Lékárny

B EZ
DOPL ATKU

Léto
s krásným
úsměvem.

Více než POLOVINA
léků BEZ DOPLATKU
... a na vybrané další
SLEVA z DOPLATKU
na recept.*

Ještě lepší ceny s kartou Více výhod.

Lékárny
jen to, co
Doporučíme Vám
svým dětem
mamince nebo

Více

výhod

Voltaren Emulgel

279,-

229,-

120 g s aplikátorem

-18

%

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

60 dávek

Účinné analgetikum
• Pomáhá při bolesti
hlavy, zubů, zad,
svalů a kloubů
a menstruační
bolesti.
• Snižuje horečku.
• Tlumí zánět.
• Pro dospělé
a dospívající
od 12 let.
• Růžový Ibalgin®
je jen jeden.

S KARTOU
Více výhod

109,-24%

BOLEST

379,-

329,-

309,-18%

Rosalgin®
6 sáčků

•R
 ychlá úleva při gynekologických potížích.
• P ůsobí proti bolesti,
svědění, pálení.
• Potlačuje bakterie
a kvasinky.
• Vhodný pro běžnou
intimní hygienu
a hygienu během
šestinedělí.
• Více na
www.zenskezanety.cz

V akci také
Rosalgin®, 10 sáčků, za 266 Kč 219 Kč.

ALERGIE

170,-

139,-18%
Lék k intimním oplachům a výplachům.
Obsahuje benzydamin hydrochlorid.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

S KARTOU
Více výhod

Lék k aplikaci do nosu. Obsahuje flutikason
propionát. Čtěte pečlivě příbalový leták.

•N
 osní 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.

119,-

100 tablet
g

BOLEST ZAD, SVALŮ A KLOUBŮ

Flixonase® 50 mcg/dávka

144,-

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

•V
 oltaren Emulgel s aplikátorem ke snadnému
nanášení gelu působí přímo v místě bolesti
trojím účinkem:
- Uleví od bolesti.
- Tlumí zánět.
- Zmenšuje
otok.

Olfen gel
Ibalgin®
400

INTIMNÍ PÉČE PRO ŽENY

*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.

AKČNÍ NABÍDKA 2. 7. – 19. 8. 2018 nebo do vyprodání zásob.

S

Více
výhod

Doporučím Vám jen to, co mamince nebo svým dětem.

AlfaSilver sprej

Daylong regular SPF 15

199,-

149,-

50 ml

-25%
Zdravotnický prostředek.

•S
 polehlivě chrání kůži
před sluncem díky
širokospektrální UVA
a UVB ochraně.
• E xtrémně odolný vůči
sladké i slané vodě.
• N emastí, hydratuje
a ošetřuje kůži pomocí
Aloe vera a vitaminu E.
• B ez parfému a přídavných
konzervačních látek.

509,-

399,-22%

Daylong kids SPF 30
200 ml

•E
 xtrémně odolný
vůči sladké i slané
vodě.
• Vysoká ochrana
(SPF 30).
• O šetřuje a hydratuje
kůži dexpanthenolem,
glycerinem,
vitaminem E
a Aloe vera.

Lutein Premium

169,-

139,-

250 ml

•L
 utein FloraGLO®
a Zeaxantin
OPTISHARP®
Natural –
patentované
formy luteinu
a zeaxantinu.
• M ikronizované
krystaly.
• S nazší
vstřebatelnost.
• Prestižní klinická
studie AREDS2.
• Zinek přispívá
k udržení
normálního zraku.

OPALOVÁNÍ

699,-

599,-

Urinal® Express pH
6 sáčků

NOVINKA
•O
 bsahuje extrakt
z břízy bělokoré,
která napomáhá
normální funkci
močových cest
a ledvin.
• S nadno se užívá.
• Prášek
pro přípravu
nápoje.

269,-

229,-15%

Parasoftin – exfoliační
ponožky 1 pár

189,-22

%

•S
 e zlatobýlem pro zdraví močových
cest.
• 1 tableta denně odpovídá min. 36 mg
PAC (proanthokyanidinů).

249,-

219,-12%

•O
 dstraňuje tvrdou
kůži chodidel,
mozoly
a kuří oka.
• Hydratuje,
zvláčňuje
a vyhlazuje
pokožku
nohou.
• Vhodný
při zrohovatělé
pokožce.

Beliema® Effect

165,-

149,-

10 vaginálních tablet
+ Intimní obrousky NAVÍC

-10

PÉČE O CHODIDLA

%

269,-

259,-

•V
 aginální tablety
s laktobacily
a kyselinou
mléčnou.
• Vhodné
při kvasinkové
i bakteriální infekci.
• Také vhodné
při a po antibiotické
léčbě.

V akci také
Beliema Expert Intim krém, 50 ml,
za 249 Kč 219 Kč.

INTIMNÍ PÉČE PRO ŽENY

Tablety jsou zdravotnický
prostředek, ubrousky a krém
kosmetický přípravek.

ODVODNĚNÍ TĚLA

Doplněk stravy.

(1 kapsle = 6,30 Kč)

10 tablet

(1 tableta = 21,9 Kč)

(1 sáček = 38,17 Kč)

Kosmetický přípravek.

•S
 extraktem z klikvy velkoplodé
a kopřivy.
• E xtrakt z kopřivy podporuje
vylučovací funkci ledvin a napomáhá
vylučování vody
z organismu.
• P řispívá
k detoxikaci
organismu.

Urinal® Akut

MOČOVÉ CESTY

242,-

30 kapslí

(1 kapsle = 4,82 Kč)

PÉČE O ZRAK

PROSTATA, VITALITA A POTENCE

Forfemina

-22%

Doplňky stravy.

(1 kapsle = 6,66 Kč)

Doplněk stravy.

V akci také
Cemio RED3, 60 kapslí,
za 599 Kč 449 Kč.
(1 kapsle = 7,48 Kč)

-14%

289,-

Doplněk stravy.

Kosmetický přípravek.

V akci také
Panthenol Omega Chladivá pěna ve spreji 10%,
150 ml, za 169 Kč 139 Kč.

370,-

60 kapslí

-18%

•P
 řináší úlevu sluncem podrážděné pokožce.
•P
 omáhá regenerovat a hydratovat.
•P
 omáhá obnovit elasticitu pokožky po opalování.
•J
 emná svěží vůně.

•N
 ová generace
péče o prostatu,
potenci a vitalitu.
•T
 ři účinky v jedné
kapsli denně.
•S
 livoň africká
k podpoře zdraví
prostaty, maca na
potenci a sibiřský
ženšen k podpoře
vitality.

-25%

OPALOVÁNÍ

Panthenol Omega tělové mléko
Aloe vera 9%/Rakytník 9%

90 kapslí

469,-

V akci také
Daylong Protect & care
Lotion SPF 30, 200 ml,
za 649 Kč 489 Kč.

PÉČE O POKOŽKU

Cemio RED3

629,-

Kosmetický přípravek.

• B ezbolestné
ošetření odřenin
a popálenin
ve spreji.
• I onizované
stříbro
chrání před
infekcí.
• M inerální
prášek
přilne k ráně
a kryje ji.
• U rychluje
hojení.
• N epálí, neštípe.

200 ml

Více

Získejte ještě lepší ceny s kartou Více výhod.

135,-

109,-

Nalgesin® S

20 tablet

Panadol Extra Novum
500 mg/65 mg

199,-

159,-

40 tablet

•L
 ék na bolesti hlavy, zubů, zad, svalů, kloubů, menstruační bolesti,
bolesti spojené s nachlazením.
•N
 yní nově i cenově výhodné balení 40 tablet.
•Z
 náte z TV reklamy.

30 tablet

S KARTOU
Více výhod

139,-30%

Při mírné až středně silné bolesti:
• hlavy včetně migrény,
• zubů,
• při menstruačních
bolestech,
• bolesti svalů,
kloubů a v krku
při onemocnění
horních cest
dýchacích.
• Uvolňuje
účinnou látku
už do 10 minut.

BOLEST

Gingio® tablety

90 potahovaných tablet
•R
 ostlinný přípravek pro podporu
mozkových funkcí u starších pacientů.

254,-

219,-

209,- -18

%

60 enterosolventních tablet

Rennie®

218,-

169,-

Rennie®

96 žvýkacích tablet

-20%

229,-

169,-26

%

Smecta®

WOBENZYM®

139,-

10 sáčků

•K
 léčbě akutního i chronického průjmu
různého původu u dospělých i dětí
včetně kojenců.

115,-

•P
 osiluje oslabenou imunitu.

-17

•U
 rychluje hojení po úrazech
a operacích včetně
stomatologických zákroků.

%

•B
 rání opakování
vaginálních mykóz.
Wobenzym
je tradiční lék
z přírodních zdrojů
k vnitřnímu užití.
Pečlivě pročtěte
příbalovou
informaci.

PRŮJEM

145,-

119,-18

%

Biopron® Forte
30 tobolek

(1 tobolka = 8,30 Kč)

PROBIOTIKA

249,-

Hylak forte 100 ml +
Vlhčené ubrousky
Pampers 56 kusů NAVÍC

194,-

159,-

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

-13

%

S KARTOU
Více výhod

+

139,-

ZAŽÍVÁNÍ

-28%

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

•N
 YNÍ V NOVÉM OBALU.
• Kombinace probiotické kvasinky
Saccharomyces Boulardii a laktobacilů.
• Pro dospělé a děti již od ukončeného
6. měsíce života.
• Vhodný
nejen
na cesty.

285,-

Doplněk stravy.

PRŮJEM

109,-

Zapomeňte
na pálení žáhy
• U levuje od pálení
žáhy již během
L.CZ.MKT.CC.01.2018.1290
5 minut!
• Efektivní a rychlé působení.
• Žvýkací tablety není třeba zapíjet.
• Osvěžující příchuť.

PÁLENÍ ŽÁHY

Lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje loperamid hydrochlorid.
Čtete pečlivě přibalový leták.

•K
 symptomatické léčbě akutního
a chronického průjmu.
• Pro děti od 6 let a dospělé.

S KARTOU
Více výhod

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

20 tvrdých tobolek

119,-

-22%

TRÁVENÍ

Loperon® 2 mg
tvrdé tobolky

137,-

48 žvýkacích tablet

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

•A
 by trávení nebylo trápení!
•P
 ancreolan® forte vám dodá potřebné
trávicí enzymy na přírodní bázi, které
podpoří Vaše trávení a působí proti
plynatosti a nadýmání po jídle.
•Z
 lepšuje trávení tučných a těžko
stravitelných jídel.
• P ůsobí
proti
pocitu
tlaku
a plnosti
po jídle.

-14%

BOLEST

ČINNOST MOZKU

Pancreolan® forte

85,-

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje suchý jinanový
extrakt. Čtěte pečlivě příbalový leták.

S KARTOU
Více výhod

99,-

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje
sodnou sůl naproxenu. Čtěte pečlivě
přibalový leták.

-19%

Nalgesin® S

výhod

Více

Každý měsíc rady pro Vaše zdraví přímo od našich lékárníků.

výhod

Barny´s HypnoX® Forte
20 tablet

138,-

Doplněk stravy.

109,-27%

SPÁNEK

30 × 3 g + NAVÍC

Vitamin C s šípky
500 mg 30 tablet

1260,-

1179,-

214,-

189,-12%

V akci také
Nicorette ® Classic Gum 4 mg,
léčivá žvýkací guma, 105 žvýkaček, za 854 Kč 749 Kč
a Nicorette ® Icemint Gum 4 mg, léčivá žvýkací guma,
105 žvýkaček, za 854 Kč 749 Kč.

Beta karoten 6 mg

Nicorette® Spray 1 mg/
dávka orální sprej,
roztok, 2 x 13,2 ml

ZBAVTE SE ZÁVISLOSTI NA KOUŘENÍ.
• Ú činkuje rychle
a potlačí touhu
po cigaretě již
po 60 sekundách.
• U možňuje plynule
reagovat na
potřebu doplnění
nikotinu v těle.
• N eobsahuje cukr.

159,-

769,-

159,-

•R
 epelentní 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.
• 1 00% dávkování ve svislé i vodorovné
poloze.

-11%

129,-20%

(1 tobolka = 1,22 Kč)

KRÁSNÉ OPÁLENÍ

GS Merilin Harmony
60+30 tablet

449,-15%

PRO ŽENY

GS Dormian Rapid

229,-

199,-

40 kapslí

•P
 ro rychlé usínání a klidný
spánek po celou noc.*
• Ú činná kombinace
4 bylinných extraktů*.
• Š etrná a nenávyková
cesta k Vašemu
odpočinku.
* K
 ozlík, meduňka,
mučenka, chmel.

V akci také
GS Dormian Rapid,
20 kapslí, za 149 Kč 119 Kč.
(1 kapsle = 5,95)

-13%

(1 kapsle = 4,98 Kč)

SPÁNEK

Doplněk stravy.

(1 tableta = 4,99 Kč)

Doplněk stravy.

• Vysoce účinný v období klimakteria.
• Klinicky ověřená účinnost ploštičníku
hroznatého na fyziologické
projevy klimakteria (návaly
horka, pocení, výkyvy nálad).
• Obohaceno o třezalku
tečkovanou
pro psychickou pohodu.
• Vápník a vit. D3
pro pevnost kostí.
•P
 řírodní a nehormonální.

526,-

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

REPELENT

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

•B
 eta-karoten je
důležitý provitamin,
který se přeměňuje
na vitamin A,
potřebný pro zdraví
pokožky.
• D oporučeno užívat
během opalování
na slunci i v soláriu.
• Vyrobeno na olejové
bázi pro lepší
vstřebatelnost.
• Nyní 30 % ZDARMA.

162,-

Doplněk stravy.

Lék k zevnímu použití.
Obsahuje aciklovir. Čtěte
pečlivě příbalový leták.

OPARY

Repelent PREDATOR
FORTE 150 ml

179,-

100+30 tobolek

-20%

V akci také
GS Merilin, 60+30 tablet,
za 526 Kč 449 Kč.
(1 tableta = 4,99 Kč)

-24%

ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ

199,-

•P
 oužívá se při léčbě oparu rtů
a obličeje u dospělých i dětí.

129,-

Reklama na léčivý přípravek.
Lék k podání do úst. Obsahuje nikotin.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

ZBAVTE SE ZÁVISLOSTI
NA KOUŘENÍ.
• Zmírňuje chuť na cigaretu.
• U možňuje plynule reagovat
na potřebu doplnění
nikotinu v těle.
• D ovoluje postupné snižování
dodávané dávky nikotinu.
• M á osvěžující mátovou
příchuť.
•N
 eobsahuje cukr.

KOLAGEN

5g

S KARTOU
Více výhod

IMUNITA

Reklama na léčivý přípravek. Lék k
podání do úst. Obsahuje nikotin.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Doplněk stravy.

(1 sáček = 39,30 Kč)

Nicorette® Mint 4 mg
lisované pastilky 20 kusů

139,-

•Z
 mírňuje a zkracuje příznaky chřipky
a nachlazení.
• Vyšší potřeba vitamínu C je i během
dospívání, v těhotenství, při kojení,
namáhavé práci, sportu,
infekčních onemocněních,
po úrazech, ve stáří,
u kuřáků.

ALERGIE

•H
 ydrolyzovaný kolagen bez přísad.
•P
 rémiový třísložkový
kolagen
(obsahuje
kolagen
typů I, II,
a III).
•B
 ez chuti
a barvy.

Herpesin® krém

30 šumivých tablet

169,-

Lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje kyselinu askorbovou.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

S KARTOU
Více výhod

(1 tableta = 6,90 Kč)

Inca Collagen sáčky

119,-

•K
 léčbě alergické rýmy
a chronické kopřivky.
• Volně prodejné
30tabletové balení.

-18%

CELASKON® 500 mg
červený pomeranč

149,-

30 tablet

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

•K
 dyž se chcete vyspat!
•O
 bsahuje kozlík lékařský, který pomáhá
zkrátit dobu usínání a extrakt z nati
mučenky pro zklidňující účinek
při psychickém napětí.
•J
 eden z nejoblíbenějších přípravků
na spaní.

Loratadin - ratiopharm®

169,-

Magistra Program Více výhod REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ
Požádejte o svou kartu Více výhod.
Stačí vyplnit tento formulář
NOV Ý
a odevzdat ve Vaší lékárně. ★GDP ★
R
F

O

RM

ULÁ

Lékárny
to, co
Doporučíme Vám jen
dětem
m
svý
bo
ne
e
nc
mi
ma

Více

výhod

Ř

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.)
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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 Provozovatel
v obchodním 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
IČO
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
Razítko lékárny
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) 	n a výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“), popřípadě omezení zpracování za stanovených podmínek,
(IV) 	n a 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.

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
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
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
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Výhodné ceny pro všechny.

výhod

KOMPLEXNÍ ÚLEVA OD

ALERGICKÉ RÝMY
Již v 1 dávce denně.

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. O správném použití se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. FLIXONASE 50 mikrogramů/dávka nosní sprej, suspenze je volně prodejný lék
k nosnímu užití. Obsahuje utikason-propionát. Ochranné známky jsou vlastněné nebo licencované skupinou společností GSK. ©2018 skupina společností GSK nebo poskytovatel příslušné licence. V případě otázek kontaktujte prosím:
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, mail: cz.info@ gsk.com. Případné nežádoucí účinky prosím hlaste na: ch.safety@gsk.com.
Datum vypracování materiálu: 03/2018
CHCSK/CHFLX/0005/18

STAROSTI O DOVOLENÉ
• Paralen® 500 – horečka • Guttalax® – zácpa

• Ibalgin® 400 – bolest hlavy, zad, zubů a svalů

• Pancreolan® forte – problémy s trávením a nadýmáním

• Ibalgin® Duo Effect – poúrazové stavy, modřiny

Paralen® 500 obsahuje paracetamolum. Pancreolan® forte obsahuje pancreatinum. Ibalgin® 400 obsahuje ibuprofenum. Guttalax® obsahuje natrii picosulfas. Uvedené léky jsou volně prodejné k vnitřnímu užití.
Ibalgin® Duo Effect je volně prodejný lék k vnějšímu použití. Čtěte pozorně příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. Magne B6® Balance je doplněk stravy, obsahuje hořčík, vitamín B6
www.sanofi.cz
a vitamín B9, který přispívá k normální psychické činnosti, jako je paměť, koncentrace a odolnost vůči stresu. Hořčík a vitamíny B6 a B9 přispívají ke snížení míry únavy a vyčerpání.
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sanofi-aventis, s.r.o.

Budova Argo
Evropská 846/176a
160 00 Praha 6, Česká republika

Tel.: (+420) 233 086 111
Fax: (+420) 233 086 222
E-mail: cz-info@sanofi.com

SACS.CHC.16.03.0360(2)

• Magne B6® Balance – doplněk stravy

15.06.18 16:02

Léto s krásným úsměvem aneb jak předejít zubnímu kazu

Zubní kaz byl vždy jedno z nejběžnějších onemocnění člověka. Jeho
příčinou je nedostatečná dentální hygiena a nevhodná skladba stravy.
Následně pak některé typy bakterií, které mohou žít v ústní dutině,
začnou přeměňovat cukry z potravy na organické kyselé látky, které
narušují zubní sklovinu. Kaz se pak může projevovat lehčími symptomy
jako je místní citlivost nebo zabarvení až po bolest a hnisavý zánět
zubního kořene.

V opačném případě by nadměrný tlak mohl způsobit mechanické
poškození dásní a skloviny. Nejvíce péče je třeba věnovat dásňovému
žlábku, tj. místu styku okraje dásně s plochou zubu. Zde se také ukládá
největší množství zubního plaku. Čištění zadních ploch předních
a dolních zubů vyžaduje jiné, vertikální držení zubního kartáčku.
U žvýkacích ploch zubů je namísto krouživých pohybů vhodné použít
techniku jemných pomalých tahů vpřed a vzad.

Vhodná léčba zubního kazu musí být vždy stanovena stomatologem.
Prevence je ale zcela v našich rukou. Jejím základem je pravidelné
čištění zubním kartáčkem a pastou minimálně dvakrát denně
s použitím správné techniky. Kartáček se přiloží k linii zubů přibližně
pod úhlem 45 stupňů a jemnými krouživými pohyby se čistí všechny
vnější i vnitřní plochy zubů. Na kartáček není třeba výrazně tlačit.

Není rozhodující kolik času jednotlivému čištění věnujete, ale jak
bude efektivní. Proto při čištění postupujte vždy systematicky a všem
zubům věnujte stejnou péči. Při výběru zubních kartáčků sáhněte po
těch s měkčími vlákny, u zubních past vybírejte podle vašich potřeb.
Na trhu existují přípravky, které vám mohou pomoci snížit krvácivost
dásní, mají bělící účinky, pomohou remineralizovat zubní sklovinu,

Nejúžasnější letní nabídka produktů dentální hygieny v Magistra lékárnách.

59,-

129,-

akce

Strepsils® Plus Spray

Léky k aplikaci do úst.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

BOLEST V KRKU

109,-

95,-

•P
 evná fixace zubní náhrady po celý den.
• Pomáhá předcházet ulpívání zbytků jídla.
•N
 eobsahuje zinek.

135,-

109,-19%
Zdravotnické prostředky.

+
+

V akci také
Corega Bez příchuti extra silný, 40 g,
Corega Ochrana dásní, 40 g,
Corega Svěží extra silný, 40 g.

PÉČE O ZUBNÍ NÁHRADU
SPLAT Special BLACKWOOD
černá bělící zubní pasta
s aktivním uhlím 75 ml +
Zubní pasta BIOCALCIUM
40 ml NAVÍC

Listerine Cool Mint ústní voda

199,-

+

Akce se vztahuje na celou řadu zubních past SPLAT Special.

500 ml

PÉČE O ZUBY

Sensodyne Fluorid
zubní pasta 75 ml
•M
 á mírnou mátovou příchuť,
která udržuje ve Vašich ústech
pocit svěžesti a čistoty.*
*Při čištění zubů dvakrát denně.

79,135,-

-41%
V akci také Listerine Freshburst, 500 ml.

Parodontax Fluorid
zubní pasta 75 ml

85,-

65,-

• Pomáhá zastavit krvácení dásní.
• Pečuje o dásně, odstraňuje zubní plak
a v něm usazené bakterie.
• Unikátní kombinace přírodních látek.

-24%

V akci také
Parodontax Kompletní ochrana
extra fresh, 75 ml za 119 Kč 95 Kč
a Parodontax Kompletní ochrana
whitening, 75 ml za 119 Kč 95 Kč.

85,-

69,-19%
Zdravotnický prostředek.

PÉČE O ZUBY

S KARTOU
Více výhod

ÚSTNÍ VODA

Kosmetický přípravek.

V akci více druhů z řady Sensodyne.
Více informací v lékárně.

• Ústní voda.
• O bsahuje složky
esenciálních
olejů thymolu,
eukalyptolu,
methylsalicylátu,
mentholu.
• Použití
2× denně.

Kosmetické přípravky.

ÚČINNÉ A ŠETRNÉ BĚLENÍ
ZUBŮ A DLOUHODOBÁ
SVĚŽEST
• Sytě černá zubní pasta
obsahuje aktivní uhlí, které
má vynikající bělicí účinek.
• Odstraňuje zubní plak
a zanechává zuby
hladké, čisté a lesklé.

Kromě této „domácí“ péče nesmíme
zapomenout na pravidelné kontroly
u svého zubního lékaře každých
6 měsíců. Pomůže nám zachovat
si krásný úsměv po celý život.
Mgr. Tereza Bartošová, Magistra lékárna
Opatov

Corega® Max Control 40 g
+ Corega Antibakteriální
tablety 6 kusů NAVÍC
•T
 enká tryska pro přesnější aplikaci.
• Pomáhá bránit pronikání jídla pod
náhradu.

-13%

Kosmetický přípravek.

Jako doplňkovou péči lze příležitostně
použít různé typy ústních vod, dentálních
párátek a nití, ale tyto pomůcky v žádném případě nenahradí péči o mezizubní
prostory mezizubním kartáčkem. Pokud
si stále s důkladností své ústní
hygieny nejsme jisti, existují na trhu
speciální tablety, které po rozžvýkání
detekují usazený zubní plak, jež je pak
následně živnou půdou pro bakterie
způsobující zubní kaz.

139,-

•N
 a silnou bolest v krku.
• Ú činkuje proti bakteriím,
virům a kvasinkám.
• Anestetický účinek.

Corega® Original extra silný
40 g + Corega Antibakteriální
tablety 6 kusů NAVÍC

Při pravidelné péči o dutinu ústní nesmíme zapomínat na mezizubní prostory, které jsou na vznik zubního kazu
nejnáchylnější. K čištění je nejvhodnější použití mezizubních kartáčků
správné velikosti. Při čištění se mezizubní kartáček přiloží hrotem k mezizubnímu prostoru, šikmo k dásni.
Zavede se asi do poloviny jeho délky.
Úhel zavedení je pro každého individuální. Následně se pak kartáček srovná tak, aby byl kolmý k ose zubu
a v této pozici se zasune a vytáhne. Není
potřeba zavádění kartáčku opakovat
nebo jím v mezizubním prostoru otáčet.
Tento proces jen zvyšuje riziko poranění
dásně. S výběrem správné velikosti mezizubních kartáčků a technikou čištění
vám pomůže dentální hygienista.

179,-

24 pastilek

-22%

PÉČE O ZUBY

snížit citlivost zubů aj. S nejasnostmi
ohledně správného čištění zubů je
možné se obrátit na svého zubního
lékaře, dentálního hygienistu nebo
personál vybraných lékáren.

Strepsils® Plus

20 ml

-24%

1+1
Kosmetický přípravek.

• Značková
zakulacená vlákna
DuPont-Tynex®
chrání dásně
a sklovinu.
• M alá hlavička
odpovídá
moderním
trendům
v čištění chrupu.
• Rukojeť
s protiskluzovou
úpravou.

169,-

PÉČE O ZUBY

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 2. 7. - 19. 8. 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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Cemio kartáčky
ultrasoft

