AKČNÍ NABÍDKA
25. 10.–21. 11. 2021

Děda

Lékárny

VÁNOČNÍ
BALENÍ

Babička

Lékárny

M y s l e t e n a Vá n o c e v č a s !
739,-

Barny´s SIOUX 600 g

599,-

+ VirusBlock forte 20 kapslí

S kartou Magistra

Koňská síla pro vaše
klouby v balení
na 6 měsíců!

575,-

•O
 svědčená receptura pro
klouby a celý pohybový
aparát.
•O
 bsahuje vitamin C ve formě

-164

Kč

NUTRA-C™,který přispívá
k normální tvorbě kolagenu
pro dobrou funkci chrupavek
a kostí.

Ti p y n a d á r k y u v n i t ř.
519,-

Centrum pro muže vánoční balíček
60 tablet

449,-

• Kompletní multivitamin vytvořený speciálně pro
potřeby mužů pro podporu imunity a zdravých svalů.*
• Bez lepku, bez cukru.
• Nyní v limitovaném vánočním balíčku.

-70

Kč

*Vitamín C přispívá k normální funkci
imunitního systému. Hořčík přispívá
k normální činnosti svalů.

+

V akci také
Centrum pro ženy vánoční balíček,
60 tablet, za 449 Kč. (1 tableta = 7,48 Kč)
Doplněk stravy. (1 g = 0,96 Kč)

Brufen 400 mg

Doplněk stravy. (1 tableta = 7,48 Kč)

164,-

100 potahovaných tablet
•Ú
 leva od bolesti hlavy, migrény,
zubů, šíje, zad, kloubů a při
chřipkových onemocněních.
• S nižuje horečku.

129,-

S kartou Magistra

119,-

-45

Kč

Voltaren Forte 20 mg/g
gel 100 g

•A
 nalgetikum ve formě gelu s účinkem
proti bolesti až na 24 h při aplikaci
2x denně ráno a večer.
• Tlumí
bolest
zad,
svalů
a kloubů.

325,-

289,-36

Kč

329,-

TEREZIA Vitamin D3
1000 IU

90 tobolek + Vitamin D3
400 IU kapky 10 ml

289,-40

Kč

•P
 ro podporu tvorby kostí a zubů.
•V
 itamin D3 reguluje metabolismus vápníku
a udržuje normální funkci imunitního systému.
•K
 apky vhodné pro děti od narození.

V akci také
Voltaren Rapid 25 mg, 20 měkkých tobolek, 119 Kč
a Voltaren 140mg léčivá náplast, 5 ks, za 299 Kč
V akci také
Brufen 400 mg, 30 potahovaných tablet, za 59 Kč.
Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofen. Čtěte pečlivě příbalový leták.

Pečlivě čtěte 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.

Doplněk stravy. (1 ks = 2,89 Kč)

O

Více

H

OD

U

LA

Přichází statečný rytíř
bránit dětskou imunitu!

Ť

Podpořte svoji imunitu.

výhod

NÁ PŘÍC

H

250 + 250
ml

•

S vysokým obsahem přírodních betaglukanů z hlívy ústřičné
a vitaminem C pro dlouhodobou podporu imunitního systému.

•

Tekutá forma určená speciálně pro děti od 3 let.

•

Vhodné před i v období zvýšených nároků na organismus.

S kartou Magistra

299,Ušetříte 299 Kč

Běžná cena 2 ks 598

(1 ml = 0,60 Kč)

169,-

Vitamin D3 400 IU

129,-

kapky 10,8 ml

•P
 odporuje
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

Ce n a
za 2 ks

Bactoral
16 tablet

•P
 rvní ústní probiotikum pro doplnění přátelské
mikroflóry krku, ústní dutiny a středouší.

Kč

Doplněk stravy.

480,-

309,-171

Kč

147,-

ACC® LONG 600 mg
šumivé tablety

119,-

10 tablet

-28

Kč

Léčí vlhký kašel.
•M
 á rychlý nástup účinku od 1. dne.
•R
 ozpouští hlen a usnadňuje vykašlávaní.
•M
 á navíc antioxidační účinek.
V akci také
ACC® 20 mg/ml sirup,
100 ml, za 109 Kč.

Doplněk stravy. (1 ml = 11,94 Kč)

NatureVia®
Vitamin D3-Efekt 1000 I.U.
90 tablet

148,-

139,-9

Kč

•S
 luneční vitamín D
přispívá ke správné
funkci imunity, k udržení
zdravých kostí a zubů
a vstřebávání vápníku.
•D
 enní dávka v 1 malé
tabletce.

Lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou acetylcystein.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Doplněk stravy. (1 tableta = 19,31 Kč)

V akci také
NatureVia® Vitamin D3-Efekt
KIDS, 60 cucavých tablet,
za 169 Kč. (1 tableta = 2,82 Kč)

Zinek FORTE 25 mg
90 tablet

•V
 ysoká dávka
zinku pro podporu
imunitního
systému.
•Z
 inek přispívá
k udržení
normálního stavu
vlasů, nehtů,
pokožky, kostí
a kognitivních
funkcí.

179,-

149,-

Získejte VÍCE

s Magistra kartou

Více výhod

Strepfen

24 pastilek
•U
 levuje od bolesti v krku po dobu až 6 hodin.
•Z
 klidňující efekt po 2 minutách*
•Z
 mírňuje otok a zánět.

-30

s kartou Magistra

•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.

Více

výhod

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

Ce n a
za 2 ks
S kartou Magistra

199,Ušetříte 199 Kč

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

229,-

169,-60

Kč

*Daný lékovou formou pastilky.

Lékárny
Doporučíme Vá
m jen to, co
mamince nebo
svým dětem

60 kapslí

Kč

Doplněk stravy.
(1 tableta = 1,66 Kč)

Doplněk stravy. (1 tableta = 1,54 Kč)

60+60
kapslí

Premium Vitamin C Duo
500 mg

Léky k vnitřnímu
užití. Obsahují
flurbiprofen.
Čtěte pečlivě
příbalový leták.

V akci také
STREPFEN Pomeranč bez cukru 8,75 mg pastilky
24 pastilek, za 169 Kč, STREPFEN Sprej 8,75 mg orální sprej,
roztok 15 ml, za 169 Kč a STREPFEN Sprej Med a Citron
8,75 mg orální sprej, roztok 15 ml, za 169 Kč.

Vibovit Déčko
Vitamín D3 500 IU
sprej 10 ml

• NOVINKA pro podporu
zdravé imunity dětí.
• Vitamín D přispívá ke
správnému fungování
imunitního systému.
• Rychlá a vysoká
vstřebatelnost
vitamínu D3 ve spreji.

Doplněk stravy.
Neslouží jako náhrada
pestré a vyvážené stravy.
(1 ml = 19,80 Kč)

398 Kč
250,-

198,-52

Kč

Tipy při nachlazení.
258,-

ERDOMED® 225 mg

209,-

granule pro perorální
suspensi, 20 sáčků

-49

Kč

•L
 ék na kašel, rýmu a zánět dutin.
•Ř
 edí hlen, působí proti bakteriím.
•V
 časné nasazení může předejít
užívání antibiotik.
• Pomerančová
příchuť.
•P
 ro dospělé
a děti od 12 let.

15 ml

•R
 ychlá úleva od suchého
a dráždivého kašle.
•P
 ři tlumení kašle působí přímo
v dýchacích cestách bez
nežádoucího ovlivnění mozku.

Robitussin Antitussicum
na suchý dráždivý kašel
sirup 100 ml

179,-

159,-20

Kč

• PROTI suchému kašli, efektivní úleva
od suchého dráždivého kašle.
• Bez cukru.
• Pro děti od 6 let a dospělé.
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.

109,-20

Kč

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

Mucosolvan pro dospělé
sirup 100 ml

Léčí vlhký kašel.
•R
 ozpouští hlen.
•U
 snadňuje vykašlávání.
•P
 ůsobí až 24 hodin, stačí
užít pouze 1× za den.

30 měkkých tobolek

164,-

147,-

119,-28

Kč

129,-

S kartou Magistra

119,-

-45

Kč

V akci také
NUROFEN
Rapid 400 mg,
10 měkkých
tobolek,
za 65 Kč
a NUROFEN
Rapid 400 mg,
20 měkkých
tobolek,
za 99 Kč.
Lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje ibuprofen. Čtěte pečlivě příbalový leták.

Olynth® 1 mg/ml

nosní sprej, roztok 10 ml
RYCHLÁ ÚLEVA OD RÝMY
•U
 volnění ucpaného nosu,
• uvolnění vedlejších nosních
dutin,
•n
 ástup účinku již od 5 minut,
•ú
 činkuje 10 hodin.
V akci také ostatní
produkty Olynth®,
informujte se ve své lékárně.
Reklama na léčivý přípravek.
Nosní sprej, roztok
OLYNTH® 1 mg/ml obsahuje
xylometazolin-hydrochlorid
a je určen k podání do nosu.
Před použitím si pečlivě
přečtěte celou příbalovou
informaci.

• Eliminuje viry a bakterie.
• 100 % aktivních látek
přírodního původu.
• Uvolňuje ucpaný
nos a zmírňuje
bolest dutin.

129,-35

Kč

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.

189,-

159,-30

Kč

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

87,-

79,-8

Kč

VICKS SymptoMed
Complete Citrón
10 sáčků

200,-

159,S kartou Magistra

• Horký nápoj uleví od příznaků
chřipky a nachlazení, jako jsou
bolesti hlavy, svalů,
bolesti v krku, horečka,
průduškový kašel
a ucpaný nos,
• Obsahuje
tři léčivé látky.

149,-51

Kč

Lék k vnitřnímu užití. Přečtěte si pozorně příbalovou informaci.

STODAL®

Sirup 200 ml
Všechny typy kašle

Sirup 150 ml

Suchý a dráždivý kašel

189,-

195,-

599,-

159,-

149,-

-100

-30

-46

Kč

S kartou Magistra

V akci také
VICKS
SymptoMed
Forte Citrón,
10 sáčků,
za 159 Kč.

OSCILLOCOCCINUM® DROSETUX®
30 dávek
NEO
Prevence a léčba
chřipkových stavů

139,-

sprej 15 ml

Zdravotnický prostředek.

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje
ambroxoli hydrochloridum.
Čtěte pozorně příbalovou
informaci a poraďte se
s lékařem nebo lékárníkem.

NUROFEN Rapid 400 mg

164,-

Sinulan Express Forte

V akci také
Sinulan Express
Forte Junior,
sprej 20ml, za 149 Kč.

V akci také
Mucosolvan Long Effect 75 mg,
20 tvrdých tobolek, za 129 Kč
a Mucosolvan Junior sirup,
100 ml, za 109 Kč.

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.

699,-

129,-

V akci také
LEVOPRONT® sirup 120 ml,
za 129 Kč a LEVOPRONT®
tablety 60 mg, 10 tablet,
za 129 Kč.

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

•Rychlá a učinná úleva od horečky
a bolesti, což jsou možné
nežádoucí reakce po očkování.
•T
 aké působí na bolesti hlavy,
zad, zubů či při menstruaci.

LEVOPRONT® kapky

Lékárny

Kč

Kč

OSCILLOCOCCINUM® je homeopatický lék k vnitřnímu užití. Obsahuje Anas barbariae, hepatis et cordis extractum 200 K. DROSETUX® NEO je homeopatický lék k vnitřnímu užití. STODAL® je tradiční
rostlinný léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výhradně na zkušenosti z dlouhodobého použití. Čtete pečlivě příbalové letáky.

C o darovat pod
Babi
čk

GS Condro® DIAMANT
100+50 tablet

•E
 xtrémní síla a účinnost pro všechny
typy kloubů.
•N
 ejvyšší množství glukosamin sulfátu Clini-Q
s aescinem a vitaminem C, který podporuje
tvorbu vlastního
kolagenu
pro správnou
funkci
kloubních
chrupavek.

Doplněk stravy.
(1 tableta = 11,98 Kč)

TEREZIA Reishi BIO
60 kapslí

• 100% houbový přípravek bez příměsí.
• Obsahuje všechny aktivní látky celé reishi.
• Reishi podporuje imunitu a příznivě působí
na srdce a oběhový systém.

789,-

599,-190

Kč

KLOUBY
499,-

379,-120

Kč

V akci také
TEREZIA
Reishi BIO,
120 kapslí,
za 639 Kč.
(1 kapsle =
5,33 Kč)
Doplněk stravy.
(1 kapsle = 6,32 Kč)

Koňská mast
s konopím hřejivá
250 ml

•B
 ylinný balzám s konopným extraktem
a 25 druhy bylin a rostlin.
•J
 e vhodná k masážím
pokožky zad a kloubů.

IMUNITA
189,-

139,-50

Kč

599,-

90+15 kapslí

•2
 x silnější složení pro péči
o prostatu, potenci a vitalitu.
•T
 ři účinky v jedné kapsli denně.
•S
 livoň africká k podpoře
zdraví prostaty, maca
k podpoře sexuálního
zdraví a sibiřský ženšen
k podpoře vitality.

-147

Kč

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 5,70 Kč)

PROSTATA
149,-

LEROS
Kolekce dětských čajů

119,-

6x5 ks

-30

Kč

•D
 ětská dárková
kazeta bylinných
a ovocných
čajů doplněna
o milníkové
kartičky
k zachycení
nejdůležitějších
momentů života
Vašeho miminka.

V akci také
LEROS Adventní kalendář 2021,
24 ks, za 79 Kč a další dárková
balení čajů Leros.

ČAJE

Doplněk stravy. (1 ks = 3,97 Kč)

Centrum AZ vánoční balíček
100+30 tablet

624,-

569,-

S kartou Magistra

559,-65

Kč

559,-

Prostenal Control

489,-

70+20 tablet

•3
 aktivní látky pro zdravou prostatu.
•V
 ánoční limitovaná edice 70+20 tablet
navíc jako dárek.

Doplněk stravy.
Saw palmetto
přispívá k udržení
zdraví prostaty
a kopřiva
dvoudomá
podporuje
správnou funkci
močového ústrojí.
(1 tableta = 5,43 Kč)

-70

Kč

PROSTATA

Herba-C RAPID
45+15 tablet

•V
 ysoká dávka vitaminu C
a zinku pro podporu
imunity.
• Kombinace bylinných
výtažků z echinacey,
černého bezu,
pelargonie
a kurkumy pro podporu
dýchacích cest.

Doplněk stravy.
(1 tableta = 3,32 Kč)

MAGNESIUM B-KOMPLEX
120+60 tablet

•K
 omplexní a vyvážené složení hořčíku
a vitaminů B1, B 6 a B12.
•O
 bohaceno nově o zinek, který podporuje
imunitu.
•2
 tablety
denně pro
lepší
vstřebávání.

239,-

199,-40

Kč

IMUNITA
385,-

349,-36

Kč

V akci také
Centrum Silver vánoční balíček, 100+30 tablet, za 599 Kč.
(1 tableta = 4,61 Kč)

V akci také
Koňská mast
s konopím chladivá,
250 ml, za 139 Kč.
Kosmetický přípravek.

746,-

Cemio RED3

•K
 ompletní multivitamín s minerály
a stopovými prvky vhodný pro
podporu imunity* v limitovaném
vánočním balíčku
+ měsíc užívání
NAVÍC.

a

SVALY

Doplněk stravy. *Vitamín C přispívá k normální
funkci imunitního systému. (1 tableta = 4,30 Kč)

IMUNITA

Doplněk stravy.
(1 tableta = 1,94 Kč)

HOŘČÍK

stromeček?

Lékárny

a
Děd

Ti p y p r o z d r a v í

Potěšte své blízké
dárkem pro zdraví.
619,-

Proenzi 3 plus

519,-

180+45 tablet NAVÍC
• Špičková komplexní výživa s chondroitinem,
glukosaminem a kolagenem typu II.
• Vitamin C podporuje tvorbu kolagenu pro normální
funkci chrupavky.

-100

Kč

Marťánci multivitamin MIX
50 gummies + 50 cucacích tablet
• Komplex vitaminů s postřehovými kartami
Marťadvojka jako DÁREK.
• Nové tvary gummies a Marťanské
cucací tablety.

399,-

329,-

S kartou Magistra

319,-

Magnetrans ultra 375 mg
80+20 tobolek NAVÍC

• Výhodné balení ke snížení míry únavy a vyčerpání.
• Hořčík přispívá ke snížení míry vyčerpání, normální
činnosti svalstva a vyrovnané psychice.

199,-

149,-50

Kč

-80

Kč

KLOUBY

V akci také
Proenzi Intensive, 120+60 tablet NAVÍC, za 599 Kč. (1 tableta = 3,33 Kč)
Doplněk stravy. (1 tableta = 2,31 Kč)

339,-

Omega-3 FORTE

289,-

130+65 tobolek NAVÍC
• Výhodné balení Omega-3 rybí olej 1000 mg FORTE.
• Vysoká dávka omega-3 pro zdravé srdce,
mozek a zrak. EPA a DHA přispívají k normální
funkci srdce při příjmu alespoň 250 mg denně.
DHA v denní dávce nejméně 250 mg také přispívá
k normální funkci mozku a zraku.
• B ez pachutě rybiny.

Doplněk stravy. (1 tableta = 1,48 Kč)

PRO DĚTI

Doplněk stravy. (1 ks = 3,19 Kč)

-50

Kč

RYBÍ OLEJ

Vápník Hořčík Zinek OSTEO
140+40 tablet NAVÍC

• Vyvážená kombinace minerálů
a vitaminů prémiové kvality.
• Vápník, hořčík a vitamin D pro zdravé kosti,
svaly a zuby.
• V ÝHODNÉ BALENÍ NA 3 MĚSÍCE!

Doplněk stravy. (1 tableta = 1,27 Kč)

279,-

229,-50

Kč

ZUBY A KOSTI

Doplněk stravy. (1 tobolka = 1,49 Kč)

HOŘČÍK

GinkoPrim MAX

449,-

90+30 tablet NAVÍC

339,-

• Výhodné balení GinkoPrim 90+30 tablet s kvalitním
výtažkem z Ginkgo biloby pro podporu paměti,
koncentrace a mozkové činnosti.
• M ĚSÍC UŽÍVÁNÍ NAVÍC!

-110

Doplněk stravy. (1 tableta = 2,83 Kč)

Kč

PAMĚŤ

Více

Více výhod a lepší ceny
s kartou Magistra.

výhod

Lékárny
Dopo ručím e
Vám jen to, co
mam ince nebo
svým děte m

Více

výhod

Želatinky s 9 vitaminy a rakytníkem, který podporuje imunitu • Skvělá ovocná chuť • Vhodné od 3 let

195,-

169,S kartou Magistra

159,-36

Kč

1 balení = 50 ks (1 ks = 3,18 Kč)

Doplňky stravy | Vyrábí: TEREZIA COMPANY | www.terezia.eu
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790 Kč* od značky Bioderma sleva 200 Kč.

*Produkty je možné libovolně kombinovat. Slevu však nelze uplatnit na zvýhodněná balení, vánoční a promo balíčky.
Detailní podmínky akce na www.magistra.cz. Akce platí od 25. 10. do 31. 12. 2021 a není možné ji kombinovat s dalšími slevami.

Kosmetické přípravky.

Akce platí v partnerských lékárnách Bioderma a na e-shopu www.magistra.cz

VÁNOČNÍ
BALENÍ

s kartou Magistra

Premium OcuSWISS®
60 kapslí

FORTEglukan® ImunSupra

60 tablet

IMUNITA

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

VÝŽIVA OČÍ

60 +60
tab let

60 +60
kapslí

S kartou Magistra

S kartou Magistra

429,Ušetříte 429 Kč

Běžná cena 2 ks 858

(1 kapsle = 3,58 Kč)

409,Ušetříte 409 Kč

(1 tableta = 3,41 Kč)

Běžná cena 2 ks 818

Kč

Kč

Tip na
vánoce

• Komplex 6-ti účinných látek pro dlouhodobou podporu imunitního systému.

• S unikátním vysokým obsahem luteinu 30 mg.

• Kvasničný beta-glukan 100 mg, extrakt z hlívy ústřičné
300 mg, extrakt z rakytníku řešetlákového, selen, zinek a vitamin C.

• Vitamin A, riboflavin (vitamin B2) a zinek udržují normální kvalitu zraku.

• Vhodné před i v období zvýšených nároků na organismus.

GeriaSwiss®
100 tablet
Doplněk stravy.

VITALITA

ka
č
i
b
Ba

100 +10 0
tab let

S kartou Magistra

599,Ušetříte 599 Kč

(1 tableta = 3,00 Kč)

Běžná cena 2 ks 1

198 Kč

•V
 ýtažek z ženšenu pravého 80 mg a vyvážená kombinace
vitaminů, minerálních látek a stopových prvků.

PREMIUM ColaFLEX 2

EXCIDERM® MICELLAR AQUA HA+

60 kapslí

Micelární voda 250ml

60 +60
kapslí

S kartou Magistra

(1 kapsle = 3,16 Kč)

379,-

Kosmetický přípravek.

Doplněk stravy.

KLOUBY, VAZY

*V porovnání s doplňkem
stravy Premium ColaFLEX 8 mg.

Dě
da

• Komplexní výživa pro zdraví očí.

PÉČE O PLEŤ

min
ka

250+250
ml

S kartou Magistra

199,Ušetříte 199 Kč

Ušetříte 379 Kč

Běžná cena 2 ks 758

Ma

Běžná cena 2 ks 398

Kč

•D
 vojitá síla* 16 mg krystalického kolagenu I.

•M
 icelární voda pro všechny typy pleti včetně citlivé.

•V
 itamin C přispívá k normální funkci kloubů, vaziva a kůže.

• HYPOALERGENNÍ.

Kč
Vánoční přebal
do vydání zásob.

S kartou Magistra dárek k Vašim narozeninám i svátku.

Brummies
multivitamin
A

D3

PODPORA DĚTSKÉ IMUNITY
při všech nástrahách podzimu
silou komplexu 11 vitamínů a minerálů.

ZVÝŠENÁ DÁVKA VITAMÍNU D3

denní potřeba již ve 2 medvídcích.

S PŘÍRODNÍ CHUTÍ
pomerančů, jahod a jablek.

60 želé

189,-

169,-20

Kč

EXCI
DERM

Brummies_inzerce_200x126mm_rijen_2021_final.indd 2

®

KOMPLEXNÍ DERMATOLOGICKÁ PÉČE
o suchou a atopickou pokožku

149,-30

G

-30

Kč

PO R UČ
Emolienční
mléko
s ureou 5 %
a trojitým lipidovým
komplexem.
HYPOALERGENNÍ.

Jemný mycí gel
s ureou 2 %
na tělo, obličej
a vlasy.
HYPOALERGENNÍ.

DO

LÉKÁ

RN

Í
UJ

NOVINKA

C
I

MA
GI

119,-

ATOPIGEL

TRA
IS

VOLBA Č. 1

Í

149,-

U LIPID
LOTION
I
ÍC

MA

Kč

A LÉKÁRN

1g = 0,94 Kč

11.10.2021 11:09:41

179,-

R
ST

3+

JÍ

A Č. 1
VOLB
DO

P O R UČ

U

Doplněk stravy s cukrem a sladidlem

180 g

Kosmetické přípravky

Doporučíme Vám jen to,

co mamince nebo svým dětem.
153,-

Vitamin D3 400 I.U.

119,-

kapky 10 ml

•Č
 istý vitamin D3 značky Quali®-D
v olivovém oleji.
•P
 ro děti od prvního měsíce.
•B
 alení s certifikovaným
dávkovačem, díky němuž
každá kapka dávkuje
400 IU vitaminu D3.
•V
 itamin D přispívá
k normální funkci
imunitního systému.
• S výborným
hodnocením
i v D-testu.

-34

Kč

Sambucus Immuno
Kids želatinové bonbony
60 kusů

349,-

269,-80

Kč

• Dlouhodobá podpora
imunity a dýchacích cest.
•E
 xtrakt z plodů černého
bezu, který přispívá
ke zdraví dýchacích cest.
•V
 itamin C, zinek
na podporu imunity.

Doplněk stravy. (1 ks = 4,48 Kč)

Physiomer Hypertonic
135 ml

• Čistí nosní sliznici a pomáhá
tak odstraňovat viry
a bakterie.
• Snižuje otok nosní
sliznice při rýmě.
• 100% mořská voda
bohatá na minerály.
• Bezpečná pro
dlouhodobé
použití.

229,-

189,-40

Kč

169,-

Bepanthen
Sensiderm krém

139,-

20 g

-30

Kč

•Ú
 leva od svědění do 30 minut.
•U
 levuje od příznaků ekzému.
•Z
 klidňuje podrážděnou pokožku
i po nošení roušky.

V akci více druhů,
informujte se ve
své lékárně.
V akci také
Bepanthen Sensiderm krém, 50 g, za 299 Kč.

Zdravotnický
prostředek.
Čtěte pečlivě
návod k použití.

28 tablet + 28 tobolek
Čtyřtýdenní balení
(28 tablet a 28 tobolek)
• Jedinečné složení s kyselinou
listovou, Metafolinem®,
vitaminem D3, luteinem a DHA.
• Obohacený o železo,
zinek, selen
a hořčík.

LMR-CH-20210517-16

Pečlivě čtěte návod k použití. Bepanthen Sensiderm krém
je zdravotnický prostředek na léčbu příznaků ekzému.

Femibion 2 Těhotenství

599,-

499,-

S kartou Magistra

489,-110

LIPO C ASKOR FORTE
60 kapslí

•O
 bsahuje vitamin C
s lipozomálním vstřebáváním,
bioflavonoidy z citrusových
plodů, extrakt plodu
šípku a tukové látky
z rostlinných zdrojů.

V akci více druhů,
informujte se ve
své lékárně.
Doplněk stravy.
(1 ks = 8,73 Kč)

549,-

499,-

S kartou Magistra

459,-90

Kč

Kč

V akci také
LIPO C ASKOR
FORTE,
120 kapslí,
za 899 Kč.
(1 kapsle = 7,49 Kč)
Doplněk stravy. (1 kapsle = 7,65 Kč)

Hedelix® sirup
100 ml

•T
 radiční rostlinný
léčivý přípravek
obsahuje hustý extrakt
z břečťanového listu.
•P
 odpůrná léčba při
kašli provázejícím
nachlazení.
•J
 iž od narození.

169,-

129,-40

Kč

Lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje hustý extrakt
z břečťanového listu.
Pečlivě čtěte příbalovou
informaci. Použití
tohoto tradičního
rostlinného léčivého
přípravku je založeno
výlučně na zkušenosti
z dlouhodobého použití.

V akci také
Sambucus Immuno Kids sirup,
120 ml, za 129 Kč (1 ml = 1,08 Kč)
a Sambucus Immuno Kids
lízátka, 5 ks, za 75 Kč
(1 ks = 15,00 Kč).

Doplněk stravy.
(1 ml = 11,90 Kč)

Lékárny

PROSPAN 7 mg/ml
sirup 100 ml

• Rostlinný léčivý
přípravek, uvolňuje
hleny v dýchacích
cestách, usnadňuje
vykašlávání
a ulevuje od kašle.

175,-

145,-30

Kč

Před použitím léčivého
přípravku si pečlivě
pročtete příbalovou
informaci a o správném
použití přípravku se
poraďte s lékařem nebo
lékárníkem. Prospan
7 mg/ml Sirup je léčivý
přípravek k perorálnímu
užití. Obsahuje účinnou
látku Hederae helicis
folii extractum siccum.

LINEX® COMPLEX
14 tobolek

Probiotikum pro doplnění bakterií
střevní mikroflóry.
•V
 itamin B 6 a zinek přispívají
k normální funkci imunitního
systému.
•V
 itaminy B2 a B 6
přispívají ke
snížení míry
únavy
a vyčerpání.
•V
 itaminy B1, B2
a B 6 přispívají
k normální
činnosti nervové
soustavy.

219,-

189,S kartou Magistra

179,-40

Kč

Doplněk stravy.
Obsahuje bakterie
Lactobacillus rhamnosus GG + vitaminy B1, B2, B 6 a zinek.
Není určen k náhradě pestré stravy. (1 tobolka = 12,79 Kč)

Rychlá pomoc při AKUTNÍCH POTÍŽÍCH
199,-

Se zlatobýlem obecným pro podporu
ZDRAVÝCH MOČOVÝCH CEST.
Kombinace extraktu z kanadských brusinek a D-manosy.

KÝ

Kč

O B SA
H
mg

E

72
EN

C

V

D

-40

P AC

VY S O

Pro silný účinek vysoká koncentrace obsažených látek:
72 mg proanthokyanidinů (PAC) v denní dávce.

159,-

NÍ DÁ

V

Doplněk stravy. 10 tablet (1 tableta = 15,90 Kč).

Více
výhod

HERBADENT
bylinná ústní voda
400 ml

• Bylinná ústní voda
HERBADENT s unikátní
recepturou je vhodným
doplňkem komplexní péče
o celkové zdraví vašich úst.
• Je vyrobena z extraktu
7 bylin.
• Nedoporučujeme polykat.
• Není vhodná pro děti
do tří let.

S kartou Magistra ušetříte.
179,-

139,S kartou Magistra

129,-

•T
 radiční rostlinný lék na problémy
s močením způsobené zbytnělou
prostatou.
• Nenarušuje
sexuální
funkce.

147,-

QUIXX®

119,-

nosní sprej, 30 ml
• Účinně a bezpečně pomáhá uvolnit ucpaný
nos při nachlazení, chřipce a alergii.
• Obnovou funkcí nosu snižuje
riziko komplikací (zánět
středního ucha, zánět dutin).

-28

Kč

-50

Kč

SUPRADYN® CoQ10 energy
90 tablet

Myslete na svou imunitu!
•O
 bsahuje vitaminy C a D, které
přispívají k normálnímu fungování
imunitního systému
•a
 vitaminy E a B2,
které přispívají
k ochraně buněk
před oxidativním
stresem.

549,-

459,-

S kartou Magistra

439,-110

Kč

V akci více druhů,
informujte se ve své lékárně.
Pečlivě si pročtěte návod
k použití. Hypertonický roztok
mořské vody, obsahuje vodu
z oceánu a čištěnou vodu.
Zdravotnický prostředek
k aplikaci do nosu, k úlevě od
ucpaného nosu.

Kosmetický přípravek.

90 měkkých tobolek

Více

výhod

V akci také
HERBADENT HOMEO
bylinná zubní pasta
s ženšenem, 100 g,
za 139 Kč.

Prostamol UNO

Lékárny
Dopo ručím e
Vám jen to, co
mam ince nebo
svým děte m

758,-

609,S kartou Magistra

599,-159

Kč

Obsahuje extrakt Serenoa repens. K vnitřnímu užití, po vyloučení
závažných příčin obtíží lékařem. Pečlivě si pročtěte příbalový
leták. Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je
založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

Supradyn CoQ10 energy
je doplněk stravy. (1 tableta = 4,88 Kč) LMR-CH-20210921-58

Hyal-Drop® multi oční kapky
10 ml

•Ú
 činná pomoc
pro podrážněné
a unavené oči.
• Použitelnost
6 měsíců
po otevření.
•B
 ez konzervantů,
vhodný i pro
velmi citlivé oči.

226,-

179,-

S kartou Magistra

169,-57

Kč

Ocuvite LUTEIN Forte
60+30 tablet

Pro Váš ostrý zrak
•Z
 inek pomáhá k udržení dobrého
zraku.
•S
 unikátní formou
luteinu
s postupným
uvolňováním.
• Složení
potvrzené
vědeckými
poznatky.

499,-

399,-

S kartou Magistra

389,-110

Kč

V akci také
Artelac
TripleAction,
oční kapky
10 ml,
za 239 Kč.
Zdravotnický prostředek.
Pečlivě čtěte návod k použití.

Doplněk stravy.
(1 tableta = 4,32 Kč)

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:
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; Krupka 3, lékárna U Tyrše, Bohosudovská 472; 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 3, Lékárna, Vinohradská 1713/196, 271 732 489; Praha 3 - Žižkov, lékárna Sv. Anna, Luční 2776/7a,
722 927 707; Praha 4 - Krč, lékárna Tajovského, Tajovského 1310, 224 402 058; 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 Hanspaulka, Krocínovská 3/801, 233 332 854; Praha 6 - Hradčany, lékárna Hradčanská,
M. Horákové 116, 233 322 713; Praha Nové Butovice, lékárna Elie, Bucharova 2657/12, 733 437 037;
Skalná, Výdejna Skalná, Sportovní 9, 354 422 411; Sobotka, lékárna U Strážného anděla, Jičínská 213,
493 571 516; Stráž nad Nežárkou, lékárna Diana - výdejna Stráž, náměstí Emy Destinnové 8, 384 389 564;
Strmilov, lékárna Tilia, Náměstí 269, 384 392 486; 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

Najděte si svou lékárnu na www.magistra.cz

Řekněte nám, co vás bolí.

Poradíme Vám.
119,-

CELASKON® 250 mg

99,-

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.

-20

Kč

Panadol Extra Novum
500 mg/65 mg
30 potahovaných tablet

•U
 volnění účinné látky do 10 minut.*
•P
 roti mírné až středně silné bolesti hlavy,
zubů, svalů a kloubů.

108,-

99,-

Lékárny
209,-

Magne B6® Forte

159,-

50 tablet

•O
 bsahuje citrát hořčíku
pro účinné doplnění hořčíku.
•H
 ořčík a vitamín B 6 přispívají ke snížení míry
únavy a vyčerpání a k normální psychické
činnosti.

-9

Kč

-50

Kč

V akci také
Panadol Novum 500 mg,
24 potahovaných
tablet, za 35 Kč
a Panadol Extra Rapide
500 mg/65 mg,
12 šumivých tablet, za 79 Kč.

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.

Ortopedic® 500

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
*Podle SPC Panadol Extra Novum.
Panadol Extra Novum 500 mg/65 mg
potahované tablety, Panadol Novum 500 mg potahované
tablety (paracetamol) a Panadol Extra Rapide 500 mg/65 mg
šumivé tablety jsou léky k vnitřnímu užití.

Olfen Neo Forte,
20 mg/g gel, 100 g

60 tablet, o 25% vyšší dávka
účinné látky chondroitin sulfát*

•O
 lfen Neo Forte při intenzivní, náhle vzniklé
bolesti zad, svalů a kloubů.

•P
 ro řízenou dietní výživu při zánětlivém
a artrotickém onemocnění kloubů.

282,-

229,-53

Kč

Doplněk stravy.
(1 tableta = 3,18 Kč)

ŘEKNĚTE NÁM,

CO VÁS BOLÍ.
V každé lékárně
speciálně vyškolený
expert na bolest.

• O bvykle se užívá 2× ročně po dobu 3 měsíců.
• O bsahuje 500 mg chondroitin sullfátu.

V akci také
Olfen,
gel 100 g,
za 155 Kč.
Čtěte pečlivě příbalový leták. Olfen Neo Forte, gel obsahuje
diclofenacum diethylaminum. Olfen, gel obsahuje diclofenacum
natricum. Léčivé přípravky k zevnímu použití. Nepoužívejte souběžně.
*oproti přípravku
Ortopedic 400

Potravina pro zvláštní lékařské účely.

Ce n a
za 2 ks

60+60
tablet

S kartou Magistra

Wobecare
Active CBD Krém
100 ml

•P
 ro masáž pokožky např.
v oblasti namáhaných zad,
kloubů a svalů.
•U
 nikátní kombinace CBD
(aktivní látka z konopí)
a bylinných výtažků
(arnika, kostival, mentol,
kafr).
•V
 ysoký obsah CBD
(500 mg/100 ml).
•V
 yrobeno ve Švýcarsku.

420,-

389,-31

Kč

Ušetříte 399 Kč

Stáhněte
a rezervujte
si e-recepty
dopředu



Více než POLOVINA
léků BEZ DOPLATKU*

Mobilní
aplikace
Moje
Magistra
… do lékárny
jděte
na jistotu

199,-

179,-

S kartou Magistra

169,-30

Kč

Zdravotnický prostředek.
Čtěte pečlivě návod k použití.

Kosmetický přípravek.

Rudolfův pramen
mariánskolázeňský
* Více informací získáte v jednotlivých
Magistra lékárnách nebo na www.magistra.cz.

Běžná cena 2 ks 798 Kč.

50 g

•P
 řináší účinnou úlevu od bolesti
svalů a kloubů.
•P
 ro povzbuzení pohybového
aparátu a zlepšení
krevního oběhu.
•H
 řeje až 8 hodin.
•N
 avíc hřejivá
náplast zdarma.

399,-

(1 tableta = 3,33 Kč)

CAPSICOLLE kapsaicinový
krém extra hřejivý

1500 ml

• Staletími
prověřený
pitný léčebný
lázeňský
pramen.

V akci také
Bílinská kyselka, 1 l,
za 19 Kč.

27,-

19,-8

Kč

S rezervací přes mobilní aplikaci

Moje Magistra jdete do lékárny na jistotu.

Více
výhod

•

•
•

OD

U

LA

H

Ť

Přichází statečný rytíř
bránit dětskou imunitu!
NÁ PŘÍC

H

S vysokým obsahem přírodních
betaglukanů z hlívy ústřičné
a vitaminem C pro dlouhodobou
podporu imunitního systému.

250 + 250
ml

Tekutá forma určená speciálně
pro děti od 3 let.

S kartou Magistra

299,-

Vhodné před i v období
zvýšených nároků na organismus.

Ce n a
za 2 k s

Ušetříte 299 Kč

Běžná cena 2 ks 598
Doplněk stravy.

(1 ml = 0,60 Kč)

291,-

Cemio Imunoherbal

249,-

60 tablet

•E
 xtrakt z echinacey s vitaminem C, zinkem
a vitaminem D3 na podporu imunity.
• Echinacea
podporuje
zdraví dýchacích
cest.

-42

Kč

369,-

GINGIO® 120 mg
potahované tablety
30 tablet

259,S kartou Magistra

Správná volba pro vaši paměť
• Zlepšuje paměť a koncentraci*
• Zlepšuje činnost mozku*
• Zlepšuje prokrvení
mozku a končetin

249,-

*Zhoršující se
s věkem při mírné
demenci

Kč

95,-

Sanorin 1 mg/ml

79,-

nosní sprej, roztok 10 ml
•U
 volní ucpaný nos
a nosní dutiny.
•S
 nižuje otok nosní sliznice.

-16

Kč

-120

Kč

V akci také
Sanorin 0,5 mg/ml,
nosní sprej, roztok 10 ml,
za 85 Kč.

Doplněk stravy.
(1 tableta = 4,15 Kč)

Nicorette® Spray 1 mg/dávka
orální sprej, roztok 2×13,2 ml
ZBAVTE SE ZÁVISLOSTI NA KOUŘENÍ.
•Ú
 činkuje rychle a potlačí touhu po
cigaretě již po 30 sekundách.*
•R
 ychlá úleva od chuti na cigaretu
a nutkání kouřit.
•U
 možňuje plynule reagovat na potřebu
doplnění nikotinu v těle.
•D
 ovoluje postupné snižování
dodávané dávky nikotinu.
•N
 eobsahuje cukr.
*Při užití dvou dávek.

Volně prodejný lék k nosnímu
podání s účinnou látkou
Naphazolini nitras. Čtěte
pečlivě příbalovou informaci.

Lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou
suchý jinanový extrakt. Čtěte pečlivě příbalový leták.

792,-

689,-

S kartou Magistra

679,-

Neo-angin® bez cukru

24 pastilek + Hygienický gel
na ruce 50 ml
•U
 levuje od bolesti a škrábání v krku,
dezinfikuje ústní dutinu, potlačuje zánět.
•P
 ro dospělé a děti od 6 let.

179,-

149,-30

Kč

-113

Kč

V akci také další produkty značky
Nicorette®, informujte se ve své lékárně.

V akci také
Neo-angin ® třešeň
či šalvěj, 24 pastilek.

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.

NEO-ANGIN® BEZ CUKRU 1,2 mg/0,6 mg/5,72 mg pastilky, NEOANGIN® TŘEŠEŇ 1,2 mg/0,6 mg/5,72 mg pastilky a NEO-ANGIN®
ŠALVĚJ 1,2 mg/0,6 mg/5,72 mg pastilky jsou léky k místnímu užití
v ústech a krku. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Hygienický
gel Ace Trade s.r.o. je kosmetický přípravek.

Veroval®

899,-

infračervený dotykový teploměr
• Infračervený teploměr určený
pro rychlé a přesné měření teploty
na čele či v uchu.
•T
 eploměr změří teplotu již za
1 sekundu a do jeho paměti se
automaticky ukládá
posledních
10 výsledků
měření.
• Optický
alarm při
horečce.

589,-

S kartou Magistra

559,-

-340

Kč

V akční
nabídce i další
teploměry,
informujte se
ve své lékárně.
Zdravotnický prostředek. Čtěte pozorně návod k použití.

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

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 25. 10.–21. 11. 2021 nebo do vyprodání či vydání zásob, pro lékárny uvedené v daném letáku.

