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AKČNÍ NABÍDKA 22. 11.–31. 12. 2021

Lékárny

S kartou Magistra

199,-od

Veselé 
Vánoce

Více info o této nabídce uvnitř letáku.

Voltaren Emulgel  
10 mg/g 
gel 150 g
•  Působí přímo v místě bolesti 

trojím účinkem: uleví od bolesti, 
tlumí zánět a zmenšuje otok.

Pozorně si přečtěte příbalovou 
informaci. Voltaren Emulgel 10 mg/g 
gel je lék k vnějšímu použití. Obsahuje 
diclofenacum diethylaminum.

* Vánoční taška 
pouze při koupi 2 ks. 
Akce platí do vydání 
zásob.

Vánoční 
taška*

-100 Kč

229 Kč/ks
cena při koupi 2 ks

Běžná cena 279 Kč/ks.

Centrum Silver  
vánoční balíček
100+30 tablet
•  Kompletní multivitamín s minerály 

a stopovými prvky vhodný pro osoby 
nad 50 let pro podporu imunity.*

•  v limitovaném vánočním balíčku  
+ měsíc užívání NAVÍC.

Doplněk stravy.  
* Vitamín C přispívá 
k normální funkci 
imunitního systému.

(1 tableta = 4,45 Kč)

V akci také 
Centrum AZ vánoční 
balíček, 100+30 tablet, 
549 Kč.  
(1 tableta = 4,22 Kč)

-76 Kč

579,-
655,-
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VÁNOČNÍ
BALENÍ

Fytofontana VIROSTOP
ústní sprej 30 ml
•  Poskytuje ochranu 

proti chřipce A, B 
a covid-19,

•  pomáhá při 
akutních stavech,

•  klinická studie 
potvrdila  
snížení infekčnosti 
až o 60 %,

•  vhodné pro dospělé  
a děti od 3 let.

Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod na použití.

V akci také 
Fytofontana VIROSTOP 
nosní sprej, 20 ml,  
za 179 Kč.

-50 Kč

189,-
239,- TEREZIA Hlíva ústřičná

s rakytníkovým olejem
120 kapslí + TEREZIA
Vitamin D3 1000 IU 
30 tobolek
•  Kombinace hlívy s deklarovaným 

obsahem betaglukanů a rakytníku 
na podporu imunity.

•  100% z přírodních zdrojů.
•  Vánoční balení  

s dárkem  
Vitamin D3.

Doplněk stravy. 
(1 ks = 2,46 Kč)

389,-
439,-

-70Kč

S kartou Magistra

369,-

Léky k užití v ústech a krku. Obsahují benzydamin hydrochlorid. Čtěte pečlivě příbalový leták.

TANTUM VERDE®  
Mint 
20 pastilek

TANTUM VERDE® 
Spray 30 ml 

TANTUM VERDE® 
roztok 120 ml

•  Pastilky bez cukru ve čtyřech 
příchutích proti bolesti 
a zánětu v krku.

V akci více druhů,  
informujte se ve své lékárně.

•  Roztok ulevuje 
od bolesti po 
chirurgických 
a stomatologických 
zákrocích v dutině 
ústní a krku.

•  Vhodný při aftách, 
zánětech dásní, 
mandlí i při léčbě 
antibiotiky.

-30 Kč

149,-
179,-

•  Spray na bolest 
a zánět v krku 
a dutině ústní 
s antimikrobiálním 
účinkem.



Více 
výhod Pro silnou imunitu a zdravé zažívání.

Doplněk stravy.  
(1 kapsle = 5,63 Kč)

NatureVia® ImunoHelp 
30 kapslí
•  Komplex vitaminů C a D3, 

extraktů z echinacey, 
rakytníku, šípku 
a organicky 
vázaného zinku 
k podpoře imunity 
a přirozené 
obranyschopnosti.

V akci také 
NatureVia® ImunoHelp, 
60 kapslí, za 249 Kč. 
(1 kapsle = 4,15 Kč)

-15 Kč

169,-
184,- LEROS Echinacea Imunita 

20 nálevových sáčků
•  Bylinná směs 

s echinaceou 
a šípkem, které 
podporují 
přirozenou 
obranyschopnost 
organismu.

Doplněk stravy.
(1 sáček = 2,45 Kč)

V akci více  
čajů LEROS,
informujte se  
ve své lékárně.

-20 Kč

49,-
69,-

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.

CELASKON® 250 mg 
100 tablet
•  Vitamín C podporuje přirozenou 

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

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

-20 Kč

99,-
119,-

Degasin 280 mg 
32 tobolek

•  Přináší úlevu u osob s gastrointestinálními 
problémy způsobenými tvorbou plynu: 
nadýmání, plynatost a tlak v břiše.

Zdravotnický prostředek.
Čtěte pečlivě návod na použití.

-25 Kč

139,-
164,- Hylak forte 

perorální roztok, 100 ml
•  Komplexní péče o vaše zažívání.
•  Vhodný pro dospělé, děti i kojence.

Před použitím si 
pozorně přečtěte 
příbalovou 
informaci.  
Hylak forte
je léčivý přípravek
k vnitřnímu užití.

-46 Kč

169,-
215,-

Doplněk stravy. (1 tobolka = 2,65 Kč)

VIGANTOLVIT D3  
2000 I.U. 
60 tobolek
Vitamin D3:
•  pro správné fungování imunitního systému,
•  přispívá k udržení správné funkce svalů 

a kostí,
•  podporuje  

vstřebávání  
vápníku  
v těle.

V akci také 
VIGANTOLVIT 
Osteo,  
30 tablet,  
za 169 Kč.  
(1 tableta = 
5,63 Kč)

-40 Kč

159,-
199,-

BOLEST BŘICHA, 
NADÝMÁNÍ,  

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

„Sluníčkový“ 
        vitamín D
Známe ho jako vitamín, který naše tělo vytváří 
pomocí slunečního záření a který je důležitý pro 
zdravé kosti, zuby a svaly. Víte ale, že vitamín D 
je také důležitý pro správnou funkci imunitního 
systému?
Naše tělo si působením slunečních paprsků 
dokáže vytvořit většinu denní potřeby vitamínu D. 
Pouze však přes nezakrytou pokožku. Co když 
ale přichází zimní období, sluníčko je schované 
za mraky a my jsme zachumlaní v oblečení? 
Do určité míry je možné vitamín D doplnit 
ze stravy (např. rybí tuk, játra). Zajímavou 
alternativou v období nedostatku slunce jsou 
doplňky stravy s vitamínem D ve formě kapek 
nebo kapslí.

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

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

pálení žáhy v 1 kapsli. Ve dne i v noci.
-35 Kč

125,-
160,-

znáte 
z TV

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Oscillococcinum® je 
homeopatický léčivý přípravek k vnitřnímu užití, užívaný 
tradičně v homeopatii k prevenci a léčbě chřipkových stavů. 
Obsahuje Anas barbariae, hepatis et cordis extractum 200 K.

Oscillococcinum® 
30 dávek
•  Prevence a léčba chřipkových stavů, jako 

jsou např. horečka, zimnice, bolest hlavy, 
únava a bolesti svalů.

•  Bez věkového omezení.
•  Může se užívat během těhotenství a kojení.

V akci také 
Oscillococcinum®,  
6 dávek, za 189 Kč.

-100 Kč

599,-
699,-

Čtěte pečlivě příbalovou 
informaci. Iberogast je 
léčivý přípravek k vnitřnímu 
užití. Léčivý přípravek je 
složený z tekutých extraktů 
různých částí bylin. L.CZ.MKT.
CC.09.2020.2046

Iberogast® 
50 ml
•  Pocit plnosti?  

Bolest břicha  
nebo nadýmání? 

•  Vyzkoušejte lék 
Iberogast. 

Iberogast.  
Expert na Vaše 
zažívací potíže!

-70 Kč

349,-
419,-

V akci více druhů, 
informujte se ve své 
lékárně.

-20Kč

129,-
149,-

Doplněk stravy. (1 kapsle = 2,15 Kč)

Vitamin D3 1000 IU 
60 kapslí
•  Podporuje zdravý imunitní systém, 

přispívá ke správnému tělesnému vývoji 
a růstu a pomáhá vstřebávání a využití 
vápníku v těle.

•  Malé, snadno polykatelné kapsle.
•  Bez cukru,  

lepku  
a laktózy.



Když viry útočí.
Lékárny

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

ucpaný nos do 2 minut a při zánětu dutin.
•  Aplikace ráno a večer zajistí úlevu  

od ucpaného nosu až na 24 hodin.
•  Neobsahuje konzervanty.

Čtěte pečlivě příbalovou 
informaci. Otrivin Menthol 1 mg/ml 
nosní sprej, roztok, Otrivin 1 mg/ml 
nosní sprej a Otrivin Rhinostop  
0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml nosní sprej, 
roztok obsahují xylometazolin.
Léky k podání do nosu.

V akci také 
Otrivin 1 mg/ml nosní sprej, 
roztok 10 ml, za 89 Kč
a Otrivin Rhinostop 0,5 mg/ml 
+ 0,6 mg/ml nosní sprej,  
roztok 10 ml, za 139 Kč.

-17 Kč

99,-
116,-

Lék k vnitřnímu užití. 
Čtěte pečlivě příbalovou 
informaci. O správném 
použití se poraďte se svým 
lékařem nebo lékárníkem.

Coldrex Horký nápoj  
citron s medem 
10 sáčků
•  Odstraňuje příznaky chřipky a nachlazení. 
•  Díky paracetamolu snižuje horečku, 

odstraňuje bolest  
hlavy a bolest v krku.

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

-20 Kč

159,-
179,-

V akci také 
Coldrex tablety, 24 tablet, 
za 129 Kč a Coldrex Horký 
nápoj Citron, 10 sáčků
za 159 Kč.

Lék k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

STREPSILS Med a Citron 
24 pastilek
Zastavte bolest v krku hned na začátku!
•  Rychlá úleva od bolesti v krku.  
•  Ničí bakterie, kvasinky i viry už po 1 minutě.
•  Pro děti od 6 let a dospělé.

V akci více druhů, 
informujte se ve 
své lékárně.

-50 Kč

149,-
199,-

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

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

od narození.

V akci také 
MUCOSOLVAN® long effect, 
20 tobolek, za 129 Kč 
a MUCOSOLVAN® Junior
3 mg/ml, sirup 100 ml,
za 109 Kč.

-13Kč

89,-
102,- Muconasal Plus 

nosní sprej 10 ml
•  Rychle, účinně 

a dlouhodobě 
uvolní nos při rýmě 
a nachlazení. 
Navíc osvěží vůní 
máty a eukalyptu.

•  Vhodný pro dospělé 
a děti od 6 let.

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

-23 Kč

99,-
122,-

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

jako jsou: horečka, ucpaný nos, bolest hlavy, 
bolest v krku.

•  Díky kofeinu působí také proti únavě a ospalosti.

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

V akci také 
PARALEN® 
GRIP chřipka 
a kašel,  
24 tablet,  
za 129 Kč.

-32 Kč

129,-
161,-

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

Apo-Ibuprofen 400 mg 
potahované tablety 
100 potahovaných tablet
•  Uleví od bolesti 

hlavy, zad, kloubů 
i menstruační bolesti.

•  Snižuje horečku a tlumí 
projevy zánětu.

-36 Kč

129,-
165,-

Nasivin® 
0,5 mg/ml nosní sprej,  
roztok 10 ml
•  Sprej proti rýmě pro dospělé, 

dospívající a děti od 8 let.
•  Účinek se může projevit 

do 25 sekund po podání.

Nasivin® 0,5 mg/ml nosní sprej, roztok 
je lék k nosnímu podání s léčivou 
látkou oxymetazolin-hydrochlorid. 
Čtěte pečlivě příbalovou informaci!

V akci také 
Nasivin® 0,5 mg/ml nosní  
kapky, roztok 10 ml, za 75 Kč.

-10 Kč

79,-
89,-

Stoptussin kapky 
50 ml

•  Správná volba proti kašli 
díky 2 účinným látkám.

•  Tlumí suchý dráždivý 
kašel a usnadňuje 
vykašlávání.

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

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

-36 Kč

139,-
175,-

Jak užívat horké nápoje  
s paracetamolem?
Pro maximální účinnost:

•  Zalijte nápoj vodou  
o teplotě 70–80 °C.

•  Vypijte nápoj hned,  
jakmile získá  
příjemnou teplotu.

•  Vhodné je vypít  
celý nápoj  
najednou.

TANTUM VERDE® Lemon 
40 pastilek
•  Pastilky bez cukru ve třech příchutích proti 

bolesti a zánětu v krku.

Při koupi rodinného balení 40 pastilek 
obdržíte doplněk stravy TANTUM NATURA 
Orange&Honey za cenu 0,01 Kč.

V akci také 
TANTUM VERDE® Mint, 
40 pastilek a TANTUM 
VERDE® Orange&Honey, 
40 pastilek, za 239 Kč.

Léky s účinnou látkou 
Benzydamin hydrochlorid. 
K místnímu užití v ústech 
a krku. Čtěte pečlivě 
příbalový leták.

znáte 
z TV

-40 Kč

239,-
279,-

Čtěte pečlivě příbalový leták.  
Poraďte se se svým lékařem či lékárníkem.

OROFAR pastilky  
jsou volně prodejný  
léčivý přípravek 
k rozpuštění v ústech.

Orofar 
24 pastilek
•  Úleva od bolesti v krku. 
•  Působí proti virům, bakteriím i kvasinkám. 
•  Léčí infekci. -33 Kč

149,-
182,-

V akci také Orofar sprej 30 ml, za 169 Kč. OROFAR sprej je volně 
prodejný léčivý přípravek k místnímu užití v ústech a krku.



Babička

C o  d a r o v a t  p o d   s t r o m e č e k ?

Doplněk stravy. 
(1 g = 0,96 Kč)

Barny ś SIOUX 600 g 
+ VirusBlock forte 20 kapslí
Koňská síla pro vaše klouby  
v balení na 6 měsíců!
•  Osvědčená receptura  

pro klouby a celý  
pohybový aparát.

•  Obsahuje vitamin C  
ve formě NUTRA-C™, 
který přispívá  
k normální tvorbě  
kolagenu pro dobrou  
funkci chrupavek  
a kostí. +

599,-
739,-

-164Kč

S kartou Magistra

575,-

Centrum pro muže  
vánoční balíček 
60 tablet
•  Kompletní multivitamin vytvořený speciálně 

pro potřeby mužů pro podporu imunity 
a zdravých svalů.*

•  Bez lepku, bez cukru.
•  Nyní v limitovaném  

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

Doplněk stravy. (1 tableta = 7,48 Kč)

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

-70 Kč

449,-
519,-

IMUNITA

KLOUBY

Doplněk stravy. (1 kapsle = 2,41 Kč)

Klokan™ limitovaná edice 
60+60 kapslí
Trojí síla kolagenu v limitované edici 
1+1 zdarma na 4 měsíce užívání. 
•  Obsahuje vitamin C, který 

přispívá k tvorbě kolagenu  
pro správnou činnost kloubních 
chrupavek a kostí.

299,-
399,-

-110Kč

S kartou Magistra

289,-

KLOUBY

Veroval pažní tlakoměr  
+ adaptér
Veroval pažní tlakoměr s adaptérem, 
s klinicky ověřenou přesností.
•  Automatičké měření krevního tlaku  

a tepové frekvence.
•  Upozorní  

na nepravidelný  
srdeční rytmus. 

•  Ergonomicky  
tvarovaná  
manžeta. 

•  USB kabel  
pro přenos  
dat do PC. 

•  Záruka 5 let.

Zdravotnický 
prostředek. 
Čtěte pozorně 
návod k použití.

-360 Kč

1589,-
1949,-

MĚŘENÍ TLAKU

Doplněk stravy.
(1 tableta = 5,99 Kč)

Pharmaton® GERIAVIT 
Vitality 50+ 
100 potahovaných tablet
•  Vyvážená kombinace 

vitamínů, minerálů 
a ženšenového výtažku 
G115®.

•  Výtažek Panax 
ginseng G115® přispívá 
k tělesné a duševní 
pohodě, k odolnosti 
organismu vůči 
stresu a pomáhá 
podporovat 
vitalitu organismu.

-140 Kč

599,-
739,-

VITALITA
Doplněk stravy.
(1 kapsle = 3,58 Kč)

Revitalon Forte  
výhodné balení 
90+30 kapslí
•  Obsahuje unikátní kombinaci 

vyváženého množství 
rostlinných extraktů, vitaminů, 
minerálních látek  
a důležitých  
aminokyselin.

•  Obsahuje například  
selen, zinek a biotin, 
které příspívají  
k udržení 
přirozeného stavu 
zdravých vlasů.

• 1 kapsle denně 

449,-
586,-

-157Kč

S kartou Magistra

429,-

VLASY

Doplněk stravy.
(1 ml = 0,96 Kč)

Dárkové balení
Möller's Omega 3 Citron 
2× 250 ml
•  Rybí olej z norské přírody 

s tradicí od roku 1854.
•  Bohatý zdroj 

omega-3 mastných 
kyselin EPA a DHA.

•  Vysoký obsah  
vitaminu D.

•  Skvělá citronová  
příchuť.

V akci více 
přípravku Möller's,
informujte se  
ve své lékárně.

499,-
539,-

-60Kč

S kartou Magistra

479,-

IMUNITA

Corega fixační krémy a Corega 
tablety jsou zdravotnické prostředky.

COREGA fixační krém 
Original extra silný 
krém 40 g
•  Pevná fixace až 12 hod, pomáhá bránit 

ulpívání zbytků jídla pod náhradou.
•  Bez zinku.

* Dóza na zubní  
náhrady pouze při koupi  
2 ks. Přípravky v akci nelze 
kombinovat. Akce platí do 
vydání zásob.

+dóza
na zubní
náhrady*

V akci více druhů, 
informujte se ve své 
lékárně.

89 Kč/ks
cena při koupi 2 ks

Běžná cena 104 Kč/ks.

Čtěte 
pečlivě  
návod 
k použití.

-30 Kč

PÉČE O ZUBNÍ NÁHRADU

Lék k vnitřnímu užití. 
Obsahuje diosminum 
micronisatum. Čtěte 
pěčlivě příbalovou 
informaci.

DIOZEN 500 mg 
120 potahovaných 
tablet
Těžké nohy? Křečové žíly? Hemoroidy? 
Braňte svoje žíly zevnitř!
•  Léčivý přípravek  

Diozen® zvyšuje  
napětí žilní stěny  
a odolnost cév.

*Při koupi 2 ks navíc  
kosmetický přípravek  
Diozz®spray  
a vánoční taška. 
Akce platí  
do vydání zásob.

299 Kč/ks
cena při koupi 2 ks

Běžná cena 386 Kč/ks.

Vánoční 
taška*

ŽÍLY A CÉVY



Lékárny

Ti p y  p r o  z d r a v í
Děda
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GS Condro® DIAMANT
100+50 tablet

GS Extra Strong Multivitamin
60+60 tablet

GS Koenzym Q10 s biotinem
45+45 kapslí

GS Vápník, Hořčík, Zinek Premium
100+30 tablet

Extra silné a extra účinné multivitaminy

Energie, nervová činnost
Podpora imunity  
a snížení únavyZuby, kosti, imunita

Srdce, mozek,
zrak a imunita

GS Extra Strong Multivitamin 50+
90+30 tablet

GS Vitamin C se šípky 1000
100+20 tablet

GS Omega 3 Citrus + D3

100+50 kapslí

Více na www.darujigs.cz

GS Condro® DIAMANT: Vitamin C pro správnou tvorbu kolagenu v kloubních chrupavkách. Aescin pro podporu prokrvení vazů a šlach. GS Vitamin C: Vitamin C přispívá ke správné funkci imunitního systému a snižuje míru únavy a vyčerpání. GS Omega 3  
Citrus + vit. D3: Příznivého účinku rybího oleje na zdravé srdce se dosáhne při příjmu 250 mg EPA denně. DHA přispívá ke zdravému zraku a činnosti mozku v dávce 250 mg denně. Vitamin D3 podporuje správnou funkci imunitního systému. GS Vápník, Hořčík, Zinek: 
Vápník a hořčík jsou důležité pro zdravé a pevné zuby. Navíc mangan a vit. D3 a K1 podporují zdravé a silné kosti. Vitamin D3 podporuje imunitu. Koenzym Q10 s biotinem 60 mg: Biotin přispívá k normálnímu energetickému metabolismu a činnosti nervové soustavy. 

Darujte zdraví od GS
Mimořádná úleva  

pro Vaše klouby, vazy, šlachy

-78 Kč

399,-
477,-

-38 Kč

199,-
237,-

-84 Kč

459,-
543,-

-68 Kč

349,-
417,-

-49 Kč

279,-
328,-

-48 Kč

249,-
297,-
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-190 Kč

599,-
789,-

(1 tableta = 3,99 Kč) (1 tableta = 3,33 Kč)

(1 tableta = 1,53 Kč) (1 kapsle = 3,88 Kč) (1 tableta = 2,08 Kč)

(1 tableta = 3,83 Kč) (1 kapsle = 1,86 Kč)



Více 
výhod

Více výhod a lepší ceny  
 s kartou Magistra.

Lékárny

Více 
výhod

Doporučíme Vám jen to, comamince nebo svým dětem
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Při nákupu nad 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.

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

Akce platí od 22. 11. – 24. 12. 2021. 
Akci není možné kombinovat s dalšími slevami a nevztahuje 

se na promo balíčky a již zvýhodněné nabídky.

 

 

ZEMĚDĚLSTVÍ

BIO

O

VES RHEALBA
®

A-DERMA

Oves Rhealba®

Přirozená a jedinečná, 
tak jako vaše krehká kuže

SLEVA
při nákupu výrobků A-Derma nad 590 Kč
− 200 Kč OD DERMATOLOGA KE KRÁSE

– 300 Kč
při nákupu přípravků
Avène nad 890 Kč

Akce platí 22. 11. – 24. 12. 2021. Nevztahuje se na promo balíčky 
a není možné ji kombinovat s dalšími slevami.

Zklidnení z prírody

�������
�
����������

��
��
��

Vztahuje se i na výrobky Klorane Bebé. 
Akce platí od 22. 11. – 24. 12. 2021. 

Akci není možné kombinovat s dalšími slevami  
a nevztahuje se na promo balíčky  

a již zvýhodněné nabídky.

SLEVA 
– 200 Kč
při nákupu přípravků Klorane nad 590 Kč

VEGAN

Magistra_Avene_Aderma_Klorane_200x127_11-122021_CZ_xmas_112021_v1.indd   1Magistra_Avene_Aderma_Klorane_200x127_11-122021_CZ_xmas_112021_v1.indd   1 05.11.2021   16:38:1705.11.2021   16:38:17

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



Tip na 
Vánoce

FORTEglukan® ImunSupra 
60 tablet

•  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.
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IMUNITA

Běžná cena 2 ks 818 Kč 

S kartou Magistra

409,-
Ušetříte 409 Kč

60+60 
tablet

(1 tableta = 3,41 Kč)

Premium OcuSWISS®
60 kapslí

•  Komplexní výživa pro zdraví očí.

•  S unikátním vysokým obsahem luteinu 30 mg.

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

(1 kapsle = 3,58 Kč)

VÝŽIVA OČÍ

Běžná cena 2 ks 858 Kč 

S kartou Magistra

429,-
Ušetříte 429 Kč

60+60 
kapslí

D
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y.

Vánoční přebal 
do vydání zásob.

* V porovnání s doplňkem 
stravy Premium ColaFLEX 8 mg.

PREMIUM ColaFLEX 2 
60 kapslí

•  Dvojitá síla* 16 mg krystalického kolagenu I.

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

KLOUBY, VAZY

Běžná cena 2 ks 758 Kč 

S kartou Magistra

379,-
Ušetříte 379 Kč

60+60 
kapslí

D
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(1 kapsle = 3,16 Kč)

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

GeriaSwiss® 
100 tablet

VITALITA

Běžná cena 2 ks 1198 Kč 

S kartou Magistra

599,-
Ušetříte 599 Kč

100+100 
tablet
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(1 tableta = 3,00 Kč)

EXCIDERM® MICELLAR AQUA HA+ 
Micelární voda 250ml

PÉČE O PLEŤ

Běžná cena 2 ks 398 Kč 

S kartou Magistra

199,-
Ušetříte 199 Kč

250+250 
ml

•  Micelární voda pro všechny typy pleti včetně citlivé.

•  HYPOALERGENNÍ. 
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s kartou Magistra
VÁNOČNÍ  
BALENÍ

Babička

Děda

Maminka



S kartou Magistra dárek k Vašim narozeninám i svátku.

multivitamin
Brummies 

PODPORA DĚTSKÉ IMUNITY*  
při všech nástrahách zimního období silou komplexu 11 vitamínů a minerálů.

S PŘÍRODNÍ CHUTÍ pomerančů, jahod a jablek.

ZDARMA  
HRAČKA POP IT
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Do vydání zásob.

-20Kč

169,-
189,-

D3

A

ZVÝŠENÁ DÁVKA VITAMÍNU D3 denní potřeba již ve 2 medvídcích.

180 g
60 želé

+
* Vitamíny C, B6, B12, A, D3 a zinek podporují odolnou imunitu.

3+

Brummies_inzerce_200x126mm_rijen_2021_final.indd   3Brummies_inzerce_200x126mm_rijen_2021_final.indd   3 05.11.2021   16:42:3205.11.2021   16:42:32

Doplňky stravy | Vyrábí: TEREZIA COMPANY | www.terezia.eu

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

1 balení = 50 ks  (1 ks = 3,18 Kč)

169,-
195,-

-36Kč

S kartou Magistra

159,-

Rakytnicek_inzerce_200x126mm.indd   1Rakytnicek_inzerce_200x126mm.indd   1 11.10.2021   9:10:5111.10.2021   9:10:51



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

Zdravotnický 
prostředek.
Pozorně si přečtěte 
návod k použití na 
obalu přípravku.

Stérimar Cu  
Nos náchylný k infekci 
50 ml
•  Isotonická mořská voda 

s příměsí mědi na infekční 
bakteriální rýmu.

•  Vhodná pro všechny 
věkové kategorie,  
těhotné i kojící ženy.

V akci také 
Stérimar Na ucpaný 
nos 50 ml, za 199 Kč.

-40 Kč

189,-
229,-

Reklama na léčivý přípravek. 
Nosní sprej, roztok Olynth® HA  
1 mg/ml obsahuje xylometazolin-
-hydrochlorid a je určen 
k podání do nosu. Před použitím 
si pečlivě přečtěte celou 
příbalovou informaci.

Olynth® HA 1 mg/ml 
nosní sprej, roztok 10 ml
•  Rychle uvolňuje ucpaný nos.
•  Zvlhčuje nosní sliznici.
•  Obsahuje kyselinu 

hyaluronovou.*
•  Neobsahuje konzervační 

látky.
•  Účinek po dobu 10 hodin.
* Ve formě sodné soli

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

-22 Kč

99,-
121,- Apotheke  

Vánoční kouzlo čaj 
20 nálevových sáčků
•  Voňavý bylinný 

kořeněný čaj pro 
chvíle odpočinku, 
navodí příjemnou 
vánoční atmosféru.

V akci také 
Apotheke Zimní čaj 
s kořením, 20 nálevových  
sáčků, za 49 Kč 
a Apotheke Sváteční 
punč čaj, 20 nálevových 
sáčků, za 49 Kč.

-4 Kč

49,-
53,-

Doplněk stravy.
(1 ks = 4,48 Kč)

Sambucus Immuno
Kids želatinové bonbony 
60 kusů
•  Dlouhodobá podpora 

imunity a dýchacích cest.
•  Extrakt z plodů černého 

bezu, který přispívá ke 
zdraví dýchacích cest.

•  Vitamin C, zinek na 
podporu imunity.

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).

-80 Kč

269,-
349,-

Kosmetický přípravek.

Wobecare
Active CBD Krém 
100 ml
•  Pro masáž pokožky 

např. v oblasti 
namáhaných zad, 
kloubů a svalů.

•  Unikátní kombinace 
CBD (aktivní látka 
z konopí) a bylinných 
výtažků (arnika, 
kostival, mentol, kafr).

•  Vysoký obsah CBD 
(500 mg/100 ml).

•  Vyrobeno ve 
Švýcarsku.

-31 Kč

389,-
420,-

Doplněk stravy. (1 ml  = 11,90 Kč)

Vitamin D3 400 I.U. 
kapky 10 ml
•  Čistý vitamin D3 značky 

Quali®-D v olivovém oleji.
•  Pro děti od prvního 

měsíce.
•  Balení s certifikovaným 

dávkovačem, díky němuž 
každá kapka dávkuje 
400 IU vitaminu D3.

•  Vitamin D přispívá 
k normální 
funkci imunitního 
systému.

V akci také 
Vitamin D3 1000 I.U.,  
90 kapslí, za 99 Kč. 
(1 kapsle = 1,10 Kč)

-34Kč

119,-
153,-

Nemáte ještě svou kartu Více výhod?  
Založíme Vám ji v lékárně na počkání.  

Nebo se jednoduše registrujte na www.magistra.cz

Získejte VÍCE

Lékárny
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Více 
výhod

s Magistra kartou 
 Více výhod
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ProBioProBioLACTOBELKY
Probiotické kapky s unikátní kombinací 10 aktivních  
probiotických kmenů včetně Lactobacillus reuteri.

Ideální forma pro kojence a děti od ukončeného  
1. měsíce věku až do 4 let.

KDY JE VHODNÉ UŽÍVAT?
• Při jakémkoliv riziku narušené mikroflóry jako např. koliky.
• Během užívání antibiotik a v době poté.
• Při narušené střevní mikroflóře při a po průjmu.
• Vhodné a bezpečné pro dlouhodobé užívání.

STA
Č

Í J
EN 5 KA

P
E

K

LACTOBACILLUS REUTERI
PŮVODNĚ IZOLOVÁN Z MATEŘSKÉHO MLÉKA

(1 ml = 31,47 Kč)

-100Kč

299,-
399,-

MAG_inz_ProBio_200x62_listopad2021.indd   2MAG_inz_ProBio_200x62_listopad2021.indd   2 08.11.2021   8:43:2808.11.2021   8:43:28

Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití.

Cemio Metric 308 Smart 
bezkontaktní teploměr
•  Lékařský bezkontaktní teploměr měřící  

tělesnou teplotu pomocí infračerveného  
záření.

•  Rychlé a vysoce přesné změření během  
jedné sekundy – stačí pouze přiblížit  
sondu k čelu na vzdálenost 5-8 cm 
a stisknout tlačítko. 

•  Je tak neocenitelným pomocníkem při 
měření teploty zejména u malých dětí. 

•  Kromě tělesné teploty měří i teplotu 
předmětů (např. vody ve vaničce) a okolí 
(vzduchu). 

•  Velký podsvícený LCD displej zajišťuje 
snadnou čitelnost. Paměť na 32 měření. 

•  Součástí balení jsou 2 AA baterie 
a podrobný návod.

-152 Kč

1099,-
1251,-



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

Tato akční nabídka platí ve vybraných lékárnách sítě Magistra:

Najděte si svou lékárnu na www.magistra.cz

Brno, lékárna Masarova, Masarova 240/7, 544 214 134; Brno, lékárna Bellis, Lazaretní 7, 545 219 956; Brno, lékárna ALTHAEA rosea s.r.o., 
Jihomoravské nám. 1, 545 217 389; Brno, lékárna Typos, Štefánikova 836/1, 733 640 135; Brno, lékárna Šumavská tower, Šumavská 34; 
Brno, lékárna Juliánov, Krásného 3866/20, 720 940 182; Brno-Chrlice, OOVL Chrlice, U  Zbrojnice 832/3, 733 733 843; Černošice, 
lékárna U  Bílého medvěda, Riegrova 240,  730 778 085; České Budějovice, lékárna U  Tří lvů, U  Tří lvů 4, 386 321 184; Havířov, 
lékárna Dům zdraví, Karvinská 5/1518, 599 509 611; Havířov - Šumbark, lékárna Šumbark, Kochova 815/1, 599 509 656; 
Jaroslavice, OOVL Jaroslavice - Lékárna U  Svaté Alžběty, Hrádecká 99, 721 468 812; Jevišovice, OOVL Jevišovice, Jevišovice 346, 
601 341 716; Jičín, lékárna Trio, Husova 58, 493 533 199; Karviná 4 - Ráj, lékárna 6 LEMAK s.r.o., Borovského 836, 596 341 609; Kladno, 
lékárna Jalta, Náměstí Jana Masaryka 3113, 312 240 783; Kralupy nad Vltavou, lékárna Lobeček, Dr. E. Beneše 827, 315 741 642; 
Kutná Hora, lékárna U Zlatého hada, Masarykova 596, 327 514 519; 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; 
Příbram, lékárna Pod Svatou Horou, Zahradnická 72; Skalná, Výdejna Skalná, Sportovní 9, 354 422 411; 
Sobotka, lékárna U Strážného anděla, Jičínská 213, 493 571 516; Stráž nad Nežárkou, lékárna Diana - výdejna 
Stráž, náměstí Emy Destinnové 8, 384 389 564; 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

Více 
výhod S kartou Magistra ušetříte.

Lékárny

Více 
výhod

Doporučíme Vám jen to, comamince nebo svým dětem

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.

-50Kč

179,-
229,-

*oproti přípravku Gurmar Mitte

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

D
o

p
lněk stravy.

MAG_inz Gurmar_200x62mm v2.indd   2 05.11.20   16:04

Doplněk stravy. (1 kapsle = 5,73 Kč)

GS Dormian Rapid 
40 kapslí
•  Pro rychlé usínání a klidný 

spánek po celou noc.
•  Účinná kombinace 4 bylinných 

extraktů – kozlíku, meduňky, 
mučenky a chmele.

V akci také 
GS Dormian Rapid, 20 kapslí, 
za 149 Kč . (1 kapsle = 7,45 Kč)

-28 Kč

229,-
257,-

Doplněk stravy. (1 tableta = 0,92 Kč)

BIOSIL PLUS 
60 tablet
•  Komplex vitamínů a minerálů.
•  Obsahuje biotin, který 

podporuje zdraví vlasů 
a zinek, který přispívá 
k udržení normálního stavu 
vlasů a nehtů.

59,-
72,-

-17 Kč

S kartou Magistra

55,-



Více než POLOVINA 
léků BEZ DOPLATKU*
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Mobilní 
aplikace 

Moje 
Magistra 

… do lékárny
jděte

na jistotu

Stáhněte
a rezervujte
si e-recepty

dopředu



Lékárny
Řekněte nám, co vás bolí. 
 Poradíme Vám.

ŘEKNĚTE NÁM, 
 CO VÁS BOLÍ.

V každé lékárně  
speciálně vyškolený  
expert na bolest.

Ortopedic® 500
60 tablet, o 25% vyšší dávka 
účinné látky chondroitin sulfát*
•  Pro řízenou dietní výživu při zánětlivém 

a artrotickém onemocnění kloubů.

•  Obvykle se užívá 2× ročně po dobu 3 měsíců.

•  Obsahuje 500 mg chondroitin sullfátu.

Běžná cena 2 ks 798 Kč.(1 tableta = 3,33 Kč)
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S kartou Magistra

399,-
Ušetříte 399 Kč

60+60 
tablet

Cena za 2 ks

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

Brufen 400 mg 
100 potahovaných tablet
•  Úleva od bolesti hlavy, migrény, 

zubů, šíje, zad, kloubů a při 
chřipkových onemocněních.

•  Snižuje horečku.

V akci také 
Brufen 400 mg,  
30 potahovaných 
tablet, za 59 Kč.

-35 Kč

129,-
164,-

doplněk stravy

Darujte přípravky švýcarské kvality

Klouby,
vazy,

šlachy
Cemio Kamzík®

2× 60 kapslí

Cemio Kamzík®: vitamin C je důležitý pro správnou tvorbu kolagenu v kloubních chrupavkách.

Rychlá úleva 
pro namožená 
záda a svaly
kamzíkova
KONOPNÁ 
bylinná mast
200 ml

Navíc soutěž o zážitky v hodnotě 250 000 Kč

-48 Kč

209,-
257,-

-161 Kč

559,-
720,-

(1 kapsle = 4,66 Kč)



Více 
výhod

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

Účinky a použití léčivých přípravků konzultujte s lékařem či lékárníkem. Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták. Běžné prodejní ceny přípravků vycházejí z obvyklých prodejních cen (mimo letákové akce) lékáren sítě Magistra. 
Běžné ceny se mohou v jednotlivých lékárnách lišit. Za tiskové chyby neručíme. Tato konkrétní akční nabídka z daného letáku platí od 22. 11.–31. 12. 2021 nebo do vyprodání či vydání zásob, pro lékárny uvedené v daném letáku.

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

Condrosulf® 400 mg 
180 tvrdých tobolek
•  Lék účinný v léčbě artrózy 

kolene, kyčle a kloubů prstů ruky.
•  Obvykle se užívá 2× ročně  

po dobu 2–3 měsíců.

Lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje chondroitin sulfát.
Čtěte pečlivě příbalový leták. * Vánoční přebal do vydání zásob.

1099,-
1236,-

-237 Kč

S kartou Magistra

999,-
Vánoční 
přebal*

ACYLPYRIN® 500 mg tablety. Volně prodejný lék k vnitřnímu užití. 
Jedna tableta obsahuje 500 mg kyseliny acetylsalicylové.  
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci a poraďte se  
se svým lékařem nebo lékárníkem.

ACYLPYRIN® 
10 tablet
•  Lék při chřipce a nachlazení.
•  Snižuje horečku a uleví od bolesti hlavy, 

kloubů a svalů provázející chřipková 
onemocnění. -9 Kč

31,-
40,-

V akci také 
ACYLPYRIN® + C, 12 tablet, za 79 Kč a ACYLPYRIN®  
500 mg šumivé tablety, 15 tablet, za 69 Kč.

   Opět  
v pohybu
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CUKRU 
LEPKU A LAKTOZYBEZ 

Ortopedic® 500
Vysoká dávka účinné látky chondroitin sulfát 500 mg

•  Zvýšený obsah chondroitinu sulfátu pro řízenou dietní výživu při degenerativních  
změnách kloubů, osteoartróze, artrotických postiženích kloubů mírného a středně těžkého stupně.

•  Chondroitin sulfát patří mezi hlavní složky mezibuněčné hmoty chrupavky.

•  Přípravek Ortopedic® 500 obsahuje o 25 % více účinné látky chondroitin sulfát než Ortopedic® 400. 

Běžná cena 2 ks 798 Kč.

Cena za 2 ks

S kartou Magistra

399,-
Ušetříte 399 Kč

60+60 
tablet

500 mg500 mg
VYSOKÁ VYSOKÁ 

DÁVKADÁVKA

CHONDROITIN 

SULFÁT

Ortopedic_500_200x127mm_listopad2021.indd   1Ortopedic_500_200x127mm_listopad2021.indd   1 03.11.2021   13:50:2203.11.2021   13:50:22Ibalgin® 400 
100 potahovaných tablet
•  Bolest hlavy,  zubů, 

zad, svalů a kloubů, 
menstruační bolest.

•  Horečka při chřipkových 
onemocněních.

•  Protizánětlivý účinek.
Pro dospělé a dospívající 
od 12 let.
Růžový Ibalgin® je jen jeden.

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

-49 Kč

129,-
178,-

znáte 
z TV

BIOPRON9 Premium 
30 tobolek
•  70 % imunitních buněk  

se nachází ve střevech.
•  Biopron 9 Premium doplňuje 

střevní mikrobiotu probiotiky 
a prebiotiky.

Doplněk stravy. (1 tobolka = 7,97 Kč)

V akci také 
BIOPRON 
Laktobacily 
babyBIFI+,  
30 tobolek,  
za 169 Kč.  
(1 tobolka 
= 5,63 Kč)

249,-
329,-

-90Kč

S kartou Magistra

239,-

Spektrum Imunita 
90 tablet

•  Komplexní 
prémiový 
multivitamin 
s minerály,  
vitaminem C 
a zinkem 
pro přirozenou 
obranyschopnost 
těla.

•  100 % doporučené 
denní dávky 
vitaminů 
v 1 tabletě.

Doplněk stravy.
(1 tableta = 2,99 Kč)

299,-
429,-

-160Kč

S kartou Magistra

269,-

Ibalgin® krém 
100 g
•  Potlačuje bolest svalů a kloubů, 

tlumí zánět a snižuje otok.

Ibalgin® krém je volně prodejný lék k vnějšímu použití. Obsahuje 
ibuprofenum. Pozorně čtěte příbalovou informaci a poraďte se 
s lékařem nebo lékárníkem.

*Vánoční přebal 
pouze při koupi  
2 ks, přípravky v akci 
lze kombinovat. 
Akce platí do vydání 
zásob.

-40 Kč

179,-

Vánoční 
přebal*

V akci také 
Ibalgin® gel, 100 g, za 139 Kč 
a Ibalgin® DUO EFFECT,  
100 g, za 219 Kč.

139 Kč/ks


