
Lékárny

BAKČNÍ NABÍDKA 2. 1. – 4. 2. 2018 nebo do vyprodání zásob.

Lék k vnitřním
u užití. Obsahuje ibuprofen. 

Čtěte pečlivě příbalový leták.

BOLEST

Ibalgin® 400 
100 tablet
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.

Lék k vnitřním
u užití. 

Čtěte pečlivě příbalový leták.

CHŘIPKA A NACHLAZENÍ

Paralen® Grip 
chřipka a bolest  24 tablet
•  Odstraňuje příznaky chřipky a nachlazení, jako jsou: 

horečka, ucpaný nos, bolest hlavy, bolest v krku.

•  Díky kofeinu působí také proti únavě a ospalosti.

Lék k rozpuštění v ústech. 
Čtěte pečlivě příbalový leták. 

BOLEST V KRKU

Orofar 1 mg / 1 mg
24 pastilek
•  Proti bolesti v krku.
•  Tlumí bolest a léčí infekci.
•  Působí proti virům  

i proti bakteriím 
a kvasinkám.

•  Pastilky 
s pomerančovou 
příchutí.

KAŠEL

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

•  K užití u dětí od 6 měsíců.

Lék k vnitřním
u užití. 

Čtěte pečlivě příbalový leták.

V akci také 
Paralen® Grip chřipka a kašel, 24 tablet, za 149 Kč 99 Kč.

S NÁMI MRÁZ NEPRAŠTÍ. PF 2018

Stoptussin kapky  
50 ml

99,-
149,-

-34%

105,-
144,-

-27%

125,-
164,-

-24%

V akci také 
Stoptussin sirup, 180 ml, 
za 149 Kč 109 Kč.

99,-
139,-

-29%



GS Extra Strong 
Multivitamin 60+60 tablet
•  Komplexní vyvážené složení vitaminů, 

minerálů a dalších 
aktivních látek.

•  STRONG KOMPLEX – 
extra dávka vitaminu C, 
lutein, activin, 
echinacea.

•  Extra silný, extra 
účinný multivitamin 
ve výhodném balení.

VITAMINY

Doplněk stravy.

Zdravotnický prostředek.

MĚŘENÍ TEPLOTY

Cemio Metric 308 SMART 
Bezkontaktní teploměr 

•  Nejpohodlnější měření teploty 
– do 1 sekundy!

•  Vysoce přesná infračervená 
technologie.

•  Měření teploty těla i okolních objektů.

•  Chrání pokožku před 
negativním působením 
počasí.

•  Vhodný do větru, 
chladu a mrazu.

•  Stabilizuje vlhkost 
v pokožce a předchází 
jejímu vysoušení 
vlivem počasí.

•  Obsahuje mandlový 
olej a bambucké 
máslo.

Kosm
etický přípravek.

Bübchen ochranný krém 
do každého počasí 75 ml

PÉČE O POKOŽKU

89,-
97,-

-8%

Doplněk stravy.

IMUNITA

GS Laktobacily Forte 21
60+20 kapslí

•  Unikátní komplex 9 odolných kmenů bakterií.

•  21 miliard životaschopných mikroorganismů* 
v denní dávce (2 kapsle).

•  Navíc selen 
pro podporu 
imunity.

Lék k vnitřním
u užití. 

Obsahuje kyselinu askorbovou. 
Čtěte pečlivě příbalový leták.

IMUNITA

Celaskon® 500 mg 
červený pomeranč 
30 šumivých tablet

•  Posiluje odolnost organismu při infekčních 
onemocněních jako chřipka a nachlazení.

•  Zmírňuje a zkracuje příznaky chřipky 
a nachlazení.

139,-
169,-

Léky k vnitřním
u užití.

Čtěte pečlivě příbalový leták.

BOLEST V KRKU

Septabene 3 mg/1 mg 
pastilky 16 pastilek

Lék k vněším
u užití. 

Čtěte pečlivě příbalový leták.

OPARY

Zovirax Duo 50 mg/g 
+ 10 mg/g  krém 2g
Krém na léčbu oparů s dvojím složením: 

•  Zabraňuje množení viru

•  Pomáhá léčit zánět.

•  Je klinicky prokázané, 
že pomáhá zastavit 
vznik puchýřků.

•  Zkracuje dobu hojení.

V akci také 
GS Extra Strong Multivitamin, 30+10 tablet, za 164 Kč 139 Kč.

319,-
381,-

-16%

Komplexní probiotikum s prebiotiky.

•  20 miliard a 9 kmenů probiotických 
kmenů v denní dávce.

•  Vhodné 
při a po užívání 
antibiotik.

•  Pro dospělé 
a děti od 3 let.

Doplněk stravy.

BIOPRON 9 premium  
30+10 tobolek

PROBIOTIKA

248,-
289,-

-14%

Lék k vnitřním
u užití. Obsahuje 

ibuprofen. Čtěte pečlivě příbalový 
leták.

BOLEST DĚTI

Nurofen pro děti
100 ml

•  Suspenze pro děti 
již od 3 měsíců.

•  Rychlá a účinná 
úleva od horečky 
a bolesti.

•  Obsahuje dávkovací 
trubičku pro snadné 
a přesné dávkování.

Doplněk stravy.

IMUNITA – DĚTI

HLÍVÁČEK sirup s hlívou 
a rakytníkem – příchuť 
hruška  100 ml
•  Sirup vyrobený z více 

než 1 kg ovoce.

•  Obsahuje hlívu 
s deklarovaným 
obsahem 
beta-glukanů.

•  Obsažený rakytník 
podporuje imunitu.

•  Vhodné pro děti 
již od 1 roku.

•  Bez příměsí 
a konzervantů.

Kosm
etický přípravek.

Bepanthen Care mast  
100 g

PÉČE O DĚTSKOU POKOŽKU

Doplněk stravy.

RAKYTNÍČEK multivitaminové 
želatinky s rakytníkem
70 kusů

•  Skvělá chuť díky obsahu ovocné šťávy. 

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

•  Bez příměsí 
a konzervačních 
látek.

VITAMINY PRO DĚTI

V akci také 
GS Laktobacily 
Forte21, 30+10 kapslí,   
za 227 Kč 184 Kč.

* Uvedené množství 
CFU odpovídá 
okamžiku výroby.

324,-
396,-

-18%

219,-
274,-

-20%

V akci také 
Septabene 1,5 mg/ml 
+ 5,0 mg/ml, orální sprej, 30 ml roztok za 169 Kč 119 Kč.

•  Komplexní léčba bolesti v krku: 
protizánětlivý, analgetický 
a antiseptický účinek.

•  Snižuje lokální známky 
zánětu: bolest, 
zarudnutí, otok, 
pocit tepla.

•  Eukalyptová 
příchuť.

109,-
149,-

-27%

V akci všechny druhy.
V akci také HLÍVÁČEK sirup s hlívou a rakytníkem 
– příchuť višeň, 100 ml, za 249 Kč 209 Kč.

209,-
249,-

V akci také 
Nurofen pro děti, 
jahoda, 100 ml 
za 114 Kč 89 Kč 
a Nurofen pro děti 
jahoda, 200 ml 
za 197 Kč 159 Kč.

89,-
114,-

-22%

L.CZ.MKT.CC.06.2017.1073
* Nejprodávanější značka v ČR v lékárnách v kategorii péče o zadeček 
v období 04/2014 – 04/2017; zdroj IMS, počet prodaných kusů.

V akci také Bepanthen Care mast, 30 g, za 144 Kč 119 Kč.

•  Pomáhá chránit dětský zadeček 
před vznikem opruzení.

•  Pro každodenní péči.

•  Pečuje i o kojením namáhané 
prsní bradavky.

278,-
325,-

-14%

899,-
1159,-

-18%

-16%

199,-
238,-

-16%

-22%

Doporučím Vám jen to, co mamince nebo svým dětem.
Jsme 
Vám 
blíž



Lék k vnějším
u užití. Obsahuje 

diklofenak. Čtěte pečlivě 
příbalový leták.

Olfen gel  
100 g

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

•  Přípravek mohou používat dospělí 
a mladiství od 14 let.

BOLEST

MUCOSOLVAN® 
pro dospělé  
100 ml

•  Léčí vlhký kašel. 

•  Rozpouští hlen. 

•  Usnadňuje vykašlávání. 

•  Jahodová příchuť.

VLHKÝ KAŠEL

Lék k vnitřním
u užití. Obsahuje 

paracetam
ol. Čtěte pečlivě 
příbalový leták.

Panadol Novum 500 mg   
24 tablet

BOLEST A HOREČKA

KAŠEL

Lék k vnitřním
u užití. Čtěte pečlivě 

příbalový leták. Použití tohoto 
tradičního rostlinného léčivého 

přípravku je založeno výlučně na 
zkušenosti z dlouhodobého 

použití. 

STODAL® 
sirup 200 ml

•  Rostlinný léčivý přípravek.

•  Účinný na suchý i vlhký kašel.

•  Neobsahuje 
umělá sladidla.

•  Rodinné balení 
200 ml.

139,-
183,-

-24%

BOLEST SVALŮ

Lék k vnějším
u užití. Obsahuje 

nim
esulid. Čtěte pečlivě 

příbalový leták.

AULIN 
gel 100 g

•  Gel proti bolesti pohybového aparátu.

• Rychle ulevuje od bolesti.

•  Působí proti zánětu.

•  Nevysušuje pokožku. 

194,-
230,-

-16%

98,-
131,-

Doplněk stravy.

LEROS BABY
různé druhy

BYLINNÉ ČAJE

•  Kvalitní bylinné a ovocné čaje pro děti 
a maminky, více info na www.leros.cz.

39,-
45,-

-13%

Hom
eopatický léčivý přípravek 

k vnitřním
u užití.  Čtěte pečlivě 

příbalový leták.

Oscillococcinum® 
30 dávek

OSCILLOCOCCINUM

•  Preventivně a od prvních příznaků.

•  Léčba pro celou rodinu.

•  Bez věkového omezení.

579,-
679,-

VLHKÝ KAŠEL

Lék k vnitřním
u užití. Obsahuje 

acetylcystein. Čtěte pečlivě 
příbalový leták.

ACC® LONG
10 šumivých tablet

•  ACC® Long léčí vlhký kašel.

•  Stačí 1 tableta 1× denně.

•  Rozpouští hlen v dýchacích cestách 
a usnadňuje vykašlávání.

•  Rychle Vám uleví.

-15%

•  Zmírňuje mírnou až středně 
silnou bolest a horečku.

•  Uvolňuje účinnou látku již za 5 minut.

•  Nedráždí žaludek.

29,-
36,-

-19%

BOLEST

Lék k vnějším
u užití. Obsahuje 

diklofenak sodný. Čtěte pečlivě 
příbalový leták.

Voltaren 140 mg 
Léčivá náplast  5 kusů
Léčivá náplast pro úlevu od akutní bolesti, 
zánětu a otoku: 

•  Působí přímo v místě aplikace.

•  Účinkuje 24 hodin, při použití 2× denně.

•  1 mm tenká, samostatně balená 
pro komfort 
používání.

BOLEST ZAD, SVALŮ A KLOUBŮ

Lék k  vnějším
u užití. Obsahuje 

diklofenak diethylam
onný. Čtěte 

pečlivě příbalový leták.

Voltaren Forte 2,32%
gel 150 g

•  Analgetikum ve formě gelu 
s účinkem na 12 hodin.

•  Ulevuje od bolesti zad, svalů a kloubů.

•  Stačí aplikovat pouze 2× denně.

•  Snadno otevíratelný uzávěr.

Lék k vnitřním
u užití. Čtěte pečlivě 

příbalový leták.

CHŘIPKA A NACHLAZENÍ

Coldrex Horký nápoj 
Citron s medem  10 sáčků
•  Horký nápoj pro účinnou úlevu 

od příznaků chřipky a nachlazení.

•  Kombinace 3 účinných 
látek odstraňuje bolesti 
hlavy, svalů a kloubů, 
bolesti v krku, uvolňuje 
ucpaný nos a snižuje 
horečku.

279,-
329,-

-15%

129,-
179,-

-28%

118,-
139,-

-15%

329,-
434,-

-24%

V akci také Aulin, gel 50 g, za 158 Kč 129 Kč.

V akci také Coldrex 
tablety, 24 tablet 
za 141 Kč 119 Kč.

-25%

Lék k vnitřním
u užití. 

Obsahuje am
broxol hydrochlorid. 

Čtěte pečlivě příbalový leták.

V akci všech 15 čajů LEROS BABY.

139,-
170,-

-18%

V akci také 
Voltaren Actigo 
Extra 25 mg, 
20 obalených 
tablet, 
za 109 Kč 89 Kč.

Reklam
a na léčivý přípravek. Lék 

k aplikaci do úst. Obsahuje nikotin. 
Čtěte pečlivě příbalový leták.

ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ

Nicorette® Spray 
1 mg/dávka, orální sprej 
roztok 13,2 ml
ZBAVTE SE ZÁVISLOSTI NA KOUŘENÍ.
•  Účinkuje rychle a potlačí touhu 

po cigaretě již po 60 sekundách.

•  Rychlá úleva 
od chuti na cigaretu 
a nutkání kouřit.

•  Umožňuje plynule 
reagovat na potřebu 
doplnění nikotinu 
v těle.

•  Dovoluje postupné 
snižování dodávané 
dávky nikotinu.

•  Neobsahuje cukr.

429,-
481,-

V akci také Olfen léčivé náplasti, 2 kusy za 99 Kč 79 Kč, 
Olfen léčivé náplasti, 5 kusů za 229 Kč 182 Kč 
a Olfen léčivé náplasti, 10 kusů za 349 Kč 279 Kč.

-11%

Jsme 
Vám 
blíž

Výhodné ceny pro všechny.



„Dobrý den, prosím 
jedny tabletky 
na hubnutí!“

Kéž by řešení problémů s nadváhou bylo tak jednoduché! 
Bohužel, málokdo si připouští, že nejvyšší účinky mají 
„prášky“ obvykle v kombinaci se zdravým jídelníčkem 
a pohybem a že při plánování redukce váhy je nezbytná 
změna životního stylu. Při výběru správného přípravku 
na  hubnutí se neváhejte poradit v lékárně. Nákup přes 
internet nedoporučuji z mnoha důvodů. V lékárně Vám 
kvalifikovaní pracovníci poradí, který produkt je právě 
pro váš záměr nejvhodnější. Zároveň máte záruku, 
že přípravky prodávané v lékárně jsou zdravotně 
nezávadné a mají dostatečné množství účinných látek. 
Vybírat můžete z produktů na  bázi tzv. spalovačů tuků 
(garcinia, gymnema), vhodná je vláknina v nejrůznějších 
podobách, pomáhají rovněž přípravky, které na  sebe 
v trávicím systému vážou tuky nebo blokují jejich trávení.

Významnou pomoc při redukci váhy můžeme najít i tam, 
kde ji možná neočekáváme – a sice v říši bylin. Pomáhají 
nám čajové směsi s detoxikačním účinkem, ale je to také 
zelený ječmen, aloe vera, sladkovodní řasa spirulina.

Pokud jste se tedy rozhodli, že přišel čas udělat něco 
s přebytečnými kilogramy a jste připraveni na to, že pomoc 
a rada z lékárny budou sice významnými, nikoliv však 
jedinými kroky na vaší cestě k žádoucí postavě, zastavte 
se u nás v MAGISTRA lékárnách, rádi Vás vyslechneme 
a pomůžeme vám s výběrem přípravku, který bude nejvíce 
vyhovovat právě Vám. Z viditelného výsledku budete mít 
radost a nás potěší, budete-li se k nám rádi vracet!

NOVINKA
EXKLUZIVNĚ V MAGISTRA LÉKÁRNÁCH 

V nabídce také: 
Premium Magnesium
+ B6 šumivý
24 šumivých tablet 
s citronovou příchutí

Premium 
Magnesium B6 Forte
50 tablet

180,-

D
o

p
lň

ky
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Maagngnesesiuiumm M
ýmivý
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říchutíou p

•  Účinná kombinace hořčíku a vitaminu B6

pro snížení míry únavy a vyčerpání. 
•  Pro správnou funkci nervového systému a svalů.

ABY SE VÁM RÁNO
LÉPE VSTÁVALO

Výrobce: SWISS MED Pharmaceuticals a.s., Opletalova 921/6, 110 00 Praha 1, Česká republika

79,-

do organismu

Vy
šší

 vstřebatelnost

M AG N E S I U M  
citrát

KV_mag_200x127 mm_f.indd   1 15.12.17   11:08

Jsme 
Vám 
blíž

Doporučím Vám jen to, co mamince nebo svým dětem.

Mgr. Jitka Junová, Lékárna Elie, Praha



Jsme 
Vám 
blíž

Bolest v krku nás trápí poměrně často. Údaje od praktických lékařů hovoří o tom, 
že až jedna třetina pacientů k nim přichází právě z tohoto důvodu. Bolest v krku 
provázená zarudnutím a otokem, škrábáním, pálením, chrapotem či potížemi při 
polykání není sama o sobě nemocí. Většinou jde o jednoduché příznaky spojené 
s infekčním onemocněním dýchacích cest. V případě lehkých obtíží lze tento problém 
zvládnout samoléčbou. Pokud se bolest v krku objevuje dlouhodobě či opakovaně, 
je vhodné navštívit lékaře. 
Nejčastější příčinou bolesti v krku je zánět. Jedná se o přirozenou obrannou reakci 
organismu na různé cizí podněty – přítomnost škodlivých bakterií, virů, kvasinek či 
mechanického poranění. Čtyřmi základními příznaky jsou zarudnutí, otok, zteplání 
postiženého místa a bolest. Řešením je co nejdříve zánět potlačit, čímž ustoupí výše 
uvedené příznaky.

Tantum Verde jsou originální léky proti bolesti v krku obsahující léčivou látku 
benzydamin hydrochlorid s prokázanou účinností proti zánětu a bolesti v krku. Jsou 
k dostání ve formě pastilek (4 příchutě pro děti od 6 let a dospělé), ve formě sprejů 
(sprej nebo sprej forte) nebo v tradiční formě roztoků ke kloktání. Více informací 
najdete na www.bolimevkrku.cz

Tantum Verde, Tantum Verde Mint, Tantum Verde Lemon, Tantum Verde 
Eucalyptus, Tantum Verde Orange and Honey a Tantum Verde spray Forte obsahuje 
benzdydamin hydrochlorid. Lék k místnímu užití v ústech a krku. Čtete pečlivě 
příbalovou informaci. 

Tantum Verde proti zánětu 
                  a bolesti v krku

letak_200x127_v2.indd   1 11.07.17   16:00

119,-
149,-

-20%

Doplatek* 0 Kč
Snížili jsme doplatky pro všechny.
Více než polovina léků bez doplatku.
*  Sleva platí 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. Více informací získáte v jednotlivých Magistra lékárnách nebo na www.magistralekarny.cz.



Doplněk stravy.

HOŘČÍK A VITAMIN B6

Magne B6 Forte tablety
50 tablet
•  Obsahují citrát hořčíku pro účinné 

doplnění hořčíku.

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

Lék k aplikaci do nosu. Obsahuje 
oxym

etazolin hydrochlorid. Čtěte 
pečlivě příbalový leták.

RÝMA

Nasivin Sensitive 0,05%  
sprej, 10 ml

•  Skoncujte s rýmičkou 
o dva dny dříve!

•  Zkracuje trvání rýmy 
v průměru o 2 dny.

•  Zabere mimořádně 
rychle – už do 
25 sekund.

•  Sprej proti rýmě 
pro děti od 6 let 
a dospělé.

Doplněk stravy.

IMUNITA

TEREZIA Hlíva ústřičná 
+ lactobacily  60+60 kapslí 

•  Nejsilnější hlíva na trhu.*

•  Hlíva z certifikovaných pěstíren 
od českého výrobce.

•  Obsažený šípek 
podporuje 
imunitu 
a trávení.

•  Bez příměsí 
a konzervačních 
látek.

Lék k aplikaci do nosu. Obsahuje 
xylom

etazolin.  Čtěte pečlivě 
příbalový leták.

RÝMA A UCPANÝ NOS

Otrivin 1PM 1 mg/ml
10 ml + dávkovač 85,-

109,-

-22%
Šetrný přípravek 
pro rychlou úlevu 
a dlouhodobý účinek:

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

•  Zvlhčuje a zklidňuje 
nosní sliznici.

V akci také 
Nasivin Sensitive 
0,025%, sprej 10 ml, 
za 103 Kč 85 Kč.

85,-
109,-

-22%

Zdravotnický prostředek.

Physiomer Hypertonický 
sprej 135 ml

RÝMA A UCPANÝ NOS

V akci více druhů.

•  Uvolní ucpaný nos 
při rýmě a nachlazení.

•  Čistí a zvlhčuje nosní 
sliznici, přirozeně 
regeneruje.

•  Bez konzervačních 
látek, bezpečný 
pro každodenní 
použití.

173,-
215,-

-20%

Doplněk stravy.

Green trio TOPNATUR 
540 tablet

DETOXIKACE

•  Green Trio značky TOPNATUR je produkt, 
který v jediné tabletě obsahuje tři „zelené“ 
potraviny.

•  Chlorella pomáhá 
detoxikaci a zelený 
ječmen a spirulina 
tvoří ideální 
kombinaci, kde 
každá ze složek 
přináší do výrobku 
specifické 
vlastnosti 
a tím propůjčují 
produktu GREEN 
TRIO výborné 
schopnosti.

159,-
199,-

-20%

*Nejvyšší obsah deklarovaných beta-glukanů. 
Dle průzkumu z lékáren, květen 2017.

329,-
373,-

-12%

339,-
439,-

-23%

DÝCHACÍ CESTY

Doplněk stravy.

Linkus pastilky bez cukru
Máta / Pomeranč / Třešeň, 18 pastilek

•  Přírodní přípravek obsahující 
lékořici, yzop 
a malabar nut pro uklidňující 
účinek na krk, 
hrtan i hlasivky.

•  Přispívá k ochraně 
dýchacích cest 
a pomáhá 
normálnímu 
dýchání.

DÝCHACÍ CESTY

Doplněk stravy.

Linkus Sirup 
150 ml

Linkus sirup je přírodní přípravek, obsahující 
malabar nut, lékořici 
a yzop pro uklidňující 
účinek na krk, hrtan 
i hlasivky.

Přispívá k ochraně 
dýchacích cest 
a pomáhá normálnímu 
dýchání.

89,-
109,-

-18%

Doplněk stravy.

PROSTATA, VITALITA A POTENCE

Cemio RED3  
90 kapslí

•  Nová generace péče 
o prostatu, potenci 
a vitalitu.

•  Tři účinky v jedné 
kapsli denně.

•  Slivoň africká 
k podpoře 
funkce prostaty, 
maca k podpoře 
sexuálního zdraví 
a fyzické kondice 
a sibiřský ženšen 
k podpoře vitality.

599,-
799,-

-25%

43,-
49,-

-12%

Doplněk stravy.

Silymarin  
90 kapslí

•  Jako jediný na trhu obsahuje extrakt 
ostropestřce mariánského a esenciálních 
fosfolipidů

•  Ostropestřec 
podporuje činnost 
jater

•  Ochraňte svá játra 
po zátěžových 
svátcích.

JÁTRA

159,-
196,-

-19%

MĚŘENÍ TLAKU

Zdravotnický prostředek.

Cemio Metric 901 MELODY 
Tonometr + Cemio Kamzík, 
60 kapslí, NAVÍC
DIGITÁLNÍ TLAKOMĚR NA PAŽI S UNIKÁTNÍM 
HLASOVÝM PRŮVODCEM
•  Klinicky přesné měření krevního tlaku a pulsu.
•  Jednoduchá obsluha přístroje díky unikátnímu 

hlasovému průvodci.
•  Indikace arytmií 

a hranice 
hypertenze.

•  Paměti na 120 
záznamů pro 
každého 
ze 2 uživatelů.

•  Univerzální manžeta 
22–40 cm.

•  Síťový adaptér 
součástí balení.

•  5 let záruka.

1759,-
2529,-

-770 Kč

Doplněk stravy.

Bella linia
60 kapslí

•  Obsahuje unikátní směs bylin a hub.

•  Guarana a cesmína napomáhají při kontrole 
hmotnosti a přispívají k odbourávání tuků.

•  Obsahuje ostropestřec pro ochranu jater 
a rakytník pro 
podporu trávení.

•  Přidané psyllium 
navíc zvyšuje 
přísun vlákniny.

•  Vyrobeno 
bez příměsí 
a konzervačních 
látek.

PÉČE O TĚLO

199,-
247,-

-19%

Jsme 
Vám 
blíž

Výhodné ceny pro všechny.



Doplatek* 0 Kč
Snížili jsme doplatky pro všechny.
Více než polovina léků bez doplatku.
*  Sleva platí 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. Více informací získáte v jednotlivých Magistra lékárnách nebo na www.magistralekarny.cz.

K úrazu můžeme přijít dříve, než se nadějeme. Zvlášť často nám hrozí teď v zimě – ať už při 
chůzi na namrzlém chodníku, anebo na horách při lyžování či na snowboardu. Někdy jsou 
následky úrazu takové, že se musíme podrobit operaci. Každé zranění i chirurgický či ortopedický 
zákrok doprovází otok, zánět a bolest. Následky úrazu nás mohou i nadlouho vyřadit 
z pracovního procesu. Jde tedy také o to, jak rychle se nám bude hojit 
poúrazová nebo pooperační rána, protože na tom bude do značné 
míry záviset, kdy zase budeme zcela fit.

Bezprostředně po úrazu nebo operaci je důležité odborné ošetření 
rány. Měli bychom také dbát na dobrou životosprávu, být v psychické 
pohodě a zejména ze začátku se vyhýbat zvýšené fyzické námaze. 
V poslední době se v rámci této komplexní péče stále více osvědčuje 
podpůrná léčba enzymovým lékem Wobenzym. Enzymy, které 
obsahuje, urychlují vstřebávání otoků, krevních výronů a podlitin 
a zmírňují bolest. Výrazně zkracují dobu hojení a omezují také 
výskyt pooperačních komplikací, jako je hnisání rány nebo 
nadměrné jizvení. 

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

PO ÚRAZU A PO OPERACI 
CHCE BÝT KAŽDÝ V POŘÁDKU 
CO NEJDŘÍVE

NOVINKA
EXKLUZIVNĚ V MAGISTRA LÉKÁRNÁCH JEŠTĚ KRÁSNĚJŠÍ NOHY 

BEZ KŘEČOVÝCH ŽIL
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Premium 
Diosmin Micronized Forte
60 tablet

Výrobce: SWISS MED Pharmaceuticals a.s., Opletalova 921/6, 110 00 Praha 1, Česká republika

243,-

•  Vyšší vstřebatelnost do organismu díky 
mikronizaci směsi diosminu a hesperidinu.

•  Obohaceno o aescin – výtažek z koňského 
kaštanu pro podporu prokrvení a zdraví cév.

Diosmin na trhu

NE
JSILNĚJŠÍ
500 mg 
v jedné tabletě

KV_diosminal_200x127_f.indd   1 15.12.17   11:19

Jsme 
Vám 
blíž
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Další lékárny s akční nabídkou naleznete 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. 1. – 4. 2. 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.

NOVINKA

HOREČKA A BOLEST          UCPANÝ NOS VLHKÝ KAŠEL

SÍLA, KTERÁ
VÁS POSTAVÍ

NA NOHY
PŘI CHŘIPCE

A NACHLAZENÍ

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. O správném použití se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Therafl u Forte 1000 mg/200 mg/12,2 mg prášek pro perorál. roztok v sáčku a Therafl u 500 mg/100 mg/6,1 mg tvrdé tobolky jsou léky k vnitřnímu použití. Ochranné známky 
jsou vlastněné nebo licencované skupinou společností GSK. ©2017 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, tel: +420 222 001 111
Případné nežádoucí účinky prosím hlaste na: ch.safety@gsk.com.
Datum vypracování materiálu: 12/2017 CHCSK/CHTHRFL/0007/17j
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Akční nabídka platí ve vybraných lékárnách sítě MAGISTRA
Beroun, lékárna BETA sídliště, Švermova 1591, 313 129 439
Bohumín, lékárna Centrum, tř. Dr. E. Beneše 109, 596 016 384
Brno, lékárna ALTHAEA, Jihomoravské nám. 1, 545 217 389
Brno, lékárna Bellis, Lazaretní 7, 545 219 956
Brno, lékárna Juliánov, Krásného 3866/20, 720 940 182
Brno, lékárna Masarova, Masarova 240/7, 544 214 134
Brno, lékárna Typos, Štefánikova 836/1, 733 640 135
Brno, lékárna U Rohlíku (dříve Na Nerudově), Nerudova 6, 727 907 798
Brno - Stránice, lékárna U sv. Augustina, náměstí Míru 373/1, 773 642 445
České Budějovice, lékárna U Tří lvů, U Tří lvů 4, 386 321 184
České Velenice, lékárna Vitalis, Riegrova 663, 384 794 262
Čkyně, lékárna Čkyně, Čkyně 301, 388 423 527
Dolní Rožínka, lékárna Dolní Rožínka, Dolní Rožínka 65, 566 520 638
Frýdek Místek, lékárna ALBA - VITAL, Revoluční 531, 724 270 511
Hradec Králové, lékárna Na Zlatém kříži, Pražská 291, 495 535 550
Choceň, lékárna Na Záměstí, Záměstí 215, 465 473 976
Chomutov, Zelená lékárna, Školní 1790, 474 628 444
Jaroslavice, lékárna U Svaté Alžběty, Hrádecká 99, 721 468 812
Jeseník, lékárna Jesenia, Fučíkova 1238/16, 584 412 030
Jičín, lékárna Trio, Husova 58, 493 533 199
Jindřichův Hradec, lékárna Diana, sídliště Vajgar 724/III, 384 324 223
Karlovy Vary, lékárna Salvus, Bezručova 1098/10, 353 221 808
Kralupy nad Vltavou, lékárna Lobeček, Gagarinova 721, 315 741 642
Litomyšl, lékárna Sanatio, Bratří Šťastných 645, 461 311 909
Lomnice nad Popelkou, lékárna Trio, Obránců míru 866, 481 671 900
Ludgeřovice, lékárna Magnolia, Hlučínská 183/126, 596 730 816

Lutín, lékárna Lutín, Lutín 87, 585 652 587
Mladá Boleslav, lékárna Centrálka, nám. Míru 17, 326 326 144
Náchod, lékárna U Stříbrného orla, nám. T. G. M. 45, 491 426 295
Nedvědice, lékárna V Podhradí, Nedvědice 398, 566 523 298
Nechanice, lékárna U Bílého lva, Palackého 61, 495 441 029
Nová Včelnice, lékárna Apis, Na Hliněnce 457, 384 394 225
Nové Město na Moravě, lékárna Dobromysl, Žďárská 80, 566 617 499
Nové Město nad Metují, lékárna U Černého orla, T. G. Masaryka 197, 491 470 759
Ostrava - Třebovice, lékárna V Mešníku, V Mešníku 5088, 596 965 675
Plzeň, lékárna Médeia, Hodonínská 55, 377 530 853
Plzeň, lékárna Mediloco, Sokolovská 77, 377 524 508
Praha 4 -Kunratice, lékárna U Krále Václava, K Libuši 57/30, 244 912 587
Praha 6, lékárna Hanspaulka, Krocínovská 3/801, 233 332 854
Praha 9, lékárna Fenix, Freyova 35, 733 658 537
Praha Nové Butovice, lékárna Elie, Bucharova 2657/12, 733 437 037
Prostějov, lékárna U sv. Petra, Petrské nám. 5, 725 558 135
Prostějov, lékárna U Vlaštovky 2, Svatoplukova 1, 607 165 907
Sobotka, lékárna U Strážného anděla, Jičínská 213, 493 571 516
Stráž nad Nežárkou, lékárna Diana, Stráž nad Nežárkou, 384 389 564
Strmilov, lékárna Tilia, Náměstí 269, 384 392 486
Štěpánov nad Svratkou, lékárna Štěpánov nad Svratkou 13, 566 522 648
Úpice, Krkonošská lékárna, Pod Městem 288, 499 882 600
Úžice, OOVL Úžice, Nádražní 200, 315 782 128
Veltrusy, lékárna Pod Štítem, Palackého 253, 315 781 110
Zlín, lékárna Economy, Tř. T. Bati 398, 577 102 050


