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Lékárny
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Více na zadní straně.

Štědré Vánoce s akcemi 1+1 zdarma.
TEREZIA Reishi BIO
60 kapslí

•R
 eishi podporuje obranyschopnost
organismu a oběhovou soustavu.
•S
 deklarovaným obsahem betaglukanů.
• 1 00% reishi v kvalitě bio bez konzervantů.

509,-

399,-110

Kč

Voltaren Forte 20 mg/g
gel 150 g

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

519,-

399,-120

DARUJTE VÁNOČNÍ
DÁREK, KTERÝ
POTĚŠÍ A POMŮŽE*

Kč

619,-

489,S kartou Magistra

479,-140

Kč

V akci také
TEREZIA Reishi BIO, 120 kapslí, za 669 Kč. (1 kapsle = 5,57 Kč).
Doplněk stravy. (1 kapsle = 6,65 Kč).

TEREZIA VITAMIN D3
400 IU
10 ml

• Vitamin D3 pro podporu tvorby kostí a zubů.
• Vitamin D3 udržuje normální funkci
imunitního systému.
• Ve formě kapek.

V akci také další doplňky
TEREZIA Vitamin D3
ve formě tobolek,
informujte se ve své
lékárně.
Doplněk stravy.
(1 ml = 18,50 Kč)

229,-

185,-44

Kč

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. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

91,-

79,-12

Kč

Centrum pro muže
60+30 tbl

129,-

129,-

99,- 109,-

CENTRUM_brandovane_okno_Magistra_65x76.indd 1

-30

Kč

Centrum pro ženy
60+30 tbl

Doplňky stravy. 1 tableta denně. (1 tableta = 5,32 Kč)
*Centrum multivitaminy obsahují vitaminy C a D, selen a zinek, které
přispívají k normální funkci imunitního systému, a vitaminy B 1 , B 2, B 6
a B 12, niacin a železo, které přispívají k normálnímu energetickému
metabolismu.
PM-CZ-CNT-22-00008

CZ-OL-2200101

V akci také
Voltaren Rapid 25 mg, 20 měkkých tobolek, za 135 Kč
a Voltaren 140 mg léčivá náplast, 5 ks, za 329 Kč.

06.10.2022 9:02

-20

Kč

Reklama na léčivý přípravek. Nosní sprej, roztok OLYNTH® HA 1 mg/ml, OLYNTH® 1 mg/ml obsahuje xylometazolin-hydrochlorid.
Nosní sprej, roztok OLYNTH® PLUS 1 mg/ml + 50 mg/ml obsahuje xylometazolin-hydrochlorid a dexpanthenol. Jsou určeny k podání do nosu.
Před použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci.

V

Více
výhod

Ještě lepší ceny a akce

1+1 ZDARMA s kartou Magistra.
229,-

Sinecod 1,5 mg/ml

179,-

sirup 200 ml

•P
 roti suchému, dráždivému kašli
různého původu.
•V
 hodný pro děti od 3 let a dospělé.
•V
 elmi dobře snášen
i při vysokém
dávkovaní.

-50

Kč

Isla® Cassis
30 pastilek

•P
 astilky s výtažkem z černého rybízu,
vitamínem C a extraktem z islandského
lišejníku.
•V
 hodné pro diabetiky, děti od 4 let,
těhotné a kojící ženy.

187,-

155,-32

Kč

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

Více

výhod

139,-

Celaskon® 250 mg
100 tablet

• Podporuje odolnost organismu
při chřipce a nachlazení.
• Zvýšená potřeba užívání např. také v dětství
během růstu, v těhotenství, při kojení, sportu,
namáhavé práci, po úrazech nebo u kuřáků.
•P
 odpořte svoji imunitu pravidelným užíváním.

115,-24

Kč

V akci také
Sinecod 50 mg,
10 tablet
s prodlouženým
uvolňováním, za 189 Kč.
Pečlivě čtěte
příbalovou informaci.
Sinecod 1,5 mg/ml
sirup a Sinecod 50 mg
tablety s prodlouženým
uvolňováním jsou léky
k vnitřnímu užití. Obsahují
butamirati citras.

V akci také více produktů Isla®, informujte se ve vaší lékárně.
Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití.

LIPO C ASKOR FORTE
60 kapslí

•R
 osaCelip-LD®, vitamin C
s lipozomálním vstřebáváním.
•B
 ioflavonoidy z citrusových plodů
a extrakt z plodu šípku.
•T
 estovací proužky
součástí balení.

549,-

419,-

S kartou Magistra

399,-

Sinulan Express Forte
nosní sprej 15 ml

•E
 liminuje viry a bakterie.
• 1 00 % aktivních látek
přírodního původu.
•U
 volňuje ucpaný nos
a zmírňuje bolest dutin.

179,-

149,-

s kartou Magistra

Vitamin C:
• podporuje imunitu
organismu,
• p řispívá ke snížení
míry únavy
a vyčerpání,
• podílí se na
antioxidační
ochraně buněk.

Zdravotnický prostředek.
Čtěte pečlivě návod
k použití.

Ambrobene 15 mg/5 ml
sirup 100 ml

•O
 svědčené přípravky na vlhký
kašel účinně rozpouštějí hlen
a usnadňují vykašlávání.
•S
 irup vhodný i pro děti.
•T
 ablety k užití u dětí
od 5 let a dospělých.

119,-

95,-24

Kč

100 tablet

-30

Kč

Doplněk stravy. (1 kapsle = 6,65 Kč)

100+100
tablet

Premium Vitamin C
250 mg

Kč

-150

V akci také
LIPO C ASKOR
FORTE,
120 kapslí,
za 699 Kč.
(1 kapsle = 5,83 Kč)

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

Leros® Vitamín C průdušky
20 nálevových sáčků

•V
 yvážená bylinná směs na podporu
normální funkce dýchacích cest, zvláště
v období zvýšeného výskytu
nachlazení.

Doplněk stravy.
(1 tableta = 0,59 Kč)

69,-

55,-14

Kč

Ce n a
za 2 ks
S kartou Magistra

119,-

Ušetříte 119 Kč
Běžná cena 2 ks 238

Vitamín D3 EXTRA 2500 IU
90 tablet

•V
 itamín D přispívá
k normálnímu
vstřebávání vápníku
a fosforu, k udržení
normálního stavu
kostí a zubů,
k normální funkci
imunitního systému.

Kč
155,-

119,-36

Kč

V akci také
Ambrobene 30 mg,
20 tablet, za 65 Kč.
Před použitím si pozorně
přečtěte příbalovou informaci.
Ambrobene, sirup; Ambrobene,
tablety; jsou léčivé přípravky
k vnitřnímu užití. Obsahují
účinnou látku ambroxoli
hydrochloridum.

V akci také
další čaje Leros®.
Informujte se ve
své lékárně.
(1 nálevový sáček = 2,75 Kč)

Supradyn CoQ10 Energy
60 + 30 tablet zdarma

•M
 ěsíc užívání NAVÍC!
•K
 omplexní multivitamin
s koenzymem Q10
na podporu vaší imunity a energie.*
*Vitamin C přispívá k normální funkci
imunitního systému a ke snížení míry
únavy a vyčerpání.

S kartou Magistra

469,-110

Kč

V akci také
Supradyn Immune,
15 šumivých tablet,
za 139 Kč.
(1 šumivá tableta
= 9,27 Kč)
Doplněk stravy.
(1 tableta = 5,21 Kč)

225,-

579,-

479,-

Královská průdušková mast
75 ml

•P
 řírodní 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.
•S
 íla 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.

LMR CH-20220708-74

Doplněk stravy.
(1 tableta = 1,32 Kč)

169,-56Kč

Vyzbrojte se proti rýmě a kašli.

A za výhodné ceny!
147,-

QUIXX®

119,-

nosní sprej, 30 ml
•Ú
 činně pomáhá uvolnit
ucpaný nos při nachlazení,
chřipce a alergii.
•N
 evyvolává závislost,
bezpečný
při dlouhodobém
používání.

-28

Kč

V akci více druhů,
informujte se
ve své lékárně.

V akci také
Vocal Kids měkké
pastilky s příchutí
jahody, 24 ks,
za 95 Kč
a Vocal pastilky
bez cukru
s příchutí černý
rybíz, 24 ks,
za 95 Kč.

129,-

105,-

S kartou Magistra

99,-

-30

0,5 mg/ml nosní sprej,
roztok 10 ml
•Z
 kracuje trvání rýmy
v průměru o 2 dny
a působí protivirově.
• S prej proti rýmě pro děti
od 6 let a dospělé.

189,-

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

-28

Kč

LEVOPRONT kapky
15 ml

•U
 levuje od suchého a dráždivého kašle.
•P
 ři tlumení kašle působí přímo
v dýchacích cestách bez
nežádoucího ovlivnění mozku.
•K
 apky a sirup pro děti od 2 let
a dospělé, tablety od 12 let.

99,-

89,-10

Kč

V akci také
Sanorin 0,5 mg/ml,
nosní sprej,
roztok 10 ml,
za 89 Kč.
Volně prodejný lék k nosnímu
podání s účinnou látkou
naphazolini nitras.
Čtěte pečlivě příbalovou
informaci.

155,-

Bactoral

129,-

16 tablet

•O
 bsahuje kulturu Streptococcus
salivarius K12, která zaujme strategické
pozice v dutině ústní, nosohltanu
a středouší a vytěsní nežádoucí druhy.

-26

Kč

429,-

379,-50

Kč

Kč

V akci také
LEVOPRONT sirup 120 ml,
za 129 Kč a LEVOPRONT
tablety 60 mg, 10 tablet,
za 129 Kč.
Levopront obsahuje
levodropropizin. Lék
k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě
příbalovou informaci.

Doplněk stravy.
(1 ks = 4,13 Kč)

Nasivin® Sensitive

•N
 ejprodávanější horký nápoj na chřipku
a nachlazení v ČR.*
•D
 íky paracetamolu snižuje horečku,
odstraňuje bolest hlavy, bolest v krku.
•S
 přídavkem léčivé látky
na uvolnění ucpaného
nosu a s vitaminem C.

SANORIN 1 mg/ml

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 04/2022.

Vocal HA pastilky
bez cukru s příchutí máty
•P
 astilky s islandským lišejníkem
a kyselinou hyaluronovou pro péči
o krk a hlasivky.
•V
 itamin C a zinek pro podporu
imunity.

10 sáčků

217,-

V akci také
další produkty Coldrex,
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.

24 ks

Coldrex MAXGrip Citron

Lékárny

125,-

99,-26

Kč

Décé Combo 1500
60 tablet

•V
 itaminová bomba
pro vaši imunitu*
• Nepostradatelná
kombinace
vitaminu D
a vitaminu C v 1
tabletě.

Doplněk stravy. (1 tableta = 23,69 Kč)

151,-

Sinex Vicks
Aloe a Eukalyptus

129,-

0,5 mg/ml nosní sprej,
roztok 15 ml

-22

Kč

*vitamin C, vitamin D.

•U
 volní ucpaný nos během
několika minut s účinkem
až na 12 hodin.
• O bsahuje extrakt z aloe
vera a eukalyptol (cineol).

Doplněk stravy.
(1 tableta = 2,15 Kč)

Léčivý přípravek k nosnímu
podání, obsahuje léčivou
látku oxymetazolinhydrochlorid. Přečtěte
si pozorně příbalovou
informaci.

126,-

105,-21

Kč

V akci také
Nasivin® Sensitive pro děti
0,25 mg/ml, nosní sprej,
roztok 10 ml, za 99 Kč.
Nasivin® Sensitive 0,5 mg/ml
nosní sprej, roztok je lék
k nosnímu podání s léčivou
látkou oxymetazolinhydrochlorid. Čtěte pečlivě
příbalovou informaci.

719,-

619,S kartou Magistra

599,-120

219,-

179,-

209,-

169,-

Kč

-40

Kč

-40

Kč

S kartou
Magistra
k Vašim
narozeninám
Řekněte
nám,dárek
co Vás
bolí. Poradíme
Vám.i svátku.
185,-

Brufen® 400 mg

149,-

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

S kartou Magistra

139,-

Olfen Neo Forte
20 mg/g gel
150 g

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

399,-

319,-80

Kč

-46

Kč

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

Léčivý přípravek k vnitřnímu užití s léčivou látkou ibuprofen.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

Ibalgin® Rapidcaps 400 mg
30 měkkých tobolek

•S
 nadno rozpustné růžové měkké tobolky
s účinnou látkou v tekuté formě.
•S
 protizánětlivým účinkem.
•P
 ro dospělé a děti od 6 let.
•U
 levuje od bolesti hlavy, migrény, bolesti
zubů, zad, svalů a menstruační bolesti.
•S
 nižuje horečku.
•T
 lumí zánět.

159,-

139,-20

Kč

Ibalgin® Rapidcaps
400 mg měkké
tobolky je volně
prodejný lék
k vnitřnímu
užití. Obsahuje
ibuprofenum. Čtěte
pozorně příbalovou
informaci a poraďte
se s lékařem nebo
lékárníkem.

NUROFEN®
Rapid 400 mg

30 měkkých tobolek
•R
 ychlá a učinná úleva od horečky a bolesti,
včetně bolesti hlavy, zad, zubů, či při
menstruaci.

OROFAR®
24 pastilek

•Ú
 leva od bolesti v krku.
•P
 ůsobí proti virům, bakteriím i kvasinkám.
•L
 éčí infekci.
OROFAR je volně prodejný léčivý přípravek
k rozpuštění v ústech.

189,-

159,-30

Kč

105,-59

Kč

•Z
 ačíná účinkovat již za 10 minut.*
•P
 roti mírné až středně silné bolesti
hlavy, zubů a svalů a kloubů
při chřipce a nachlazení.

95,-20

Kč

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.
*Daný lékovou formou pastilky.

Pečlivě čtěte příbalovou
informaci. *Založeno na
absorpci paracetamolu bez
hodnocení klinické účinnosti.
Panadol Extra Novum
500 mg/65 mg potahované
tablety a Panadol Extra Rapide
500 mg/65 mg šumivé tablety
jsou léky k vnitřnímu užití.

ACC® 20 mg/ml sirup
100 ml

Léčí vlhký kašel.
•L
 ze užívat od prvních příznaků kašle.
•R
 ozpouští hustý hlen a usnadňuje
vykašlávání.
•M
 á navíc
antioxidační účinek.

149,-

119,-30

Kč

V akci také
ACC® LONG 600 mg,
20 šumivých tablet,
za 199 Kč.

Čtěte pečlivě
příbalovou
informaci
a ohledně užívání
se poraďte
s vaším lékařem
nebo lékárníkem.

164,-

24 potahovaných tablet

115,-

V akci také
Panadol Extra Rapide
500 mg/65 mg, 12 šumivých
tablet, za 95 Kč.
V akci také
Olfen gel, 100g, s Magistra
kartou za 169 Kč.

V akci také
Brufen® 400 mg,
30 potahovaných
tablet, za 65 Kč.

Panadol Extra Novum
500 mg/65 mg

Volně prodejné léky
k vnitřnímu užití
s účinnou látkou
acetylcystein.
Čtěte pozorně
příbalový leták.

239,-

189,-50

Kč

Revitanerv Active
30 tablet

• 1 tableta obsahuje 400 mg kyseliny
alfa-lipoové.
•V
 itaminy C, B 6, D přispívají
k normální funkci imunitního
systému a ke snížení únavy
a vyčerpání.

539,-

419,S kartou Magistra

399,-140

Kč

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

V akci také
NUROFEN Rapid 400 mg, 20 měkkých tobolek, za 105 Kč.
Léky k vnitřnímu užití. Obsahují ibuprofen.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

Flector® 180 mg
léčivá náplast 5 ks

•L
 éčí bolest, zánět a otok kloubů, svalů
a šlach po úrazech pohybového aparátu.
•Ú
 činkuje přímo v místě aplikace.
•A
 plikují se 1–2 náplasti denně.

309,-

249,-60

Kč

V akci také
STREPFEN® Pomeranč bez cukru 8,75 mg pastilky
24 pastilek, za 189 Kč, STREPFEN® Sprej 8,75 mg orální sprej,
roztok 15 ml, za 189 Kč a STREPFEN® Sprej Med a Citron
8,75 mg orální sprej, roztok 15 ml, za 189 Kč.

Nalgesin S 275 mg
40 tablet

•L
 ék proti bolesti hlavy, zubů, zad, svalů,
kloubů, menstruační bolesti, bolesti
spojené s nachlazením.
•M
 írní bolest, horečku a zánět.
• Rychlý nástup účinku.

199,-

159,-40

Kč

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

Lioton® 1000 IU/g
100 gel

•P
 ro léčbu žilních onemocnění,
křečových žil a jejich komplikací.
•P
 ro léčbu poúrazových poškození
svalů, šlach a vazů.

395,-

319,S kartou Magistra

309,-86

Kč

V akci také
Flector® EP
Tissugel, léčivá
náplast 2 ks,
za 119 Kč.
Lék k vnějšímu
použití.
Obsahuje
diklofenak
epolamin.
Čtěte pečlivě
příbalový leták.

V akci také
Nalgesin S 275 mg,
20 tablet, za 119 Kč.
Nalgesin S 275 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje sodnou sůl naproxenu. Čtěte pečlivě příbalový leták.

Pečlivě si pročtěte příbalový leták. Volně prodejný lék
s účinnou látkou sodná sůl heparinu. Ke kožnímu podání.

Nabídka pro spokojené zažívání.

•K
 léčbě zácpy a plynatosti.
•U
 nikátní kombinace projímadla makrogolu,
rozpustné vlákniny psyllia a simetikonu,
který snižuje
plynatost.

274,-

229,-45

Kč

Více informací
naleznete zde:

O

185,-

12 tablet dispergovatelných
v ústech
RYCHLÁ A ÚČINNÁ LÉČBA PRŮJMU
•T
 ablety se okamžitě rozpouštějí na jazyku,
mají příjemné mátové aroma a není nutné
je zapíjet vodou.
• IMODIUM® RAPID mohou užívat dospělí,
dospívající a také děti od 6 let.

159,-26

Kč

V akci také
Imodium® Rapid
2 mg, 6 tablet,
za 89 Kč.

Léky obsahují loperamid-hydrochlorid a jsou k perorálnímu podání. Před užitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci.

PRVNÍ POMOC PŘI REGULACI
KREVNÍHO CUKRU
ČÍM JE PREMIUM GURMAR TAK VÝJIMEČNÝ?
Obsahuje o 25 % více přírodního extraktu Gymnema sylvestre (čili gurmaru) v 1 kapsli.*
Navíc obohaceno o chróm v organické formě, která je nejlépe vstřebatelná.
Gurmar snižuje chuť na sladké a tím napomáhá při redukci tělesné hmotnosti.
Gurmar a chrom přispívají k udržení normální hladiny cukru v krvi.

*oproti přípravku Gurmar Mitte

BÍ PAC
RY

Premium GURMAR,
60 kapslí (1 kapsle = 2,98 Kč)

NO

VÁ PŘ

Í

306,-

Gingio®

259,-

40 mg potahované tablety,
100 tablet
Správná volba pro vaši paměť!
• Zlepšuje paměť, koncentraci a činnost mozku.*
•Z
 lepšuje prokrvení mozku a končetin.

-47

Kč

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití s účinnou látkou suchý
jinanový extrakt. Čtěte pozorně příbalový leták.
*Zhoršující se s věkem při mírné demenci.

229,-

179,-50

Kč

Doplněk stravy.

•
•
•
•

NNÍ DÁVC

TI

Kč

1600
mg

HU

-26

GA-3
ME

159,-

OBSAH O
ŠÍ

DE

Imodium® Rapid 2 mg

Kč

Doplněk stravy. (1 ml = 0,80 Kč)
Certifikovaný rybí olej obsažený
v produktu je vyroben na Islandu
s ohledem na životní prostředí.

R

V akci také
Imodium® 2 mg,
8 tablet, za 95 Kč.

185,-

-50

*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.

CIT

RYCHLÁ A ÚČINNÁ LÉČBA PRŮJMU
•K
 léčbě akutního a chronického průjmu.
•Ú
 činkuje do 1 hodiny, při užití jednorázové
dávky 4 mg.
•V
 hodné k léčbě akutního průjmu
souvisejícího se syndromem
dráždivého střeva.

PRŮJEM, ZÁCPA,
NADÝMÁNÍ,
PÁLENÍ ŽÁHY?

•P
 rémiový rybí olej z Islandu v přirozené
formě triglyceridů (TG) bohatý na omega-3
mastné kyseliny EPA a DHA.
•E
 xtra vysoký obsah omega-3 1600 mg
v denní dávce.
•D
 HA přispívá k udržení normální činnosti
mozku. a zdravého zraku. EPA a DHA
přispívají k udržení zdravého srdce.*
•Z
 droj vitaminu A, D a E. Vitaminy A
a D přispívají k normální
funkci imunitního systému.
Vitamin D přispívá
k udržení normálního stavu
kostí a zubů. Vitamin E
přispívá k ochraně buněk
před oxidativním stresem.
• S přírodní citronovou chutí.
•B
 EZ sladidel, konzervantů
a umělých barviv.

V

20 tvrdých tobolek

Doplňky stravy. LINEX® FORTE obsahuje bakterie Lactobacillus
acidophilus a Bifidobacterium animalis subsp.lactis. LINEX® COMPLEX
obsahuje bakterie Lactobacillus rhamnosus GG + vitaminy B1, B2, B6
a zinek. Nejsou určeny k náhradě pestré stravy.

Vybavte si
lékárničku
vhodnými
přípravky
na problémy
s trávením
a nic Vás
nezaskočí.

Čtěte pečlivě návod
k použití a informace
o bezpečném
používání.
TITANLAX TM je
zdravotnický
prostředek určený
k léčbě chronické
nebo akutní zácpy
nebo zácpy související
se syndromem
dráždivého tračníku.

Imodium® 2 mg

Kč

199,-

250 ml

E

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Rennie 680 mg/80 mg
žvýkací tablety je léčivý přípravek k vnitřnímu užití. CH-20220726-43

20 sáčků

-50

V akci také
LINEX®
COMPLEX,
14 tobolek,
za 189 Kč
(1 tobolka =
13,50 Kč)

V akci také
Rennie®,
96 tablet,
za 219 Kč.

TitanlaxTM

229,-

Ť

Kč

• Obsahuje PROBIOTIKA a PREBIOTIKA
•N
 ejen při a po užívání antibiotik,
při cestování, při změně stravy.

HU

-30

28 tobolek

C

139,-

249,-

Omega 3 FORTE
RYBÍ OLEJ Z ISLANDU

NEJVYŠ

•P
 álí Vás žáha?
•R
 ennie – rychle uleví od pálení žáhy.

279,-

LINEX® FORTE

BE Z

48 tablet

169,-

(1 tobolka = 8,18 Kč)

Rennie®

Lékárny

Více
výhod

Nakupujte z pohodlí domova, vyzvedněte

zdarma v naší lékárně. E-shop Magistra.cz
298,-

Vitar Kids Omega 3
+ vitaminy D3 + E
60 žvýkacích kapslí
•D
 oplňujte dětem chybějící
omega-3 mastné kyseliny
pro správnou funkci
mozku, zraku a srdce
ochucenými žvýkacími
kapslemi s příchutí
tutti-frutti, které jim na
rozdíl od rybího oleje
budou chutnat.

229,S kartou Magistra

209,-89

Kč

•Č
 istý vitamín D3
v kapslích a čistý
vitamín D3 značky
Quali®-D v kapkách
v olivovém oleji –
nezatěžuje žaludek.
•V
 itamin D přispívá
k normální funkci
imunitního systému.

V akci také
Vitamin D3 400 I.U.,
kapky 10 ml,
za 119 Kč.

Doplněk stravy.
(1 žvýkací kapsle = 3,48 Kč).

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 1,21 Kč)

167,-

135,-

kapky 20 ml
Nachlazení? Kašel?
Bolest v krku?
•L
 ék s extraktem
z Pelargonium sidoides.
•K
 e zmírnění příznaků při
onemocnění dýchacích
cest – akutní bronchitidě.

-32

Kč

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pozorně příbalovou informaci.

349,-

VIROSTOP
50 pastilek

COVID-19, chřipka a nachlazení
•P
 ři prvních příznacích onemocnění i preventivně.
•P
 ro komplexní ochranu kombinujte s VIROSTOP
nosním sprejem.
•P
 ro dospělé a děti od 3 let.

299,-50

Kč

Zdravotnický prostředek. Čtěte pozorně návod k použití.

Doplňky stravy
(1 ks želé = 3,78 Kč)

•U
 lehčuje vykašlávání.
•U
 volňuje zahlenění.
•Z
 mírňuje kašel.
•V
 hodný pro děti od narození.
• Bez cukru, alkoholu
a umělých barviv.
•P
 říchuť lesního ovoce.

124,-

109,-15

Kč

•P
 odporuje zdravý imunitní systém,
přispívá ke správnému tělesnému vývoji
a růstu a pomáhá vstřebávání a využití
vápníku v těle.
• M alé, snadno polykatelné kapsle.
• B ez cukru,
lepku
a laktózy.

(1 nálevový sáček = 3,63 Kč).

Doplněk stravy. (1 kapsle = 2,15 Kč)

Zdravotnický
prostředek. Čtěte
pečlivě návod
na použití.

109,-

60 kapslí

V akci také
Vitamin D3
2000 IU,
60 kapslí
za 149 Kč.
(1 kapsle
= 2,43 Kč)

•Č
 istí nosní sliznici
a pomáhá tak odstraňovat
viry a bakterie.
•Z
 vlhčuje a regeneruje
nosní sliznici.
• 1 00% přírodní, bezpečný
pro každodenní použití.
•N
 avíc tryska na výplach.

S kartou Magistra

Vitamin D3 1000 IU

V akci také
Apotheke kolekce
prémiových čajů,
Nevšední chvíle,
48 × 2 g, za 155 Kč.
(1 nálevový sáček
= 3,23 Kč)

135 ml

119,-

sirup 100 ml

-40

Kč

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

•K
 olekce prémiových čajů, nejen pro zahřátí
během zimních dnů.
•O
 bsahuje 6 druhů čaje, od každého
po 5 nálevových sáčcích.
•V
 hodná jako
drobný dárek.

Physiomer Gentle
Jet&Spray

149,-

MUCOSOLVAN® junior

V akci také
MUCOSOLVAN® pro dospělé,
sirup 100 ml, za 139 Kč
a MUCOSOLVAN®long effect,
20 tobolek, za 159 Kč.

30 nálevových sáčků

multivitaminové želatinky
9 vitaminů a rakytník
na podporu imunity
skvělá ovocná chuť
vhodné pro děti
od 3 let

-23

Kč

Apotheke kolekce čajů
Zimní kouzlo

V akci více druhů,
informujte se
ve své lékárně.
V akci také
VIROSTOP nosní sprej, 20 ml, za 189 Kč.

109,-

90 kapslí

V akci také
Vitar Kids Multivitamin
želé, 50 želé, za 119 Kč.

Kaloba®

132,-

Vitamin D3 1000 I.U.

255,-

225,S kartou Magistra

219,-

149,-

129,-20

Kč

173,-

Hedelix® sirup

129,-

100 ml

•T
 radiční rostlinný
léčivý přípravek pro
podpůrnou léčbu
při kašli – usnadňuje
vykašlávání a je vhodný
i pro naše nejmenší!

-44

Kč

-36

Kč

Pečlivě čtěte příbalovou
informaci. Lék k vnitřnímu
užití. Obsahuje hustý
extrakt z břečťanového
listu. Správné použití
konzultujte se svým
lékařem či lékárníkem.

Limitova
vánoˇcní ná
edice
219,-

199,S kartou Magistra

189,-30

Kč

Tipy pro zdraví dětí i maminek.
337,-

Persen® forte

40 tvrdých tobolek
•P
 řírodní lék obsahující rostlinné extrakty
se zklidňujícím a uvolňujícím účinkem.
•N
 avodí vnitřní klid, zbaví pocitů strachu,
obnoví psychickou rovnováhu.

386,-

Diozen® 500 mg

269,-

120 potahovaných tablet
•T
 ěžké nohy? Křečové žíly? Hemoroidy?
•B
 raňte svoje žíly zevnitř!
•L
 éčivý přípravek Diozen® zvyšuje napětí
žilní stěny a odolnost cév.

-68

Kč

Lékárny

319,-

Femibion® 2 Těhotenství
28 tablet + 28 tobolek

4týdenní balení
(28 tablet a 28 tobolek)
•P
 ro specifické potřeby Vás i miminka
ve 2. a 3. trimestru těhotenství.
•O
 bsahuje kyselinu listovou a aktivní folát
Metafolin, vitamin D3, lutein, DHA.

625,-

•V
 ysoká dávka
zinku pro podporu
imunitního systému.
•P
 řispívá k udržení
normálního stavu
vlasů, nehtů,
pokožky i kostí.

-67

Kč

227,-

• Osvědčená kombinace hořčíku
a vitamínu B6.
•E
 fektivní doplnění hořčíku
na podporu psychiky, nervů
a energie.

Kč

Kč

119,-

Clotrimazol AL 100 mg

189,-

50 tablet

-96

-30

Doplněk stravy.
(1 tableta = 1,76 Kč)

Magne B6® Forte

529,-

159,-

90 tablet

Lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje
mikronizovaný
diosmin.
Čtěte pečlivě
příbalový leták.

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

189,-

Zinek FORTE 25 mg

99,-

6 vaginálních tablet + aplikátor
•K
 léčbě kvasinkových či plísňových
infekcí pochvy.
•P
 ro ženy a dívky od 12 let.

S kartou Magistra

179,-

-20

Kč

-48

Kč

V akci více
druhů,
informujte se
ve své lékárně.

V akci také
Magne B6®,
100 tablet,
za 229 Kč.

Doplněk stravy.
(1 ks = 9,45 Kč)

Doplněk stravy.
(1 tableta = 3,58 Kč).

309,-

ošetření kožních výrůstků, 5 ml
•E
 ndWarts® Freeze: zmrazení bradavic.
• EndWarts®
Original a Pen:
vysoušení
bradavic.
•E
 ndWarts Extra:
odstranění
měkkých
fibromů.

53,-

Jelení lůj

249,-

39,-

28 gramů

Jelení lůj Originál –
generační fenomén.
• Generacemi osvědčený
produkt určený
ke zvláčnění pokožky
a k její ochraně
proti povětrnostním
vlivům.
•P
 oužití na rty, tváře
i pokožku celého těla.

-60

Kč

Kč

EXCIDERM
A LÉKÁRN

C

Í

I

JÍ

A Č. 1
VOLB
P O R UČ

U

o suchou
a atopickou
pokožku

319,-

259,-60

Kč

Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití.

179,-

149,-30

Kč

U LIPID LOTION
G

TRA
IS

LÉKÁ

RN

I
ÍC

KOMPLEXNÍ
DERMATOLOGICKÁ
PÉČE
MA
GI

•Ú
 činná úleva od bolesti.
•Z
 lepšení hojení aftů
a drobných poranění
v dutině ústní, např. od
rovnátek nebo protézy.
•C
 hrání i během jídla.

-14

®

DO

6 ml

V akci také
Jelení lůj s placentou, balzám na rty, 4,5 g, za 55 Kč, Placenta
2 v 1, krém na ruce a rty, 20 ml, za 109 a Placenta, balzám
Kosmetický přípravek.
na rty, 4,5 g, za 55 Kč.

EndWarts Original, EndWarts Pen, EndWarts Freeze a EndWarts
Extra jsou zdravotnické prostředky. Před jejich použitím si
pečlivě pročtěte návod k použití. Číslo notifikované osoby:
0546 (Original, Pen), 0459 (Freeze, Extra).

R
ST

URGO FILMOGEL Afty

MA

EndWarts® ORIGINAL

Volně prodejný lék k vaginálnímu užití s obsahem
clotrimazolu. Pečlivě čtěte příbalový leták a poraďte se
s lékařem nebo lékárníkem.

Emolienční
VOLBA Č. 1 mléko
s ureou 5 %
a trojitým lipidovým
komplexem.
HYPOALERGENNÍ.
DO

JÍ
PO R UČ U

149,-

99,-50

Kč

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

Kosmetické přípravky

Dě
da

C o darovat pod
ička
Bab

GS Condro DIAMANT
100+50 tablet + dárek

• Mimořádná úleva pro Vaše klouby.
•N
 ejvyšší množství glukosamin sulfátu
Clini-Q, unikátní DIAMANT FORTESCIN®
a vitamin C, který podporuje tvorbu
vlastního kolagenu pro správnou funkci
kloubních chrupavek.

Doplněk stravy. (1 tableta = 3,99 Kč).

Koňská mast hřejivá
250 ml

•B
 ylinný balzám
vyrobený
z 25 druhů
bylinných
a rostlinných
extraktů.
•J
 e vhodná k masáží
pokožky při
namožených
zádech a kloubech.

789,-

599,-

-190

Kč

KLOUBY
189,-

155,-34

Kč

GS Vitamin C1000 + šípky
100+20 tablet + dárek
•2
 0 tablet NAVÍC + DÁREK.
Extra silný vitamin C obohacený
o přírodní sílu šípků.
• V unikátní
TIME-RELEASE
tabletě s postupným
uvolňováním.
•V
 itamin C podporuje
imunitu a přispívá
ke snížení míry únavy
a vyčerpání.

Kosmetický přípravek.

VoltaNatura chladivý gel
50 ml

•P
 řírodní chladivý gel na ztuhlé
a namožené svaly*
•S
 íla 6 rostlin proslulých pro své
zklidňující a revitalizující účinky.
•R
 ychleschnoucí a nelepivý.
•C
 ertifikovaný organický gel ke
každodennímu použití.

259,-56

Kč

IMUNITA
314,-

INNOVA®
Tekutá sklovina

218,-

suspenze pro regeneraci
skloviny, 220 ml

-96

Kč

•S
 nížení citlivosti zubů po
jediném použití.
•H
 loubková obnova
a remineralizace
narušené zubní skloviny.
•9
 7,6 % přírodní složení.
•U
 nikátní suspenze
pro výplach úst.

SVALY
229,-

189,-40

Kč

Kosmetický přípravek.

269,-

S kartou Magistra

Doplněk stravy.
(1 tableta = 2,16 Kč).

V akci také
Zubní pasta INNOVA®
Regenerace skloviny
a zdravé dásně,
75 ml, za 195 Kč.

315,-

Cemio Kamzík 2x SILNĚJŠÍ
120 kapslí + dárek

•K
 louby, vazy a šlachy.
• 2x silnější složení.
•J
 edinečná kombinace přírodních kolagenů
NATIV.COL™, které si zachovávají svoji
biologickou aktivitu.
•V
 itamin C pro správnou tvorbu kolagenu
v kloubních chrupavkách.
• Se soutěží o zlatý poklad.

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 4,99 Kč).

•R
 elaxační vodní lázeň napomáhá
neutralizovat zápach
nohou, lístky levandule
napomáhají relaxaci, má očistné
účinky na celé tělo.
•S
 íran hořečnatý
obsahuje ve
své struktuře
hořčík, síru
a kyslík.

599,-121

Kč

KLOUBY

Epsomská sůl NATURAL
1000 g

720,-

318,-

210,-108

Kč

Cena při nákupu

2 kusů

PÉČE O ZUBY

V akci také
Epsomská sůl
LEVANDULE, 1000 g,
za 210 Kč.
Kosmetický přípravek.

RELAX
769,-

Barny’s SIOUX 600g

669,-

+ Ultra-C imuno complex
Koňská síla pro vaše klouby
v balení na 6 měsíců!

S kartou Magistra

•O
 svědčená receptura pro klouby
a celý pohybový aparát.
• O bsahuje vitamin C ve formě NUTRA-C™,
který přispívá k normální tvorbě kolagenu
pro dobrou funkci chrupavek a kostí.

*VoltaNatura gel po vmasírování pomáhá
uvolnit ztuhlé a namožené svaly.

629,-140

Kč

DÁREK

Kosmetický přípravek.

SVALY

Doplněk stravy v prášku. (1 g = 1,05 Kč)

KLOUBY

stromeček?
Ma

min
ka

759,-

Proenzi Intensive

659,-

120 + 60 tablet NAVÍC
•Š
 pičková komplexní výživa
s glukosaminem, chondroitinem
a vylepšeným vstřebáváním.

-100

Kč

Doplněk stravy.
(1 tableta = 3,66 Kč)

KLOUBY

Marťánci multivitamin MIX
50 gummies + 50 cucacích
tablet + DÁREK

•M
 ultivitaminy Marťánci s Imunactivem, pro
podporu imunity s vitamínem C a D3
a Marťánci gummy podzim–zima
s rakytníkem.
•D
 ÁREK NAVÍC
– MARŤAČELOVKA
s tykadly!

439,-

369,-70

559,-

Prostenal Control

70 + 20 tablet NAVÍC

•N
 ejen saw palmetto, ale také extrakty
z kopřivy a kotvičníku, vitamin D3 a zinek
pro zdravou
prostatu,
normální
proud moči
a podporu
potence.

Doplněk stravy. Saw palmetto přispívá
k udržení zdraví prostaty a normálního
proudu moči. Kotvičník podporuje potenci.
(1 tableta = 5,54 Kč)

499,-60

Kč

PROSTATA

Potěšte své blízké
dárkem pro zdraví.

Kč

369,-

Omega-3 FORTE

130 + 65 tobolek NAVÍC
•V
 ýhodné balení. Vysoká dávka omega-3
pro zdravé srdce, mozek a zrak.
• EPA a DHA přispívají k normální funkci srdce.
•D
 HA přispívá k normální funkci
mozku a zraku.
• Příznivého
účinku je
dosaženo
při denním
příjmu
250 mg
DHA
a 250 mg
DHA a EPA.

Doplněk stravy.
(1 tobolka = 1,64 Kč)

319,-50

Kč

RYBÍ OLEJ

GinkoPrim MAX

90+30 tablet NAVÍC
•V
 ýhodné balení s kvalitním výtažkem
z Ginkgo biloby pro podporu paměti,
koncentrace, mozkové činnosti a periferní
mikrocirkulace krve. (pocit studených
rukou).

459,-

389,-70

Kč

DÁREK
NAVÍC

Doplněk stravy.
(1 ks = 3,69 Kč)

Spektrum gummies
LONGEVITY

90+30 gummies NAVÍC
•Ž
 elatinové multivitaminy s minerály pro
dospělé. 100% doporučenné dávky
ve 2 gummies.
•O
 vocné příchutě, bez zapíjení.
•S
 rakytníkem pro aktivní život po 50-ce.

Doplněk stravy.
(1 gummies = 3,90 Kč)

Doplněk stravy.
(1 tableta = 3,24 Kč)

PRO DĚTI
549,-

469,-80

Kč

IMUNITA

Spektrum gummies
IMUNITA

90+30 gummies NAVÍC
•Ž
 elatinové multivitaminy s minerály pro
dospělé. 100% doporučenné dávky
ve 2 gummies.
•S
 echinaceou pro podporu imunity.
•O
 vocné příchutě, bez zapíjení.

Doplněk stravy.
(1 gummies = 3,90 Kč)

549,-

469,-80

Kč

IMUNITA

Magnetrans ultra 375 mg
80+20 tobolek NAVÍC

•V
 ýhodné balení hořčíku pro snížení únavy
a vyčerpání i k vyrovnané psychice.
•O
 ptimální pokrytí denní potřeby
pouze v 1 tobolce.

Doplněk stravy.
(1 tobolka = 1,69 Kč)

PAMĚT
219,-

169,-50

Kč

HOŘČÍK

Více
výhod

Doporučíme Vám jen to,
co mamince nebo svým dětem.

Perfect Hair
New-Methionin, 500 mg
100 tablet

• Vhodný pro těhotné a kojící ženy, zejména
pro podporu elasticity a pevnosti vlasů
po porodu.
•L
 - metionin se podílí na
biosyntéze řady bílkovin.
• Dávkování:
1 tableta 3krát denně,
dostatečně zapít tekutinou.

499,-

329,-170

Kč

Cena při nákupu

Kozí kolostrum
200 mg IgG 54%
60 kasplí

•O
 bsahuje vysoce
kvalitní kozí kolostrum
s nejvyšším obsahem
imunoglobulinů IgG
(54%) v 1 kapsli.
•N
 adojeno do dvou
hodin po porodu.

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 12,31 Kč)

10 ml

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

259,-

209,-

S kartou Magistra

Ocuvite LUTEIN Forte
60+30 tablet

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

199,-60

Kč

529,-

449,-

S kartou Magistra

439,-90

Kč

V akci také
Artelac TripleAction,
oční kapky, 10 ml,
za 269 Kč s kartou
Magistra.

2 kusů

V akci také
Vitamín B12 EXTRA 1000 µg, 90 tablet,
za 165 Kč. Vitamín B12 EXTRA 1000 µg,
30 tablet, za 69 Kč.

Hyal-Drop multi oční kapky

Doplněk stravy.
(1 tableta = 1,64 Kč)

Zdravotnický prostředek.
Čtěte pečlivě návod k použití.
ČNO 0483.

Doplněk stravy. (1 tableta = 4,87 Kč)

990,-

789,S kartou Magistra

739,-251

Kč

179,-

bylinný gel
na dásně
25 g

•V
 hodný pro péči o dásně
se sklonem k zánětům
nebo paradentózy.
• Ideální pro péči
o otlačené dásně
a sliznice od
snímatelných náhrad
nebo rovnátek.

139,-40

Kč

179,-

bylinný roztok
na dásně
25 ml

•B
 ylinný roztok
na dásně z léty
ověřeného extraktu
ze 7 bylin.
•P
 ůsobí protizánětlivě.
•V
 hodný při projevech
zánětu dásní nebo
aftů.

139,-40

Kč

Kosmetické přípravky.

Kompletní seznam více než 230 Magistra lékáren a jejich akční nabídky naleznete na www.magistra.cz

Tato akční nabídka platí ve vybraných lékárnách sítě Magistra:
Boskovice, lékárna Magistr Tom, Růžové náměstí 2128/5, 515 538 930; Božice, lékárna Na hřišti, Božice 384, 515 257 609; Brněnec, lékárna Brněnec, Brněnec 90, 461 523 172;
Brno, lékárna Masarova, Masarova 240/7, 544 214 134; Brno, lékárna Plus, Nám. SNP 32, 545 219 756; Brno, lékárna Bellis, Lazaretní 7, 545 219 956; Brno, lékárna Magistr Tom Brno, Fryčajova 77/18, 545 210 707; Brno, lékárna ALTHAEA rosea s.r.o., Jihomoravské nám. 1, 545 217 389; Brno, lékárna Cistronica, Hálkova 2, 515 549 587; Brno, lékárna Typos,
Štefánikova 836/1, 733 640 135; Brno, lékárna Šumavská tower, Šumavská 34, 530 515 976; Brno, lékárna Juliánov, Krásného 3866/20, 720 940 182; Brno, lékárna Na Běhounské,
Běhounská 677/15, 702 149 926; Brno, lékárna Na Cejlu, Cejl 5, 545 216 042; Brno - Modřice, lékárna Modřice, Nádražní 663, 547 216 850; Brno-Chrlice, OOVL Chrlice,
U Zbrojnice 832/3, 733 733 843; Brno-Židenice, lékárna Gajdošova, Gajdošova 2537/54, 548 534 847; Černá Hora, lékárna Černá Hora, Budovatelská 323, 516 437 203;
Česká Skalice, Nová lékárna, Legionářská 33, 491 453 750; Česká Třebová, lékárna Mellisa s.r.o., Litomyšlská 322, 465 511 097; Dobřenice, lékárna Dobřenice, Dobřenice 63,
608 435 743; Dolní Dobrouč, OOVL - L U Kosmy a Damiána, Dolní Dobrouč 391, 465 543 808; Dvůr Králové nad Labem, Stará lékárna, Náměstí Odboje 294, 499 622 706; Frýdek
Místek, lékárna ALBA - VITAL, Revoluční 531, 724 270 511; Frýdlant nad Ostravicí, lékárna Frýdlant, Hlavní 79, 558 431 631; Hanušovice, lékárna U Školy, Hlavní 143, 583 231 223;
Havířov, Lékárna u Elišky, Dlouhá třída 873/18b, 730 892 104; Havířov - Podlesí, Lékárna Fortuna, Studentská 1548/26, 596 410 865; Havlíčkův Brod, lékárna U Karla, Kozí 206,
569 420 206; Hlučín, lékárna Hlučín, Čs. Armády 1491/6B, 595 041 291; Hluk, Hlucká apatyka, Boršická 143, 572 581 224; Hodonice, lékárna Hodonice, Obecní 287,
515 294 585; Hrušovany nad Jevišovkou, Nová lékárna, Zahradní 51, 515 223 849; Hustopeče, lékárna Na Náměstí, Na Náměstí 29, 519 411 360; Hustopeče, lékárna
U Svatého Tadeáše, Brněnská 27a, 519 411 294; Chlumec nad Cidlinou, lékárna U Nádraží, Nádražní 783, 495 487 220; Choceň, lékárna Choceň, Pardubická 2020,
606 081 439; Jaroměřice nad Rokytnou, lékárna U Zámku, Náměstí míru 22, 702 143 175; Jaroslavice, OOVL Jaroslavice - Lékárna U Svaté Alžběty, Hrádecká 99,
721 468 812; Jeseník, lékárna Jesenia, Fučíkova 1238/16, 584 412 030; Jevíčko, lékárna U bílého anděla, Palackého nám. 14, 461 325 600; Jevišovice, OOVL Jevišovice,
Jevišovice 346, 601 341 716; Jičín, lékárna Trio, Husova 58, 493 533 199; Jihlava, lékárna Tilia, Benešova 26, 567 310 956; Karviná 4 - Ráj, lékárna 6 LEMAK s.r.o., Borovského 836,
596 341 609; Kralice nad Oslavou, OOVL Lékárna Aura, V Zahradách 319, 561 116 453; Kroměříž, lékárna U Komenského, Komenského nám. 14/372, 573 331 533;
Lanškroun, lékárna Energia, nám. J. M. Marků 57/I, 465 321 121; Lanškroun, lékárna Regena, Svatopluka Čecha 44, 465 320 202; Lelekovice, lékárna Lelekovice, Hlavní 21,
546 211 021; Letohrad, lékárna U Kosmy a Damiána, Na Kopečku 145, 465 622 088; Letohrad, lékárna U Svaté Theodoty, Václavské náměstí 76, 725 513 042; Letovice, lékárna
Mgr. Lenka Štarhová, Masarykovo náměstí 206/25, 516 474 334; Lipůvka, lékárna Alba, Lipůvka 368, 516 431 828; Litomyšl, lékárna Sanatio, Bratří Šťastných 645,
461 311 909; Litovel, lékárna U Alberta, Vítězná 107, 585 341 202; Lomnice u Tišnova, lékárna V Lomnici, nám. Palackého 31, 549 216 379; Lubná, OOVL-L Nová lékárna,
Lubná 327, 461 745 303; Mohelno, OOVL Lékárna SALVIA, Mohelno 407, 568 642 167; Náchod, lékárna U Stříbrného orla, nám. T. G. M. 45, 491 426 295; Náměšť nad
Oslavou, lékárna SALVIA, Masarykovo náměstí 59, 568 620 064; Napajedla, lékárna Pod Zámkem s.r.o., Masarykovo nám. 229, 577 942 659; Nivnice, lékárna Nivnice,
Sadová 1030, 572 693 422; 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 - Petřkovice, lékárna Petřkovice, Hlučínská 254/17, 596 133 294; Ostrava - Třebovice, lékárna V Mešníku,
V Mešníku 5088, 596 965 675; Ostrava 1, lékárna U Zlatého raka, Hornopolní 28, 596 618 494; Ostroměř, OOVL Ostroměř, T. G. Masaryka 127, 493 034 017; Otrokovice, lékárna
Sanipharm, Tř. T. Bati 1566, 577 663 555; Pardubice, lékárna Na Trojce, Odborářů 346, 466 415 653; Pardubice, lékárna Na Drážce, Na Drážce 1809, 702 015 808; Polička, Nová
lékárna 1, Komenského 11, 461 725 144; Polička, Nová lékárna 2, Eimova 294, 461 619 366; Prostějov, lékárna U sv. Petra, Petrské nám. 5, 725 141 613; Přerov,
lékárna Zlatý zubr, Trávníky 322/29, 581 209 920; Rosice u Brna, lékárna Green Pharmacy, Palackého nám. 22, 546 411 002; Říčany u Brna, lékárna
Panský dům, náměstí Osvobození 333, 546 428 000; Sezemice, LÉKÁRNA ROSA CANINA, Mezi Mosty 35, 466 931 651; Sobotka, lékárna U Strážného
anděla, Jičínská 213, 493 571 516; Sokolnice, OOVL - lékárna SOKOLNICE, Komenského 10, 513 036 150; Stěžery, lékárna Stěžery, Lipová 380,
608 980 281; Svitavy, Nová lékárna, Náměstí Míru 63, 461 541 076; Svoboda nad Úpou, lékárna U Černého orla, 5. května 424, 725 466 482;
Šebetov, OOVL - Lékárna U Bílého anděla, Šebetov 117, 516 412 431; Trutnov, lékárna Na Struze, Komenského 821, 499 819 160; Třebíč, lékárna
BELLIS Třebíč, Jihlavská brána 10, 730 840 222; Třešť, lékárna Salix - Poliklinika Třešť, Palackého 1334, 567 214 642; Uherské Hradiště, lékárna
Štěpnice, Štěpnická 1156, 572 564 365; Velká Bíteš, lékárna Aura, Tyršova 603, 566 531 707; Vrbno pod Pradědem, Lékárna 111, Nádražní 202,
554 751 619; Zbraslav u Brna, lékárna Zbraslav, Komenského 105, 519 324 317; Zlín, lékárna Slunce v Lékařském domě, Potoky 5145, 577 012 707;
Zlín, lékárna Economy, Tř. T. Bati 398, 577 102 050; Zlín, lékárna Revmavita, Štefánikova 477, 607 087 673; Znojmo, lékárna U Svaté Alžběty,
Vídeňská 1, 515 224 562; Žacléř, Rýchorská lékárna, Komenského 68, 499 876 139

Více než
230×
v ČR

Najděte si svou lékárnu na www.magistra.cz

Více akčních nabídek na e-shopu magistra.cz
551,-

Green Trio

399,-

540 tablet

•G
 reen Trio TOPNATUR
je kombinací tří
zelených potravin
v jediné tabletě.
•C
 hlorella pomáhá
detoxikaci.
• Zelený ječmen
a spirulina tvoří
ideální kombinaci.

S kartou Magistra

389,-162

Kč

Lékárny
SÉBIUM
Sensibio H2O

SÉBIUM
Gel moussant
SÉBIUM
Kerato+
30 ml

•G
 el-krém proti
nedokonalostem
s vysokou
snášenlivostí pro
aknózní pleť.
• Redukuje akné,
černé tečky
a předchází vzniku
jizev po akné.
• Viditelné účinky
již po 2 dnech.

500 ml

čistící gel, 500 ml

492,-

399,-93

Kč

•P
 ěnivý gel na
každodenní
důkladné
čistění smíšené
či mastné
pokožky.
•O
 dstraňuje
přebytečný
kožní maz,
zabraňuje
ucpávání pórů.
•N
 evysušuje.

556,-

449,-107

Kč

• Unikátní
odličovací
micelární voda
pro smíšenou
až mastnou
pleť.
•Č
 istí pleť
a omezuje
tvorbu
kožního mazu.
• Zachovává
přirozenou
rovnováhu
pleti.

451,-

359,-92

Kč

Doplněk stravy.
(1 tableta = 0,72 Kč)

s Magistra kartou

Více výhod
Lékárny
Doporučíme Vám
jen to, co
mamince nebo
svým dětem

Více

ATODERM
Krém na ruce

• Výživný
obnovující
sprchový olej
na suchou
až atopickou
pokožku.
•2
 4h hydratace
a okamžitý
komfort ihned
po sprchování.
• Intenzivně
vyživuje.
•V
 hodný pro
celou rodinu.

•V
 ysoce reparační
a zklidňující péče
o pokožku rukou
a nehtů.
•N
 ezanechává
mastný film, jemně
parfemovaný.

1l

ATODERM
Nutritive krém
40 ml

50 ml

659,-

519,-140

Kč

189,-

149,-40

Kč

výhod

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

•V
 ysoce výživný
pleťový krém
pro každodenní
použití se silným
dlouhodobým
vyživujícím
účinkem.
•L
 ze použít
i jako podklad
pod make-up.

397,-

319,-78

Kč

Kosmetické přípravky.

Získejte VÍCE

ATODERM
Sprchový olej

V akci také
více produktů Bioderma,
informujte se ve své lékárně.

Platí v lékárnách Magistra a na e-shopu magistra.cz Akce platí do 20. 11. 2022 nebo do vyprodání zásob.

Veroval Duo Control M

tlakoměr

•S
 tlakoměrem Veroval®
Duo Control máte
svůj krevní tlak pod
kontrolou, i když trpíte
srdeční arytmií. Jako
jediný na trhu kombinuje
2 metody měření.

2578,-

1890,-688

Kč

Veroval Compact
tlakoměr

•P
 lně automatický tlakoměr Veroval®
Compact měří krevní tlak a tepovou
frekvenci. Upozorní i na poruchy srdečního
rytmu. Ukládá výsledky pro 2 uživatele.

1341,-

999,-342

Kč

V akci také
Veroval Duo Control L
za 1890 Kč.

Stáhněte
a rezervujte
si e-recepty
dopředu



Více než POLOVINA
léků BEZ DOPLATKU*

Mobilní
aplikace
Moje
Magistra
… do lékárny
jděte
na jistotu

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

Zdravotnické prostředky. Čtěte pozorně návod k použití.

Nejúžasnější vánoční nabídka
Ortopedic® 500

Premium OcuSWISS®

60 tablet

VÝŽIVA OČÍ

Potravina pro zvláštní lékařské účely.

Doplněk stravy.

60 kapslí

60 +60
kapslí

S kartou Magistra

(1 kapsle = 3,58 Kč)

429,Ušetříte 429 Kč

Běžná cena 2 ks 858

Kč

60 +60
tab let

S kartou Magistra

399,Ušetříte 399 Kč

(1 tableta = 3,33 Kč)

Běžná cena 2 ks 798

PREMIUM ColaFLEX 2

GeriaSwiss®

60 kapslí

KLOUBY, VAZY

Doplněk stravy.

VITALITA

60 +60
kapslí

100 +10 0
tab let

S kartou Magistra

S kartou Magistra

599,-

(1 tableta = 3,00 Kč)

Ušetříte 599 Kč

Běžná cena 2 ks 1198

(1 kapsle = 3,16 Kč)

Kč

Běžná cena 2 ks 758

Kč

•D
 vojitá síla* 16 mg krystalického kolagenu I.

FORTEglukan® ImunSupra
a
ink
am

60 tablet

IMUNITA

Doplněk stravy.

PAMĚŤ

M

60 tablet

Doplněk stravy.

Ušetříte 379 Kč

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

Ginkgo BRAINAKTIV

Děd
a

379,-

*V porovnání s doplňkem
stravy Premium ColaFLEX 8 mg.

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

60 +60
tab let

60 +60
tab let

S kartou Magistra

S kartou Magistra

229,-

Desítky tipů na dárky
(1 tableta = 1,91 Kč)

Kč

• Pro řízenou dietní výživu při degenerativních změnách
kloubů, osteoartróze, artrotických onemocnění kloubů.

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

100 tablet

KLOUBY

• Vysoká dávka účinné látky chondroitin sulfátu 500 mg.

• S unikátním vysokým obsahem luteinu 30 mg.

Doplněk stravy.

ka
bič
a
B

• Komplexní výživa pro zdraví očí.

VÁNOČNÍ
BALENÍ

Ušetříte 229 Kč

Běžná cena 2 ks 458

Kč

•E
 xtra vysoký obsah 60 mg extraktu ginkgo biloba a 120 mg extraktu
bakopy drobnolisté.

•G
 inkgo biloba podporuje správné prokrvení mozku i končetin, příznivě
ovlivňuje kognitivní funkce, paměť i duševní zdraví. Bakopa drobnolistá
blahodárně působí na paměť, koncentraci a ostatní kognitivní funkce.

409,-

(1 tableta = 3,41 Kč)

Ušetříte 409 Kč

Běžná cena 2 ks 818

Kč

• Komplex 6-ti účinných látek pro dlouhodobou podporu imunitního systému.
• Kvasničný beta-glukan 100 mg, extrakt z hlívy ústřičné
300 mg, extrakt z rakytníku řešetlákového, selen, zinek a vitamin C.
• Vhodné před i v období zvýšených nároků na organismus.

Vánoční přebal do vydání zásob.

VÁNOČNÍ
BALENÍ

na eshopu Magistra.cz

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 24. 10.–20. 11. 2022 nebo do vyprodání či vydání zásob, pro lékárny uvedené v daném letáku.

