AKČNÍ NABÍDKA
20. 6.–14. 8. 2022

Lékárny

ZDARMA
Doplněk stravy.

Více akcí uvnitř

Cena
za 2 k s
S kartou Magistra

1+1 = 30 +
30

ta blet (1 ta

bleta = 0, 98

Kč).

59,-

B-komplex FORTE, 30 tablet

Ušetříte 59 Kč

Běžná cena 2 ks
VETERINÁRNÍ
nabídka
na str. 6

118 Kč

Komplex sedmi vitaminů skupiny B
ve vysokých dávkách.

Pohodové léto bez klíšťat a komárů.
185,-

Brufen® 400 mg

139,-

100 potahovaných tablet
•Ú
 leva od bolesti hlavy,
migrény, zubů i zad.
• Pomáhá při podvrtnutí
a natažení svalů.
• P ůsobí protizánětlivě.

S kartou Magistra

129,-

Voltaren Forte 20 mg/g
gel 100g

•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.

389,-

309,-80

Kč

Clotrimazol AL 200 mg
3 vaginální tablety
s aplikátorem

•K
 léčbě kvasinkových či plísňových
infekcí pochvy.
• Pro ženy a dívky od 12 let.

119,-

95,-24

Kč

-56

Kč

V akci také
Voltaren Rapid 25 mg, 20 tobolek, za 129 Kč
a Voltaren 140 mg, léčivá náplast, 5 ks, za 299 Kč.
Voltaren Forte 20 mg/g gel je lék k vnějšímu použití. Obsahuje
diclofenacum diethylaminum. Voltaren Rapid 25 mg měkké
tobolky je lék k vnitřnímu užití. Obsahuje diclofenacum kalicum.
Voltaren 140 mg léčivá náplast je lék k vnějšímu použití. Obsahuje
diclofenacum natricum. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

V akci také
Brufen 400 mg, 30 potahovaných tablet za 65 Kč.
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofen.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

Volně prodejný lék k vaginálnímu užití s obsahem clotrimazolu.
Pečlivě čtěte příbalový leták a poraďte se s lékařem nebo
lékárníkem.

Cosmos dětská

Cosmos do vody Cosmos na sport Cosmos voděodolná
16 kusů

20 kusů

20 kusů

Otrivin Menthol 1 mg/ml

•D
 ětská voděodolná náplast
Cosmos s veselými obrázky
k ochraně malých ran.
Šetrná ke kůži, prodyšná.
Antibakteriální provedení
v různých velikostech.

•N
 áplast Cosmos Do vody
vhodná k ochraně menších
ran i při sprchování či
koupání. Průsvitný materiál
umožňuje kontrolu nad
poraněním. Na prsty mix.

•V
 oděodolná náplast Cosmos
Na sport vyvinutá přímo pro
sportovce. Má polstrovaný
polštářek s tlumícím efektem
pro snížení bolesti. Jedna
velikost.

•N
 áplast Cosmos Voděodolná
ochrání drobné rány i ve
vyšší vlhkosti či při krátkém
působení vody. Díky
pružnosti neomezuje pohyb.
Dvě velikosti.

•N
 osní sprej, který pomáhá rychle uvolnit
ucpaný nos do 2 minut.
•P
 omáhá i při zánětu dutin.
•A
 plikace ráno a večer zajistí úlevu
až na 24 hodin.

20 kusů

55,-

55,-

55,-

44,-

44,-

44,-

-11

-11

-11

-11

Kč

Ve výhodné nabídce také další náplasti Cosmos, informujte se ve své lékárně.

Kč

139,-

99,-40

Kč

55,-

44,Kč

nosní sprej, roztok 10 ml

Kč

Zdravotnické prostředky. Čtěte pečlivě návod k použití.

V akci také
Otrivin 1 mg/ml,nosní
sprej roztok 10 ml,
za 95 Kč.
Otrivin Menthol 1 mg/ml
nosní sprej, roztok a Otrivin
1 mg/ml nosní sprej, roztok
obsahují xylometazolin.
Léky k podání do nosu.
Čtěte pečlivě příbalovou
informaci.

V

výhod

Získejte NEJúžasnější nabídky

s kartou Magistra.
339,-

BIOPRON® Forte
30 tobolek

•P
 robiotický komplex se Saccharomyces
boulardii, laktobacily a prebiotiky.
•T
 rojí doplnění střevní mikrobioty nejen
na cestách.

249,-90

Kč

209,-

Tasectan® Duo
12 tablet

•R
 ychle vyřeší akutní průjem a šetrně obnoví
funkci střev.
•P
 otlačuje doprovodné bolesti břicha a křeče.
•N
 a všechny druhy průjmu.
•F
 orma pro dospělé i děti.

159,-50

169,-

139,-

36 tablet

• Extrakt ze zázvoru v unikátní
koncentraci.
• Vhodný při cestovní nevolnosti,
rozbouřeném žaludku (např. na
dovolené), při těhotenské nevolnosti.
• Nezpůsobuje ospalost.

S kartou Magistra

129,-40

Kč

156,-

Smecta® 3 g
pomeranč a vanilka

129,-

10 sáčků

-27

Kč

Smecta® je lék k vnitřnímu
užití. Obsahuje diosmektit.
Pečlivě čtěte příbalovou
informaci. Při průjmu u dětí
do 3 let vždy vyhledejte
lékaře. SCA-CZ-000210

Zdravotnický prostředek.
Čtěte pečlivě návod k použití.

Antimetil

Více

výhod

•K
 léčbě akutního
průjmu u dospělých
a dětí od 2 let současně
s podáním perorálního
rehydratačního roztoku.

Kč

V akci také
Tasectan® Duo
Kids, 12 sáčků,
za 159 Kč.
Doplněk stravy.
(1 tobolka = 8,30 Kč)

Lékárny

2v1proti PRŮJMU

Síla účinku diosmektitu obohacena o správnou dávku elektrolytů

CALMiten®

169,-

149,-20

Kč

Čtěte pečlivě návod k použití.

Více

NOVINKA

Rehydratuje
Snižuje produkci stolice
Odstraňuje původce onemocnění
Vhodný pro dospělé i děti od 2 let

Doplněk stravy. (1 tableta = 3,58 Kč)

HERBADENT
bylinná ústní voda FORTE
400 ml

•N
 ová verze oblíbené
bylinné ústní vody
Original.
NOVINKA
•O
 bsahuje vyšší
koncentraci extraktu
ze 7 bylin v kombinaci
s fluoridy.
•D
 íky tomu působí
antisepticky a preventivně
proti vzniku zubního kazu.
•S
 věží bylinná chuť.

219,-

169,-50

Kč

V akci také
HERBADENT bylinná ústní voda,
400 ml, za 159 Kč.

625,-

ošetření kožních výrůstků
• EndWarts® FREEZE: zmrazení
bradavic.
• EndWarts® ORIGINAL a PEN:
vysoušení bradavic kyselinou
mravenčí.
• EndWarts® Extra: odstranění
měkkých fibromů.
V akci také
EndWarts® Original, za 249 Kč.
EndWarts® PEN, za 349 Kč.
EndWarts® EXTRA, za 579 Kč.
EndWarts® ORIGINAL,
EndWarts® PEN, EndWarts®
FREEZE a EndWarts EXTRA jsou
zdravotnické prostředky. Před
jejich použitím si pečlivě pročtěte
návod k použití. Číslo notifikované
osoby: 0546 (Original, Pen), 0459
(Freeze, Extra).

ušní sprej 30 ml

• 1 00% přírodní olivový olej
s mátovou silicí pro
pravidelnou ušní hygienu.
• P řirozeným způsobem
rozpouští a odstraňuje
přebytečný ušní maz.
• B ezpečná náhrada ušních
tyčinek.
• Vhodné pro dospělé a děti
od 3 měsíců.
• Vhodné také pro osoby
používající naslouchadla
a preventivně pro plavce
a osoby věnující se vodním
sportům.

139,-

99,-40

Kč

499,-

S kartou Magistra

489,-136

Kč

AKUTOL
Sprej na popáleniny
sprej 50 ml

•O
 šetřuje povrchové
popáleniny I. i. II. stupně
a pokožky po
nadměrném opalování
•O
 chranný plastický film
urychluje proces hojení,
ochlazuje a zklidňuje.

Hyal-Drop multi
oční kapky
10 ml

•Ú
 činná pomoc
pro podrážněné
a unavené oči.
•P
 oužitelnost 6 měsíců
po otevření.
•B
 ez konzervantů,
vhodný i pro velmi
citlivé oči.

199,S kartou Magistra

189,-50

Kč

Zdravotnický prostředek.
Čtěte pečlivě návod k použití.
ČNO 0483.

140,-

109,-31

Kč

Paranit Repelent
Strong Dry Protect
125 ml

•N
 emastný a rychle
schnoucí repelent proti
hmyzu pro silnou ochranu.
•7
 hodinová ochrana před
komáry a 3 hodinová
ochrana před klíšťaty.
• Vhodný pro děti od 3 let.

V akci také
Paranit Repelent
Maximum, 75 ml,
za 159 Kč.

Zdravotnický prostředek třídy II. a.

239,-

V akci také
Artelac
TripleAction, oční
kapky, 10 ml,
za 249 Kč.

Zdravotnický
prostředek.
Čtěte pečlivě
návod k použití.

Nedoporučujeme polykat.
Není vhodná pro děti do tří let.
Kosmetické přípravky.

EndWarts®

AUDIXOL OLIVA

Zdravotnický prostředek

Používejte biocidy bezpečným
způsobem. Před použitím
si vždy přečtěte označení
a informace o přípravku.

199,-

159,-40

Kč

Tipy do lékárničky

na prázdninové cesty.
180,-

Candibene 200 mg

119,-

3 tablety s aplikátorem
•A
 ntimykotikum na léčbu
vaginálních mykóz.
V akci také
Candibene 100 mg, vaginální
tablety, 6 tablet, za 119 Kč.

S kartou Magistra

109,-

Lékárny
269,-

Lomexin® 600 mg

1 měkká vaginální tobolka
•L
 ék se používá k léčbě kvasinkového
zánětu pochvy a zevních rodidel (vaginální
kandidózy) u dospívajících dívek od 16 let
a dospělých žen.

219,-50

Kč

Prostenal Control
90 tablet

•3
 aktivní látky
pro zdravou
prostatu, normální
proud moči
a méně časté
močení.

569,-

-140

Kč

Kč

Volně prodejný lék k vaginálnímu podání (do pochvy). Obsahuje
fentikonazol nitrát. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci
a poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

288,-

Utipro® plus
15 kapslí

•U
 tipro plus působí na opakující se záněty
močových cest.
• Působí jak ve střevě, tak v močovém měchýři.
•M
 ůže být užíváno s antibiotiky.
•B
 ez věkového omezení.

229,-

60+60
tablet

Premium Diosmin
Micronized FORTE

Kč

s kartou Magistra

Magnesium
B-komplex Rapid
20 šumivých tablet
• 1 00% denní dávka hořčíku
a vitaminů B1, B 6, B12
•P
 lně rozpustná tableta.
• Vysoce vstřebatelný
citrát hořečnatý.
•S
 lazeno stévií, bez
umělých sladidel.

Ce n a
za 2 ks

85,-20

Kč

•L
 éčí příčinu bolesti v krku.
•N
 ičí široké spektrum bakterií i viry.
•L
 okální léčba infekcí v dutině ústní
a horních
cest
dýchacích.
• Mátová
příchuť.

259,Ušetříte 259 Kč

Běžná cena 2 ks 518

Magnetrans® 375 mg
50 tyčinek granulátu

• 1 tyčinka zajistí optimální pokrytí denní
potřeby hořčíku, který přispívá ke
správnému fungování svalů a nervů
a snížení míry únavy a vyčerpání.

Kč
199,-

sprej 50 ml

•S
 prej na odřeniny,
popáleniny a další
druhy ran.
• Chrání před infekcí.
• Pomáhá hojit rány.
• Nepálí a neštípe.

159,-

o 37 % účinnější*

-40

Kč

PARACETAMOL

109,-

89,-20

Kč

*Obsahuje kofein pro posílení účinku
paracetamolu proti mírné až středně silné
bolesti o 37 %

Doplněk stravy. (1 tyčinka = 3,18 Kč)

Doplněk stravy.

205,-

185,S kartou Magistra

179,-26

Kč

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

•J
 ediný krém
na léčbu oparů
s dvojím složením:
zabraňuje množení
viru a pomáhá léčit
zánět.
•P
 omáhá zastavit
vznik puchýřků.
•Z
 kracuje dobu
hojení.

339,-

259,-80

Kč

V akci také: Panadol Extra Rapide 500 mg/ 65 mg, 12 šumivých tablet, za cenu 89 Kč.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. O správném použití léčivých přípravků se
poraďte s lékařem nebo lékárníkem. Panadol Extra Novum 500 mg/65 mg
potahované tablety a Panadol Extra Rapide 500 mg/65 mg šumivé tablety jsou
léky k vnitřnímu užití.
PM-CZ-PAN-21-00027

FAST SLEEP SPRAY
24 ml

•Ú
 stní sprej s melatoninem
pro klidný spánek.
•S
 nadná aplikace
a rychlý nástup
účinku ve srovnáni
s běžnou tabletou.
•S
 prej obsahuje
30-60 dávek.

V akci také
Zovirax 50 mg/g,
krém 2 g, za 219 Kč.

Zdravotnický prostředek.
Čtěte pečlivě návod k použití.

Kč

Panadol Extra Novum 500 mg/65 mg
24 tablet

KOFEIN

V akci také
Magnesium B-komplex
Immune, 20 šumivých
tablet, za 89 Kč.

ALFASILVER

-34

Čtěte pečlivě příbalovou informaci a ohledně užívání se poraďte
s vaším lékařem nebo lékárníkem. Septofort je volně prodejný
léčivý přípravek k rozpuštění v ústech. Obsahuje chlorhexidin.

(1 šumivá tableta = 4,25 Kč)

(1 šumivá tableta = 4,45 Kč)

115,-

S kartou Magistra

Doplněk stravy.
(1 tableta = 2,16 Kč)

105,-

149,-

2 mg, 24 pastilek

60 tablet

• Vysoká dávka
mikronizované
purifikované směsi
diosminu 500 mg
a hesperidinu 50 mg.
• Aescin pro
správnou činnost
cévního systému
dolních končetin.

Doplněk stravy.
Obsahuje extrakty
ze saw palmetto,
které přispívá
k udržení zdravé
prostaty, a kopřivy
dvoudomé pro
podporu správné
funkce močového
ústrojí.
(1 tableta = 6,32 Kč)

Septofort

-59

Zdravotnický
prostředek.
Čtěte pečlivě
návod k použití.

599,S kartou Magistra

-71

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.
Candibene, vaginální tablety je léčivý přípravek na vaginální
použití. Obsahuje účinnou látku klotrimazol.

709,-

Zovirax Duo 50 mg/g+10 mg/g krém a Zovirax 50 mg/g krém
jsou léky k vnějšímu použití. Zovirax Duo 50 mg/g+10 mg/g
obsahuje aciclovirum a hydrocortisonum. Zovirax 50 mg/g krém
obsahuje aciclovirum. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Doplněk stravy.
(1 ml = 7,88 Kč)

229,-

199,S kartou Magistra

189,-40

Kč

výhod

Nakupujte z pohodlí domova, vyzvedněte zdarma

ve Vaší lékárně. E-shop magistra.cz
353,-

Cannaderm Capillus
seborea šampon

289,-

150 ml

kožní roztok 60 ml

Kč

V akci také
Cannaderm Capillus
šampon proti lupům
NEW, 150 ml, za 259 Kč
a Cannaderm Capillus
šampon s kofeinem NEW,
150 ml, za 259 Kč.

150 ml

•P
 ěna s ledovým
efektem přináší úlevu
sluncem podrážděné
pokožce díky obsahu
10 % D-panthenolu.
•Ú
 činně zklidňuje
a napomáhá
regeneraci a hydrataci
pokožky.
•S
 vysokým obsahem
D-panthenolu.

205,-

100 ml

CHRÁNÍ VLASY PŘED SLUNCEM.
•P
 ůsobí proti negativním vlivům UV záření.
•C
 hrání pokožku před poškozením DNA.
•C
 hrání barvu vlasů.
•P
 ředchází šedivění
vlasů.

S kartou Magistra

179,-26

Kč

V akci také
Revalid Anti-Aging
Shampoo, 200 ml,
za 299 Kč.

Kosmetický přípravek.

Kosmetický přípravek.

Epsomská sůl NATURAL
1000 g

•R
 elaxační vodní lázeň pomáhá při otocích,
bolestech svalů, zlepšuje
spánek, neutralizuje zápach
nohou, lístky levandule
napomáhají relaxaci, má očistné
účinky na
celé tělo.
• Síran
hořečnatý
obsahuje ve
své struktuře
hořčík, síru
a kyslík.

Kosmetický přípravek.

159,-

Chytré antiseptikum
pro celou rodinu.
•P
 rvní pomoc při ošetření a hojení
ran (oděrky, škrábance, řezné
rány, popáleniny, atd.).
•B
 ezbarvé, bezbolestné a hojivé
antiseptikum pro všechny věkové
kategorie včetně novorozenců.

649,-

549,-100

Kč

100 tablet

199,-63

Kč

249,-

199,-50

•V
 hodný také pro
těhotné a kojící ženy,
zejména pro podporu
elasticity a pevnosti
vlasů po porodu.
Dávkování:
1 tableta 3krát denně.

Kč

V akci také
Perfect Hair Gold
Methoin, 500 mg
+ Biotin 100 ug,
90 tablet, za 229 Kč
(1 tableta = 2,54 Kč)
a Perfect Hair
Kofeinový šampon,
550 ml, za 159 Kč.
Doplněk stravy.
(1 tableta = 1,99 Kč)

549,-

499,-

č. 1 na trhu micelárních vod*

-50

S kartou Magistra

Perfect Hair
New-Methionin, 500 mg

Bioderma Sébium H2O, Sensibio H2O a Hydrabio H20
Micelární odličovací vody 500 ml + 500 ml

109,-

219,-

kožní sprej, 50 ml

Čtěte pozorně příbalovou informaci a poraďte
V akci také
se s lékařem nebo lékárníkem. Octenisept®
Octenisept® hojivý
sprej je lék k vnějšímu použití. Octenisept®
hojivý gel je zdravotnický prostředek.
gel 20 ml za 219 Kč.

Revalid® Anti-Aging Fluid

189,-

262,-

Octenisept®

Octenisept® gel
•G
 elové krytí pro bezproblémové
hojení ran.
•H
 ojivý gel bez barvy vhodný
při popáleninách (i od slunce),
odřeninách, řezných ranách,
puchýřích, atd.

Léčivý přípravek.
Před použitím čtěte
pozorně příbalovou informaci.

V akci také více
druhů, informujte se
ve své lékárně.

V akci také
Epsomská sůl
LEVANDULE, 1000 g,
za 109 Kč.

Běžná cena 589 Kč/ks.

V akci také
BELOBAZA
krém 400 g
za 259 Kč.

Kosmetický přípravek.

Panthenol Omega
Chladivá pěna
ve spreji 10%

cena při koupi 2 ks

•B
 elohair obsahuje
účinnou látku
minoxidil
a je určený k léčbě
hormonálně
podmíněného
vypadávání vlasů,
tzv. alopecie
u mužů.

-64

•S
 TOP seborei, lupénce
a atopii ve vlasech.
• Při svědění, začervenání
a šupení vlasové
pokožky.
•S
 konopným extraktem
a solí z Mrtvého moře.

399 Kč/ks

Belohair 50 mg/ml

S kartou Magistra

449,-

Kč

-100

Kč

Cena
za dvojbalení

V akci také: Bioderma Sébium H2O,
Sensibio H2O a Hydrabio,
250 ml + 250 ml, za 389 Kč.
Platí v lékárnách Magistra a na e-shopu magistra.cz
Akce platí do 14. 8. 2022 nebo do vyprodání zásob.

– 150 Kč

*Zdroj: IMS sell out dataview BIODERMACZPTR
CR PTR (sell-out value) MAT 04/2022.

48
Hydratace
po dobu

na opalovací přípravky
Avène nad 390 Kč

sluneční filtr*,
chránící nejen před
UVB a UVA, ale i před
MODRÝM SVĚTLEM

H

*

Kosmetické přípravky.

Více

SLEVA

− 150 Kč
na jakýkoliv přípravek
z řady Hydrance

Předchází vzniku
hyperpigmentací a vrásek

Okamžitá hydratace, detoxiﬁkace
e
vstřebá se již po 3 vteřinách**

Svěží textura
a
Vše v jednom: denní, noční, oční
n
ní

Vyrobeno ve Francii

Vyrobeno ve Francii
c
cii

Eau Thermale Avène
zdravá pleť, zdravé sebevědomí.

*1. filtr Pierre Fabre.
**Smyslový profil, jednorázová aplikace, 15 vyškolených osob.
Akce platí od 1. 7 do 31. 8. 2022 nelze kombinovat s jinými slevami.

Eau Thermale Avène
zdravá pleť, zdravé sebevědomí.

Platí od 1. 7. do 31. 8. 2022. Akci nelze kombinovat s jinými slevami.
*Hodnocení indexu hydratace. 2 aplikace denně po dobu 7 dní. 20 osob.

Nabídka nejen

pro maminky a děti.
250,-

Vibovit Déčko
Vitamin D3 500 IU
sprej 10 ml

Pro podporu zdravé imunity dětí.
•V
 itamín D přispívá
ke správnému fungování
imunitního systému.
•R
 ychlá a vysoká
vstřebatelnost vitamínu
D3 ve spreji.
•D
 ostupné také pro dospělé
jako Vitamin D3 Teva 1000 IU.

219,S kartou Magistra

209,-41

Kč

Lékárny

Nic není blíže mateřskému mléku
HiPP 2 BIO COMBIOTIK®
5 × 500 g
•J
 ediné
s kyselinou
listovou
v naštěpené
formě.

1669,-

1379,-

1339,-

HiPP 3, 4 JUNIOR
COMBIOTIK®
4 × 500 g

1199,-

S kartou Magistra

1099,-

•J
 ediné s kyselinou
listovou v naštěpené
formě.

-290

-240

Kč

Kč

V akci také
Vitamín D3 Teva 1000 IU,
sprej 10 ml, za 219 Kč.
(1 ml = 21,90 Kč)

Důležité upozornění: Kojení je nejlepší. Výživu konzultujte s lékařem, další info na obalech a combiotik.cz. Dbejte na zdravý způsob výživy
dítěte. Potravina pro zvláštní výživu. Metafolin® je registrovaná ochranná známka společnosti Merck KGaA, Darmstadt, Německo. HiPP je jediné
pokračovací mléko s bioaktivním folátem Metafolin®. (100g = Kč) Akce se nevztahuje na počáteční a speciální kojenecká mléka.

Doplněk stravy. Neslouží jako
náhrada pestré a vyvážené
stravy. (1 ml = 20,90 Kč)

CAMILIA® perorální roztok
30 jednodávkových obalů
•Z
 mírní potíže při růstu zoubků.
•P
 ůsobí na více příznaků.
•S
 nadno použitelné jednorázové obaly.
•H
 omeopatie vhodná
pro kojence a batolata.

499,-

399,-100

Kč

V akci také
CAMILIA® perorální roztok,
10 jednodávkových obalů,
za 179 Kč.

399,-

S kartou Magistra

379,-110

Kč

399,-

800g

•B
 atolecí
mléčná výživa
pro malé děti
s probiotickými
bakteriemi
L. reuteri.
• Pro děti od
ukončeného
24. měsíce.

S kartou Magistra

379,-110

Kč

Pro nohy lehké
jako pírko!

Kosmetický přípravek. Balení 125 ml.

Kč

209,-

149,-60

Kč

Rychlá úleva při pocitu
těžkých nohou, oteklých lýtek
a kotníků s chladivým efektem.
Vhodný pro osoby:
•
•
•
•

S dědičnou dispozicí výskytu křečových žil a zánětu žil.
V sedavém zaměstnání nebo naopak dlouho stojící.
S nadváhou, kdy dochází k většímu zatěžování
žilního systému.
Pro těhotné a kojící s křečovými žilami
DI
nebo otoky dolních končetin.
VÝ E
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Znovuobjevte svojí
lehkost a krásu 149,-

+

Vysoký podíl

ESCINU

01.06.2022 15:36:30
Přispívá k tonizaci organismu a příznivě
ovlivňuje tělesnou hmotnost.

199,-

Pro odstranění přebytečné vody z těla
• Podpora normální činnosti močových cest
• Při pocitu těžkých nohou
• Podpora detoxikace

-50

Kč

Kopřiva dvoudomá působí přiznivě na vylučování vody z organismu a podporuje normální činnost ledvin. Přispívá k normální činnosti cévní soustavy a ke snížení pocitu těžkých nohou. Bříza bělokorá
a pampeliška podporují detoxikaci a normální funkci močových cest. Spirulina je běžnou součástí odtučňovacích diet a přispívá k udržení svalové hmoty během hubnutí. Podporuje tonizaci organismu,
vitalitu, dodání energie a pomáhá při únavě. Zinek přispívá k normálnímu metabolismu sacharidů a normální syntéze mastných kyselin a bílkovin. Obsahuje 80 mg klikvy velkoplodé, tzv. kanadské brusinky.

Doplněk stravy. 30 kapslí (1 kapsle = 4,97 Kč)

-10

KT

279,-

FE

289,-

CHLA

Lék k vnitřnímu užití,
obsahuje mikronizované
flavonoidy (diosmin
a hesperidin). Pozorně
si přečtěte příbalovou
informaci.

•P
 rémiová
kojenecká výživa
s prebiotickými
oligosacharidy
2’FL a probiotiky
L. reuteri po
vzoru mateřského
mléka.
• Pro děti od
ukončeného
6. měsíce.

489,-

BEBA COMFORT 5

Kojení je pro děti nejlepší. Výživu konzultujte s lékařem. Potravina pro zvláštní výživu.

60 potahovaných tablet
•Ú
 leva od těžkých
nohou, otoků
a bolesti.
• Nejpoužívanější
léčba žil (diosmin,
hesperidin)
nyní i jako volně
prodejný lék.

800g

489,-

NOVINKA

Camilia® je homeopatický
léčivý přípravek užívaný
tradičně v homeopatii ke
zmírnění potíží spojených
s růstem zubů u kojenců
a batolat. Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Devenal 500 mg

BEBA COMFORT 2, 3, 4 HM-O

Akce pro domácí mazlíčky.
od

Fypryst®

roztok pro nakapání na kůži
•S
 pot-on přípravek
pro psy a kočky,
účinný proti blechám
a klíšťatům.

Dehinel® Plus flavour
tablety pro psy

89,-

2 tablety

•O
 dčervovací tablety pro psy.
•Ú
 činné proti hlísticím a tasemnicím.
• 1 tableta na 10 kg.

-20

Kč

273,-

245,-28

Kč

Advantix roztok
pro nakapání na
kůži - spot-on
pro psy 4 – 10 kg
1 x 1 ml

323,-

289,-34

Kč

•O
 dpuzuje a hubí klíšťata
•O
 dpuzuje komáry, flebotomy
a bodavé mouchy
•P
 ůsobí i proti blechám a jejich
vývojovým stádiím a proti všenkám
•J
 e bezpečný pro březí a kojící feny
a pro štěňata od 8 týdnů věku nebo
nad 1,5 kg ž.hm.
•N
 epoužívat pro kočky!
Veterinární léčivý přípravek.
Před použitím si pečlivě
přečtěte příbalovou informaci.

179,-

Repelent PREDATOR
FORTE spray

145,-

150 ml

-34

• Obsah účinné látky: DEET 249 g/kg
(24,9 %).
•R
 epelentní spray proti komárům
a klíšťatům.
•A
 plikace na pokožku i oděv.
•Z
 výšený obsah účinných látek,
doba účinnosti 4–6 hodin.
•V
 hodné pro děti od 2 let.
• 1 00% dávkování ve svislé
i vodorovné poloze.

Kč

V akci také
Repelent Predator Junior
spray, 150 ml, za 169 Kč.

V akci také
Dehinel® Plus XL tablety pro psy, 2 tablety, za 169 Kč
a Dehinel® 230 mg/20 mg potahované tablety pro kočky,
2 tablety, za 75 Kč.

Pouze pro zvířata. Vyhrazené veterinární léčivé přípravky.
Obsahují fipronil. Čtěte pečlivě příbalový leták.

1 x 2,5 ml

59,-

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

V akci více druhů,
informujte se
ve své lékárně.

Advantix roztok
pro nakapání na
kůži - spot-on
pro psy 10 – 25 kg

79,-

V nabídce Advantix roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy do 4 kg,
od 4 kg do 10 kg, od 10 kg do 25 kg, od 25 kg do 40 kg, od 40 kg do 60 kg za zvýhodněné ceny.

Advantix, Elanco logo-šikmý pruh jsou obchodní značky ve vlastnictví společnosti Elanco nebo jejích obchodních poboček.
Logo Bayer a Bayer kříž jsou obchodní značky ve vlastnictví společnosti Bayer. ©2022 Elanco PM-CZ-21-0020

Používejte biocidy bezpečným
způsobem. Před použitím
si vždy přečtěte označení
a informace o přípravku.

KlíštěStop
Přírodní odpuzovač hmyzu
100 ml

• 1 00% přírodní přípravek
s vysokým obsahem
rostlinných silic
s odpuzujícími účinky
na létající a lezoucí
hmyz.

265,-

219,-

S kartou Magistra

209,-56

Kč

V akci také
KomárStop,
přírodní odpuzovač
hmyzu, 100 ml,
za 219 Kč.
Před použitím si vždy
přečtěte označení
a infomrace o přípravku.

Kompletní seznam více než 230 Magistra lékáren a jejich akční nabídky naleznete na www.magistra.cz

Tato akční nabídka platí ve vybraných lékárnách sítě Magistra:
Boskovice, lékárna Magistr Tom, Růžové náměstí 2128/5, 515 538 930; Božice, lékárna Na hřišti, Božice 384, 515 257 609; Brněnec, lékárna Brněnec, Brněnec 90, 461 523 172;
Brno, lékárna Masarova, Masarova 240/7, 544 214 134; Brno, lékárna Plus, Nám. SNP 32, 545 219 756; Brno, lékárna Bellis, Lazaretní 7, 545 219 956; Brno, lékárna Magistr Tom Brno, Fryčajova 77/18, 545 210 707; Brno, lékárna ALTHAEA rosea s.r.o., Jihomoravské nám. 1, 545 217 389; Brno, lékárna Cistronica, Hálkova 2, 515 549 587; Brno, lékárna Typos,
Štefánikova 836/1, 733 640 135; Brno, lékárna Šumavská tower, Šumavská 34, 530 515 976; Brno, lékárna Juliánov, Krásného 3866/20, 720 940 182; Brno, lékárna Na Běhounské,
Běhounská 677/15, 702 149 926; Brno, lékárna Na Cejlu, Cejl 5, 545 216 042; Brno - Modřice, lékárna Modřice, Nádražní 663, 547 216 850; Brno-Chrlice, OOVL Chrlice,
U Zbrojnice 832/3, 733 733 843; Brno-Židenice, lékárna Gajdošova, Gajdošova 2537/54, 548 534 847; Černá Hora, lékárna Černá Hora, Budovatelská 323, 516 437 203;
Česká Skalice, Nová lékárna, Legionářská 33, 491 453 750; Česká Třebová, lékárna Mellisa s.r.o., Litomyšlská 322, 465 511 097; Dobřenice, lékárna Dobřenice, Dobřenice 63,
608 435 743; Dolní Dobrouč, OOVL - L U Kosmy a Damiána, Dolní Dobrouč 391, 465 543 808; Dvůr Králové nad Labem, Stará lékárna, Náměstí Odboje 294, 499 622 706; Frýdek
Místek, lékárna ALBA - VITAL, Revoluční 531, 724 270 511; Frýdlant nad Ostravicí, lékárna Frýdlant, Hlavní 79, 558 431 631; Hanušovice, lékárna U Školy, Hlavní 143, 583 231 223;
Havířov, Lékárna u Elišky, Dlouhá třída 873/18b, 730 892 104; Havířov - Šumbark, lékárna Šumbark, Kochova 815/1, 599 509 656; Havlíčkův Brod, lékárna U Karla,
Kozí 206, 569 420 206; 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; Hrušovany nad Jevišovkou, Nová lékárna, Zahradní 51, 515 223 849; Hustopeče, lékárna Na Náměstí, Na Náměstí 29, 519 411 360; Hustopeče, lékárna
U Svatého Tadeáše, Brněnská 27a, 519 411 294; Chlumec nad Cidlinou, lékárna U Nádraží, Nádražní 783, 495 487 220; Choceň, lékárna Choceň, Pardubická 2020,
606 081 439; Jaroměřice nad Rokytnou, lékárna U Zámku, Náměstí míru 22, 702 143 175; Jaroslavice, OOVL Jaroslavice - Lékárna U Svaté Alžběty, Hrádecká 99,
721 468 812; Jeseník, lékárna Jesenia, Fučíkova 1238/16, 584 412 030; Jevíčko, lékárna U bílého anděla, Palackého nám. 14, 461 325 600; Jevišovice, OOVL Jevišovice, Jevišovice 346,
601 341 716; Jičín, lékárna Trio, Husova 58, 493 533 199; Jihlava, lékárna Tilia, Benešova 26, 567 310 956; Karviná 4 - Ráj, lékárna 6 LEMAK s.r.o., Borovského 836,
596 341 609; Kralice nad Oslavou, OOVL Lékárna Aura, V Zahradách 319, 561 116 453; Kroměříž, lékárna U Komenského, Komenského nám. 14/372,
573 331 533; Lanškroun, lékárna Energia, nám. J. M. Marků 57/I, 465 321 121; Lanškroun, lékárna Regena, Svatopluka Čecha 44, 465 320 202;
Lelekovice, lékárna Lelekovice, Hlavní 21, 546 211 021; Letohrad, lékárna U Kosmy a Damiána, Na Kopečku 145, 465 622 088; Letohrad, lékárna U Svaté Theodoty, Václavské
náměstí 76, 725 513 042; Letovice, lékárna Mgr. Lenka Štarhová, Masarykovo náměstí 206/25, 516 474 334; Lipůvka, lékárna Alba, Lipůvka 368, 516 431 828; Litomyšl, lékárna
Sanatio, Bratří Šťastných 645, 461 311 909; Litovel, lékárna U Alberta, Vítězná 107, 585 341 202; Lomnice u Tišnova, lékárna V Lomnici, nám. Palackého 31, 549 216 379; Lubná,
OOVL-L Nová lékárna , Lubná 327, 461 745 303; Mohelno, OOVL Lékárna SALVIA, Mohelno 407, 568 642 167; Náchod, lékárna U Stříbrného orla, nám. T. G. M. 45, 491 426 295;
Náměšť nad Oslavou, lékárna SALVIA, Masarykovo náměstí 59, 568 620 064; Napajedla, lékárna Pod Zámkem s.r.o., Masarykovo nám. 229, 577 942 659; 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 - Petřkovice, lékárna Petřkovice, Hlučínská 254/17, 596 133 294; Ostrava - Třebovice, lékárna V Mešníku,
V Mešníku 5088, 596 965 675; Ostrava 1, lékárna U Zlatého raka, Hornopolní 28, 596 618 494; Ostroměř, OOVL Ostroměř, 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; Pardubice, lékárna Na Drážce, Na Drážce 1809, 702 015 808; Polička, Nová
lékárna 1, Komenského 11, 461 725 144; Polička, Nová lékárna 2, Eimova 294, 461 619 366; Prostějov, lékárna U sv. Petra, Petrské nám. 5, 725 141 613; Přerov,
lékárna Zlatý zubr, Trávníky 322/29, 581 209 920; Rosice u Brna, lékárna Green Pharmacy, Palackého nám. 22, 546 411 002; Říčany u Brna, lékárna
Panský dům, náměstí Osvobození 333, 546 428 000; Sezemice, LÉKÁRNA ROSA CANINA, Mezi Mosty 35, 466 931 651; Sobotka, lékárna U Strážného
anděla, Jičínská 213, 493 571 516; Sokolnice, OOVL - lékárna SOKOLNICE, Komenského 10, 513 036 150; Stěžery, lékárna Stěžery, Lipová 380,
608 980 281; Svitavy, Nová lékárna, Náměstí Míru 63, 461 541 076; Svoboda nad Úpou, lékárna U Černého orla, 5. května 424, 725 466 482;
Šebetov, OOVL - Lékárna U Bílého anděla, Šebetov 117, 516 412 431; Trutnov, lékárna Na Struze, Komenského 821, 499 819 160; Třebíč, lékárna
BELLIS Třebíč, Jihlavská brána 10, 730 840 222; Třešť, lékárna Salix - Poliklinika Třešť, Palackého 1334, 567 214 642; Uherské Hradiště, lékárna
Štěpnice, Štěpnická 1156, 572 564 365; Velká Bíteš, lékárna Aura, Tyršova 603, 566 531 707; Vrbno pod Pradědem, Lékárna 111, Nádražní 202,
554 751 619; Zbraslav u Brna, lékárna Zbraslav, Komenského 105, 519 324 317; Zlín, lékárna Slunce v Lékařském domě, Potoky 5145, 577 012 707;
Zlín, lékárna Economy, Tř. T. Bati 398, 577 102 050; Zlín, lékárna Revmavita, Štefánikova 477, 607 087 673; Znojmo, lékárna U Svaté Alžběty,
Vídeňská 1, 515 224 562; Žacléř, Rýchorská lékárna, Komenského 68, 499 876 139

Více než
230×
v ČR

Najděte si svou lékárnu na www.magistra.cz

Řekněte nám, co Vás bolí.

Poradíme Vám.
Ibalgin® Rapidcaps 400 mg
30 měkkých tobolek

•Ú
 činné analgetikum s protizánětlivým
účinkem.
•S
 nadno rozpustné růžové měkké tobolky
s tekutou účinnou látkou.
•P
 ři bolesti hlavy a migréně, bolesti zubů,
zad, svalů a menstruační bolesti.
•P
 ro dospělé a dospívající
od 12 let (od 40 kg
tělesné hmotnosti).

136,-

109,-27

• Olfen Neo Forte ulevuje od intenzivní,
náhle vzniklé bolesti zad, svalů a kloubů.

Kč

7 ks léčivých náplastí
•L
 éčí bolest, zánět a otok kloubů, svalů
a šlach u méně závažných bolestivých
stavů způsobených zraněním (podvrtnutí,
natažení, zhmoždění).

329,S kartou Magistra

319,-

NUROFEN® Rapid 400 mg
30 měkkých tobolek

•R
 ychlá a učinná úleva od horečky
a bolesti, včetně bolesti hlavy, zad,
zubů, či při menstruaci.

159,-

119,-40

Kč

-80

Kč

V akci také
Olfen gel, 100 g,
za 159 Kč.

Ibalgin® Rapidcaps
400 mg měkké tobolky
je volně prodejný
lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje ibuprofenum.
Pozorně čtěte
příbalovou informaci
a poraďte se s lékařem
nebo lékárníkem.

Flalgo® 140 mg
léčivá náplast

399,-

Olfen Neo Forte
20 mg/g gel
150 g

Lékárny

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.
Olfen Neo Forte je léčivý přípravek k zevnímu použití. Obsahuje
účinnou látku diclofenacum diethylaminum. Olfen, gel je
léčivý přípravek k zevnímu použití, obsahuje účinnú látku
diclofenacum natricum.

425,-

349,-

Ortopedic® HOT&COLD
hřejivý/chladivý gelový
polštářek
13 x 29 cm

-76

Kč

139,-

99,-40

Kč

• H řejivý/chladivý
gelový polštářek
pro úlevu od bolesti
teplem či chladem.
• K opakovanému
použití. Navíc
s praktickým obalem
pro bezpečné použití.

V akci také
NUROFEN Rapid 400 mg, 20 měkkých tobolek, za 109 Kč.
Léky k vnitřnímu užití. Obsahují ibuprofen.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

GS Condro Diamant
PROFI PACK
100 tablet + 50 kapslí

•M
 imořádná síla a účinnost
GS Condro® DIAMANT.
•N
 AVÍC kolagenová kúra GS Fit & Beauty
Collagen na 50 dní.
•G
 lukosamin sulfát, aescin a vitamin C,
který přispívá
k tvorbě kolagenní
sítě kloubních
chrupavek.

798,-

649,-149

Kč

V akci také
GS Condro
DIAMANT,
120 tablet,
za 599 Kč.
(1 tableta = 4,99 Kč)

Čtěte pečlivě příbalový leták. Flalgo® 140 mg, léčivá náplast,
je léčivý přípravek s účinnou látkou diklofenak epolamin ke
kožnímu podání.

Zdravotnický prostředek.
Čtěte pečlivě návod k použití.

Doplněk stravy.
(1 ks = 4,33 Kč)

DOKONALÉ PATY
119,BEZ POPRASKANÉ KŮŽE

Magne B6®

149,-

100 obalených tablet
•O
 bsahuje kombinaci hořčíku a vitaminu B 6,
díky kterému se hořčík v těle rychleji doplní.
•J
 e určen ke zlepšení příznaků nedostatku
hořčíku, jako např.:
- nervozity, vyčerpanosti, podráždění;
- svalových křečí, mravenčení.

-30

Kč

Speciální složení s UREOU 25 %
intenzivně regeneruje, zklidňuje,
hydratuje a napomáhá zacelení
popraskané pokožky pat a chodidel.

M

T

ES

Kosmetický přípravek. Balení 50 ml.
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Thealoz Duo

oční roztok 10 ml
•O
 ční kapky s kombinací
kyseliny hyaluronové
a trehalózy.
•P
 omáhají obnovit slzný film
s dlouhodobým efektem.
•O
 chrana, hydratace
a lubrikace oka.

A T OL O G

KY
IC

podporuje přirozenou exfoliaci kůže.

DE R

KYSELINA MLÉČNÁ

TOVÁN

239,-

-70

Kč

Vhodné
pro
DIABETIKY

-62

Kč

Magne B6 je volně prodejný lék k vnitřnímu užití. Čtěte pozorně
příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

01.06.2022 10:39:01
649,-

Avilut® Ginkgo Recordati
90 kapslí

•D
 oplněk stravy pro péči o váš zrak,
který díky obsahu zinku přispívá
k udržení normálního stavu zraku.

519,-

S kartou Magistra

499,-150

Cemio Kamzík
60 kapslí

•N
 ový, 2× SILNĚJŠÍ Cemio Kamzík®
na klouby, vazy a šlachy.
•J
 edinečná kombinace přírodních kolagenů
NATIV.COLTM v dvojnásobné síle.
•V
 itamin C je důležitý pro správou tvorbu
kolagenu v kloubních chrupavkách.

Kč

V akci také více
druhů Avilut®,
informujte se ve
své lékárně.
Před použitím pečlivě
čtěte příbalovou informaci.
Správné použití konzultujte se
svým lékařem či lékárníkem.
Zdravotnický prostředek.

209,-

V akci také
Magne B6,
40 obalených
tablet,
za 109 Kč.

O

309,-

271,-

Pozorně si přečtěte
návod k použití
uvedený na obalu .
Doplněk stravy.
(1 kapsle =5,54 Kč)

NOVINKA
V akci také
Cemio Kamzík,
60 kapslí,
za 379 Kč.
(1 kapsle = 6,31 Kč)
Doplněk stravy.
(1 tableta = 6,65 Kč)

470,-

399,-71

Kč

Více

Pamatujte na letní nezbytnosti.
Více akčních nabídek na eshopu magistra.cz

výhod

140,-

Dettol 0,2%

antiseptický sprej 100 ml
•K
 čištění čerstvých drobných ran
a k likvidaci běžných bakterií,
které infikují drobné rány.
•V
 účinné formě ve spreji.
•N
 eštípe, nebarví, nezapáchá,
bez jódu.

109,-31

Kč

149,-

Premium OCUSWISS®
EYE WASH

119,-

oční výplach 100 ml

-30

Kč

•P
 ro okamžitou úlevu
při podráždění oka
cizím tělískem,
alergií či únavou.
• S kyselinou
hyaluronovou
a přírodními extrakty
(světlík lékařský, smil
a heřmánek).
•D
 O KAŽDÉ
DOMÁCÍ
LÉKÁRNIČKY.

Lék k vnějšímu použití.
Kožní podání. Obsahuje
benzalconii chloridum.
Čtěte pozorně příbalovou
informaci a poraďte se
s lékařem nebo lékárníkem.

Zdravotnický prostředek.
Čtěte pečlivě návod k použití.

EXCIDERM

439,-

Urinal Akut
20 tablet

DERMATOLOGOVÉ DOPORUČUJÍ
NEJVYŠŠÍ OCHRANU
před sluncem SPF 50+

•K
 ombinace kanadských brusinek a vitaminu D.
•S
 e zlatobýlem obecným pro podporu zdraví
močových cest.
•A
 kutní péče.

339,-100

Kč

Prémiová dermokosmetická péče o pokožku

Doplňky stravy.
(1 tableta = 16,95 Kč)

15 g

139,-

329,-

289,-

NOVINKA

Kč

-40

Kosmetický přípravek.

EXCIDERM® Panthenol 10%,

Zklidňující pěna ve spreji, 150 ml

199,-

169,-

S kartou Magistra

159,-40

Kč

V akci také
Canespor® 1× denně
roztok, 15 ml,
za 169 Kč.
Čtěte pečlivě
příbalový leták.
Canespor 1× denně
krém a Canespor
1× denně roztok jsou
léčivé přípravky
k vnějšímu použití.
Obsahují léčivou
látku bifonazol.

Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití.

Kč

Ochranný sprej na opalování, 250 ml

150 ml

-30

250 ml

EXCIDERM® SUN PROTECT,

109,-

Růžový Ibalgin® je jen jeden.
•P
 omáhá při bolesti hlavy,
zubů, zad, svalů, kloubů
a menstruační bolesti.
•S
 nižuje horečku.
•T
 lumí zánět.
•V
 hodný pro dospělé
a dospívající od 12 let.

-38

Kč

295,-

Ibalgin® Duo Effect

239,-

100 g

•K
 ombinace dvou účinných látek
ve formě krému.
•P
 otlačuje bolest, zmírňuje zánět
a urychluje vstřebávání modřin.
•L
 éčí poúrazové stavy a následky
sportovních úrazů, např. otoky, krevní
podlitiny, podvrtnutí kloubu.
•U
 levuje od bolesti zad.
•P
 ro dospělé a dospívající od 12 let.

-56

Kč

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

Lék k vnějšímu použití. Čtěte pečlivě příbalový leták.

Canespor® 1× denně krém
KONEC SVĚDĚNÍ I PÁLENÍ. KONEC
PLÍSNĚ.
•U
 rčený k léčbě plísně kůže.
•K
 omfortní aplikace – jen 1× denně.

149,-

100 potahovaných tablet

Ibalgin® 400 je lék
k vnitřnímu užití.
Obsahuje ibuprofenum.
Pozorně čtěte příbalovou
informaci a poraďte
se s lékařem nebo
lékárníkem.

Oční
vanička

®

187,-

Ibalgin® 400 mg

100 tablet

Pokud jste připraveni přestat!
•L
 éčivý přípravek pro kuřáky, kteří jsou
ochotni přestat kouřit.
•B
 alení je dostatečné pro kompletní léčbu.
•N
 eobsahuje nikotin.

20 tvrdých tobolek
RYCHLÁ A ÚČINNÁ LÉČBA PRŮJMU
•K
 léčbě akutního a chronického průjmu.
•Ú
 činkuje do 1 hodiny, při užití jednorázové
dávky 4 mg.
•V
 hodné k léčbě akutního průjmu souvisejícího
se syndromem
dráždivého
střeva.

159,-26

Kč

V akci více
druhů,
informujte se
ve své lékárně.

CH-20220202-40

Defumoxan 1,5 mg tablety

185,-

IMODIUM® 2 mg

Lék k perorálnímu podání. Obsahuje loperamid-hydrochlorid.
Před užitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci.

999,-

699,-300

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
Volně prodejný léčivý přípravek s účinnou látkou
cytisin k vnitřnímu užití. Pokud je léčba neúspěšná,
je nutné ji ukončit a znovu se s ní může začít za 2 až 3 měsíce.

Kč

119,-

Corega original
extra silný 40g

99,-

fixační krém

•P
 evná fixace až 12 hodin.
•P
 omáhá bránit ulpívání zbytků jídla
pod náhradou.

-20

Kč

*N
 AVÍC 6 ks čistícich tablet při nákupu 1 ks výrobku .

V akci více druhů,
informujte se ve
své lékárně.

+ 6 ks
čistících
tablet*

Čistící tablety určené na každodenní čistění zubních náhrad
a fixační krémy na fixaci zubních náhrad jsou zdravotnické
prostředky. Čtěte pečlivě návod k použití.

Kompletní seznam více než 230 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 20. 6.–14. 8. 2022 nebo do vyprodání či vydání zásob, pro lékárny uvedené v daném letáku.
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