
AKČNÍ NABÍDKA  
3. 1.–30. 1. 2022

Do nového roku zdravě a za super ceny.

Lékárny

O

Více informací uvnitř

Apo-Ibuprofen 400 mg 
potahované tablety 
100 potahovaných tablet
•  Uleví od bolesti hlavy, zad, kloubů 

i menstruační bolesti.
•  Snižuje horečku a tlumí projevy zánětu.

-30Kč

135,-
165,-

Lék k vnitřnímu užití. 
Obsahuje ibuprofenum. 
Pečlivě čtěte příbalovou 
informaci. Správné použití 
konzultujte se svým 
lékařem či lékárníkem.

V akci také 
Apo-Ibuprofen 400 mg 
potahované tablety,
30 potahovaných 
tablet, za 55 Kč.

Premium Vitamin C Duo 
500 mg 
60 kapslí

Doplněk stravy. (1 kapsle = 1,66 Kč) Běžná cena 2 ks 398 Kč 

•  S prodlouženým účinkem 
vitaminu C díky postupnému 
uvolňování.

•  Navíc zinek pro podporu imunity.
•  Vitamin C podporuje imunitu 

a přispívá ke snížení míry únavy 
a vyčerpání.

60+60 
kapslí 

s kartou Magistra

Cena za 2 ks

S kartou Magistra

199,-
Ušetříte 199 Kč

Otrivin Menthol 1 mg/ml 
nosní sprej, roztok, 10 ml
•  Nosní sprej, který 

pomáhá rychle uvolnit 
ucpaný nos do 2 minut 
a při zánětu dutin.

•  Aplikace ráno a večer 
zajistí úlevu od 
ucpaného nosu 
 až na 24 hodin.

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. O správném použití se 
poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Otrivin 1 mg/ml nosní 
sprej, roztok a Otrivin Menthol 1 mg/ml nosní sprej s dávkovačem, 
roztok obsahují xylometazilini hydrochloridum. Otrivin Rhinostop 
0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml nosní sprej, roztok obsahuje xylometazolini 
hydrochloridum a ipratropii bromidum. Léky k použití do nosu.

-17 Kč

99,-
116,-

V akci také 
Otrivin 1 mg/ml nosní 
sprej, roztok 10 ml,  
za 89 Kč  
a Otrivin Rhinostop  
0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml 
nosní sprej, roztok 10 ml, 
za 145 Kč.

Běžná cena 2 ks 338 Kč 

Cena za 2 ks
S kartou Magistra

169,-
Ušetříte 169 Kč
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1+1 = 60 + 60 tablet (1 tableta = 1,41 Kč).

Ostropestřec  
pro regeneraci  
Vašich jater

Premium Silymarin 
Forte
60 tablet

Hlíva ústřičná + lactobacily 
60+60 kapslí
•  Hlíva s deklarovaným obsahem 

významných betaglukanů.
•  Šípek a vitamin C podporují 

imunitní systém.
•  3 probiotické kmeny.
• Složení bez konzervantů.

Doplněk stravy. (1 kapsle = 3,08 Kč)

379,-
439,-

-70Kč

S kartou Magistra

369,-

Voltaren Forte 20 mg/g 
gel 150 g
•  Analgetikum ve formě gelu 

s účinkem proti bolesti až na 24 h 
při aplikaci 2× denně ráno a večer.

•  Tlumí bolest zad, svalů a kloubů.

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. 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.

V akci také 
Voltaren Rapid 25 mg, 20 měkkých tobolek, za 119 Kč
a Voltaren 140 mg, léčivá náplast, 5 ks, za 299 Kč.

389,-
431,-

-52Kč

S kartou Magistra

379,-

GS Superky probiotika 
60+20 kapslí
•  Unikátní komplex 9 odolných kmenů 

bakterií.
•  21 mld. životaschopných mikroorganismů* 

v denní dávce (2 kapsle).
•  Selen pro podporu imunity. 
*Uvedené množství  
odpovídá okamžiku výroby.

Doplněk stravy.  
(1 kapsle = 4,86 Kč)

V akci také 
GS Superky 
probiotika, 30+10 
kapslí, za 229 Kč.
(1 kapsle = 5,73 Kč)

-84 Kč

389,-
473,-



Více 
výhod

Získejte NEJúžasnější nabídky 
 1+1 s kartou Magistra.

Lékárny

Více 
výhod

Doporučíme Vám jen to, comamince nebo svým dětem

Robitussin Antitussicum 
na suchý dráždivý kašel 
sirup 100 ml
•  PROTI suchému kašli, 

efektivní úleva od suchého 
dráždivého kašle, 
bez cukru, pro děti 
od 6 let a dospělé.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Robitussin Antitussicum na 
suchý dráždivý kašel 7,50 mg/5 ml, sirup a Robitussin Junior na 
suchý dráždivý kašel 3,75 mg/5 ml sirup (obsahují dextrometorfan) 
a Robitussin Expectorans na odkašlávání 100 mg/5 ml, sirup 
(obsahuje  guaifenesin) jsou léky k vnitřnímu užití.

V akci také 
Robitussin Expectorans  
na odkašlávání, sirup,  
100 ml, za 159 Kč 
a Robitussin Junior na 
suchý dráždivý kašel,  
sirup, 100 ml, za 129 Kč.

-20 Kč

159,-
179,- TUSSIREX sirup 

120 ml
•  Sirup na všechny 

druhy kašle spojené 
s nachlazením.

•  Zmírňuje suchý dráždivý 
i průduškový kašel.

•  Rychlá úleva.

Zdravotnický prostředek.
Čtěte pečlivě návod  
na použití.

V akci také 
další přípravky TUSSIREX, 
informujte se ve své lékárně.

-26 Kč

139,-
165,-Stoptussin, kapky 

50 ml
•  Správná volba proti 

kašli díky 2 účinným 
látkám.

•  Tlumí suchý dráždivý 
kašel a usnadňuje 
vykašlávání.

Před použitím si pozorně 
přečtěte příbalovou 
informaci. Stoptussin, 
perorální kapky, roztok; 
Stoptussin sirup 
jsou léčivé přípravky 
k vnitřnímu užití.

-36 Kč

139,-
175,-

V akci také 
Stoptussin, kapky,
180 ml, za 139 Kč.

Helicid® 
14 tvrdých enterosolventních 
tobolek
Trápí Vás pálení žáhy?
•  Helicid přináší dlouhodobou úlevu  

od pálení žáhy v 1 kapsli. Ve dne i v noci.

Lék 
k vnitřnímu 
užití. 
Obsahuje 
omeprazol.
Čtěte 
pečlivě 
příbalovou 
informaci.

-31 Kč

129,-
160,- ViruProtect STADA,

sprej na běžné nachlazení 
7 ml
•  Při akutním riziku 

infekce a při 
prvních známkách 
nachlazení

•  Chrání proti  
virům  
způsobujícím 
běžné nachlazení.

Zdravotnický 
prostředek.
Čtěte návod  
na použití.

-80 Kč

169,-
249,-

Premium Silymarin 
Forte 
60 tablet

Doplněk stravy.
(1 tableta = 1,41 Kč) Běžná cena 2 ks 338 Kč 

Výtažek 
z ostropestřce:
•  Chrání 

a regeneruje 
jaterní tkáň.

•  Přispívá 
k detoxikaci jater.

•  Podporuje 
správnou funkci jater.

Cena za 2 ks

S kartou Magistra

169,-
Ušetříte 169 Kč

60+60 
tablet

s kartou Magistra

Essentiale Forte 
100 tvrdých tobolek
Pro podporu přirozené regenerace jater.
•  Essentiale® je určen pacientům 

s poškozením jaterních funkcí v důsledku 
toxicko-metabolického poškození jater a při 
zánětu jater.

•  Obsahuje esenciální fosfolipidy se třemi 
mechanizmy podpory funkce jater:
1.  urychluje obnovu  

jaterních buněk,
2. zlepšuje jejich funkci 
3.  podporuje jejich 

regeneraci.

Essentiale® je volně prodejný 
lék k vnitřnímu užití. Obsahuje 
phospholipida sojae  
praeparata. Čtěte pozorně 
příbalovou informaci a poraďte se 
s lékařem nebo lékárníkem.

-93 Kč

319,-
412,- CELASKON® tablety 250 mg 

100 tablet
•  Vitamín C podporuje přirozenou 

obranyschopnost organismu v zimním období.
•  Vyšší potřeba vitamínu C je i během 

dospívání, v těhotenství, při kojení, namáhavé 
práci, sportu, infekčních onemocněních,  
po úrazech, ve stáří, u kuřáků.

CELASKON® tablety 250 mg je volně prodejný lék k vnitřnímu 
užití. Obsahuje acidum ascorbicum. Čtěte pozorně příbalovou 
informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

-20 Kč

99,-
119,-

Nemáte ještě svou kartu Více výhod? 
Založíme Vám ji v lékárně na počkání. 
Nebo se jednoduše registrujte 
na www.magistra.cz

Získejte VÍCE 
s Magistra kartou 
Více výhod

DÁREK K NAROZENINÁM A SVÁTKU

REZERVACE LÉKŮ ONLINELékárny
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Více 
výhod

Zovirax duo 50 mg/g 
+10 mg/g 
krém 2 g 
•  Jediný krém na léčbu oparů 

s dvojím složením: zabraňuje 
množení viru, pomáhá  
léčit zánět a zastavit  
vznik puchýřků.

•  Zkracuje dobu  
hojení.

Čtěte pečlivě 
příbalovou informaci. 
Léky k vnitřnímu užití. 
Zovirax 50 mg/g krém 
obsahuje aciclovir.

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

259,-
282,-

-33Kč

S kartou Magistra

249,-



Lékárny
Tipy na kašel, rýmu, nachlazení.

B-komplex FORTE 
30 tablet

Doplněk stravy.
(1 tableta = 0,92 Kč) Běžná cena 2 ks 110 Kč 

•  Vitamin B6 
pro podporu 
správné látkové 
výměny a využití 
energie z živin 
a podporu tvorby 
červených krvinek.

•  Pro správnou funkci nervového 
systému a psychických funkcí.

Cena za 2 ks

S kartou Magistra

55,-
Ušetříte 55 Kč

30+30 
tablet

s kartou Magistra

ACC® LONG 600 mg  
šumivé tablety 
10 tablet
Léčí vlhký kašel.
•  Má rychlý nástup účinku od 1. dne.
•  Rozpouští hlen a usnadňuje 

vykašlávání.
•  Má navíc antioxidační účinek.

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití s účinnou  
látkou acetylcystein. Čtěte pozorně příbalový leták.

-28 Kč

119,-
147,- STREPSILS Med a Citron 

24 pastilek
Zastavte bolest v krku hned na začátku!
•  Rychlá úleva od bolesti v krku.
•  Ničí bakterie,  

kvasinky  
i viry už  
po 1 minutě.

•  Pro děti  
od 6 let  
a dospělé.

Lék k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

V akci více druhů, informujte se ve své lékárně.

-44 Kč

155,-
199,- MUCOSOLVAN® 

roztok 60 ml
•  Ulehčuje vykašlávání. 
•  Uvolňuje zahlenění. 
•  Zmírňuje kašel. 
•  Bez cukru. 
•  Vhodný pro děti  

od narození.

MUCOSOLVAN® (roztok 
k perorálnímu podání 
a k inhalaci) je volně prodejný
lék k vnitřnímu užití 
a inhalaci. Obsahuje 
ambroxoli hydrochloridum. 
Čtěte pozorně příbalovou 
informaci a poraďte se 
s lékařem nebo lékárníkem.

V akci také 
MUCOSOLVAN® long effect, 
20 tobolek, za 129 Kč.

-23 Kč

79,-
102,-

ERDOMED® 225 mg 
granule pro perorální  
suspenzi, 20 sáčků
•  Lék na kašel, rýmu a zánět dutin. Ředí hlen, 

působí proti bakteriím.
•  Včasné nasazení může předejít užívání  

antibiotik. 
•  Pomerančová  

příchuť.
•  Pro dospělé  

a děti od 12 let.

Erdomed 225 mg granule pro perorální suspenzi obsahuje erdostein. 
Lék k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

-49 Kč

209,-
258,-

znáte 
z TV

MUCONASAL® PLUS 
nosní sprej, roztok, 10 ml
•  Rychle, účinně 

a dlouhodobě 
uvolní nos  
při rýmě 
a nachlazení.

•  Navíc osvěží vůní 
máty a eukalyptu.

•  Vhodný pro 
dospělé a děti  
od 6 let.

Lék k aplikaci do nosu. 
Obsahuje tramazolin 
hydrochlorid. 
Čtěte pečlivě příbalový leták.

-23 Kč

99,-
122,-

znáte 
z TV

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.

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití. Čtěte pozorně příbalovou 
informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

V akci také 
Paralen®  
grip chřipka  
a kašel,  
24 tablet, 
za 129 Kč.

-32 Kč

129,-
161,- Ibalgin® 400 

48 potahovaných tablet
Růžový Ibalgin® je jen jeden.
•  Bolest hlavy,  zubů, zad, svalů a kloubů, 

menstruační bolest.
•  Horečka při chřipkových onemocněních.
•  Protizánětlivý účinek.
•  Pro dospělé  

a dospívající 
od 12 let.

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

-18Kč

79,-
97,-

Léčivý přípravek k nosnímu 
podání, obsahuje léčivou látku 
oxymetazolin-hydrochlorid. 
Přečtěte si pozorně 
příbalovou informaci!

Sinex Vicks Aloe  
a Eukalyptus 
0,5 mg/ml nosní sprej, 
roztok 15 ml
•  Uvolní ucpaný nos během 

několika minut, účinek 
trvá až na 12 hodin.

•  Obsahuje extrakt 
z aloe vera 
a eukalyptol (cineol).

99,-
119,-

-30Kč

S kartou Magistra

89,-

Coldrex MAXGrip Citron 
10 sáčků
•  Nejprodávanější horký nápoj  

na chřipku a nachlazení v ČR.* 
•  Díky paracetamolu snižuje 

horečku, odstraňuje bolest hlavy, 
bolest v krku.

•  S přídavkem léčivé látky  
na uvolnění ucpaného nosu 
a s vitaminem C.

Lék k vnitřnímu užití. Čtěte 
pečlivě příbalovou informaci. 
O správném použití se poraďte 
se svým lékařem nebo 
lékárníkem. *Iqvia sell out data 
kategorie 01B1 MAT 06/2021.

V akci také  
Coldrex tablety, 24 tablet, 
za 129 Kč a Coldrex  
MAXGrip Lesní ovoce,  
10 sáčků, za 159 Kč.

159,-
189,-

-40Kč

S kartou Magistra

149,-

LEVOPRONT® kapky 
15 ml
•  Rychlá úleva od suchého 

a dráždivého kašle.
•  Při tlumení kašle působí 

přímo v dýchacích 
cestách bez nežádoucího 
ovlivnění mozku.

Levopront tablety, kapky, 
sirup jsou léčivé přípravky 
k vnitřnímu užití s účinnou 
látkou levodropropizin. 
Čtěte pečlivě příbalovou 
informaci.

-20Kč

109,-
129,-

V akci také 
LEVOPRONT® sirup, 
120 ml, za 129 Kč
a LEVOPRONT® 
tablety, 10 tablet,  
za 129 Kč.

Doplněk stravy se sladidly. (1 ks = 3,71 Kč)

Vocal HA pastilky  
bez cukru s příchutí máty 
24 ks
•  Pastilky s islandským lišejníkem 

a kyselinou hyaluronovou pro péči 
o krk a hlasivky.

•  Vitamin C a zinek pro podporu 
imunity.

V akci také 
Vocal Kids 
měkké pastilky 
s příchutí 
jahody, 24 ks, 
za 89 Kč 
a Vocal pastilky 
bez cukru 
s příchutí černý 
rybíz, 24 ks,  
za 89 Kč.  
(1 ks = 3,71 Kč)

99,-
129,-

-40Kč

S kartou Magistra

89,-



Více 
výhod

Více výhod a lepší ceny  
 s kartou Magistra.

Lékárny

Více 
výhod

Doporučíme Vám jen to, comamince nebo svým dětem

Sudocrem Multi-Expert 
125 g
•  Ochranný krém pro podporu léčby 

a prevence: plenkové dermatitidy,  
odřenin a podrážděné pokožky,  
dermatitidy při inkontinenci  
u dospělých,  
pro ochranu 
pokožky v okolí  
poranění.

Sudocrem MULTI-EXPERT 
je zdravotnický prostředek. 
Certifikát vydala 
notifikovaná osoba  
č. 0482. Před použitím si 
pečlivě přečtěte návod 
k použití a informace 
o jeho bezpečném použití.

-37 Kč

129,-
166,-

znáte 
z TV

Junior-angin pastilky 
24 ks
•  Pastilky s jahodovou příchutí pro děti od 4 let.
•  Díky islandskému lišejníku ulevují  

od bolesti v krku.
•  Zklidňují podrážděné sliznice.
•  Působí antisepticky v ústní dutině.

Produkty řady Junior-angin jsou zdravotnické prostředky.  
Čtěte pečlivě návod na použití.

V akci také Junior-angin sirup pro děti, 100 ml, za 189 Kč
a Junior-angin lízátka, 8 ks, za 139 Kč.

-30 Kč

159,-
189,-

Doplňky stravy                  www.terezia.eu

Lahodné multivitaminové želatinky
Obsahují vitaminy a rakytník, který podporuje imunitu  • •  Skvělá ovocná chuť  • •  Bez konzervantů

2021_11_24_inzerce_Magistra_RAKYTNICEK_2022.indd   12021_11_24_inzerce_Magistra_RAKYTNICEK_2022.indd   1 06.12.2021   10:34:2106.12.2021   10:34:21

199,-
245,-

-56Kč

S kartou Magistra

189,-

Želatinky 50 ks (1 ks = 3,78 Kč), želatinky 70 ks (1 ks = 2,70 Kč), želatinky 140 ks (1 ks = 1,35 Kč), veganské želé 90 ks (1 ks = 2,10 Kč)

Nic není blíže mateřskému mléku
HiPP 2 BIO COMBIOTIK®  
4 × 500 g

•  Pokračovací mléčná kojenecká výživa od ukončeného  
6. měsíce.

•  Pro podporu imunity.
•   Mléčné kultury L. fermentum, které se vyskytují 

v mateřském mléce. Mateřské mléko přirozeně obsahuje 
probiotické kultury – v individuální variabilitě a množství.

•   Galaktooligosacharidy GOS z BIO laktózy. Laktóza 
je hlavním sacharidem mateřského mléka. Složky GOS jsou tak 
přirozeně obsaženy v mateřském mléce.

•   *: Zdroj folátu – inspirované přírodou
•  Vitamíny C & D podporují správnou funkci imunitního systému.
•  Obsahuje DHA (kyselinu dokosahexaenovou) a ALA (kyselina 

alfa-linolenová), které patří mezi omega-3 mastné kyseliny. 
• Obsahuje z cukrů pouze BIO laktózu.
• V BIO kvalitě.
• Vyrobeno v harmonii s přírodou.

*Metafolin® je registrovaná ochranná známka společnosti Merck KGaA, Darmstadt, Německo. HiPP je jediná kojenecká výživa s bioaktivním 
folátem Metafolin®. Akce se nevztahuje na počáteční a speciální mléčnou kojeneckou výživu. Kojení je pro kojence nejlepší.  
Výživu konzultujte s lékařem. Potravina pro zvláštní výživu.

HIPP 3 JUNIOR COMBIOTIK® 
4 × 500 g

HIPP 4 JUNIOR COMBIOTIK® 
4 × 500 g

996,-
1159,-

-204Kč

S kartou Magistra

955,-

996,-
1159,-

-204Kč

S kartou Magistra

955,-

996,-
1159,-

-204Kč

S kartou Magistra

955,-



Lékárny
Doporučíme Vám jen to, 
 co mamince nebo svým dětem.

ExAller 
sprej 75 ml
•  Přípravek při 

léčbě a prevenci 
alergie na roztoče.

•  Eliminuje 99 % 
roztočů.

•  100% přírodní.
•  Výsledky ověřené 

v praxi.

Zdravotnický 
prostředek.
Čtěte pečlivě návod 
na použití.

-60 Kč

349,-
409,-

L-TRYPTOFAN  
PREMIUM
podpora duševního zdraví

Silný zdroj esenciální aminokyseliny 
L-tryptofanu, která se v organismu 
přeměňuje na serotonin tzv. hormon „štěstí“. 

Bezpečný i při dlouhodobém užívání.

Návrat k duševní 
rovnováze

Kolísavá nálada, emoční napětí, nervozita, strach,  
stresující a rychlý životní styl?

D
op
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+B6

kozlík lékařský
vitamin B6

Kozlík lékařský pomáhá proti stresu, přispívá ke zklidnění a podporuje klidné usínání. Vitamin B6 přispívá ke snížení 
únavy a vyčerpání, podílí se na správné činnosti nervové soustavy a udržuje psychickou činnost v rovnováze.

L-tryptofan_Premium 200x61_0321.indd   1L-tryptofan_Premium 200x61_0321.indd   1 28.07.2021   14:17:3928.07.2021   14:17:39

-60 Kč

159,-
219,-

60 kapslí (1 kapsle = 2,65 Kč)

Doplněk stravy. (1 ml = 11,94 Kč)

Vitamin D3 400 IU 
kapky 10,8 ml
•  Podporuje 

zdravý imunitní 
systém, přispívá 
ke správnému 
tělesnému vývoji 
a růstu a pomáhá 
vstřebávání 
a využití vápníku 
v těle.

•  Pro celou rodinu,  
od kojenců 
až po seniory.

•  Integrované kapátko 
pro snadné a přesné 
dávkování.

-40 Kč

129,-
169,-

Královská průdušková mast
75 ml

•  Přírodní prsní balzám ulevuje při nachlazení, 
ucpaném nosu, rýmě a kašli u dospělých, 
vhodný je i pro děti od 3 let.

•  Inhalace silic uvolňuje dýchací cesty.

•  Síla účinku díky kombinaci 9 osvědčených 
bylinných silic z tymiánu obecného, 
blahovičníku kulatoplodého, šalvěje lékařské, 
měsíčku lékařského, kafru, jalovce obecného, 
levandule lékařské, mentholu a borovice lesní. 

Kosmetický přípravek.

-50Kč

169,-
219,-

Doplněk stravy. (1 tableta = 5,30 Kč)

Preventan® Akut 
30 tablet
•  Český originál s unikátním složením  

pro podporu imunity.
•  Patentovaná látka ProteQuine® včetně 

vitaminu C, který přispívá k udržení 
normální funkce imunitního systému.

•  Osvědčená  
značka  
k nárazovému  
užívání.

-41 Kč

159,-
200,-

V akci také 
Preventan®  
Akut s příchutí,  
30 tablet, za 159 Kč. 
(1 tableta = 5,30 Kč)

Preventan®

ČESKÝ ORIGINÁL S UNIKÁTNÍM SLOŽENÍM

D
op

lň
ky

 s
tr

av
y.

Imunita na prvním místě
Náš imunitní systém jsou vlastně takové dvě armády - specifická 
(získaná) a nespecifická (vrozená). Představme si je jako bojov-
níky. Od zevního světa nás dělí sliznice, kůže a spojivkový vak. 
O tyto bariéry je potřeba důkladně pečovat. Na sliznici v dutině 
ústní máme úžasné bojovníky - sekreční imunoglobulin A (Iga), 
což je nespecifický imunoglobulin, který má významnou roli ve 
slizniční imunitě. Je důležité, aby si každý jedinec udržoval tuto 
svou armádu v dobrém stavu. Imunita je synonymem odolnosti 
a obranyschopnosti.

Na základě těchto informací byla 
vyvinuta originální značka Preventan®

Preventan® je řada doplňků stravy s unikátním složením. Obsa-
huje patentovanou směs biologicky aktivních látek ProteQuine® 
(aminokyseliny, oligopeptidy, nukleotidy), vitamin C, který přispí-
vá k normální funkci imunitního systému a řadu dalších aktivních 
látek. Preventan® je komplexní řada určená pro děti, dospělé, se-
niory i sportovce a nabízí se ve speciální formě cucavých tablet, 
které se nechávají rozpustit v ústech. Specificky je pak rozdělena 
na produkty určené pro dlouhodobé i nárazové užívání. Preven-
tan® je bez cukru, bez lepku, bez laktózy (kromě doplňku stravy 
Preventan® Quattro). Preventan® je ověřen více než 23 lety zku-
šeností. V letošním roce byl vyvinut doplněk stravy Preventan® 
Komplex D3. Jde o extra silnou variantu s dvojnásobnou aktiv-
ní látkou ProteQuine®, vysokou dávkou vitaminu D3, C a zin-

ku a navíc je doplněn o thiamin, který přispívá k normálnímu 
energetickému metabolismu. A  protože Preventan® přináší 
medvědí sílu celé rodině, je k dispozici verze této novinky i pro 
děti od 3 let.

Physiomer Gentle 
Jet&Spray 
135 ml
•  Čistí nosní sliznici a pomáhá 

tak odstraňovat viry a bakterie.
•  Zvlhčuje a regeneruje nosní 

sliznici.
•  100% přírodní, bezpečný 

pro každodenní použití.
•  Navíc tryska na výplach.

Zdravotnický 
prostředek.  
Čtěte pečlivě 
návod na použití.

V akci více druhů,
informujte se  
ve své lékárně.

199,-
229,-

-40Kč

S kartou Magistra

189,-



S kartou Magistra dárek k Vašim narozeninám i svátku.

Kompletní seznam více než 200 Magistra lékáren a jejich akční nabídky naleznete na www.magistra.cz

Tato akční nabídka platí ve vybraných lékárnách sítě Magistra:

Najděte si svou lékárnu na www.magistra.cz

Brno, lékárna Masarova, Masarova 240/7, 544 214 134; Brno, lékárna Bellis, Lazaretní 7, 545 219 956; Brno, lékárna ALTHAEA rosea s.r.o., 
Jihomoravské nám. 1, 545 217 389; Brno, lékárna Typos, Štefánikova 836/1, 733 640 135; Brno, lékárna Šumavská tower, Šumavská 34; 
Brno, lékárna Juliánov, Krásného 3866/20, 720 940 182; Brno-Chrlice, OOVL Chrlice, U  Zbrojnice 832/3, 733 733 843; Černošice, 
lékárna U  Bílého medvěda, Riegrova 240,  730 778 085; České Budějovice, lékárna U  Tří lvů, U  Tří lvů 4, 386 321 184; Havířov, 
lékárna Dům zdraví, Karvinská 5/1518, 599 509 611; Havířov - Šumbark, lékárna Šumbark, Kochova 815/1, 599 509 656; 
Jaroslavice, OOVL Jaroslavice - Lékárna U  Svaté Alžběty, Hrádecká 99, 721 468 812; Jevišovice, OOVL Jevišovice, Jevišovice 346, 
601 341 716; Jičín, lékárna Trio, Husova 58, 493 533 199; Karviná 4 - Ráj, lékárna 6 LEMAK s.r.o., Borovského 836, 596 341 609; Kladno, 
lékárna Jalta, Náměstí Jana Masaryka 3113, 312 240 783; Kralupy nad Vltavou, lékárna Lobeček, Dr. E. Beneše 827, 315 741 642; Kutná 
Hora, lékárna U  Zlatého hada, Masarykova 596, 327 514 519; Lelekovice, lékárna Lelekovice, Hlavní 21, 546 211 021; Litomyšl, lékárna 
Sanatio, Bratří Šťastných 645, 461 311 909; Lochovice, OOVL- L Veronika - Lochovice, Lochovice 308 , 311 514 801; Lomnice nad Lužnicí, 
lékárna Salvia, 5. května 106, 384 792 212; Lomnice nad Popelkou, lékárna Trio JSC Group s.r.o., Obránců míru 866, 481 671 900; 
Lovosice, lékárna U  Zlatého hada, Školní 399/12, 416 532 710; Milovice, lékárna v  Italské, Italská 704, 325 511 399; Napajedla, lékárna 
Pod Zámkem s.r.o., Masarykovo nám. 229, 577 942 659; Nová Včelnice, OOVL Apis, Na Hliněnce 457, 384 394 225; Nový Malín, OOVL-L 
Pharm-K s.r.o. - výdejna, Nový Malín 504, 775 219 125; Praha, lékárna Metro Opatov, Chilská 1; Praha 1, lékárna v Dlouhé, Dlouhá 743/9; 
Praha 3, Lékárna, Vinohradská 1713/196, 271 732 489; Praha 3 - Žižkov, lékárna Sv. Anna, Luční 2776/7a, 722 927 707; Praha 4 - Michle, 

lékárna BB Centrum, Želetavská 1447/5, 241 485 975; Praha 5 - Zbraslav, lékárna Nová Poliklinika, Elišky Přemyslovny 
1325, 257 310 244; Praha 6, lékárna 6ka-OC Šestka, Fajtlova 1090/1; Praha 6, lékárna Hanspaulka, Krocínovská 

3/801, 233 332 854; Praha Nové Butovice, lékárna Elie, Bucharova 2657/12, 733 437 037; Příbram, lékárna 
Pod Svatou Horou, Zahradnická 72; Skalná, Výdejna Skalná, Sportovní 9, 354 422 411; Sobotka, lékárna 
U  Strážného anděla, Jičínská 213, 493 571 516; Teplá u  Toužimi, OOVL - L Tilia, Klášterní 237, 353 392 228;  
Úžice, OOVL Úžice (lékárna Pod Štítem, Veltrusy), Nádražní 200, 315 782 128; Zlín, lékárna Economy,  
Tř. T. Bati 398, 577 102 050; Znojmo, lékárna U Svaté Alžběty, Vídeňská 1, 515 224 562

Více než 
200× 
v ČR

EXPERT 
v komplexní péči 
o Vaše oči.

Premium 
OcuSWISS®  
EXTRA COMFORT 
380 ml
Multifunkční roztok na 
všechny druhy kontaktních 
čoček včetně  
silikon-hydrogelových 
čoček.

-50Kč

169,-
219,-

Premium  
OcuSWISS®  

0,3 % HA 
10 ml 
Pro okamžitou úlevu 
unavených, suchých 
a namáhaných oční. 
S kyselinou hyaluronovou.  
Bez konzervantů.

BEZ KONZERVANTŮ

0,3 % 
HA

Ocu ®SWISS
Premium

I pro citlivé oči
s kyselinou 
hyaluronovou

+HA

+ Antimikrobiální  
pouzdro na čočky.

Zvlhčující oční kapky  Multifunkční roztok na kontaktní čočky

Zd
ra

vo
tn

ic
ké

 p
ro

stř
ed

ky
. Č

tě
te

 p
eč

liv
ě 

n
á

vo
d

 k
 p

o
u

ži
tí

.

-30Kč

169,-
199,-
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Řekněte nám, co vás bolí. 
 Poradíme Vám. Lékárny

Více než POLOVINA 
léků BEZ DOPLATKU*

Mobilní 
aplikace 

Moje 
Magistra 

… do lékárny
jděte

na jistotu

Stáhněte
a rezervujte
si e-recepty

dopředu
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Magne B6® 
100 obalených tablet

•  Obsahuje kombinaci hořčíku a vitaminu B6, 
díky kterému se hořčík v těle rychleji doplní.

•  Je určen ke zlepšení příznaků nedostatku 
hořčíku, jako např.:

     - nervozity, vyčerpanosti, podráždění;
     -  svalových křečí,  

mravenčení.

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

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

-49 Kč

209,-
258,-

Nalgesin S 275 mg 
40 tablet
•  Lék proti bolesti hlavy, zubů, zad, svalů, 

kloubů, menstruační bolesti, bolesti spojené 
s nachlazením.

•  Mírní bolest, horečku a zánět.
•  Rychlý nástup účinku.

Nalgesin S 275 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje sodnou sůl naproxenu. Čtěte pečlivě příbalový leták.

-40 Kč

159,-
199,-

V akci také  
Nalgesin S 275 mg,  
20 tablet, za 115 Kč.

EMOXEN gel 
100 g
•  Gel s chladivým účinkem k lokální léčbě 

bolesti pohybového aparátu.
•  Působí proti zánětu a otoku.

Emoxen gel je léčivý přípravek pro kožní užití.
Není vázán na lékařský předpis. Obsahuje naproxen.  
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

-50 Kč

149,-
199,- Cetebe® Vitamin C 500 mg 

60 kapslí
•  Cetebe® Vitamin C 500 mg s postupným 

uvolňováním jedinečným způsobem zásobuje 
organismus vitaminem C po celý den.

•  Unikátní TECHNOLOGIE ČASOVÝCH 
PERLIČEK™.

•  Vitamin C přispívá k normální funkci 
imunitního systému.

Doplněk stravy. (1 kapsle = 3,15 Kč)

-55 Kč

189,-
244,-

Rudolfův pramen  
mariánskolázeňský 
1500 ml
•  Staletími 

prověřený pitný 
léčebný lázeňský 
pramen.

V akci také 
Bílinská 
kyselka, 1 l,  
za 15 Kč. 

-11 Kč

15,-
26,-Hyal-Drop multi oční kapky 

10 ml
•  Účinná pomoc 

pro podrážněné 
a unavené oči.

•  Použitelnost  
6 měsíců  
po otevření.

•  Bez konzervantů, 
vhodný i pro velmi 
citlivé oči.

Zdravotnický prostředek.
Čtěte pečlivě návod k použití.

V akci také 
Artelac TripleAction,  
oční kapky 10 ml, 
za 239 Kč.

179,-
226,-

-57 Kč

S kartou Magistra

169,-

Ibalgin® Rapidcaps 400 mg 
30 měkkých tobolek
•  Účinné analgetikum ve 

formě měkkých tobolek 
s protizánětlivým účinkem.

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.

105,-
129,-

-30Kč

S kartou Magistra

99,-

Olfen Neo Forte  
20 mg/g gel, 150 g
•  Olfen Neo Forte ulevuje od intenzivní,  

náhle vzniklé bolesti zad, svalů a kloubů.

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

-80 Kč

319,-
399,-

V akci také  
Olfen Neo Forte, 20 mg/g gel, 100 g, za 229 Kč.

SPLAT Special  
Extreme White 
zubní pasta 75 ml
•  Bělicí zubní 

pasta SPLAT 
Special 
EXTREME 
WHITE pro 
viditelný bělicí 
účinek o 2,5 tónu 
za 4 týdny.

•  S přírodními 
enzymy 
a kulatými 
lešticími 
částicemi.

Kosmetický přípravek.

V akci také 
Splat Special 
Blackwood černá 
zubní pasta, 75 ml, 
za 149 Kč.

-70Kč

149,-
219,-



Více 
výhod

S rezervací přes mobilní aplikaci
 Moje Magistra jdete do lékárny na jistotu. 

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 3. 1.–30. 1. 2022 nebo do vyprodání či vydání zásob, pro lékárny uvedené v daném letáku.

Kompletní seznam více než 200 Magistra lékáren a jejich akční nabídky naleznete na www.magistra.cz

Active Folic 
30 tablet
•  Obsahuje aktivní formu kyseliny listové 

Quatrefolic®– folát 4. generace.
•  Na rozdíl od syntetické formy kyseliny 

listové se už nemusí v organismu dále 
proměňovat, ale je okamžitě k dispozici.

•  Je vhodný i pro lidi s mutací enzymu 
MTHFR.

Doplněk stravy. (1 tablet = 4,30 Kč)

-30 Kč

129,-
159,-

Kolísavá nálada, emoční napětí, nervozita, strach, 
stresující a rychlý životní styl?
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y

+B6

kozlík lékařský
vitamin B6

Návrat k duševní 
rovnováze L-TRYPTOFAN 

PREMIUM
podpora duševního zdraví

Silný zdroj esenciální aminokyseliny L-tryptofanu, která se 
v organismu přeměňuje na serotonin tzv. hormon „štěstí“. 

Bezpečný i při dlouhodobém užívání.
Kozlík lékařský pomáhá proti stresu, přispívá ke zklidnění a podporuje klidné usínání. Vitamin B6 přispívá ke snížení 
únavy a vyčerpání, podílí se na správné činnosti nervové soustavy a udržuje psychickou činnost v rovnováze.

L-tryptofan_Premium 200x126_0321.indd   1L-tryptofan_Premium 200x126_0321.indd   1 06.04.2021   8:55:3106.04.2021   8:55:31

-60 Kč

159,-
219,-

60 kapslí (1 kapsle = 2,65 Kč)

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

po cigaretě již po 30 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.
*Při užití dvou dávek.

Reklama na léčivý přípravek. Orální sprej, roztok Nicorette® Spray 
1 mg/dávka obsahuje nikotin a je k podání do úst. Před použitím si 
pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci.

V akci více přípravků 
Nicorette®, informujte se 
ve své lékárně.

699,-
792,-

-113Kč

S kartou Magistra

679,-

Femibion 2 Těhotenství 
28 tablet + 28 tobolek
Čtyřtýdenní balení  
(28 tablet a 28 tobolek)
•  Jedinečné složení s kys. listovou, 

Metafolinem®, vitaminem D3, 
luteinem a DHA.

•  Obohacený  
o železo,  
zinek, selen  
a hořčík.

Doplněk stravy. (1 ks = 8,73 Kč)

V akci více 
druhů,
informujte 
se ve své 
lékárně.

499,-
599,-

-110Kč

S kartou Magistra

489,-

ORLISTAT SANDOZ®  
60 mg tvrdé tobolky 
84 tobolek
•  Léčivý přípravek ke snížení 

tělesné hmotnosti u dospělých 
od 18 let s nadváhou.

•  Užívá se v kombinaci s dietou se  
sníženým obsahem  
kalorií a tuků.

Volně prodejný lék 
k vnitřnímu užití 
s účinou látkou 
orlistat. Čtěte 
pozorně příbalový 
leták.

699,-
1099,-

-430Kč

S kartou Magistra

669,-

Zinek FORTE 25mg 
90 tablet
•  Vysoká dávka 

zinku pro 
podporu 
imunitního 
systému. 
Zinek přispívá 
k udržení 
normálního 
stavu vlasů, 
nehtů,  
pokožky, kostí 
a kognitivních 
funkcí.

Doplněk stravy.
(1 tableta = 1,43 Kč)

139,-
179,-

-50Kč

S kartou Magistra

129,-

Bactoral s vitamínem D 
30 tablet
•  První ústní probiotikum pro doplnění 

přátelské mikroflóry krku, ústní dutiny 
a středouší.

Doplněk stravy. (1 tableta = 13,30 Kč)

-171 Kč

399,-
570,-


