Lékárny
Více než POLOVINA
léků BEZ DOPLATKU

B EZ
DOPL ATKU

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

Ušetřete více s kartou Více výhod

Lékárny
Doporučí
me Vám
jen
mamince
nebo svým to, co
dětem

Více

NEJ

úžasnější

nabídka
s kartou Více

výhod

1+1

Ibalgin® Rapidcaps 400 mg
měkké tobolky 20 tobolek
• Účinné analgetikum s protizánětlivým účinkem.
• Snadno rozpustné růžové měkké tobolky
s tekutou účinnou látkou.
• Při bolesti hlavy
a migréně, bolesti
zubů, zad, svalů
a menstruační
bolesti.
• Pro dospělé
a dospívající
od 12 let (od 40 kg
tělesné
hmotnosti).

S KARTOU
Více výhod

79,Cena za 2 ks

• Účinná kombinace hořčíku a vitaminu B 6
pro snížení míry únavy a vyčerpání.

85,-

69,S KARTOU
Více výhod

58,-

-32%

•P
 ro správnou funkci nervového systému.
•Š
 umivé tablety s výbornou citronovou
příchutí.

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.

Běžná cena 2 ks 158

219,S KARTOU
Více výhod

199,-

79,-

ATARALGIN

69,-

20 tablet

• Tlumí bolest hlavy a krční páteře.
• Snižuje svalové a psychické napětí.

59,-

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

PLÍSNĚ

S KARTOU
Více výhod

-25%

Lék k vnějšímu použití. Obsahuje naftifin
hydrochlorid. Čtěte pečlivě příbalový leták.

-26%

BOLEST

Kč

268,-

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

Premium
Magnesium
+ B6 šumivý
24 tablet

Doplňky stravy

výhod

BOLEST

*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. 4. – 29. 4. 2018 nebo do vyprodání zásob.

S

Více

Doporučím Vám jen to, co mamince nebo svým dětem.

výhod

299,-

Marťánci s Imunactivem

259,-

90 tablet

-13%

45,-

35,-

139,-

50 želé bonbónů

S KARTOU
Více výhod

• Multivitaminy pro děti.
• Želé ve tvaru zábavných zvířátek.

109,-

-39%

298,S KARTOU
Více výhod

288,-

-22%

233,-

60 kapslí

• Přírodní přípravek na regulaci cukru v krvi.
• Obsahuje unikátní houbu hnojník.
• Dále pak rostliny chebuli srdčitou, zázvor
a skořici, které pomáhají udržet normální
hladinu cukru v krvi.
• Bez příměsí
a konzervačních
látek.

-22%

149,-

-17%

120 tablet

• To nejlepší pro Váš pohyb od Proenzi®.
• Nové, unikátní složení.
• Výživa zesílená díky rostlinným
extraktům:
vrbě bílé,
kurkuminu
a boswellii
serratě
pro zdravé,
pružné
a pohyblivé
klouby.

Biopron® Probiotické kapky
7 ml

269,-

V akci také
Biopron ® Laktobacily BabyBIFI+, za 162 Kč 139 Kč.

699,-

555,-

-21%

Ženšen korejský
30 tobolek

• Kvalitní extrakt z kořene ženšenu přispívá
k zachování optimální energie, pocitu energie
a vitality, fyzické a mentální pohody.
• Zlepšuje koncentraci a koordinaci,
podporuje paměť.

179,-

159,-

-11%
Doplněk stravy.

KLOUBY

314,-

-14%

• Prémiová
probiotika
v praktické
formě kapek.
• Vhodný pro děti
již od narození.
• Není nutné
uchovávání
v chladničce.

Doplněk stravy.

BYLINNÝ BALZÁM

Kosmetický přípravek.

V akci také
Koňská mast s konopím hřejivá, 250 ml, za 179 Kč 149 Kč.

Proenzi® Intensive

-12%

Doplněk stravy.

• K dostání
ve dvou verzích,
chladivá osvěží,
hřejivá prohřeje.

Doplněk stravy.

• Koňská mast s konopím je bylinný
balzám vyrobený z konopí a 25 dalších
bylinných extraktů.

• Účinná kombinace
nukleotidů, extraktu
z rakytníku a 10 vitaminů.
• Obsahuje rakytník
pro podporu imunity
jak v obdobích
zvýšené zátěže,
tak ve znečištěných
městských aglomeracích.
• Nukleotidy tvoří podstatu
nukleových kyselin DNA
a RNA, které jsou
obsaženy ve všech
buňkách lidského
organismu.
• Vynikající chuť jahody.

159,-

PROBIOTIKA PRO DĚTI

REGULACE CUKRU V KRVI
179,-

181,-

The Simpsons sirup
NUKLEOTIDY 200 ml

IMUNITA
297,-

Diaregul

Doplněk stravy.

BETA-GLUKAN

Koňská mast s konopím
chladivá 250 ml

V akci také
GS Koenzym Q10 30 mg, 30+30 kapslí, za 199 Kč 159 Kč.

MULTIVITAMINY PRO DĚTI
369,-

-10%

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

DĚTSKÉ NÁPLASTI

• Obsahuje 200 mg přírodního betaglukanu a 124 mg inulinu.
• Beta-glukan je kvasničného původu
s garancí čistoty min. 70 %.
• Vhodný k dlouhodobému užívání.

• Přípravek dodá organismu optimální dávku
koenzymu Q10.
• Koenzym Q10
s vysokou
vstřebatelností.
• Navíc obohacen
o biotin, který
podporuje
získávání energie
a psychickou
činnost.
• Vhodný při užívání
statinů.

KOENZYM Q10
179,-

Vibovit Farma

Zdravotnický prostředek.

V akci také 3M™ Spofaplast ® Tučňáci z Madagaskaru,
10 kusů, za 45 Kč 35 Kč.

60 tobolek

-13%

249,-

30+30 kapslí NAVÍC

POTÍŽE PŘI RŮSTU ZOUBKŮ

-22%

Betaglukan IMU 200 mg

139,-

277,-

GS Koenzym Q10 60 mg

Doplněk stravy.

VITAMINY PRO DĚTI

• Dětská řada náplastí 3M Spofaplast®.
• Měkké a šetrné dětské
náplasti.
• Hypoalergenní, extra
jemné a prodyšné
náplasti, které
spolehlivě přilnou
k pokožce.

• Zmírní potíže při růstu zoubků.
• Působí na více příznaků.
• Snadno použitelné jednorázové obaly.
• Homeopatie vhodná
pro kojence
a batolata.

Doplněk stravy.

V akci také
Marťánci Imunoforte, 30 tablet, za 139 Kč 129 Kč.

3M™ Spofaplast® náplasti
Trollové 10 kusů

10 jednodávkových obalů

159,-

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.

• Vitaminy a minerály pro podporu imunity
obohacené
o beta-glukany.
• Vitamin C a zinek
přispívají ke správné
funkci imunitního
systému.
• Bez umělých barviv,
konzervantů,
bez cukru
a bez lepku.
• Příchuť MIX.

CAMILIA® perorální roztok

VITALITA

Více

Získejte ještě lepší ceny s kartou Více výhod.

199,-

GAVISCON Duo Efekt
Žvýkací tablety 48 tablet
• Poskytuje rychle dvojí úlevu od pálení žáhy
a zažívacích potíží.
• Vhodné i pro těhotné a kojící ženy.

159,-

-20%

139,-

Smecta®

115,-

10 sáčků

• SMECTA® – přírodní čištěný jíl k léčbě
akutního i chronického průjmu různého
původu u dospělých i dětí včetně kojenců.

PÁLENÍ ŽÁHY
99,-

73,-

40 enterosolventních tablet

-26%

119,-

30 ml

S KARTOU
Více výhod

109,-

-27%

279,-

Möller‘s Omega 3
ovocná příchuť
250 ml

243,-

-13 %

• Proti bolesti v krku.
• Tlumí bolest a léčí infekci.
• Působí proti virům i proti bakteriím
a kvasinkám.
• Pastilky
s pomerančovou
příchutí.
• Obsahuje
benzoxon
a lidokain.

WOBENZYM®

Jediný krém na léčbu oparů s dvojím
složením:
• Zabraňuje množení viru.
• Pomáhá léčit zánět.
• Je klinicky prokázáno,
že pomáhá zastavit
vznik puchýřků.
• Zkracuje dobu
hojení.

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

Doplněk stravy.

OPARY

102,-

Vitamin A Max
30 tobolek

89,-

79,-

-11%

• Vysoká dávka
vitaminu A
pro zdravé oči
a pokožku.

141,-

Hydro pastilky

119,-

20 pastilek

• Hydro pastilky s hydrogel komplexem:
zmírnění bolesti či pálení, při chrapotu
a dráždění na kašel, při suché sliznici úst
i pro pacienty s postradiačním zánětem
a poruchou činnosti slinných žláz.

-16%

Doplněk stravy.

PÉČE O NOHY

-20%

Zdravotnický prostředek.

+

219,-

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

Kosmetický přípravek.

• Deodorant proti pachu
pro nohy s nadměrnou
potivostí.
• Obsahuje bylinný
komplex arnika-šalvějdubová kůra, který
regeneruje pokožku
nohou a snižuje její
potivost.
• NAVÍC Gel k ošetření
zrohovatělé pokožky
nohou.

274,-

Zovirax Duo 50 mg/g
+ 10 mg/g, krém 2 g

RYBÍ OLEJ
TOP GOLD Deodorant
na nohy s arnikou 150 g
+ Gel k ošetření zrohovatělé
pokožky nohou 100 ml NAVÍC

-24%

BOLEST V KRKU

• Brání opakování
vaginálních mykóz.

V akci také
Mollers Omega 3 Citron, 250 ml, za 279 Kč 243 Kč,
Mollers Omega 3 Double, 112 tobolek, za 279 Kč 243 Kč
a Mollers Omega 3 Natur, 250 ml, za 279 Kč 243 Kč.

125,-

24 pastilek

Lék k vnějšímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

• Kvalitní rybí olej z Norska
s tradicí od roku 1854.
• Zdroj omega-3
nenasycených mastných
kyselin EPA a DHA.
• Zdroj vitaminu A, D a E.
• Nová, ovocná příchuť,
oblíbená u dětí.

164,-

Orofar

ZÁCPA

ZÁCPA

-18%

Lék k rozpuštění v ústech.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje bisacodylum.
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.

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje
pikosulfát sodný. Čtěte pečlivě
příbalový leták.

• Účinné projímadlo.
• Změkčuje stolici.
• Působí přímo
v tlustém střevě,
čímž neovlivňuje
vstřebávání
důležitých živin
ze stravy.
• Vhodný také
pro kojící.
• Doporučuje
se užívat večer,
úleva přichází
následující den
ráno.

ZABIJTE ÚNAVU!
• Obsahuje kořen withanie (indický ženšen),
který příznivě ovlivňuje energii, vitalitu a výdrž.
• Přispívá
ke koncentraci
a snížení únavy.
• Pro ranní vstávání.
• Při celkové
vyčerpanosti.
• Při únavě
za volantem.
• Při nervovém
vypětí.
• Dlouhodobý
příval mentální
a fyzické energie.

ENERGIE
149,-

GUTTALAX

147,-

10 kapslí

PRŮJEM

DULCOLAX

179,-

Barny’s BESTIER

Doplněk stravy.

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

Lék k vnitřnímu užití. Čtěte
pečlivě příbalový leták.

V akci také další produkty GAVISCON.

-17 %

výhod

VITAMIN A

BOLEST V KRKU

Jarní

Lékárny
Doporučíme Vám jen to, co
mamince nebo svým dětem

Doplněk stravy.

-%
Doplněk stravy.

NACHLAZENÍ

-%
Doplněk stravy.

NACHLAZENÍ

SLEVOV Ý
KUPÓN

-%

NACHLAZENÍ

-%

NACHLAZENÍ

NACHLAZENÍ

-%
Doplněk stravy.

SLEVOV Ý
KUPÓN

NACHLAZENÍ

SLEVOV Ý
KUPÓN

Doplněk stravy.

SLEVOV Ý
KUPÓN

-%
Doplněk stravy.

SLEVOV Ý
KUPÓN

NACHLAZENÍ

SLEVOV Ý
KUPÓN

Doplněk stravy.

SLEVOVÉ
KUPÓNY
s kartou Více výhod

NACHLAZENÍ

-%

SLEVOV Ý
KUPÓN

-%

Doplněk stravy.

SLEVOV Ý
KUPÓN

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

URGO BLISTERS
Na puchýře hydrokoloidní
náplast 6 kusů

65,-

-25%

AVILUT® Ginkgo Recordati
90 kapslí

• Obsahuje zinek,
který přispívá k
udržení normálního
stavu zraku,
a vitamín E,
který přispívá k
ochraně buněk
před oxidativním
stresem.

382,-

15 gumových pastilek

• Pastilky s obsahem propolisu, vitamínu C,
zinku vhodné pro děti od 3 let, těhotné
a kojící matky.
• Vhodný k použití mezi jednotlivými dávkami
léků Tantum Verde na bolest v krku.

-18 %

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

IMUNITA
304,-

Tebokan 120 mg

229,-

30 potahovaných tablet

PÉČE O POKOŽKU

-25%

• Poskytuje úlevu od bolesti hlavy, zad,
kloubů i zubů.
• Pomáhá při podvtrtnutí, natažení svalů
a působí protizánětlivě.

PAMĚŤ

Fytoobojek pro psy a kočky, 65 cm + NIXX – hygienický gel na ruce NAVÍC
• Repelentní obojek proti klíšťatům
i blechám, vhodný pro psy i kočky.
• Obsahuje geraniol.
• Klíště odpudí anebo dehydratuje.
• Neobsahuje insekticidy
ani hormony.

PRO ZVÍŘATA

399,-

189,-

Beta karoten 6 mg

159,-

100+30 tobolek

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

-16%
Doplněk stravy.

AKCE:
Při zakoupení přípravku
Fytoobojek, získáte NIXX hygienický gel na ruce
za 0,01 Kč. Akce platí do 29. 4.
anebo do vyprodání zásob.

-27%

BOLEST

Fytoobojek. Složení: 3,5 g/kg
Geraniol. Používejte biocidní
přípravky bezpečně. Před
použitím si vždy přečtěte údaje
na obalu a připojené informace
o přípravku.

+

49,-

30 tablet

Brufen 400, 400 mg je lék
k vnitřnímu užití. Obsahuje
ibuprofen. Čtěte pečlivě
příbalový leták.

• Nemůžete si vzpomenout?
• Špatně
se soustředíte?
• Lék na poruchy
paměti,
po poradě
s lékařem
též na závratě,
ušní šelesty
a demence.
• 1× denně.

67,-

Brufen 400

Lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje extrakt EGb 761
z listů Ginkgo biloba. Čtěte
pozorně příbalový leták.

Léky k vnějšímu použití.
Obsahují ureu. Čtěte pečlivě
příbalový leták.

V akci také
Excipial U Hydrolotio, 200 ml, za 119 Kč 99 Kč.

-22%
Doplněk stravy.

138,-

200 ml

77,-

• Vitamin C a zinek
podporují funkci
imunitního systému.

Doplněk stravy.

169,-

Excipial U Lipolotio

99,-

TANTUM NATURA
LEMON&HONEY

PÉČE O ZRAK

PUCHÝŘE

• Léčivá emulze
na suchou kůži.
• Léčí svrbivé
projevy, vhodná
i na atopický
ekzém.

498,-

-23%

Zdravotnický prostředek.

• Hydrokoloidní náplasti
na ošetření puchýřů.
• Rychle ulevují
od bolesti
a napomáhají hojení.
• Náplasti se nelepí
na ránu a jsou
bezbolestně
snímatelné.

87,-

KRÁSNÉ OPÁLENÍ

Magistra Program Více výhod REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

NEJ
nabídka
s kartou Více

výhod

Doplňky stravy

1+1

úžasnější

Premium
Magnesium
+ B6 šumivý
24 tablet

S KARTOU
Více výhod

Lékárny

79,-

Doporučí
m
mamince e Vám jen to, co
nebo sv
ým děte
m

Cena za 2 ks

Více

výhod

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

* Vyplňte prosím povinné údaje uvedené v registračním formuláři.

Titul

před
jménem

za
jménem

Jméno*
Příjmení*
Pohlaví

muž

žena

Datum narození

Číslo
pojištence*

.

.

Kód ZP (př. 111, 207, 211 atd.)

Kontaktní údaje:

Použijeme pro zasílání důležitých informací a akčních nabídek.

Ulice
Č. p.

PSČ

Město
E-mail*
Tel.*
Vypište prosím číslo Vaší stávající
zákaznické karty (pokud máte): ..................................................................................................
Podpisem registračního formuláře vyjadřuji souhlas jako klient s podmínkami Magistra Programu Více výhod v síti
lékáren MAGISTRA. Podpisem registračního formuláře klient současně uděluje SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM
OSOBNÍCH ÚDAJŮ, jehož text, s nímž se řádně seznámil, je uveden na zadní straně tohoto registračního formuláře.

Datum*

.

.

EAN kód formuláře (vyplní lékárna)

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

Chceme Vám připravit tu nejlepší
nabídku na míru.

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

Jaké oblasti zdraví Vás zajímají?

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

* Označte křížkem

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

PROBLÉMY SE SRDCEM

A RTRÓZA A BOLESTI KLOUBŮ

CUKROVKA

UŽÍVÁNÍ HORMONÁLNÍ
ANTIKONCEPCE

VYSOKÝ KREVNÍ TLAK
VYSOKÝ CHOLESTEROL

ZDRAVÍ DĚTÍ
 DĚTSKÁ VÝŽIVA
A

BOLEST

EKZÉM

ALERGIE

OSTEOPORÓZA

NESPAVOST

EPILEPSIE

ASTMA

TĚHOTENSTVÍ

OSLABENÁ IMUNITA

ŽALUDEČNÍ VŘEDY

UŽÍVÁNÍ ANTIDEPRESIV

PÁLENÍ ŽÁHY

NÁDOROVÁ
ONEMOCNĚNÍ


ZÁCPA

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

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

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

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

Lékárna
Adresa

a společnosti MAGISTRA a.s., IČO: 24801011, se sídlem Karlovo nám. 319/3, 120 00 Praha 2, zapsané v obchodním Provozovatel
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 16894 (dále jen „Společnost“), každému individuálně
jako správci údajů.
Sídlo
Klient uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů, poskytnutých v rámci registračního formuláře pro
účast v Programu Více výhod Magistra Lékáren (tj. zejména v rozsahu jméno, příjmení, číslo pojištěnce, emailové
adresy, telefonního čísla, případně dalších dobrovolně poskytnutých údajů) a dále údajů, které Provozovatel
IČO
shromáždil či shromáždí při provozování lékárny, které se týkají nákupní historie klienta. Klient výslovně uděluje
svůj souhlas, aby Společnost i Provozovatel v rámci údajů týkajících se nákupní historie zpracovávali taktéž zvláštní
kategorii údajů vypovídajících o zdravotním stavu klienta.
Popsaný souhlas uděluje klient pro zpracování k účelu účasti v Programu Více výhod Magistra Lékáren a v jeho
Razítko lékárny
rámci k:
a) poskytování výhod v Programu Více výhod Magistra Lékáren;
b) nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách;
c) z
 asílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků (zejména ve formě SMS anebo emailových zpráv) dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
Pravidla Programu Více výhod, tj. zejména jeho popis a výhody z něho plynoucí jsou dostupné v lékárně, ve které klient odevzdá registrační formulář pro účast v Programu. Klient svým podpisem na tomto
formuláři současně potvrzuje, že se s pravidly Programu Více výhod řádně seznámil a souhlasí s nimi.
Klient výslovně souhlasí s tím, že k uvedeným osobním údajům může Společnost přiřadit i další osobní údaje klienta včetně údajů vypovídajících o jeho zdravotním stavu, které Provozovatel, jakož i jiný
provozovatel lékárny ze sítě Magistra lékárny zařazené do věrnostního Programu Více výhod, na které klient čerpal výhody Programu Více výhod, při provozování lékárny shromáždil či shromáždí a týkají se
nákupní historie klienta. Klient výslovně souhlasí s tím, že Provozovatel i další provozovatelé lékáren dle předchozí věty jsou oprávněni osobní údaje dle předchozí věty předat Společnosti k jejich zpracování
pro účely stanovené výše, s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje klienta získané Společností.
Nebudou žádní jiní příjemci osobních údajů klienta s výjimkou předávání údajů Společnosti. Provozovatel i Společnost jsou oprávněni pověřit zpracováním osobních údajů klienta třetí osobu jakožto
zpracovatele. Provozovatel i Společnost se zavazují k zavedení všech vhodných technických a organizačních opatření za účelem ochrany osobních údajů klienta.
POUČENÍ:
Klient bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. Poskytnutí osobních údajů (s výjimkou dobrovolných údajů) pro účely účasti v Programu Více výhod je podmínkou účasti
v Programu Více výhod. Osobní údaje budou Provozovatelem a Společností uchovávány pro účely jmenované výše na dobu neurčitou od poskytnutí souhlasu (do doby odvolání souhlasu či jiného zániku
oprávnění ke zpracování údajů). Osobní údaje klienta budou Provozovatelem a Společností zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištené podobě neautomatizovaným
způsobem, a to zaměstnanci Provozovatele anebo Společnosti, a pověří-li tím zpracovatele, tak jeho zaměstnanci. Klient prohlašuje, že osobní údaje poskytuje dobrovolně a byl seznámen zejména se svým
právem:
(I)	požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se klienta,
Klient má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány a získat přístup
k těmto údajům. Správce je povinen poskytnout kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost klienta je Provozovatel či Společnost oprávněna požadovat přiměřený poplatek
na základě administrativních nákladů.
(II)	na opravu nepřesných údajů, jakož i s přihlédnutím k účelu zpracování doplnění neúplných osobních údajů
(III) na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“), popřípadě omezení zpracování za stanovených podmínek,
(IV)	na přenositelnost údajů
Klient má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, které poskytl správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci. Při výkonu
tohoto práva může klient žádat, aby osobní údaje byly předány přímo Společností či Provozovatelem jinému správci, je-li to technicky proveditelné.
(V)	vznést námitku proti zpracování pro účely marketingu
Pokud klient vznese námitku proti zpracování pro účely marketingu, ukončí Provozovatel i Společnost zpracování osobních údajů klienta pro tento účel.
(VI)	podat stížnost u dozorového úřadu, tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů,
(VII) dalšími právy plynoucími z právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů.
ODVOLÁNÍ SOUHLASU:
Klient je oprávněn souhlas se zpracováním jeho osobních údajů odvolat Provozovateli i Společnosti emailem na: info@vicevyhod.cz, nebo písemně na adresu jeho sídla. Důsledkem odvolání souhlasu se
zpracováním osobních údajů pro účely účasti v Programu Více výhod Magistra Lékáren je ukončení členství klienta v Programu Více výhod, to neplatí v případě odvolání souhlasu se zasíláním obchodních
sdělení (v tomto případě členství nadále trvá). Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu do doby jeho odvolání klientem. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení
[písm. c) výše] je klient oprávněn bezplatně odvolat v rámci každého zaslaného obchodního sdělení formou v něm uvedenou.
Klient souhlasí a potvrzuje, že byl informován o rozsahu zpracování osobních údajů a o uchovávaných údajích ve výše uvedeném rozsahu a k popsaným účelům.

Akční nabídka a Magistra Karta Více výhod platí ve vybraných lékárnách sítě MAGISTRA
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
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
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Více
výhod

Doporučím Vám jen to, co mamince nebo svým dětem.

499,-

GS Mamavit

379,-

100+10 tablet

• Pro plánování těhotenství, těhotenství a kojení.
• 800 µg kyseliny listové v přirozené formě
s vyváženou kombinací 22 vitaminů
a minerálů.
• Vyvinuto
ve spolupráci
s odborníky
z ÚPMD
v Praze-Podolí.

-24%

489,-

30 tablet a 30 tobolek

• Pro ženy od 13. týdne těhotenství
až do ukončení kojení.
• Obsahuje optimální dávku folátů
(kyselinu listovou a Metafolin®) + DHA.
• Obohacený
o vitamin D3
pro imunitu,
zuby a kosti.

S KARTOU
Více výhod

469,-

-20%
Doplněk stravy.

TĚHOTENSTVÍ A KOJENÍ

Doplněk stravy.

V akci také GS Mamavit Prefolin+DHA+EPA,
30+30 tablet, za 481 Kč 389 Kč.

583,-

FEMIBION 2 s vit. D3

V akci také
FEMIBION 1 s vit. D3, 30 tablet, za 344 Kč 289 Kč.

Více
výhod

Získejte ještě
lepší ceny
s kartou Více výhod
Lékárny
Doporučíme Vám jen to, co
mamince nebo svým dětem

TĚHOTENSTVÍ A KOJENÍ

Více
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

Konec kýchání, rýmě a svědění očí

Michaela Červená,
Lékárna U Polikliniky,
Praha

Pylová alergie je nepřiměřená reakce našeho
imunitního systému na větrem šířená pylová
zrna různých druhů rostlin. Může se jednat o pyl
dřevin-stromů (např. břízy, olše, topolu) nebo
bylin (trávy, jitrocel, ambrózie a jiné). Jedná se o
sezónní onemocnění, protože se příznaky projevují
v reprodukčním období daných rostlin. Pyl se může
usazovat na kůži, v očích či na sliznici dýchacích
cest a u citlivých jedinců může způsobit celou řadu
obtíží jako kýchání, vodnatou rýmu nebo naopak
zduření nosní sliznice a ucpaný nos. Mezi další
nepříjemné příznaky pylové alergie patří zarudnutí

a slzení očí, zarudnutí a svědění kůže či dýchací obtíže
(dráždivý kašel).
Pylová alergie může neočekávaně a výrazně zhoršit jindy
i dlouhodobě kompenzované bronchiální astma
a způsobit dušnost, sípání, lapání po dechu i záchvaty
kašle. U pacientů s pylovou alergií je výskyt tohoto
plicního onemocnění dokonce až 3,5 krát vyšší než
u zbývající části populace.
Pokračování na další straně.

Lékárny
125,-

20 tablet

• K léčbě příznaků spojených s alergickými
stavy, jako jsou: senná a alergická rýma
a chronická kopřivka.
• Volně prodejný v 10 a 20tabletovém
balení.

S KARTOU
Více výhod

114,-

60 dávek

299,-

129,-

nosní sprej,
suspenze 10 ml

-35%

• Celoroční i sezonní
příznaky alergie.
• Okamžitá úleva.
• Cílené působení
v místě obtíží.

Reklama na léčivý přípravek.
Lék k aplikaci do nosu. Obsahuje
levokabastin-hydrochlorid.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

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

V akci také
Livostin ®,
oční kapky,
suspenze, 4 ml,
za 197 Kč 129 Kč.

ALERGIE
237,-

Claritine

Claritine

189,-

30 tablet

60 tablet

-20%

%
-14

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

• 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

ALERGIE

Fenistil 1 mg/g
gel 50 g

• Rychlá a účinná úleva od svědivé
podrážděné pokožky různého původu:
- Svědivá vyrážka.
- Poštípaní hmyzem.
- Spálení od slunce.
- Povrchové popáleniny.
- Kopřivka.

Fenistil 1 mg/g
gel 30 g

264,-

225,S KARTOU
Více výhod

199,-

-25%

219,-

Quixx® daily

189,-

nosní sprej 100 ml

S KARTOU
Více výhod

• Pro každodenní preventivní péči o nos.
• Proplachuje a zvlhčuje nosní sliznici,
usnadňuje čištění nosu.
• Přispívá k prevenci příznaků alergické
rýmy a nachlazení.
• Pro děti od 2 let, dospělé, těhotné
a kojící ženy.

169,-

-23%

179,-

159,-

-11%

PODRÁŽDĚNÁ POKOŽKA

V akci také
Quixx ® soft nosní sprej, 30 ml, za 144 Kč 117 Kč.

Zdravotnický prostředek.

Lék k zevnímu použití. Obsahuje
dimetinden maleinát. Čtěte
pečlivě příbalový leták.

Z vlastní zkušenosti mohu z pohledu
alergika doporučit včasnou systémovou
léčbu antihistaminiky 3. generace (levocetirizin), které nemají téměř žádné
nežádoucí účinky a jsou vhodné již
pro děti od 6 let. Z lokálních přípravků je z mého pohledu nejúčinnější
použití kortikosteroidních přípravků,
které přinášejí dlouhotrvající úlevu
při rýmě a ucpaném nosu, kýchání,
svědění a pálení i slzení očí. Rovněž
je vhodné kombinovat výše zmíněné
s čištěním nosní sliznice za pomoci
roztoků mořské vody nebo ekonomicky výhodnější, ale o něco nepříjemnější výplachy za pomoci nosních
sprch a konviček.

299,-

197,-

Livostin®

ALERGIE
348,-

Základem úspěšné léčby je vyhýbání
se alergenu, tedy nechodit v období pylové sezóny po poli či ve vysoké trávě,
vyhýbat se rizikovým aktivitám venku
jako je sekání trávy při přecitlivělosti
na pyly trav a omezit venkovní fyzickou
zátěž. Při léčbě příznaků pylové alergie
je možné volit mezi léčbou systémovou, antihistaminiky v tabletách, a léčbou lokální. Sem patří antihistaminika
a kortikosteroidy v léčivých přípravcích
v podobě sprejů do nosu, očních kapek
či topických krémů a gelů a bariérové
přípravky zabraňující vzniku alergické
reakce na sliznici. Nejefektivnější je přípravky z obou těchto skupin vhodně
kombinovat.

318,-

-21%

ALERGIE

Osoby postižené pylovou alergií mohou nepřiměřeně reagovat i na některé potraviny (ořechy, ovoce, zelenina, …). Alergickou reakci mohou
vyvolat i všudypřítomné plísně, roztoči
či srst domácích zvířat. Pylovou alergií trpí až 40% populace a uvádí se, že
pouhých 15 % osob s příznaky tohoto nepříjemného onemocnění se léčí
u specializovaného lékaře – alergologa. Každoročně se zvyšující výskyt
pylové alergie jde ruku v ruce se znečištěným ovzduším, stresem a dalšími
negativními faktory dnešní doby.

379,-

S KARTOU
Více výhod

• 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.

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

-22%

Flixonase 50 mcg/dávka

UCPANÝ NOS

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. 4. – 29. 4. 2018 nebo do vyprodání zásob. Doručování těchto letáků zajišťuje společnost Česká distribuční, a. s.
Máte-li výhrady k distribuci, obraťte se na bezplatnou tel. linku 800 888 558.
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146,-

Analergin neo

