Zeptejte se nás na cokoli,
co Vás bolí!

Lékárny

V každé lékárně

speciálně vyškolený

Expert na bolest.
Nová služba v Magistra lékárnách.

AKCE: 100 Kč poukázka
při nákupu kloubních přípravků.

Lékárny

100 Kč

Poukázku 100 Kč získáte při koupi kloubních přípravků značek: Condrosulf 400mg (léčivý přípravek), Proenzi,
GS Condro, Colafit, Cemio Kamzík, Condrosulf, Colaflex, (doplňky stravy) a Ortopedic (potravina pro zvláštní
lékařské účely). Poukázku můžete uplatnit při další návštěvě příslušné Magistra lékárny v termínu od 1. 1.–28. 2. 2019
s Magistra kartou Více výhod k nákupům nad 499 Kč. Poukázku nelze uplatnit na akce 1+1. Poukázky se nesčítají.

Olfen gel S
Nalgesin®

Premium Vitamin C
Duo 500 mg 60 kapslí
Doplněk stravy.

199,-

(1 tableta = 1,66 Kč)

Olfen® gel
2 × 100 g

149,-

100tablet
40
g

•L
 ék na bolesti hlavy, zubů, zad, svalů, kloubů,
menstruační bolesti, bolesti spojené
s nachlazením.
•Z
 náte z TV
reklamy.

-25%

S KARTOU
Více výhod

• Navíc zinek pro
podporu imunity.
• Vitamin C podporuje
imunitu a přispívá
ke snížení míry
únavy a vyčerpání.

199,-

V akci také
Nalgesin® S, 20 tablet, za 135 Kč 99 Kč.

Cena za 2 ks

Běžná cena 2 ks 398

1+1 238,*

Cena za 2 ks

Ibalgin® 400

166,-

1+1 98,-

2 × 48 tablet

*

Cena za 2 ks

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

*Cena za 1 kus Ibalgin® 400, 48 tbl., 49 Kč. Platí při koupi dvou kusů.

BOLEST ZAD, SVALŮ A KLOUBŮ

AKČNÍ NABÍDKA 29. 10. – 25. 11. 2018 nebo do vyprodání zásob.

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

*Cena za 1 kus Olfen® gel, 100 g, 119 Kč. Platí při koupi dvou kusů.

Lék k vnějšímu užití. Obsahuje diklofenak.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

•V
 ánoční balení
Olfen gel.
•R
 ychle a účinně
ulevuje od bolesti
zad, svalů
a kloubů.
• Přípravek mohou
používat dospělí
a mladiství
od 14 let.

BOLEST

Kč

358,-

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

• S prodlouženým
účinkem vitaminu
C díky postupnému
uvolňování.

Poukázka na další nákup

BOLEST

S

Více

Doporučím Vám jen to, co mamince nebo svým dětem.

výhod

Coldrex® tablety

142,-

88,-

Olynth® HA 0,1%,
nosní sprej, roztok 10 ml

S KARTOU
Více výhod

119,-

-16%

V akci také
Olynth® 0,1%, nosní sprej, roztok 10 ml, za 87 Kč 74 Kč.

RAKYTNÍČEK®
multivitaminové želatinky
různé druhy, 70 kusů

219,-

189,-

•
•
•
•

-14

%

189,-

2 g + taštička

-21%

(1 želatinka = 2,70 Kč)

Krém na léčbu
oparů s dvojím
účinkem:
• zabraňuje
množení viru,
• pomáhá léčit
zánět.
Klinicky prokázaně
pomáhá zastavit
vznik puchýřků.
Zkracuje dobu
hojení.

389,-

349,-

S KARTOU
Více výhod

* N ejvyšší obsah deklarovaných beta-glukanů.
Dle průzkumu z lékáren, květen 2018.

IMUNITA

Iberogast® 20 ml

165,-

ZAŽÍVÁNÍ

+

•P
 omáhá chránit dětský zadeček.
• Pro každodenní péči.
• Pečuje i o kojením namáhané prsní
bradavky.

-25%

•K
 ompletní multivitamín s minerály
a stopovými prvky v limitované
vánoční edici.
• Vytvořen
speciálně
pro potřeby
moderních žen.

467,-

399,-15

%

(1 tableta = 6,65 Kč)

MULTIVITAMIN

L.CZ.MKT.CC.09.2018.1480

PÉČE O DĚTSKOU POKOŽKU

V akci také
Centrum pro muže
vánoční balení,
60 tablet,
za 467 Kč 399 Kč.
(1 tableta = 6,65 Kč)

329,-

Bübchen Ochranný
krém do každého
počasí 75 ml
•C
 hrání pokožku
před negativním
působením počasí.
• Vhodný do větru,
chladu a mrazu.
• Stabilizuje vlhkost
v pokožce
a předchází.
jejímu vysoušení
vlivem počasí
• O bsahuje mandlový
olej a bambucké
máslo.
• V HODNÝ JIŽ
OD NAROZENÍ.

99,-

75,-24%

PÉČE O POKOŽKU

Kosmetický přípravek.

L.CZ.MKT.CC.09.2018.1480

619,-

Doplněk stravy.

149,-

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

S KARTOU
Více výhod

Centrum pro ženy
vánoční balení 60 tablet

+

Bepanthen® Care mast 100 g
+ Bepanthen® Care 30 g

PÉČE O VLASY

199,-

•S
 íla bylin proti zažívacím potížím.
• U levuje od 1 i více zažívacích potíží
najednou.
• Pomáhá při
nevolnosti,
nadýmání,
pocitu plnosti,
bolestech
a křečích.
• U nikátní
léčivý
přípravek
z 9 bylin.

(1 kapsle = 5,16 Kč)

-17%

Kosmetický přípravek.

-15%

VÝŽIVA VLASŮ OD KOŘÍNKŮ
PRO ZDRAVÉ A SILNÉ VLASY
• 1 8 účinných látek.
• Extra silná receptura.
• Obsahuje například
selen a zinek,
které přispívají
k dobrému stavu
vlasů a nehtů.
• Biotin a vitamin
B6 podporují
zdraví vlasů
a pokožky.

229,-

OPARY

Doplněk stravy.

(1 kapsle =
2,74 Kč)

Doplněk stravy.

329,-

Revitalon Forte, 90 kapslí
s náhrdelníkem + Revitalon
Forte Unisex 30 kapslí

275,-

Lék k vnějšímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

•S
 kvělá chuť díky obsahu ovocné šťávy.
• O bsahuje 9 vitaminů a rakytník,
který podporuje obranyschopnost
organismu.
• B ez příměsí a konzervačních
látek.

V akci další druhy.

Zovirax® Duo 50 mg/g
+ 10 mg/g krém

238,-

VITAMINY PRO DĚTI

•N
 ejsilnější hlíva na trhu.*
• Šípek podporuje imunitu a zažívání.
• O bsahuje 10 miliard probiotik v denní
dávce, celkem 3 probiotické kmeny.
• B ez příměsí a konzervačních
látek.

V akci také
Iberogast®, 50 ml,
za 399 Kč 299 Kč.

V akci také
Olynth® 0,05%, nosní sprej, roztok 10 ml, za 87 Kč 74 Kč.

Doplněk stravy.

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

KAŠEL
TEREZIA Hlíva ústřičná
+ lactobacily 60+60 kapslí

88,-

RÝMA A UCPANÝ NOS

20 sáčků pro perorální
suspenzi
 ék na kašel, rýmu a zánět dutin.
L
Ředí hlen, působí proti bakteriím.
Zvyšuje účinek některých antibiotik.
Pomerančová příchuť.

109,-

-19%

Rychle uvolňuje ucpaný nos
• Zvlhčuje nosní sliznici
díky obsahu kyseliny
hyaluronové ve formě
sodné soli.
• N eobsahuje
konzervační látky.

CHŘIPKA A NACHLAZENÍ

ERDOMED® 225 mg

Olynth® HA 0,05%,
nosní sprej, roztok 10 ml

Léky k aplikaci do nosu.
Obsahují xylometazolin hydrochlorid.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

-19%
Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

• Kombinace 5 účinných látek
v 1 tabletě na úlevu od příznaků
chřipky a nachlazení.
• S přídavkem léčivé látky
na odkašlávání.
• Kombinace
5 účinných
látek tlumí
bolest hlavy,
bolest v krku,
uvolňuje
ucpaný nos
a snižuje
horečku.

109,-

129,-

24 tablet

Získejte NEJúžasnější nabídky 1+1
s kartou Více výhod.

Více

Lékárny

výhod

Doporučíme
Vám jen to,
co
mamince neb
o svým dětem

Více

výhod

Cemio Kamzík®

Konopíčko Hřejivé

449,-

60+30 kapslí

200 ml

•Š
 výcarský originál na klouby.
• Vitamin C přispívá k normální tvorbě
kolagenu pro normální funkci kloubních
chrupavek.

349,-

S KARTOU
Více výhod
Doplněk stravy.

149,-25%

BOLEST

KLOUBY, VAZY, ŠLACHY

Voltaren® Forte
2,32% gel 150 g

369,-20%

(Cena za 2 ks).

BOLEST ZAD, SVALŮ A KLOUBŮ

Cemio RED3

699,-

594,-

90 kapslí

569,-

•N
 a problémy s močením způsobené
zbytnělou prostatou.

-14%

aneb Jak nezůstat sám a nahý

+
N abídka platí do vydání zásob knih.

PROSTATA, VITALITA, POTENCE

Robitussin Expectorans
na odkašlávání
100 ml

125,-

KAŠEL

10 ml

Šetrný nosní sprej
pro rychlou úlevu
a dlouhodobý účinek:
• r ychle uvolní ucpaný
nos a ulehčí dýchaní,
• uvolní ucpaný nos
do 2 minut až na
12 hodin,
• dobře snášený
i pacienty s citlivou
sliznicí.

249,-100Kč

BOLEST ZAD, SVALŮ A KLOUBŮ

Spektrum Vitalita 50+
90 tablet

•K
 omplexní multivitamin
s minerály a výtažkem
kořene ženšenu
pro aktivní život
po padesátce.
• Ženšen působí proti
únavě a podporuje
vitalitu a celkovou
výdrž.

389,-

339,-13%

V akci také
Spektrum Energy,
90 tablet, za 389 Kč 339 Kč
(1 tableta = 3,77 Kč)

a Spektrum Imunactiv,
90 tablet, za 389 Kč 339 Kč.
(1 tableta = 3,77 Kč)

(1 tableta = 3,77 Kč)

109,-

89,-18%

RÝMA A UCPANÝ NOS

Strepfen® Sprej 8,75 mg
orální sprej, 15 ml
•S
 prej na úlevu
od bolesti v krku.
• Ú činkuje
už po 5 minutách
až na 6 hodin.
• P ři potížích
s polykáním.
• R ychlá
aplikace.

V akci také pastilky více druhů.

BOLEST V KRKU

209,-

159,-24%
Lék k aplikaci do úst.
Obsahuje flurbiprofen.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

V akci také
Robitussin Antitussicum na suchý
dráždivý kašel, 100 ml, za 143 Kč 125 Kč.

Robitussin Expectorans na odkašlávání
(guaifenesinum) a Robitussin Antitussicum
na suchý dráždivý kašel (dextromethorphani
hydrobromidum monohydricum)
jsou léky k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

-13%

Otrivin® 1PM 1 mg/ml

S KARTOU
Více výhod

MULTIVITAMIN

Lék k podání do nosu.
Obsahuje xylometazolin.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

•S
 TOP vlhkému kašli.
• Léčí vlhký kašel
a napomáhá
odkašlávání.
• Uvolňuje hlen
a ulevuje
dýchacím cestám.
• Pro děti již od 2 let
a dospělé.

143,-

PROSTATA

289,-

Léčivá náplast pro úlevu od akutní
bolesti, zánětu a otoku:
• p ůsobí přímo v místě aplikace,
• ú činkuje 24 h, při použití 2× denně.

Doplněk stravy.

(1 kapsle = 6,60 Kč)

Doplněk stravy.

NAVÍC – multifunkční nářadí
s nástavci.

-15%

664,-

90 měkkých tobolek
+ kniha Partnerské vztahy

Lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje extrakt Serenoa repens.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

•N
 ová generace péče o prostatu,
potenci
a vitalitu.
• K linicky ověřené
složky v prvotřídní
švýcarské
kvalitě.
• Slivoň africká
k podpoře zdraví
prostaty, maca
k podpoře
sexuálního zdraví
a fyzické kondice
a sibiřský ženšen
k podpoře vitality.

Prostamol® UNO 320 mg,

349,-

Lék k vnějšímu užití.
Obsahuje diklofenak sodný.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Běžná cena 2 ks 398 Kč.

V akci také
Konopíčko Chladivé, 200 ml, 1+1, za 398 Kč 199 Kč

Voltaren Forte 2,32% gel proti bolesti:
• analgetikum ve formě gelu s účinkem
na 12 hodin,
• ulevuje od bolesti zad, svalů a kloubů,
• stačí aplikovat pouze 2× denně,
• snadno otevíratelný uzávěr.

Voltaren® 140 mg
Léčivá náplast 5 kusů

Lék k vnějšímu užití. Obsahuje
diklofenak diethylamonný.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Cena za 2 ks

459,-

Kosmetický přípravek.

199,-

159,-

•T
 lumí bolest hlavy a krční páteře.
• S nižuje svalové a psychické napětí.

-100Kč

(1 kapsle = 3,88 Kč)

S KARTOU
Více výhod

199,-

50 tablet

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

•V
 ysoká dávka 10 %
konopného oleje.
•S
 ilné konopné mazání
s kombinací kapsaicinu,
kafru a 5 bylin (arnika
horská, kostival lékařský,
jalovec obecný, eucalyptus,
tea tree oil).

ATARALGIN®

Více

Doporučím Vám jen to, co mamince nebo svým dětem.

výhod

Gingio® tablety
40 mg potahované
tablety 100 tablet

279,-

234,-16%

90 kapslí

PÉČE O ZRAK

GS Extra Strong
Multivitamin

454,-

389,-14

24 pastilek

Drosetux® neo

129,-

109,-

-19

199,-

157,-21%

(1 tableta = 3,14 Kč)

•N
 osní sprej ke snížení otoku nosní
sliznice při rýmě.
• Uvolňuje nos
a hojí nosní
sliznici.
• N ástup účinku
za 5–10 minut.

99,-

79,-

S KARTOU
Více výhod

69,-

V akci také
SeptaNazal
pro děti 0,5 mg/
50 mg v 1 ml,
za 99 Kč 79 Kč.

-30%

•V
 itamin D pomáhá udržovat
normální funkci imunitního systému.
• 2000 jednotek vitaminu D
v jedné tabletě.
• Znáte z TV.

Výběr 6 bylinných a ovocných čajů.

%

•O
 bsahuje citrát hořčíku pro účinné
doplnění hořčíku.
• H ořčík a vitamín B6 přispívají ke snížení
míry únavy a vyčerpání a k normální
psychické
činnosti.

Detritin – 2000 IU
vitaminu D 60 tablet

99,-

selection box 6 druhů
po 5 sáčcích

179,-

139,-22%

(1 sáček =
1,45 Kč)

BYLINNÉ ČAJE

(1 tableta = 2,32 Kč)

IMUNITA

Doplněk stravy.

(1 sáček = 3,3 Kč)

Doplněk stravy.

BYLINNÉ ČAJE

29,-

50 tablet

RÝMA A UCPANÝ NOS

Tradiční bylinné čaje

Doplněk stravy.

V akci také
Průduškový čaj,
20 sáčků, Dětský čaj
BIO průduškový,
20 sáčků, Dětský čaj
BIO na imunitu,
20 sáčků.

* U dětí do 2 let by měla být léčba kašle vždy konzultována s lékařem.

KAŠEL

36,-

Magne B6 Forte tablety

Lék k aplikaci do nosu.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

• Bříza, šípek, vřes
a zlatobýl přispívají
k normální funkci
močových cest
a ledvin.
• Přeslička podporuje
vylučování a normální
funkci močové
soustavy.

-24%

Homeopatický lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

-16%

-18%

(1 tableta = 1,36 Kč)

SeptaNazal pro dospělé
1 mg/50 mg v 1 ml 10 ml

139,-

•L
 éčba suchého
a dráždivého
kašle.
• Pro děti
od narození*
i dospělé.
• Vhodný
i pro těhotné
a kojící ženy.
• B ez alkoholu.
• Tradiční užití
v homeopatii.

V akci také
GinkoPrim Max,
90+30 tablet, za 419 Kč
349 Kč. (1 tableta = 2,91 Kč)

244,-

HOŘČÍK A VITAMIN B6

183,-

sirup 150 ml

BOLEST V KRKU

Apotheke Urologický
čaj 20 sáčků

(1 tableta = 2,99 Kč)

MULTIVITAMIN

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

Léčí příčinu bolesti v krku.
• N ičí široké spektrum bakterií i viry.
• Vhodná prevence a léčba aftů.
• Proti infekcím v dutině ústní.
• M átová
příchuť.

-13%

V akci také
GS Extra Strong
Multivitamin 50+,
60+60 tablet, za
461 Kč 369 Kč.
(1 tableta = 3,08 Kč)

•V
 ysoká dávka omega-3 mastných
kyselin prémiové kvality pro zdravé
srdce, mozek a zrak.
• EPA a DHA v denní dávce alespoň 250
mg přispívají k normální funkci srdce.
• 2 50 mg DHA denně
pak také k normální
funkci mozku
a zraku.

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

SRDCE A ENERGIE

Septofort

299,-

•K
 omplexní a vyvážené
složení vitaminů,
minerálů a dalších
aktivních látek.
•S
 TRONG KOMPLEX
– extra dávka
vitaminu C,
lutein, activin,
echinacea.

%

(1 kapsle = 4,32 Kč)

342,-

50+50 tablet

299,-

120+60 tablet

SRDCE, MOZEK A ZRAK

Doplněk stravy.

•S
 ilná dávka 60 mg koenzymu Q10
s vysokou vstřebatelností.
• N avíc hloh
pro správnou
činnost srdce
a biotin
pro normální
energetický
metabolismus.
• Vhodné
při užívání
statinů.

-21%

(1 kapsle = 4,38 Kč)

FUNKCE MOZKU

GS Koenzym Q10 60mg
Premium 45+45 tablet

394,-

Omega-3 FORTE

Doplněk stravy.

•A
 VILUT® Ginkgo Recordati
pro péči o Váš zrak.
•O
 bsahuje zinek,
který přispívá
k udržení
normálního
stavu zraku,
a vitamin E,
který přispívá
k ochraně
buněk
před
oxidativním
stresem.

498,-

Doplněk stravy.

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

•R
 ostlinný léčivý přípravek pro podporu
mozkových funkcí u starších pacientů.
• K léčbě příznaků lehkých poruch
mozkových funkcí při mírné demenci,
jako jsou poruchy paměti a snížená
schopnost soustředění.

Avilut® Ginkgo Recordati

Doplněk stravy.

Magistra Program Více výhod REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ
NOV Ý

Lékárny

S KARTOU
Více výhod

GDPR★

★
Doporučíme Vám jen to, co
mamince nebo svým dětem

Cena za 2 ks

Běžná cena 2 ks 398

Kč

Více

výhod

(1 tableta = 1,66 Kč)

O

F

199,-

RM

ULÁ

Ř

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

a společnosti MAGISTRA a.s., IČO: 24801011, se sídlem Karlovo nám. 319/3, 120 00 Praha 2, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 16894 (dále jen „Společnost“), každému individuálně jako správci údajů.
Adresa
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 shromáždil či shromáždí Provozovatel
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
Sídlo
o zdravotním stavu klienta.
Popsaný souhlas uděluje klient pro zpracování k účelu účasti v Programu Více výhod Magistra Lékáren a v jeho rámci k:
IČO
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.
Razítko lékárny
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) 	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.
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.

NEPOSTRADATELNÝ
PROTI BOLESTI A ZÁNETU V KRKU A DUTINE ÚSTNÍ

b e n z yd a m

i n i hy d

rochl

or

idum

Tantum Verde, Tantum Verde Mint a Tantum Verde Spray obsahuje benzydamin hydrochlorid.
Lék k místnímu užití v ústech a krku. Čtěte pečlivě příbalový leták.
Angelini Pharma Česká republika s.r.o.
Páteřní 7, 635 00 Brno, tel.: 546 123 111, www.angelini.cz

www.tantumverde.cz

Akční nabídka a Magistra Karta Více výhod
platí ve vybraných lékárnách sítě MAGISTRA
Bechyně, lékárna Libušina, Libušina 163, 380 120 513; 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; Černošice,
lékárna U Bílého medvěda, Riegrova 240, 730 778 085; Frenštát pod Radhoštěm, lékárna Frenštát, Náměstí Míru 19, 731 041 063;
Frýdek Místek, lékárna ALBA - VITAL, Revoluční 531, 724 270 511; Frýdlant nad Ostravicí, lékárna Frýdlant, Hlavní 79, 736 610
600; 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; Lysá nad Labem, lékárna
Masarykova, Masarykova 2062; Milovice, lékárna v Italské, Italská 704, 325 511 399; Mníšek pod Brdy, lékárna U Matky Boží,
Komenského 886, 318 592 258; Most, lékárna Arnika, Moskevská 508, 476 703 853; 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; 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 2,
lékárna Na Bojišti, Na Bojišti 1950/2, 296 180 249; 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; 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

Tantum Family

www.tantumfamily.cz

BEZ
DOPLATKU
Více než POL
OVINA
léků BEZ DO
PLATKU
... a na vybran
é další
SLEVA z DOP
LATKU
na recept.*

*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.

Ještě lepší ceny s kartou Více výhod.

Více

Lékárny

výhod

Doporučíme
Vám jen to,
co
mamince neb
o svým dětem

Více

výhod

ENERGIE JAKO
ZA MLADA

NOVINKA
EXKLUZIVNĚ V MAGISTRA LÉKÁRNÁCH

DVOJNÁSOBNÁ
SÍLA ŽENŠENU*
při únavě a vyčerpání

CENY

Doplněk stravy.

599,-



NEJNIŽŠÍ

Vyvážená kombinace vitaminů, minerálních látek a stopových prvků v jedné tabletě.
• Obsahuje ženšen, který podporuje vitalitu a odolnost organismu. Dále podporuje mozkovou činnost a paměť.
• Vitamin C, zinek a další složky podporují správnou funkci imunitního systému.
• Obsahuje hořčík, vitaminy B6, B12 a C, které přispívají ke snižování únavy a míry vyčerpání.

BEZ

*Dvojnásobná síla ženšenu ve srovnání s přípravkem GeriaSwiss Mitte, který
obsahuje 40mg extraktu z kořene ženšenu pravého (Panax Ginseng C. A. Meyer).

Garance nejnižší ceny je platná v době platnosti
letáku. Více na www.magistralekarny.cz

CUKRU
LEPKU A LAKTOZY

GeriaSwiss
100 tablet

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

(1 tableta = 5,99 Kč)

*Dvojnásobná síla ženšenu ve srovnání s přípravkem
GeriaSwiss Mitte, který obsahuje 40mg extraktu
z kořene ženšenu pravého (Panax Ginseng C. A. Meyer).

•
•
•
•
•

Vyrábí: TEREZIA COMPANY
www.terezia.eu

Nejsilnější hlíva na trhu*
Hlíva z certifikovaných pěstíren
Obsahuje všechny aktivní látky celé hlívy
Bez příměsí a konzervačních látek
Rakytník podporuje obranyschopnost organismu

*Nejvyšší obsah deklarovaných betaglukanů. Dle průzkumu z lékáren květen 2018.

TEREZIA HLÍVA ÚSTŘIČNÁ
s rakytníkovým olejem
100 kapslí
+ 100 kapslí BONUS navíc

Doplňky stravy.

Ibalgin® krém

159,-

100 g
•
•
•
•
•

TEREZIA HLÍVA ÚSTŘIČNÁ
s rakytníkovým olejem
60 kapslí
+ 60 kapslí navíc

 otlačuje bolest svalů a kloubů, tlumí zánět a snižuje otok.
P
K léčbě bolestivých poranění, jako jsou podvrtnutí, natažení, zhmoždění.
D obře se vstřebává.
B ez parfemace.
Pro dospělé a mladistvé od 12 let.

127,-20%

BOLEST ZAD, SVALŮ, KLOUBŮ

•O
 šetření bradavice
metodou zmrazení.
• R ychlá, přesná
a praktická
aplikace.
• O mezuje bolestivé
pocity.
• Výrobek připraven
k okamžitému
použití.
• Vhodné i pro děti
od 4 let.

BRADAVICE

472,-

399,-15%
Zdravotnický prostředek.

Léky k vnějšímu užití.
Obsahují ibuprofen.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

V akci také
Ibalgin® gel, 100 g, za 159 Kč 127 Kč.

URGO Bradavice
kryoterapie 38 ml

Každý měsíc rady pro Vaše zdraví přímo od našich lékárníků.
šumivé tablety, 10 tablet

119,-

128,-

-17%
Lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje acetylcystein.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

• E xpektorans
ve formě sirupu.
•T
 radiční rostlinný
léčivý přípravek
obsahuje hustý
extrakt
z břečťanového
listu.
• Podpůrná léčba
při kašli
provázejícím
nachlazení.
• J iž od narození.

-23%

Ambrobene sirup
100 ml

• O svědčený
přípravek na vlhký
kašel účinně
rozpouští hlen
a usnadňují
vykašlávání.
• Sirup vhodný
i pro děti
včetně kojenců.

KAŠEL A NACHLAZENÍ

KAŠEL

Physiomer®
Hypertonický 135 ml

Sinex Vicks

219,-

189,-

-21%
V akci více druhů, informujte se ve své lékárně.

UCPANÝ NOS

CHŘIPKA

a jak se jí bránit.

Typicky se onemocnění projevuje náhlým
a
rychlým
vzestupem
teploty,
často
doprovázeným zimnicí a třesavkou, bolestmi
svalů a kloubů, podrážděním, bolestí očí a velkou
únavou. Později se objevuje suchý a dráždivý
kašel. Mezi běžné příznaky chřipky nepatří rýma,
ale často se vyskytuje pocit tzv. ucpaného nosu.

•V
 itamín 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.

UCPANÝ NOS

30 dávek

•P
 reventivně a od prvních příznaků.
• Léčba pro celou rodinu.
• B ez věkového omezení.

119,-

99,-17%

IMUNITA

709,-

569,-20%

Orofar® 1 mg/1 mg
pastilky 24 pastilek
Lék proti bolesti v krku:
• má místně znecitlivující účinek,
• tlumí bolest a léčí infekci,
• p ůsobí proti virům
i proti bakteriím
a kvasinkám,
• pastilky
s pomerančovou
příchutí.

OSCILLOCOCCINUM

s vysokým tlakem nebo cukrovkou, a je nutné
postupovat opatrně při jejich kombinaci s jinými léky.
Jako podporu obranyschopnosti organismu je možné
použít přípravky s vyšším obsahem vitamínu C a zinku
nebo echinacey.
Pokud chceme chřipce správně předcházet, je důležité
dbát na správnou životosprávu s vyváženým obsahem
živin, vitamínů a minerálů a přiměřenou fyzickou
aktivitu. Pokud chceme pro svou obranu proti chřipce
udělat ještě více, můžeme se nechat proti aktuálnímu
typu chřipky každý rok očkovat v očkovacích centrech
nebo u svého lékaře. Očkování se provádí přibližně
od září do listopadu a chrání asi na 70 %. Očkování
velmi důležité pro osoby starší 65 let, chronicky
nemocné a pacienty dlouhodobě hospitalizované, pro
které by mohly být následky prodělaného chřipkového
onemocnění nejnebezpečnější.
Mgr. Tereza Bartošová
Magistra lékárna Opatov

165,-

129,-22%

BOLEST V KRKU
Mucosolvan® pro dospělé

100 ml

Léčí vlhký kašel.
• rozpouští hlen,
• usnadňuje
vykašlávání.
Jahodová příchuť.

131,-

104,-21%

Lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje ambroxol hydrochlorid.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Když už nás chřipka postihne, je vhodné zvolit
klidový režim v domácím prostředí. Poskytnete
tak tělu potřebné podmínky pro rekonvalescenci
a snížíte i případné riziko šíření onemocnění.
Je důležité dbát i na dostatečný příjem tekutin
a vitamínů, hlavně vitamínu C. Pokud je
chřipkové onemocnění bez větších komplikaci,
léčba probíhá jen pomocí tlumení příznaků.
Ke snížení horečky lze použít volně prodejné
přípravky s obsahem paracetamolu, ibuprofenu
nebo kyseliny acetylsalicylové. Tyto léky nám
pomohou i od bolesti celého těla. Nos účinně
uvolní nosní kapky či spreje. Na trhu lze najít
i kombinované přípravky, které současně snižují
horečku i uvolňují nos. Nejsou ale vhodné pro
chronicky nemocné pacienty, např. pacienty

-30%

Celaskon® tablety
250 mg 100 tablet

Lék k rozpuštění v ústech.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Přenos probíhá drobnými kapénkami, které
se uvolňují do okolí při kašli a kýchání
nakaženého jedince, případně kapénkami
kontaminovanými předměty. Nemocní lidé jsou
pro okolí nakažliví od projevu prvních příznaků
až po dobu asi jednoho týdne.

69,-

Homeopatický lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Chřipka patří mezi virová onemocnění, která
každoročně postihnou velké množství lidí napříč
celým světem, a nevyhýbá se ani říši zvířat. Často
bývá zaměňována za nachlazení, které má ale,
na rozdíl od chřipky, lehčí a rychlejší průběh.
Toto onemocnění je velmi často podceňováno
i přes to, že pacientům hrozí velmi vážné
následky.

S KARTOU
Více výhod

Oscillococcinum®

-22%

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

173,-

79,-

•N
 osní sprej
Sinex Vicks
s aloe
a eukalyptem
pro účinnou
úlevu
od rýmy
a ucpaného
nosu.
• P řípravek
mohou
používat
dospělí
a děti
od 6 let.

Lék k aplikaci do nosu. Oobsahuje
oxymetazolin hydrochlorid. Čtěte
pečlivě příbalový leták.

S KARTOU
Více výhod

Zdravotnický prostředek.

• Přírodní nosní sprej s obsahem 100%
mořské vody.
• Uvolní ucpaný nos
při rýmě
a nachlazení.
• Urychluje úlevu
od symptomů
rýmy.
• Bezpečný
pro každodenní
použití.

69,-

KAŠEL

99,-

15 ml

89,-

Lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje ambroxol hydrochlorid.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

 éčí vlhký kašel.
L
Stačí 1 tableta 1× denně.
L ze užívat od prvních příznaků kašle.
Rozpouští hustý hlen v dýchacích
cestách a usnadňuje jeho vykašlávání.

166,-

100 ml

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje hustý
extrakt z břečťanového listu. Čtěte
pečlivě příbalový leták. Použití
tohoto tradičního rostlinného
léčivého přípravku je založeno
výlučně na zkušenosti
z dlouhodobého použití.

•
•
•
•

Hedelix® sirup

143,-

V akci také
Mucosolvan®
long effect,
20 tobolek,
za 143 Kč 119 Kč.

KAŠEL

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 29. 10. - 25. 11. 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.

MAG-18-10-14S

ACC® LONG 600 mg

