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Lékárny

VÁNOČNÍ
BALENÍ
Více na zadní straně.
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Tipy na dárky pro zdraví Vašich blízkých.
DARUJTE
VÁNOČNÍ
DÁREK,
KTERÝ
POTĚŠÍ
A POMŮŽE*

759,-

629,-130

Kč

199,-

Brufen® 400 mg

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

139,-60

Kč

Centrum Silver 100+30 tbl
V akci také
vánoční balení Centrum AZ 100+30 tablet NAVÍC za 599 Kč.
PM-CZ-CNT-22-00008
Doplňky stravy. 1 tableta denně.
*Centrum multivitaminy obsahují vitaminy C a D, selen a zinek, které přispívají k normální
funkci imunitního systému, a vitaminy B1, B2, B6 a B12, niacin a železo, které přispívají
k normálnímu energetickému metabolismu.

TEREZIA Hlíva ústřičná s rakytníkovým olejem

120 kapslí + TEREZIA Zinek 1
UM_brandovane_okno_Magistra_99x76_CZ_FINAL.indd

+ selen s echinaceou 30 kapslí
•K
 ombinace hlívy s deklarovaným obsahem beta-glukanů
a rakytníku, s vitaminem C na podporu imunity.
• Navíc v balení dárek Zinek + selen pro zdravé vlasy a nehty.

449,-

389,-

V akci také
Brufen® 400 mg,
50 potahovaných tablet,
za 85 Kč.
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití s léčivou látkou ibuprofen. Čtěte pečlivě příbalový leták.

Darujte na Vánoce
Voltaren Emulgel

07.11.2022 9:49:17
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Kč

pro úlevu od bolesti.

339,-

249,-90

Kč

Při koupi 2 ks
dárkové balení

* Při nákupu 2 ks Voltaren Emulgel 10 mg/g gel 150 g
získáte NAVÍC vánoční dárkové balení. Akce platí do vydání zásob.
Doplněk stravy.
(1 kapsle = 3,24 Kč)

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Voltaren Emulgel 10 mg/g gel je lék k vnějšímu
použití. Obsahuje diclofenacum diethylaminum.

PM-CZ-VOLT-22-00048

NAVÍC*

V

Více
výhod

Pevné zdraví i o Vánocích.
Co na silnou imunitu a při nachlazení?

NEO-ANGIN® BEZ CUKRU
24 pastilek

•U
 levuje od bolesti a škrábání v krku,
dezinfikuje ústní dutinu, potlačuje zánět
a má protivirový účinek.
•P
 ro dospělé a děti od 6 let.

179,-

159,-20

Kč

V akci také
NEO-ANGIN® TŘEŠEŇ, 24 pastilek
a NEO-ANGIN® ŠALVĚJ, 24 pastilek, za 159 Kč.
NEO-ANGIN® BEZ CUKRU 1,2 mg/0,6 mg/5,72 mg pastilky,
NEO-ANGIN® TŘEŠEŇ A NEO-ANGIN® ŠALVĚJ 1,2 mg/0,6 mg/
5,9 mg pastilky jsou léky k místnímu užití v ústech a krku.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

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.

469,-

419,-

S kartou Magistra

399,-70

184,-

NatureVia® ImunoHelp

169,-

30 kapslí

•K
 omplex vitaminů C a D3,
extraktů z echinacey,
rakytníku, šípku
a organicky vázaného
zinku k podpoře
imunity a přirozené
obranyschopnosti.

-15

Kč

V akci také
NatureVia® ImunoHelp,
60 kapslí, za 259 Kč.
(1 kapsle = 4,32 Kč)

Celaskon LONG EFFECT
60 tobolek

•Z
 mírňuje a zkracuje příznaky
chřipky a nachlazení.
•S
 postupným uvolňováním
vitamínu C až 12 hodin pro jeho
lepší vstřebávání.
•P
 odpořte svoji imunitu
pravidelným užíváním.
•Z
 výšená potřeba
užívání např.
také v těhotenství,
při kojení, sportu,
namáhavé práci,
po úrazech nebo
u kuřáků.

283,-

229,-

S kartou Magistra

209,-74

Kč

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

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 5,63 Kč)

219,-

VITAMIN D3 Oliva
2000 IU Plus

169,-

60 kapslí

-50

•V
 itamin D3 v extra panenském olivovém
oleji v kapsli z rybí želatiny.
•P
 řispívá k normální funkci imunitního systému,
pomáhá zachovat zdravé kosti a zuby.

Kč

LEROS® Dětský čaj JABLKO
20 nálevových sáčků

•O
 vocná čajová směs s příjemnou chutí
zralého jablka pro každodenní
pitný režim
našich
nejmenších.

59,-

55,-

Kč

V akci také
LEROS®
Dětský čaj
ŠVESTKA,
20 nálevových
sáčků,
za 55 Kč a další
čaje LEROS®.
Informujte se
ve své lékárně.

Doplněk
stravy.
(1 kapsle
= 6,65 Kč)

TANTUM VERDE®
roztok 120 ml

•L
 éčí bolest a zánět
v krku i dutině ústní.
•R
 oztok ulevuje
od bolesti po
chirurgických
a stomatologických
zákrocích.
•V
 hodný při aftech,
zánětech dásní,
mandlí i při léčbě
antibiotiky.
V akci také
TANTUM VERDE®
Lemon, Mint, Eucalyptus
a Orange&Honey,
20 pastilek, za 149 Kč.

185,-

149,-36

Kč

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 2,82 Kč)

TANTUM VERDE® Spray
30 ml

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

(1 nálevový sáček = 2,75 Kč)

185,-

149,S kartou Magistra

139,-46

Kč

znáte
z TV
V akci také
TANTUM VERDE® Spray
FORTE, 15 ml, za 149 Kč.

Calcichew® D3
500 mg/200 IU

60 žvýkacích tablet

•K
 prevenci a léčbě
nedostatku
vápníku a vitaminu D.
• 1 tableta obsahuje
optimální
jednorázovou dávku
500 mg vápníku.
• Tabletu můžete
rozkousat
a zapít nebo vycucat.

179,-41

Kč

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě
příbalový leták.

Léky k místnímu užití v ústech a v krku obsahují benzydamin hydrochlorid. Čtěte pozorně příbalovou informaci.

Stáhněte
a rezervujte
si e-recepty
dopředu



Více než POLOVINA
léků BEZ DOPLATKU*

220,-

Mobilní
aplikace
Moje
Magistra
… do lékárny
jděte
na jistotu

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

V akci také
LIPO C ASKOR FORTE, 120 kapslí, za 699 Kč.
(1 kapsle = 5,82 Kč) a další produkty LIPO C ASKOR tekutý.
Informujte se ve své lékárně.

Ještě lepší ceny s kartou Magistra. Nemáte ji?
Rychlá registrace v lékárně nebo online na magistra.cz.
129,-

AVENISA tymiánový
sirup s jitrocelem

109,-

sirup 210 ml

-20

•J
 itrocel přispívá ke správné funkci
dýchacího a imunitního systému.
•T
 ymián příznivě působí na přirozenou
obranyschopnost organismu.
•S
 irup má hustou konzistenci
a vynikající chuť.
•B
 ez přídavku konzervačních látek.

Kč

V akci také
ECHINKA jitrocelový sirup
s echinaceou pro děti, sirup 210 ml,
za 109 Kč, Jitrocelový sirup Stevian
se sladidlem z rostliny stévie od
3 let, sirup 210 ml, za 109 Kč a IBISAN
jitrocelový sirup se šípkem a ibiškem,
sirup 210 ml, za 109 Kč.

20 sáčků

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

275,-

229,-46

Kč

248,-

Stérimar® Cu Nos
náchylný k infekci

199,-

50 ml

-49

•P
 řírodní mořská voda s příměsí
mědi na infekční bakteriální rýmu.
•Č
 istí nos a odstraňuje nečistoty
včetně virů a bakterií.
•V
 hodný pro nos náchylný k infekci
– měď působí protizánětlivě,
snižuje riziko komplikací rýmy
a bakteriální infekce.
•B
 ez omezení věku, i pro těhotné
i kojící ženy, pro dlouhodobé
použití.
•B
 ez konzervačných látek.

Kč

V akci také
Stérimar® Na ucpaný nos,
50 ml, za 209 Kč.
Erdomed® 225 mg granule pro perorální suspenzi obsahuje
erdostein. Lék k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Doplněk stravy. (1 ml = 0,52 Kč)

249,-

ACC® LONG 600 mg
šumivé tablety

199,-

20 tablet

-50

Léčí vlhký kašel.
•M
 á rychlý nástup účinku od 1. dne.
•R
 ozpouští hlen a usnadňuje
vykašlávání.
•M
 á navíc
antioxidační účinek.

Kč

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

299,-

WALMARK Beta Glukan
PREMIUM 200 mg

249,-

60 tablet

-50

•V
 ysoká dávka
beta-glukanu
z kvasinek
Saccharomyces
cerevisiae v čistotě
min. 70 %.
• Obohaceno
o vitamin C
a šípek pro
podporu imunity
a černý bez pro
podporu
dýchacích cest.

Muconasal® plus

nosní sprej, roztok, 10 ml
•R
 ychle, účinně a dlouhodobě uvolní
nos při rýmě a nachlazení.
•O
 svěží vůní máty a eukalyptu.
•P
 ro dospělé a děti od 6 let.

129,-

99,-30

Kč

Muconasal® plus
je volně prodejný lék
k nosnímu použití.
Obsahuje tramazolini
hydrochloridum. Čtěte
pozorně příbalovou
informaci a poraďte
se s lékařem nebo
lékárníkem.

V akci také
ACC® 20 mg/ml, sirup 100 ml, za 129 Kč.

Kč

OLYNTH® HA 1 mg/ml

nosní sprej, roztok, 10 ml
•R
 ychle uvolňuje ucpaný nos.
•Z
 vlhčuje nosní sliznici.
• Neobsahuje
konzervační látky.
•Ú
 činek po dobu 10 hodin.

129,-

99,-30

Kč

Otrivin
Breathe
Clean
- Aloe vera,
nosní sprej,
100 ml

199,-71

Kč

NOVIN KA

• Čistí
• Zvlhčuje
• Zklidňuje nos
• Pro každodenní
použití
ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK
PM-CZ-OTRI-22-00001

Otrivin Breathe Clean - Aloe Vera a Otrivin Breathe Clean nosní spreje jsou zdravotnické
prostředky určené na čištění nosní dutiny a zvlhčení podrážděné nosní sliznice.

COLDISEPT nanoSilver
Orální sprej
20 ml

•P
 odporuje léčbu při:
- zánětu mandlí,
-z
 ánětu sliznic
v ústech a krk,
- po vyjmutí mandlí.
•V
 hodný od 6 let.

MODAFEN®

24 potahovaných tablet
MODAFEN, CHŘIPKA Z TĚLA VEN
•R
 ychlá úleva od příznaků chřipky.
•T
 lumí bolest, snižuje teplotu
a uvolňuje
ucpaný
nos.

233,-

199,-34

Kč

MUCOSOLVAN®
pro dospělé
sirup 100 ml

•U
 lehčuje vykašlávání.
•U
 volňuje zahlenění.
•Z
 mírňuje kašel.
•B
 ez cukru a alkoholu.
•J
 ahodová příchuť.

159,-

139,S kartou Magistra

129,-30

Kč

V akci také
MUCOSOLVAN® JUNIOR,
sirup 100ml, za 109 Kč,
MUCOSOLVAN® LONG
EFFECT, 20 tobolek,
za 155 Kč
a MUCOSOLVAN®,
Roztok, 60 ml, za 89 Kč.

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.

270,-

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

Volně prodejný lék k vnitřnímu užití. Přípravek není určen pro
děti do 12 let a lze jej užívat pouze krátkodobě. Čtěte pozorně
příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem

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

Doplněk stravy.
(1 tableta = 4,15 Kč)

V akci také Otrivin Breathe Clean,
nosní sprej, 100 ml, za 185 Kč.

ERDOMED® 225 mg

Lékárny

MUCOSOLVAN® pro dospělé je volně prodejný lék k vnitřnímu
užití. Obsahuje ambroxoli hydrochloridum. Čtěte pozorně
příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

308,-

209,-99

V akci také
COLDISEPT nanoSilver,
nosní sprej, 20 ml,
za 209 Kč a COLDISEPT
nanoSilver, ušní kapky,
15 ml, za 209 Kč.
Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití.

Kč

Stoptussin

kapky, roztok, 50 ml
•S
 právná volba proti
kašli díky 2 účinným
látkám.
•T
 lumí suchý
dráždivý kašel
a usnadňuje
vykašlávání.

V akci také
Stoptussin, sirup,
100 ml, za 109 Kč.
Před použitím si pozorně
přečtěte příbalovou
informaci. Stoptussin,
perorální kapky, roztok;
Stoptussin, sirup jsou léčivé
přípravky k vnitřnímu užití.

180,-

139,-41

Kč

Řekněte nám, co Vás bolí. Poradíme Vám.
Ibalgin® Rapidcaps 400 mg
30 měkkých tobolek

139,-

10 tablet

•L
 ék při chřipce a nachlazení.
• Snižuje horečku a uleví od bolesti hlavy, kloubů
a svalů provázející chřipková onemocnění.

S kartou Magistra

129,-

Kč

•K
 léčbě příznaků chřipky a nachlazení, jako
je rýma, ucpaný nos a dutiny, bolest v krku,
bolest hlavy a celého těla, horečka.
•P
 ro dospělé a dospívající od 12 let.

199,-50

Kč

V akci také
ACYLPYRIN®, 15 šumivých tablet, za 79 Kč
a ACYLPYRIN® s vitaminem C, 12 šumivých tablet, za 79 Kč.

30 měkkých tobolek

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

ACYLPYRIN® 500 mg tablety/ šumivé tablety. Jedna tableta
obsahuje 500 mg kyseliny acetylsalicylové. ACYLPYRIN®
s vitaminem C 320 mg/200 mg šumivé tablety. Volně prodejné léky
k vnitřnímu užití. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

164,-

119,-

149,-

100 potahovaných tablet
Ibalgin® 400 mg účinné analgetikum:
• Pomáhá při bolesti hlavy, zubů, zad,
svalů a kloubů, menstruační bolesti.
•S
 nižuje horečku při horečnatých
stavech a zánětlivých
onemocněních horních
cest dýchacích
•P
 rotizánětlivý účinek.
Pro dospělé a dospívající
od 12 let. Růžový Ibalgin®
je jen jeden.

-45

Kč

299,-

229,S kartou Magistra

S kartou Magistra

139,-

Kč

V akci také
Olfen, gel 100g, za 169 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.

• ibuprofen či paracetamol
v tabletách při akutní bolesti.

HOŘČÍKU

100 potahovaných tablet
•O
 dstraňuje příznaky chřipky
a nachlazení: horečka, ucpaný nos,
bolest hlavy, bolest v krku.
•D
 íky kofeinu působí také proti únavě
a ospalosti.

SPEED
HO

Rychlý nástup účinku.

E
C

V

mg

DN

É DÁ

V

Hořčík přispívá ke správnému fungování svalstva, k energetické rovnováze těla a ke snížení míry únavy a vyčerpání. (1 sáček = 4,63 Kč)

-28

Kč

186,-

139,-47

V akci také
PARALEN GRIP®
chřipka a kašel
500 mg,
24 potahovaný
tablet, za 139 Kč.
Lék k vnitřnímu užití. Čtěte pozorně příbalovou informaci
a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

139,-40

Kč

ŘČÍKU

400
JE

179,-

znáte
z TV

179,-

Praktická a rychlá forma rozpustného prášku
s pomerančovou příchutí bez zapíjení.

207,-

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

BEZ ZAPÍJENÍ!

Denní dávka

Ideální při nadměrné fyzické zátěži
nebo psychickém vypětí, při sportu.

•O
 dstraňuje příznaky chřipky a nachlazení.
•D
 íky paracetamolu
snižuje horečku,
odstraňuje bolest
hlavy a bolest v krku.
•S
 přídavkem léčivé látky
na uvolnění ucpaného
nosu a s vitaminem C.

PARALEN GRIP®
chřipka a bolest 500 mg

• lokální gely či náplasti
s obsahem diklofenaku nebo
ibuprofenu při místní bolesti –
namazané místo nevystavujte
přímému slunečnímu záření;

MAGNESIUM 400

10 sáčků

TRÁPÍ VÁS BOLESTI
POHYBOVÉHO APARÁTU?
•p
 řípravky pro výživu
kloubů, šlach i vazů
a hořčík jako prevenci;

-80

Kč

COLDREX® Horký nápoj
citron s medem

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

Kombinujte:

219,-

-61

Lék k vnitřnímu užití. Čtěte pozorně příbalovou informaci.

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

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofen.
Pozorně čtěte příbalovou informaci.

Olfen Neo Forte
20 mg/g gel

200,-

Ibalgin® 400 mg

V akci také
NUROFEN® Rapid 400 mg, 20 měkkých tobolek, za 105 Kč.

znáte
z TV

-9

24 potahovaných tablet

249,-

Kč

NUROFEN® Rapid 400 mg

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

35,-

NUROFEN® Stopgrip

-30

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.

100 g

44,-

ACYLPYRIN®

Doplněk stravy

•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,-

Kč

V bříšku jako v pokojíčku i o vánočních svátcích.
BioLac Baby drops
kapky 6 ml

• Mikroenkapsulované probiotické
kapky pro děti od narození.
•N
 emusí být v lednici.
•S
 chváleny ČPS,
v GMP kvalitě.

289,-

Essentiale® 300 mg

229,-

100 tvrdých tobolek

•E
 ssentiale® podporuje přirozenou
regeneraci jater.
•U
 rčen pacientům s poškozením jaterních
funkcí v důsledku toxicko-metabolického
poškození jater a při
zánětu jater.
•P
 ro zlepšení
subjektivních obtíží,
jako je ztráta chuti
k jídlu nebo pocit tlaku
v pravém nadbřišku.
•P
 ro dospělé
a dospívající
od 12 let
(o hmotnosti cca. 43 kg).

-60

Kč

V akci také
Probicus® Premium,
30 kapslí, za 199 Kč.

441,-

359,-82

Kč

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

Doplněk stravy.
(1 ml = 38,17 Kč)

Apo-Ome 20 mg

Jak užívat horké nápoje
s paracetamolem?

14 tvrdých tobolek
•P
 ři častém pálení žáhy
a žaludečních obtížích.
•U
 leví až na 24 hod.
•P
 ouze 1 tobolka denně.

Pro maximální účinnost:

Lékárny

Biopron 9 Immunity
30 tobolek

•P
 ro každodenní doplnění střevní mikrobioty
probiotiky a prebiotiky a díky obsahu
vitaminu D3 pro podporu imunitního
systému.

319,-

259,-60

Kč

Doplněk stravy.
(1 tobolka = 8,63 Kč)

158,-

119,-39

Kč

448,-

Iberogast®

kapky, 50 ml
• Pocit plnosti? Bolest břicha nebo nadýmání?
•V
 yzkoušejte bylinný lék Iberogast.
Expert na Vaše zažívací potíže!

369,-79

Kč

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

• Vhodné je vypít
celý nápoj
najednou.

Čtěte pečlivě příbalovou
informaci. Iberogast
je léčivý přípravek
k vnitřnímu užití, složený
z tekutých extraktů
různých částí bylin.

Obsahuje omeprazolum.
Pečlivě čtěte příbalovou
informaci. Správné použití
konzultujte se svým
lékařem či lékárníkem.

2578,-

Veroval Duo Control M

1890,-

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.

-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.

V akci také
Veroval Duo Control L
za 1890 Kč.
Zdravotnické prostředky. Čtěte pozorně návod k použití.

Pro správnou funkci trávicích enzymů

StopACID

®

Pastilky s chutnou pomerančovou příchutí
jsou dobře rozpustné a díky tomu
dochází k rychlému nástupu účinku.
Extrakt z borůvek podporuje
zdravý stav sliznice žaludku
Ca
a tenkého střeva.
Mg
Vhodné i pro těhotné
a kojící ženy.

109,-

89,-20

Kč

Doplněk stravy. 1 pastilka = 2,22 Kč)

CH-20220726-53

V akci také
Iberogast®, kapky
20 ml, za 189 Kč
a Iberogast®, kapky
100 ml, za 525 Kč.

• Vypijte nápoj hned,
jakmile získá
příjemnou teplotu.

1341,-

999,-342

Kč

189,-

Junior-angin pastilky

169,-

24 ks

•P
 astilky s jahodovou příchutí
pro děti od 4 let.
•D
 íky islandskému lišejníku ulevují
od bolesti v krku.
• Zklidňují podrážděné sliznice.

-20

Kč

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

Odsávačka nosních hlenů
– sada
•O
 dsávačka nosních hlenů
s připojením k vysavači.
• Vyrobena
z bezpečného
a jakostního
plastu.
•V
 hodná i pro
novorozence
a kojence.

125 g

•O
 chranný krém pro podporu léčby
a prevence: plenkové dermatitidy, odřenin
a podrážděné pokožky, dermatitidy při
inkontinenci u dospělých,
pro ochranu
pokožky v okolí
poranění.

166,-

149,-17

Kč

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

V akci také
Junior-angin sirup pro děti, 100 ml, za 199 Kč
a Junior-angin lízátka, 8 ks, za 159 Kč.

nosko®

Sudocrem Multi-Expert

349,-

259,-90

Kč

155,-

Cebion® kapky

135,-

30 ml

• Vitamin C ve formě kapek, s dávkováním
pro různé věkové skupiny.
•B
 ez cukru, konzervantů,
nadbytečných
pomocných látek.

-20

Kč

Doplněk stravy.
(1 ml = 4,50 Kč)

195,-

Vibovit Imunity

50 ks želé multivitaminů
• Želé multivitaminy pro děti s příchutí
černého bezu, obsahující komplex 11 vitamínů
a minerálů pro podporu zdravé imunity
dětí nejen v sychravém počasí. S vysokým
obsahem vitaminů D a C, s přírodními
barvivy a aroma.

159,-36

Kč

Získejte VÍCE

s Magistra kartou

Více výhod
Lékárny

V akci také
Vibovit Dino, 50 ks žele multivitaminů, za 159 Kč
a Vibovit Farma, 50 ks želé multivitaminů, za 159 Kč.
Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití.

Doplněk stravy. Neslouží jako náhrada pestré a vyvážené stravy.

Doporučíme Vám
jen to, co
mamince nebo
svým dětem

Více

výhod

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

Brummies
multivitamin

A

D3

PODPORA DĚTSKÉ IMUNITY*

při všech nástrahách podzimního období silou komplexu 11 vitamínů a minerálů

ZVÝŠENÁ DÁVKA VITAMÍNU D3 - denní potřeba již ve 2 medvídcích
S PŘÍRODNÍ CHUTÍ pomerančů, jahod a jablek

3+
180 g
60 želé

+

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

AKCE

S kartou Magistra

126 Kč/ks
cena při koupi 3 ks

Běžná cena 189 Kč/ks.

Doplněk stravy. 1 g = 0,70 Kč

výhod

Nakupujte z pohodlí domova, vyzvedněte

zdarma v naší lékárně. E-shop Magistra.cz

(1 ks želé = 3,18 Kč)

Více

Doporučíme Vám jen to,
co mamince nebo svým dětem.
288,-

Utipro® plus
15 kapslí

•U
 tipro plus působí na opakující se záněty
močových cest.
•P
 ůsobí jak ve střevě, tak v močovém měchýři.
•M
 ůže být užíváno
s antibiotiky.
•B
 ez věkového
omezení.

79,-209

Kč

Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití.

Vigantolvit® D3 2000 I.U.
60 tobolek

Vitamin D3:
•p
 ro správné fungování imunitního systému,
•p
 řispívá k udržení správné funkce svalů
a kostí,
•p
 odporuje vstřebávání vápníku v těle.
•V
 hodný pro těhotné i kojící ženy.
•B
 ez lepku a bez laktózy.

208,-

169,-39

Kč

Doplněk stravy.
(1 tobolka = 2,82 Kč)

210 g

•P
 lnohodnotná nízkokalorická náhrada
stravy NutriSlim 7 days je vhodná při
kontrole hmotnosti.
• 1 000 mg Acethyl L-karnitinu
v jedné dávce.

V akci
také více
přípravnků
NutriSlim,
informujte
se ve své
lékárně.

139,-

150 ml

-41

Kč

•O
 šetření velmi suché,
citlivé, zhrublé
a strupovité pokožky
nebo jako doplňková péče
pro pokožku postiženou
lupénkou nebo atopickou
dermatitidou.

478,-

358,-120

Kč

602,-

Revitalon Forte
výhodné balení
90+30 kapslí

•O
 bsahuje unikátní kombinaci
vyváženého množství rostlinných
extraktů, vitaminů, minerálních
látek a důležitých
aminokyselin.
•O
 bsahuje například
selen, zinek a biotin,
které příspívají
k udržení přirozeného
stavu zdravých vlasů.
• 1 kapsle denně.

175,-

ASCORUTIN®

100 potahovaných tablet
•A
 scorutin® léčí zvýšenou lomivost
a propustnost krevních vlásečnic při
nedostatku vitaminu C v organismu, např.
při krvácení z nosu, paradentóze, hojení ran.
•V
 hodný od 3 let.

449,S kartou Magistra

429,-173

Kč

MELATONIN 3 mg new extra
60 tablet

• Melatonin, nebo také
hormon tmy a spánku,
přispívá ke zkrácení doby
nutné k usnutí, před
spaním.
• Dávkování: 1/2 tablety
1 × denně,
na noc před spaním,
dostatečně zapít
tekutinou.

V akci také
Revitalon Kofeinový
šampon, 250 ml,
za 129 Kč.

V akci také
Melatonin 5 mg
new extra, 60 tablet,
za 199 Kč.
(1 tableta = 3,32 Kč)

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 3,58 Kč)

Doplněk stravy.
(1 tableta = 2,65 Kč)

AKUTOL Sprej
na popáleniny
sprej, 50 ml

•O
 šetřuje povrchové
popáleniny I. i. II. stupně
a pokožky po nadměrném
opalování
•O
 chranný plastický film
urychluje proces hojení,
ochlazuje a zklidňuje.

140,-

109,-31

Kč

Kozí kolostrum
200 mg IgG 54%
60 kapslí

Zdravotnický prostředek třídy II. a.

• Vhodné před i v období zvýšených nároků na organismus.

169,-

S kartou Magistra

159,-61

Kč

990,-

789,Kč

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 12,31 Kč)

299,-

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

220,-

-251

2 kusů

• Tekutá forma určená speciálně pro děti od 3 let.

Kč

739,-

Přichází statečný rytíř
bránit dětskou imunitu!
Více informací
naleznete zde:

-36

S kartou Magistra

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

Cena při nákupu

Výrobek neslouží jako náhrada pestré stravy. Ukládejte mimo
dosah dětí. Přípravek není určen pro děti, těhotné a kojící ženy.

139,-

Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

Zdravotnický prostředek třídy II. a.

V akci také
Vigantolvit®
Osteo, 30 tablet,
za 179 Kč.
(1 tableta
= 5,97 Kč)

NutriSlim banán čokoláda

180,-

Trioderm Care
Pěna na velmi
suchou pokožku

Lékárny

199,-100

Kč

Doplněk stravy. (1 ml = 0,80 Kč)

Dě
da

C o darovat pod
ička
Bab

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.

399,-

329,-

S kartou Magistra

319,-80

Kč

856,-

Pharmaton® GERIAVIT
Vitality 50+
100 potahovaných tablet
•V
 yvážená kombinace
vitamínů, minerálů
a ženšenového výtažku
G115®.
•V
 ýtažek Panax ginseng
G115® přispívá k tělesné
a duševní pohodě,
k odolnosti organismu
vůči stresu a pomáhá
podporovat vitalitu
organismu.

699,-

S kartou Magistra

629,-

-227

Kč

V akci také
Pharmaton® GERIAVIT
Vitality 50+,
30 potahovaných tablet,
za 259 Kč.

KLOUBY

Doplněk stravy. (1 kapsle = 2,66 Kč)

1499,-

ALAVIS MAXIMA TRIPLE
BLEND Trau-MAX,
limitovaná edice
ou Magistra

1390,-

• Přípravek určený pro péči
o Vaše klouby.
•N
 echutná, ale funguje!
•V
 elmi vhodné pro
dlouhodobé užívaní.
•V
 limitované edici
s masažním emulgelem
Alavis Maxima
Trau-MAX*.

S kart

1299,-

Doplněk stravy.
(1 g = 1,86 Kč)

Dárkové balení
Möller’s Omega 3 D+
2 × 250 ml

•R
 ybí olej z norské
přírody s tradicí od
roku 1854.
•B
 ohatý zdroj
omega-3 mastných
kyselin EPA a DHA.
•Z
 droj vitamínu
A, D a E.
•S
 kvělá citronová
příchuť.

-200

Kč

KLOUBY
599,-

529,S kartou Magistra

499,-

-100

Kč

429,-

Magnesium B-komplex

349,-

120 + 60 tablet

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

-80

Kč

1090,-

180 tvrdých tobolek
•L
 ék účinný v léčbě artrózy
kolene, kyčle a kloubů prstů
ruky.
•O
 bvykle se užívá 2× ročně
po dobu 2–3 měsíců.
• NAVÍC dárkový
vánoční přebal.*

S kartou Magistra

989,-

-247

Kč

* Do vyprodání zásob.

Léčivý přípravek k vnitřnímu užití
s účinnou látkou chondroitin sulfát.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

KLOUBY
125,-

COREGA fixační krém
Original
extra silný

99,-

40 g

-26

Kč

•S
 ilná fixace
po dobu 12 hodin.
•P
 omáhá bránit pronikání
jídla pod náhradu.
V akci více
druhů,
informujte
se ve své
lékárně.

Doplněk stravy.
(1 tableta = 1,94 Kč)

IMUNITA

Apotheke Zimní/Sváteční
/Vánoční čaj
3 × 20 nálevových sáčků

•V
 oňavý bylinný kořeněný čaj pro chvíle
odpočinku, navodí příjemnou vánoční
atmosféru.
• S amolepky
v balení
jako dárek.

158,-

135,-23

Kč

Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném
používání zdravotnických prostředků.
Corega fixační krémy na fixaci zubních
náhrad jsou zdravotnické prostředky.

PÉČE O ZUBY

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

2 kusů

V akci také
více přípravků
Möller’s, informujte
se ve své lékárně.
Doplněk stravy.
(1 ml = 0,99 Kč)

VITALITA

*Kosmetický přípravek.

700 gramů

Doplněk stravy.
(1 tableta = 6,29 Kč)

1236,-

Condrosulf® 400 mg

IMUNITA

V akci také více druhů Apotheke,
informujte se ve vaší lékárně.
(1 nálevový sáček = 2,25 Kč)

RELAX

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

Doplněk stravy.
(1 tableta = 1,64 Kč)

VLASY

stromeček?
Ma

GS Condro® DIAMANT
100+50 tablet + dárek

•M
 imořádná úleva pro vaše klouby.
•G
 lukosamin sulfát, aescin a vitamín C, který
podporuje tvorbu kolagenní sítě kloubních
chrupavek.
• Dárkové
balení.

min
ka

789,-

599,-

-190

Kč

Cemio Kamzík

120 kapslí + dárek

•K
 louby, vazy a šlachy v dárkovém balení.
•N
 ový, 2× silnější složení s jedinečnými
přírodními kolageny NATIV.COL™.
•V
 itamin C pro správnou tvorbu kolagenu
v kloubních chrupavkách.

720,-

599,-121

Kč

753,-

Cemio RED3

599,-

90 + 15 kapslí + dárek
•2
 × silnější složení pro péči o prostatu*,
potenci a vitalitu.
•S
 livoň africká k podpoře zdraví
prostaty, maca
k podpoře sexuálního
zdraví a sibiřský
ženšen k podpoře
vitality.

-154

Kč

*nové, silnější složení
s obsahem
2× více slivoně africké.

Doplněk stravy.
(1 tableta = 3,99 Kč)

GS Extra Strong
Multivitamin

60+60 tablet + dárek
•E
 xtra silný, extra účinný multivitamin
obohacený o unikátní STRONG
KOMPLEX - extra dávka
vitaminu C, lutein,
activin a echinacea.
•D
 árkové balení.

KLOUBY

Doplněk stravy. (1 kapsle = 4,99 Kč)

KLOUBY

515,-

GS Vápník Hořčík Zinek
Premium

439,-

100+50 kapslí + dárek
•D
 árkové balení 3000 mg vysoce
čištěného rybího oleje v denní
dávce, obohaceno o vitamin D3
pro podporu imunity.
•D
 HA a EPA v denní
dávce 250 mg
přispívají ke správné
činnosti srdce.
•D
 HA navíc v dávce
250 mg podporuje
správnou činnost
mozku a zdravý zrak.
•D
 árkové balení.

-76

Kč

100+30 tablet + dárek
•D
 árkové balení
zesíleného složení
minerálů, navíc
s vitaminem D3 pro
podporu imunity.
•V
 ápník pro zdravé
zuby, mangan pro
silné kosti.
•D
 árkové balení.

Doplněk stravy.
(1 tableta = 1,69 Kč)

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 1,99 Kč)

IMUNITA
258,-

219,-39

Kč

IMUNITA

PROSTATA

GS Omega 3 Citrus + D3

V akci také
GS Extra Strong
Multivitamin 50+,
90+30 tablet,
za 489 Kč.
(1 tableta = 4,01 Kč)
Doplněk stravy.
(1 tableta = 3,66 Kč)

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 5,21 Kč)

GS Koenzym Q10 60mg
45+45 kapslí + dárek

•S
 ilná dávka 60 mg koenzymu Q10
s vysokou vstřebatelností.
•V
 itamin B1 pro podporu
činnosti srdce
a získávání energie.
•D
 árkové balení.

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 3,88 Kč)

417,-

349,-68

Kč

SRDCE

GS Vitamin C1000 + šípky
100+20 tablet + dárek
•D
 árkové balení s přírodní
silou šípků na podporu
imunity v TIME-RELEASE
tabletě s postupným
uvolňováním.
•D
 árkové balení.

Doplněk stravy.
(1 tableta = 2,24 Kč)

357,-

299,-58

Kč

IMUNITA
315,-

269,-46

Kč

IMUNITA

Více
výhod

Více akčních nabídek na e-shopu magistra.cz

225,Měsíčkový
kojenecký krém
,na zadeček
S kartou Magistra

139

75 ml

• Pečující
ochrana
jemné dětské
pokožky
v oblasti
plenek.
• Krém
s měsíčkem
lékařským
pokožku
chrání,
vyživuje
a podporuje
její přirozené
funkce.

129,-96

Kč

Dětský
zubní gel
50 ml

• Přírodní
péče pro
citlivé
mléčné
zoubky
malých
dětí.

Epsomská sůl NATURAL
•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.

Cena při nákupu

2 kusů

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

99,-61

Kč

Měsíčková
kojenecká
koupel
200 ml

•Š
 etrně myje
a vyživuje
jemnou
dětskou
pokožku.
• Láskyplná
koupel plná
měsíčkové
sluneční
záře umyje
a vyživí
jemnou
dětskou
pokožku.

344,-

225,-119

Kč

Měsíčková péče

Kosmetické přípravky.

1000 g

160,-

318,-

210,-108

Kč

SLEVA

−300 Kč
při nákupu
přípravků Avène
nad 890 Kč

Eau Thermale Avène
zdravá pleť, zdravé sebevědomí.
Platí od 21. 11. do 24. 12. 2022. Nelze kombinovat s jinými akcemi.

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

Tipy na dermokosmetické dárky pro krásu.

Lékárny
135,-

451,-

319,-

SENSIBIO
DS+ krém
40 ml

109,-

ATODERM
INTENSIVE EYE
oční péče

451,-

100 ml

Kč

Kč

299,-

SENSIBIO H2O
micelární ubrousky

-132

-26

SÉBIUM
HYDRA krém
40 ml

-152

Kč

25 ks

240,-

420,-

199,-

299,SENSIBIO H2O
micelární voda

-41

Kč

100 ml

-121

Kč

BIODERMA je značka vybudovaná na principu ekobiologie, se kterým NAOS přistupuje k zachování
ekosystému pokožky a posílení jejích zdravých přirozených mechanismů. Dlouhodobě.

CLEANANCE
WOMEN
Korekční sérum

Výběr
DERMOKOSMETIKY
za SUPER CENY
v Magistra lékárnách.

30 ml

CLEANANCE
čisticí gel
400 ml

610,-

429,-

581,-

409,-172

Kč

-181

Kč

Každodenní
péče o obličej
a tělo.

Kompletní nabídka nejen kosmetiky
na
Lékárny

Péče o křehkou pokožku.
628,-

429,S kartou Magistra

456,-

EXOMEGA
CONTROL
Emolienční
balzám

339,-117

Kč

400 ml

415,-

456,-

EXOMEGA
CONTROL
Emolienční
mléko

339,-117

Kč

400 ml

EXOMEGA
CONTROL
Zvláč. mycí
gel 2v1
200 ml

-213

628,-

429,EXOMEGA CONTROL
Emolienční krém
400 ml

-199

Kč

EXOMEGA
CONTROL
Emolienční
mléko
200 ml

628,-

419,-209

Kč

EXOMEGA
CONTROL
Emolienční
balzám
200 ml

358,-

259,-99

Kč

Kosmetické přípravky.

Kč

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,-

ONDROITIN
CH
VYSOKÁ

(1 tableta = 3,33 Kč)

500 mg

Ušetříte 399 Kč

DÁVKA

S U L F ÁT

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 230 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 21. 11.–31. 12. 2022 nebo do vyprodání či vydání zásob, pro lékárny uvedené v daném letáku.

