nebo do vyprodání 
zásob.

+

KOMPLEXNÍ ÚLEVA OD 
ALERGICKÉ RÝMY

Již v 1 dávce denně.

Lék k aplikaci do nosu. Obsahuje flutikason propionát. 
Čtěte pečlivě příbalový leták.
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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 4. 6. - 1. 7. 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.

Vybavte se 
na cesty.

319,-

Kosm
etický přípravek.

Ladival pro děti OF 50 
sprej 200 ml

OCHRANA PŘED SLUNCEM PRO DĚTI

•  Trojnásobná ochrana před sluncem UVA 
+ UVB + IRA.

•  Pro citlivou 
pokožku dětí 
a batolat.

S KARTOU 
Více výhod

299,-

474,-

-37%

86,-

Lék k k vnějším
u užití. 

Obsahuje benzalkon chlorid. 
Čtěte pečlivě příbalový 

leták.

DETTOL 0,2% 
antiseptický sprej 
100 ml

ČIŠTĚNÍ RAN

•  K čištění čerstvých drobných ran 
a k likvidaci běžných bakterií, 
které infikují 
drobné rány.

•  V účinné formě 
ve spreji. 

•  Neštípe, 
nebarví, 
nezapáchá, 
bez jodu.

S KARTOU 
Více výhod

76,-

105,-

139,-

Doplněk stravy.

GS Betakaroten 
s měsíčkem 90+45 kapslí

OPALOVÁNÍ

•  Krásné opálení a zdravá pokožka.

•  Jedinečná kombinace beta-karotenu, 
měsíčku lékařského, biotinu a zinku.

•  Měsíček lékařský 
blahodárně působí 
na pokožku 
a napomáhá 
k jejímu zklidnění 
po opalování.

190,-

V akci také GS Betakaroten Forte s měsíčkem 
80+40 kapslí, za 239 Kč 179 Kč.

-27%

79,-

Lék k vnitřním
u užití. 

Obsahuje cetirizin. 
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Analergin 
30 tablet 

ALERGIE

•  Přípravek proti alergiím, ke zmírnění nosních 
a očních příznaků sezónní a celoroční 
alergické rýmy, ke zmírnění příznaků 
chronické kopřivky nejasného původu. 

99,-

-20%

129,-

Používejte biocidy bezpečným
 

způsobem
. Před použitím

 si vždy 
přečtěte označení a inform

ace 
o přípravku.

Repelent PREDATOR FORTE   
150 ml

REPELENT

•  Repelentní spray proti 
komárům 
a klíšťatům.

•  Aplikace na pokožku 
i oděv.

•  Zvýšený obsah účinných 
látek, doba účinnosti 
4–6 hodin.

•  Vhodné pro děti od 2 let.

•  100% dávkování ve svislé  
i vodorovné poloze.

162,-

-20%

V akci také
Repelent PREDATOR 
JUNIOR, 150 ml, 
za 214 Kč 179 Kč.

133,-

Kosm
etický přípravek.

Lactacyd Pharma
Antibakteriální 250 ml

INTIMNÍ PÉČE

•  Mírně kyselé pH 3,5, které pomáhá 
obnovovat rovnováhu intimních partií.

•  Neobsahuje mýdlo, 
ani alkohol.

•  Hypoalergenní.

•  Gynekologicky 
a dermatologicky 
testováno.

159,-

-16%

V akci různé druhy.

299,-

Tablety jsou doplněk stravy,
 gel je kosm

etický přípravek.

Varixinal
60 tablet

PÉČE O NOHY

•  Úleva při pocitech těžkých a unavených nohou. 

•  Tablety obsahují optimální kombinaci čtyř 
rostlinných extraktů (koňský kaštan, gotu 
kola, borůvky a listnatec bodlinatý), které 
mají příznivý účinek na žíly.

359,-

V akci také 
Varixinal gel, 75 ml, za 149 Kč 129 Kč.

-17%

239,-

Zdravotnický prostředek.

Canesbalance
vaginální gel 7×5 ml

INTIMNÍ PÉČE

•  Na bakteriální (vaginální) infekci vyzkoušejte 
novinku Canesbalance®.

•  Ulevuje od příznaků bakteriální infekce.

3 benefity:

–  Účinně zmírňuje 
nepříjemný výtok 
a zápach.

–  Potlačuje růst 
škodlivých bakterií.

–  Obnovuje přirozené 
vaginální prostředí.

280,-

L.CZ.MKT.CC.01.2018.1292

-15%

-28%

Zovirax Duo 50 m
g/g +

 10 m
g/g, 2 g krém

, je lék k vnějším
u použití. 

Panadol Extra, potahované tablety, 30 tablet, je lék k vnitřním
u užití. 

Orofar, 24 pastilek, je lék k rozpuštění v ústech. Otrivin M
enthol 

1 m
g/m

l, nosní sprej s dávkovačem
, roztok, 10 m

l, je lék k aplikaci 
do nosu. Obsahuje xylom

etazolin hydrochlorid. Fenistil, gel, 50 g 
a 30 g je lék k vnějším

u užití. Obsahuje dim
etinden m

aleát. 
Čtěte pečlivě příbalový leták.

NA CESTY

Zovirax Duo, krém 2 g, za 274 Kč 229 Kč
Panadol extra, 30 tablet, za 94 Kč 83 Kč,
Orofar, 24 pastilek, 164 Kč 125 Kč,
Otrivin Menthol 1 mg/g, 10 ml, za 124 Kč 105 Kč,
Fenistil, gel 50 g, za 264 Kč 218 Kč,

Fenistil, gel 30 g, za 179 Kč 149 Kč.

(1 kapsle 
= 1,03 Kč)

(1 kapsle = 1,49 Kč )

(1 tableta = 4,98 Kč)


