Lékárny

Říjen v růžové
Podpořte s námi prevenci
a boj proti rakovině prsu zakoupením

49,-

růžového nealkoholického piva Mamma BEER.

Exkluzivně v Magistra lékárnách
a lékárnách Pharmacentrum.

ilustrativní foto

Růžový říjen je celosvětový měsíc boje proti rakovině prsu. Připojte se i Vy spolu s Magistra lékárnami a organizací Mamma HELP. Zakoupením piva Mamma
BEER přispějete organizaci Mamma HELP, která dává ženám sílu do boje proti rakovině prsu. Mamma BEER vzniklo v Žateckém pivovaru jako limitovaná edice
pro Mamma HELP. Posláním piva Mamma BEER je zpříjemnit a usnadnit pacientkám náročnou léčbu.

Ibalgin® Rapidcaps 400 mg
měkké tobolky 20 tobolek

Coldrex®
Olfen
gelMAXGrip
100
g ovoce 10 sáčků
Lesní

99,-

89,-

-26

•H
 orký nápoj
s kombinací
3 účinných látek,
který uleví
od příznaků
chřipky a silného
nachlazení.
• Snižuje horečku,
tlumí bolesti hlavy,
bolesti
v krku, uvolňuje
ucpaný nos.

2×10 ml

Účinná pomoc
pro podrážděné
oči, díky vysoké
koncentraci
hyaluronátu,
který se v očích
přirozeně
vyskytuje.

S KARTOU
Více výhod

149,-16%

V akci také
Coldrex® MAXGrip Citron, 10 sáčků, za 178 Kč 159 Kč
a Coldrex® Tablety, 24 tablet, za 142 Kč 129 Kč.

BOLEST

Hyal-Drop® multi

159,-

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

73,-

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

•Ú
 činné analgetikum s protizánětlivým účinkem.
• Snadno rozpustné růžové měkké tobolky
s tekutou účinnou látkou.
• Při bolesti hlavy
a migréně,
bolesti zubů,
zad, svalů
S KARTOU
a menstruační
Více výhod
bolesti.
• Pro dospělé
a dospívající
od 12 let
(od 40 kg
%
tělesné
hmotnosti).

178,-

CHŘIPKA A NACHLAZENÍ

Premium Vitamin C
250 mg 100 tablet

398,-

199,-

Doplněk stravy.

-50%
Zdravotnický prostředek.

PÉČE O ZRAK

Vitamin C:
• posiluje imunitu
organismu,
• přispívá ke snížení
míry únavy
a vyčerpání,
•p
 odílí se
(1 tableta = 0,55 Kč)
na antioxidační
ochraně buněk.

AKČNÍ NABÍDKA 24. 9. – 28. 10. 2018 nebo do vyprodání zásob.

S KARTOU
Více výhod

109,Cena za 2 ks

Běžná cena 2 ks 218

Kč

S

Více

Doporučím Vám jen to, co mamince nebo svým dětem.

výhod

Olynth® 0,1 %,

Stoptussin® kapky

87,-

74,-

nosní sprej, roztok 10 ml

V akci více druhů.

S KARTOU
Více výhod

109,-27%

RÝMA A UCPANÝ NOS

Voltaren Emulgel

239,-

S KARTOU
Více výhod

Barny´s® Sioux MSM

Biopron® 9 Premium

Tradiční severoamerická receptura
pro klouby a celý pohybový aparát.
• Vhodný pro všechny generace,
velmi účinný
i u seniorů
ve vysokém
věku.
• Obsahuje
MSM Lignisul
a vitamin C,
který je důležitý
pro správnou
tvorbu kolagenu
v kloubních
chrupavkách.

259,-

S KARTOU
Více výhod

-17%

Iberogast®

89,-18

%

S KARTOU
Více výhod

149,-

L.CZ.MKT.CC.07.2018.1441

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

-25%

(1 kostička = 4,98 Kč)

•N
 ičí 99,9% bakterií
způsobujících
zápach z úst.
• M ají dezinfekční
účinek.
• Pomáhá odtraňovat
skvrny a zubní plak.
• Čistí bez poškábání
zubní protézy.

V akci více druhů.

PÉČE O ZUBNÍ NÁHRADU

279,-

219,-22%

(1 kapsle = 3,65 Kč)

87,-

+ kartáček NAVÍC

-18

%

139,-

•O
 bsahuje unikátní extrakt a silice
ze sedmi léčivých bylin.
• K ošetření při krvácení,
zánětu dásní, parodontóze
a dalších zánětlivých
onemocněních.
• Vhodné také
při výskytu aftů,
otlaků, oparů
i po chirurgických
zásazích v ústní
dutině.
V akci také
Herbadent bylinná ústní voda, 400 ml,
(kosmetický přípravek) + kartáček, za 119 Kč.

+

PÉČE O ÚSTNÍ DUTINU

Lék k aplikaci do úst.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

•P
 evná fixace zubní
náhrady po celý den.
•P
 omáhá předcházet
ulpívání zbytků jídla.
• N eobsahuje zinek.

•O
 stropestřec pomáhá k detoxikaci
a regeneraci jater.
• V kombinaci s reishi a černým bezem
na podporu imunity.
• B ez příměsí
a konzervačních
látek.

Herbadent masážní
roztok 25 ml

106,-

Zdravotnický prostředek.

Corega Antibakteriální
tablety 30 tablet

-33%

JÁTRA

ZAŽÍVÁNÍ

Corega® Original
extra silný 40 g

299,-

TEREZIA Ostropestřec
+ reishi 60 kapslí

159,-

Unikátní síla
9 bylin proti
zažívacím
potížím.
• U levuje od 1
i více zažívacích
potíží najednou.
• Pomáhá
při nevolnosti,
při nadýmání,
pocitu plnosti,
bolestech
a křečích.

S KARTOU
Více výhod

KOLAGEN

199,-

20 ml

PROBIOTIKA

109,-

-21%

• Čistý krystalický kolagen
ve formě měkkých, snadno
polykatelných
kostiček.
• B alení
na 2 měsíce
užívání – stačí
pouze 1 kostička
denně.
• B ez barviv
a přídavných
látek.

Doplněk stravy.

249,-

Doplněk stravy.

(1 tobolka = 8,30 Kč)

V akci také
Biopron® Probiotické kapky, 7 ml,
za 314 Kč 279 Kč (1 ml = 39,86 Kč)
a Biopron® Laktobacily Baby BiFi+, 30 tobolek,
za 199 Kč 149 Kč. (1 tobolka = 4,97 Kč)

569,-

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

•K
 ombinace 9 probiotických kmenů
v maximální koncentraci 20 miliard
v denní dávce.
•V
 hodný při
a po užívání
antibiotik.
•P
 ro dospělé
a děti
od 3 let.

S KARTOU
Více výhod

(1 g = 0,95 Kč)

445,-

60 kostiček

KLOUBY

299,-

30 tobolek

V akci také Paralen® Grip chřipka a kašel, 24 tablet,
za 149 Kč 119 Kč.

Colafit

719,-

600 g

BOLEST ZAD, SVALŮ A KLOUBŮ

-20%

Doplněk stravy.

-18%

119,-

CHŘIPKA A NACHLAZENÍ

Doplněk stravy.

229,-

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

Voltaren Emulgel s aplikátorem
ke snadnému nanášení gelu působí
přímo v místě bolesti trojím účinkem:
•u
 leví od bolesti,
• tlumí zánět,
•z
 menšuje otok.

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

KAŠEL

279,-

120 g

119,-

149,-

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Reklama na léčivý přípravek.
Lék k aplikaci do nosu. Obsahuje
xylometazolin hydrochlorid.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

-15%

• D íky
kombinaci
2 účinných
látek
zastaví
dráždivý
kašel
a zároveň
napomáhá
odkašlávání.
• K užití u dětí
od 6 měsíců.

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

RYCHLÁ ÚLEVA
OD RÝMY
• Uvolnění
ucpaného nosu.
• Uvolnění
vedlejších
nosních dutin.
• N ástup účinku
již od 5 minut.

Paralen® Grip chřipka
a bolest 24 tablet

149,-

50 ml

Získejte ještě lepší ceny s kartou Více výhod.

Více

Lékárny

výhod

Doporučíme
Vám jen to,
co
mamince neb
o svým dětem

Více

výhod

ACYLPYRIN®

35,-

29,-

10 tablet

-26%

79,-

•R
 ychlá úleva
od ucpaného
nosu.
• N ástup účinku
do několika
sekund.
• Prodospělé
a děti od 8 let.

BOLEST A HOREČKA

-13%

RÝMA A UCPANÝ NOS

TANTUM VERDE® Lemon

129,-

•P
 ůsobí proti bolesti a zánětu v krku.
•P
 astilky bez cukru ve čtyřech příchutích.
•P
 ro děti od 6 let a dospělé.

-15

%

S KARTOU
Více výhod

169,-

V akci také
Stérimar® na ucpaný nos, 50 ml,
za 227 Kč 189 Kč.

TANTUM® NATURA
Lemon & Honey

15 gumových pastilek
•P
 astilky s obsahem propolisu,
vitamínu C, zinku, vhodné pro děti
od 3 let, těhotné a kojící matky.
• Vhodný k použití
mezi jednotlivými
dávkami léků
na bolest v krku.
• Vitamin C a zinek
podporují normální
funkci imunitního
systému.

119,-

10 ml

139,-26%

89,-

(1 gumová pastilka = 5,13 Kč)

(1 gumová pastilka = 5,13 Kč)

Mucosolvan®
pro dospělé

131,-

104,-

100 ml

Léčí vlhký kašel.
• Rozpouští hlen.
• Usnadňuje
vykašlávání.
• J ahodová
příchuť.

-21%

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

KAŠEL

Strepfen® Sprej 8,75 mg
orální sprej, 15 ml

•S
 prej na úlevu od bolesti v krku.
• Ú činkuje už po 5
minutách až na
6 hodin.
• P ři potížích
s polykáním.
• R ychlá
aplikace.

V akci také pastilky více druhů.

209,-

159,-24%

Bromhexin 12
KM–kapky 30 ml
• Zkapalňuje
a rozpouští
hlen při
onemocněních
dýchacích cest
a usnadňuje jeho
vykašlávání.
• O blíbené balení
s éterickými oleji
navíc.
• B ez alkoholu,
cukru a barviv.
• Pro děti od 2 let.

DÝCHACÍ CESTY

96,-

79,-18%
Lék k vnitřnímu užití Obsahuje
bromhexin hydrochlorid.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

RÝMA A UCPANÝ NOS

-22%

BOLEST V KRKU

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

-22%

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

•R
 ychle, účinně
a dlouhodobě
uvolní nos
při rýmě
a nachlazení.
•N
 avíc osvěží
vůní máty
a eukalyptu.
• Vhodný
pro dospělé
a děti
od 6 let.

KAŠEL

114,-

77,-

Lék k aplikaci do úst.
Obsahuje flurbiprofen.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

S KARTOU
Více výhod

NACHLAZENÍ

Muconasal® PLUS

159,-

 éčivý rostlinný přípravek.
L
Ú činný na suchý i vlhký kašel.
N eobsahuje umělá sladidla.
Rodinné balení 200 ml.

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

-14%

188,-

sirup 200 ml
•
•
•
•

99,-

IMUNITA

Stodal®

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Efektivní úleva od příznaků chřipky
a nachlazení, ve formě tobolek.
Pomáhá při:
•m
 írné nebo
středně silné
bolesti,
• horečce,
• ucpaném
nosu,
•p
 ři vlhkém,
produktivním
kašli.

139,-

-22%

V akci také
TANTUM® NATURA, Orange & Honey,
15 gumových pastilek, za 99 Kč 77 Kč.

BOLEST V KRKU

Theraflu 500 mg/
100 mg/6,1 mg 16 kapslí

189,-

Doplněk stravy.

Tantum Verde, Tantum
Verde Lemon, Tantum Verde
Spray a Tantum Verde Spray
Forte obsahuje benzydamin
hydrochlorid. Lék k místnímu
užití v ústech a krku. Čtěte
pečlivě příbalový leták.

V akci další přípravky Tantum Verde–pastilky, sprej a kloktadlo, informujte se ve své lékárně.

•P
 řírodní mořská voda s příměsí mědi
na infekční bakteriální
rýmu.
•V
 hodný pro nos
náchylný k infekci –
měď působí
protibakteriálně,
snižuje riziko
komplikací rýmy
a bakteriální
infekce.
•V
 hodný pro
všechny věkové
kategorie.

217,-

RÝMA A UCPANÝ NOS

152,-

20 pastilek

Stérimar® Cu Nos
náchylný k infekci 50 ml

Zdravotnický prostředek.

26,-

91,-

nosní sprej, roztok, 10 ml

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

S KARTOU
Více výhod

Lék vnitřnímu užití. Obsahuje kyselinu
acetylsalicylovou. Čtěte pečlivě
příbalový leták.

•T
 radiční přípravek.
•S
 nižuje horečku a bolest
při chřipce a nachlazení.

Nasivin 0,05%

Více

Doporučím Vám jen to, co mamince nebo svým dětem.

výhod

Beliema® Effect

269,-

239,-

10 tablet

-11%

•S
 e zlatobýlem pro zdraví močových cest.
• 1 tableta denně odpovídá min. 36 mg
PAC (proanthokyanidinů).

Sudocrem 125 g

MOČOVÉ CESTY

165,-

149,-

• Zklidňuje začervenalou
a podrážděnou pokožku.
• P
 odporuje její regeneraci a chrání
před dalším drážděním.

PÉČE O POKOŽKU

RAKYTNÍČEK®
multivitaminové
želatinky MOŘSKÝ
SVĚT 140 kusů

189,-21

%

(1 kus = 2,70 Kč)

Panadol pro děti
24 mg/ml Jahoda 100 ml

+ dětský kartáček NAVÍC
Snižuje horečku
a mírnou
až středně
silnou bolest.
• Vhodný
pro děti
od 3 měsíců.
• N eobsahuje
alkohol
a barviva.

VITAMINY PRO DĚTI

-21

%

Marťánci® Futura 6–9

179,-

20 sáčků

-10%

•O
 mega-3 mastná kyselina DHA přispívá
k udržení normální funkce mozku při příjmu
alespoň 250 mg denně.
• S áčky s gelem –
moderní forma balení
pro školáky.
• Vápník a vitamin D jsou
potřebné pro normální
růst a vývin kostí u dětí.
• Vitamin D přispívá
k normální funkci
imunitního systému
u dětí.

139,-

•Ú
 činná úleva
od svědení
pro děti
již od
1. měsíce
věku:*
• Zastavuje
svědení
různého
původu.
• Tlumí
příznaky
sezónní rýmy
a alergií.

-18%

+

*do 1 roku na doporučení lékaře

SVĚDĚNÍ A ALERGIE

269,-

229,-15%

(1 sáček = 11,45 Kč)

V akci také
Marťánci® Futura 1–3 sirup, 125 ml
(Doplněk stravy) za 209 Kč 179 Kč (1 ml = 1,43 Kč)
a Marťánci® Futura 3–6, 30 tablet
(Doplněk stravy) za 209 Kč 179 Kč. (1 tableta = 5,97 Kč)

VITAMINY A MINERÁLY PRO DĚTI

The Simpsons OMEGA 3
+ vitaminy D3 + E
45 kapslí + pastelky, rozvrh
hodin a pravítko NAVÍC
•4
 5 ochucených žvýkacích kapslí.
• Zcela bez pachuti rybího oleje.
• S e skvělou příchutí TUTTI-FRUTTI.

273,-

229,-16%

+
(1 kapsle = 5,09 Kč)

VITAMINY PRO DĚTI

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

(1 ml = 1,49 Kč)

PRO DĚTI

99,-

169,-

20 ml + dětský kartáček
NAVÍC

Doplněk stravy se sladidly.

Sen každého rodiče
•P
 ři změně denního
režimu (např.
po prázdninách).
•O
 bsahuje přírodní
patentovanou
ingredienci
Lactium®
a vitamin B6.

V akci také
Paranit preventivní sprej proti vším
(biocidní přípravek), 100 ml, za 319 Kč 269 Kč.

Fenistil® 1 mg/ml

BOLEST

199,-

-13%

•O
 dstraňte 100%
vší jedinou
15minutovou
aplikací!
•R
 adikální sprej
proti vším
a hnidám, šampon
po ošetření
a hřeben navíc.

VŠI

125,-

+

389,-

Lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje dimetinden maleát.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Doplněk stravy.

V akci také
RAKYTNÍČEK® multivitaminové želatinky
DŽUNGLE, 70 kusů, za 238 Kč 189 Kč.

sirup 120 ml

-15%

Termín trvání soutěže 1. 9. – 31. 10. 2018,
více informací na www.preventan.cz.

449,-

sprej 100 ml + šampon 100 ml
+ hřeben

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

(1 kus =
1,35 Kč)

Barny´s Dětský HypnoX®

319,-

(1 tableta =
3,54 Kč)

Do vyprodání
zásob.

-11%

(1 ml = 8,58 Kč)

VITAMINY PRO DĚTI

238,-

• S kvělá chuť díky obsahu ovocné šťávy.
• O bsahuje 9 vitaminů.
• N avíc rakytník
na podporu
obranyschopnosti
organismu.
• B ez příměsí
a konzervačních
látek.

• Limitovaná edice s výherními losy
a soutěží o luxusní dovolené v Dolomitech.
• Originální patentovaná látka ProteQuine®.
• Vitamin C
pro imunitu
Vašich dětí.
• Medvědí síla
s 20letou
tradicí.

•O
 d 13. týdne těhotenství
až do ukončení kojení.
• O ptimální dávka
folátů (kyselina
listová,
a Metafolin®)
+ DHA.
• S vitaminem D3
pro imunitu,
zuby, a kosti.

PARANIT radikální
proti vším a hnidám

375,-

90 tablet

1029,-

Zdravotnický prostředek.

-16%

Preventan® Junior

1156,-

60 tablet a 60 tobolek
+ Bi-Oil 25 ml NAVÍC

TĚHOTENSTVÍ A KOJENÍ

Doplněk stravy.

139,-

Kosmetický přípravek.

S KARTOU
Více výhod

V akci také
Sudocrem, 250 g, za 276 Kč 249 Kč.

-15%

1 tableta =
16,45 Kč)

V akci také
Urinal® Express pH, 6 sáčků,
za 269 Kč 229 Kč. (1 sáček = 38,17 Kč)

INTIMNÍ PÉČE PRO ŽENY

329,-

Femibion® 2 s vit. D3,

Femibion je doplněk stravy
a Bi-Oil kosmetický přípravek.

Zdravotnický prostředek.

V akci také
Beliema® Expert Intim krém (kosmetický přípravek),
50 ml, za 249 Kč 219 Kč
a Beliema® Expert Intim gel (kosmetický přípravek),
200 ml, za 169 Kč 149 Kč.

389,-

20 tablet

Doplněk stravy.

•P
 éče o intimní zdraví.
•V
 aginální tablety
s laktobacily
a kyselinou mléčnou
pro obnovu a udržení
fyziologického pH.
•V
 hodné při kvasinkové
i bakteriální infekci.
•T
 aké vhodné během
antibiotické léčby
a po ní.

Urinal Akut®

Doplněk stravy.

Magistra Program Více výhod REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ
NOV Ý

Lékárny

S KARTOU
Více výhod

GDPR★

★
Doporučíme Vám jen to, co
mamince nebo svým dětem

Cena za 2 ks

Běžná cena 2 ks 218

Kč

Více

výhod

(1 tableta = 0,55 Kč)

O

F

109,-
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Ř

Požádejte o svou kartu Více výhod. Stačí vyplnit tento formulář a odevzdat ve Vaší lékárně.
Osobní údaje:

* Vyplňte prosím povinné údaje uvedené v registračním formuláři.

Titul

před
jménem

za
jménem

Jméno*
Příjmení*
Pohlaví

muž

žena

Datum narození

Číslo
pojištence*

.

.

Kód ZP (př. 111, 207, 211 atd.)

Kontaktní údaje:

Použijeme pro zasílání důležitých informací a akčních nabídek.

Ulice
Č. p.

PSČ

Město
E-mail*
Tel.*
Vypište prosím číslo Vaší stávající
zákaznické karty (pokud máte): ..................................................................................................
Podpisem registračního formuláře vyjadřuji souhlas jako klient s podmínkami Magistra Programu Více výhod v síti
lékáren MAGISTRA. Podpisem registračního formuláře klient současně uděluje SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM
OSOBNÍCH ÚDAJŮ, jehož text, s nímž se řádně seznámil, je uveden na zadní straně tohoto registračního formuláře.

Datum*

.

.

EAN kód formuláře (vyplní lékárna)

Podpis* ...................................................................................

Chceme Vám připravit
tu nejlepší nabídku na míru.

Informujte mě o výši doplatků u těchto léků:
(vypište názvy léků, které si vyzvedáváte na recept)
...................................................................................................................

Jaké oblasti zdraví Vás zajímají?

...................................................................................................................

* Označte křížkem

...................................................................................................................

PROBLÉMY SE SRDCEM

A RTRÓZA A BOLESTI KLOUBŮ

CUKROVKA

UŽÍVÁNÍ HORMONÁLNÍ
ANTIKONCEPCE

VYSOKÝ KREVNÍ TLAK
VYSOKÝ CHOLESTEROL

ZDRAVÍ DĚTÍ
 DĚTSKÁ VÝŽIVA
A

BOLEST

EKZÉM

ALERGIE

OSTEOPORÓZA

NESPAVOST

EPILEPSIE

ASTMA

TĚHOTENSTVÍ

OSLABENÁ IMUNITA

ŽALUDEČNÍ VŘEDY

UŽÍVÁNÍ ANTIDEPRESIV

PÁLENÍ ŽÁHY

NÁDOROVÁ
ONEMOCNĚNÍ


ZÁCPA

...................................................................................................................

Mám zájem o výhodnější ceny a akce 1+1 zdarma
a další nabídky na tyto volně prodejné přípravky:
(např. Ibalgin 400, GS Condro, Zodac, Prostamol Uno, Gingio 120, Espumisan atd.)

...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Podpisem registračního formuláře uděluje klient souhlas se zpracováním výše poskytnutých osobních
údajů provozovateli lékárny zařazené do sítě Magistra lékárny (dále jen „Provozovatel“):

Lékárna

a společnosti MAGISTRA a.s., IČO: 24801011, se sídlem Karlovo nám. 319/3, 120 00 Praha 2, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 16894 (dále jen „Společnost“), každému individuálně jako správci údajů.
Adresa
Klient uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů, poskytnutých v rámci registračního formuláře pro účast
v Programu Více výhod Magistra Lékáren (tj. zejména v rozsahu jméno, příjmení, číslo pojištěnce, emailové adresy,
telefonního čísla, případně dalších dobrovolně poskytnutých údajů) a dále údajů, které Provozovatel shromáždil či shromáždí Provozovatel
při provozování lékárny, které se týkají nákupní historie klienta. Klient výslovně uděluje svůj souhlas, aby Společnost
i Provozovatel v rámci údajů týkajících se nákupní historie zpracovávali taktéž zvláštní kategorii údajů vypovídajících
Sídlo
o zdravotním stavu klienta.
Popsaný souhlas uděluje klient pro zpracování k účelu účasti v Programu Více výhod Magistra Lékáren a v jeho rámci k:
IČO
a) poskytování výhod v Programu Více výhod Magistra Lékáren;
b) nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách;
c) zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků (zejména ve formě SMS anebo emailových zpráv)
dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
Razítko lékárny
Pravidla Programu Více výhod, tj. zejména jeho popis a výhody z něho plynoucí jsou dostupné v lékárně, ve které klient
odevzdá registrační formulář pro účast v Programu. Klient svým podpisem na tomto formuláři současně potvrzuje, že se
s pravidly Programu Více výhod řádně seznámil a souhlasí s nimi.
Klient výslovně souhlasí s tím, že k uvedeným osobním údajům může Společnost přiřadit i další osobní údaje klienta včetně údajů vypovídajících o jeho zdravotním stavu, které Provozovatel, jakož i jiný provozovatel
lékárny ze sítě Magistra lékárny zařazené do věrnostního Programu Více výhod, na které klient čerpal výhody Programu Více výhod, při provozování lékárny shromáždil či shromáždí a týkají se nákupní historie
klienta. Klient výslovně souhlasí s tím, že Provozovatel i další provozovatelé lékáren dle předchozí věty jsou oprávněni osobní údaje dle předchozí věty předat Společnosti k jejich zpracování pro účely stanovené
výše, s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje klienta získané Společností.
Nebudou žádní jiní příjemci osobních údajů klienta s výjimkou předávání údajů Společnosti. Provozovatel i Společnost jsou oprávněni pověřit zpracováním osobních údajů klienta třetí osobu jakožto zpracovatele.
Provozovatel i Společnost se zavazují k zavedení všech vhodných technických a organizačních opatření za účelem ochrany osobních údajů klienta.
POUČENÍ:
Klient bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. Poskytnutí osobních údajů (s výjimkou dobrovolných údajů) pro účely účasti v Programu Více výhod je podmínkou účasti
v Programu Více výhod. Osobní údaje budou Provozovatelem a Společností uchovávány pro účely jmenované výše na dobu neurčitou od poskytnutí souhlasu (do doby odvolání souhlasu či jiného zániku oprávnění
ke zpracování údajů). Osobní údaje klienta budou Provozovatelem a Společností zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištené podobě neautomatizovaným způsobem, a to
zaměstnanci Provozovatele anebo Společnosti, a pověří-li tím zpracovatele, tak jeho zaměstnanci. V rámci automatizovaného zpracování bude docházet i k profilování, spočívajícím v analytickém vyhodnocování
zdravotních potřeb klienta a k vyhodnocování vzájemných interakcí užívaných léčiv. Klient prohlašuje, že osobní údaje poskytuje dobrovolně a byl seznámen zejména se svým právem:
(I) 	požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se klienta,
Klient má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány a získat přístup k těmto údajům. Správce je povinen poskytnout kopii zpracovávaných osobních
údajů. Za další kopie na žádost klienta je Provozovatel či Společnost oprávněna požadovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.
(II) 	na opravu nepřesných údajů, jakož i s přihlédnutím k účelu zpracování, na doplnění neúplných osobních údajů
(III) 	na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“), popřípadě omezení zpracování za stanovených podmínek,
(IV) 	na přenositelnost údajů
Klient má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, které poskytl správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.
Při výkonu tohoto práva může klient žádat, aby osobní údaje byly předány přímo Společností či Provozovatelem jinému správci, je-li to technicky proveditelné.
(V) 	vznést námitku proti zpracování pro účely marketingu
Pokud klient vznese námitku proti zpracování pro účely marketingu, ukončí Provozovatel i Společnost zpracování osobních údajů klienta pro tento účel.
(VI) 	podat stížnost u dozorového úřadu, tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů,
(VII)dalšími právy plynoucími z právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů.
V případě, že má klient zájem na uplatnění svých práv ohledně zpracování osobních údajů, může se obrátit na pověřence osobních údajů na dpo@magistra.cz nebo písemně na adresu sídla Provozovatele či
Společnosti.
ODVOLÁNÍ SOUHLASU:
Klient je oprávněn souhlas se zpracováním jeho osobních údajů odvolat Provozovateli i Společnosti emailem na: info@vicevyhod.cz, nebo písemně na adresu jeho sídla. Důsledkem odvolání souhlasu se zpracováním
osobních údajů pro účely účasti v Programu Více výhod Magistra Lékáren je ukončení členství klienta v Programu Více výhod, to neplatí v případě odvolání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení (v tomto případě
členství nadále trvá). Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu do doby jeho odvolání klientem. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení [písm. c) výše] je klient oprávněn
bezplatně odvolat v rámci každého zaslaného obchodního sdělení formou v něm uvedenou.
Klient souhlasí a potvrzuje, že byl informován o rozsahu zpracování osobních údajů a o uchovávaných údajích ve výše uvedeném rozsahu a k popsaným účelům.

Vyrábí: TEREZIA COMPANY
www.terezia.eu

379,-

329,-

579,-

499,-

-14

-13%

%

•
•
•
•
•

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

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

TEREZIA HLÍVA ÚSTŘIČNÁ
s rakytníkovým olejem
100 kapslí
+ 100 kapslí BONUS navíc
(1 kapsle = 2,50 Kč)

Doplňky stravy

TEREZIA HLÍVA ÚSTŘIČNÁ
s rakytníkovým olejem
60 kapslí
+ 60 kapslí navíc
(1 kapsle = 2,74 Kč)

Akční nabídka a Magistra Karta Více výhod
platí ve vybraných lékárnách sítě MAGISTRA
Bechyně, lékárna Libušina, Libušina 163, 380 120 513; Boskovice, lékárna Magistr Tom, Růžové náměstí 2128/5, 515 538 930;
Brněnec, lékárna Brněnec, Brněnec 90, 461 523 172; Brno, lékárna Magistr Tom - Brno, Fryčajova 77/18, 545 210 707; Černošice,
lékárna U Bílého medvěda, Riegrova 240, 730 778 085; Frenštát pod Radhoštěm, lékárna Frenštát, Náměstí Míru 19, 731 041 063;
Frýdek Místek, lékárna ALBA - VITAL, Revoluční 531, 724 270 511; Frýdlant nad Ostravicí, lékárna Frýdlant, Hlavní 79, 736 610
600; Hanušovice, lékárna Pharm-K, Hlavní 98, 583 231 223; Havířov, lékárna Dům zdraví, Karvinská 5/1518, 599 509 611; Hlučín,
lékárna Hlučín, Čs. Armády 1491/6B, 595 041 291; Husinec, Výdejna U sv. Ducha, Prokopovo nám. 1, 388 331 181; Jesenice,
lékárna Cedr, Budějovická 59, 241 931 198; Jirkov, lékárna U Zlatého jelena, nám. Dr. E. Beneše 108, 474 659 937; Karlovy Vary,
lékárna Salvus, Bezručova 1098/10, 353 221 808; Litovel, lékárna U Alberta, Vítězná 107, 585 341 202; Lysá nad Labem, lékárna
Masarykova, Masarykova 2062; Milovice, lékárna v Italské, Italská 704, 325 511 399; Mníšek pod Brdy, lékárna U Matky Boží,
Komenského 886, 318 592 258; Most, lékárna Arnika, Moskevská 508, 476 703 853; lékárna Mofa, Višňová 1008/1, 478 618 542;
Nový Jičín, lékárna Astra, Vančurova 21, 556 705 758; Nový Malín, OOVL-L Pharm-K s.r.o. - výdejna, Nový Malín 504, 775 219 125;
Olomouc, lékárna U Červeného kostela, Tylova 6, 585 227 126; Ostrava - Hrabová, lékárna NUNN (TESCO) Hrabová, Prodloužená
807, 591 141 934; Ostrava - Mariánské Hory, lékárna Salvia, Přemyslovců 496, 596 627 486; Ostrava - Poruba, lékárna Nika
(hypermarket Albert Poruba), Opavská 6201/1a, 591 141 935; Ostrava - Poruba, lékárna Flora, Alšovo nám. 692, 596 910 601;
Ostrava 1, lékárna U Zlatého raka, Hornopolní 28, 596 618 494; Plzeň, lékárna Mateřídouška, Železničářská 353/45, 377 423 139;
Praha 2, lékárna Na Bojišti, Na Bojišti 1950/2, 296 180 249; Praha 4 - Pankrác, lékárna Hvězdova, Hvězdova 1601/21, 603 471 242;
Praha 9, lékárna Královka, Veltruská 558/29, 286 880 001; Příbram, lékárna Veronika, Žežická 597, 326 550 050; Třeboň, lékárna U
Růže, Klofáčova 395, 730 840 221; Týn nad Vltavou, lékárna Malostranská, Orlická 400, 385 722 668; Veselí nad Lužnicí, lékárna
Salvia, Čs. armády 579, 381 581 082; Vrbno pod Pradědem, lékárna 111, Nádražní 202, 554 751 619

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

*Sleva platí pouze s Magistra kartou Více výhod při výdeji léčivého přípravku vázaného na lékařský předpis a zároveň hrazeného z veřejného zdravotního pojištění. Poskytuje se ve formě neuplatnění maximální obchodní přirážky
při výdeji léčivého přípravku. V některých případech jsme limitováni právními předpisy a výše slevy může být maximálně tak vysoká, aby prodejní cena léku nebyla nižší než náklady na jeho pořízení. Více informací získáte
v jednotlivých Magistra lékárnách nebo na www.magistralekarny.cz.

Ještě lepší ceny s kartou Více výhod.

Více

Lékárny

výhod

Doporučíme
Vám jen to,
co
mamince neb
o svým dětem

Více

výhod

Diaregul

299,-

60 kapslí

233,-

PÉČE O ZRAK

• Máta peprná, jitrocel kopinatý a řebříček
obecný mají příznivé účinky na dýchací
cesty.

35,-

nosní sprej s dávkovačem

V akci všechny druhy jednodruhových bylin v sáčcích.

BYLINNÉ ČAJE

Hydro pastilky
20 pastilek

•O
 bsahuje HYDROGEL komplex.
•P
 omáhá při suchém kašli, nachlazení,
chrapotu, suchosti sliznic a bolesti
v krku.

BYLINNÉ ČAJE

Sinulan® DUO forte

141,-

119,-

30 tablet

-16%

-14%

ÚČINNÉ A ŠETRNÉ
BĚLENÍ ZUBŮ
A DLOUHODOBÁ
SVĚŽEST
• Sytě černá zubní pasta
obsahuje aktivní uhlí, které
má vynikající bělicí účinek.
• O dstraňuje zubní plak
a zanechává zuby hladké,
čisté a lesklé.

PRO ZVÍŘATA

-23%

199,-

+

PÉČE O ZUBY

•D
 ehinel plus odčervovací tablety pro psy.
• Ú činné proti oblým i plochým červům.
• 1 tableta na 10 kg.

V akci také
Dehinel®Plus XL tablety pro psy, 2 tablety, za 173 Kč 139 Kč
a NOVINKA Dehinel® 230 mg/20 mg potahované tablety
pro kočky, 2 tablety, za 99 Kč 89 Kč.

V akci více druhů.

99,-

Akce se vztahuje na celou řadu
zubních past SPLAT Special.

Dehinel®Plus flavour
tablety pro psy 2 tablety

•P
 řípravek proti blechám, klíšťatům a všenkám a jejich vývojovým stádiím (vajíčka, larvy).

129,-

79,-

59,-25%

Pouze pro zvířata. Volně prodejný
veterinární léčivý přípravek.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Pouze pro zvířata.
Vyhrazený veterinární lék.
Obsahuje fipronil a S-methopren.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

189,-

V akci také
Sinulan® Forte Junior, 120 ml, za 209 Kč 175 Kč
(1 ml = 1,46 Kč) a Sinulan® Express Forte sprej,
15 ml (Zdravotnický prostředek), za 170 Kč 145 Kč.

DÝCHACÍ CESTY

Sprej s chladivou silou
mentolu a eukalyptu:
• Uvolní ucpaný
nos do 2 minut
a až na 12 hodin.
• B ez konzervantů.
• S pecificky navržená
dávkovací pumpa
zabrání mikrobiální
kontaminaci.

SPLAT Special BLACKWOOD
černá bělící zubní pasta
s aktivním uhlím 75 ml
+ Zubní pasta BIOCALCIUM
40 ml NAVÍC

219,-

(1 tableta = 6,30 Kč)

roztok pro nakapání na kůži

-16%

Kosmetický přípravek.

99,-

• Síla z přírody pro zdraví dýchacích cest.
• Obsahuje komplex RespiraPro.
• Obsahuje výtažky z černého bezu,
divizny velkokvěté
a verbeny, které
podporují funkci
horních i dolních
dýchacích cest
a imunitního
systému.

FYPRYST® combo

169,-

RÝMA A UCPANÝ NOS

Doplněk stravy.

Zdravotnický prostředek.

NACHLAZENÍ

od

Doplňky stravy.

Doplněk stravy.

1 sáček pro přípravu 0,5 l čaje.

200,-

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

-29%

V akci také
Urologický čaj s brusinkami, 20 sáčků,
za 49 Kč 35 Kč. (1 sáček = 1,75 Kč)

•R
 ostlinný léčivý přípravek ke zmírnění
poruch spánku a k úlevě od mírného
nervového napětí.
• Pro dospělé a děti od 12 let.

Otrivin® Menthol
1 mg/ml 10 ml,

od
31,-

20 sáčků, různé druhy

(1 sáček = 1,55 Kč)

(1 sáček = 1,75 Kč)

30 obalených tablet

SPÁNEK

LEROS čaje

49,-

20 sáčků

-17%

(1 tableta = 4,43 Kč)

REGULACE CUKRU V KRVI

Průduškový čaj

399,-

•D
 oplněk stravy s luteinem,
zeaxanthinem, vitaminy.
• O bsahuje zinek, který přispívá
k udržení normálního zraku.

Baldriparan®

Doplněk stravy.

(1 kapsle = 3,88 Kč)

480,-

60+30 tablet NAVÍC

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje extrakt
z kozlíku lékařského. Čtěte pečlivě
příbalový leták.

-22%

Doplněk stravy.

•P
 řírodní přípravek na regulaci cukru
v krvi.
• O bsahuje unikátní houbu hnojník
a rostliny chebuli srdčitou, zázvor
a skořici, které
pomáhají udržet
normální hladinu
cukru v krvi.
• B ez příměsí
a konzervačních
látek.

Ocuvite LUTEIN forte

Každý měsíc rady pro Vaše zdraví přímo od našich lékárníků.
Sinex Vicks

79,-

-30%

(1 tableta = 4,21 Kč)

RÝMA A UCPANÝ NOS

GS Vitamin C 1000
+ šípky 100+20 tablet

GS Extra Strong
Multivitamin 60+60 tablet

189,-20%

319,-

(1 tableta = 3,38 Kč)

-21%

V akci také
ADDITIVA® VITAMIN C 1000 mg
Blutorange, 20 šumivých tablet, za 107 Kč 85 Kč.

IMUNITA

449,-

349,-22%

(1 kapsle = 5,82 Kč)

V akci také
TEREZIA Reishi BIO, 120 kapslí, za 777 Kč 599 Kč.

(1 kapsle = 4,99 Kč)

IMUNITA

Sinecod® 1,5 mg/ml

S KARTOU
Více výhod

119,-

-20%
KAŠEL
Septabene® citron
a bezový květ 3 mg/1 mg
16 pastilek

Ze své zkušenosti mohu doporučit například
betaglukan a extrakty z hub, jejichž účinky
jsou doloženy zejména východní medicínou,
kde se používají již po staletí. Při opakujících
se infekcích dýchacích cest bych doporučila
užití bakteriálních lyzátů nejlépe pak
s konzultací u ošetřujícího lékaře.

Komplexní léčba bolesti v krku:
protizánětlivý, analgetický
a antiseptický
účinek.
• S nižuje lokální
známky zánětu:
bolest, zarudnutí,
otok, pocit tepla.

Více informací o imunitě naleznete na stránkách
www.magistra.cz v sekci Tipy pro Vaše zdraví.

129,-

Proti suchému, dráždivému kašli
různého původu:
•V
 hodný pro dospělé a děti od 3 let.
•S
 irup s vanilkovou příchutí.
•V
 elmi dobře snášen
i při vysokém dávkovaní.

a mnoho dalších. Nesmíme zapomenout ani
na homeopatické léčivé přípravky.

Michaela Červená,
Magistra lékárna U Polikliniky

149,-

sirup 200 ml

149,-

119,-20%

V akci také
Septabene® 3 mg/1 mg, 16 pastilek, za 149 Kč 119 Kč
a Septabene® 1,5 mg/ml + 5,0 mg/ml, orální sprej,
roztok 30 ml, za 169 Kč 139 Kč.

Lék k rozpuštění v ústech.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Dále lze užívat přípravky s obsahem
následujících přírodních látek: probiotika,
bakteriální lyzáty, glukany (především
betaglukan),
echinacea,
rakytník,
vilkakora, šišák bajkalský, ženšen pravý

• 1 00% houbový přípravek bez příměsí.
•O
 bsahuje všechny aktivní látky celé
reishi, které působí ve vzájemné
harmonii.
• Reishi podporuje
obranyschopnost
organismu
a příznivě působí
na oběhový
systém.

85,-

20 šumivých tablet

Lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje butamirát citrát.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Základem zdravé imunity je bohatá
a pestrá strava zahrnující cereálie, ovoce
a zeleninu a omezenou konzumaci cukrů
a ztužených rostlinných olejů. Pokud
běžná strava nestačí k příjmu důležitých
minerálů a vitamínů, je potřeba je doplnit
nejlépe multivitamínovými přípravky,
kterých je na trhu velké množství.
Základním vitamínem je vitamín C,
nejlépe pak v kombinaci se zinkem,
selenem či vitamínem E. Deficitem
vitamínu C trpí dlouhodobě hlavně
kuřáci, těhotné a kojící ženy a starší
osoby.

-16%

107,-

• P ři infekcích horních cest dýchacích,
při chřipkových a jiných infekcích.
• Vhodný během těhotenství
a v období kojení.
• Ideální také pro kuřáky
a sportovce.
• S příchutí citrónu
a červeného pomeranče.
• 20 let na českém trhu.
• 1 000 mg VITAMINU C
v každé tabletě
pro podporu imunity.

Doplněk stravy.

Imunitu můžeme rozdělit na nespecifickou,
jejímž základem je především kůže
a
sliznice,
které
brání
kontaktu
organizmů či látek s vnitřním prostředím,
a imunitu specifickou. Ta má pro tělo velký
význam do budoucna, protože formuje
tzv. imunologickou paměť. Na tomto
principu funguje i očkování.

60 kapslí

-20%

ADDITIVA® VITAMIN C
1000 mg Zitrone

VITAMINY A MINERÁLY

TEREZIA Reishi BIO

JAK
PODPOŘIT
IMUNITU?

329,-

S KARTOU
Více výhod

V akci také
GS Extra Strong Multivitamin,
30+10 tablet, za 164 Kč 135 Kč.

159,-

• Preventivně a od
prvních příznaků.
• Léčba pro celou
rodinu i jednotlivce.
• B ez věkového
omezení.

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

IMUNITA

381,-

Doplněk stravy.

(1 tableta = 1,58 Kč)

169,-

OSCILLOCOCCINUM

•K
 omplexní vyvážené složení vitaminů,
minerálů a dalších aktivních látek.
• S TRONG KOMPLEX –
extra dávka vitaminu
(1 tableta = 2,66 Kč)
C, lutein, activin,
echinacea.
• E xtra silný,
extra účinný
multivitamin
ve výhodném
balení.
Doplněk stravy.

•V
 itamin C podporuje imunitu. Výrazně
přispívá ke snížení únavy a vyčerpání.
• U nikátní
tableta TIMERELEASE,
zajištující
postupné
uvolňování.
• N avíc
obohacen
o šípky.
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VITAMINY

235,-

199,-

6 dávek

S KARTOU
Více výhod
Doplněk stravy.

69,-

•E
 nergie pro každý den.
• O bsahuje vyvážený
komplex vitamínů,
minerálů a stopových
prvků + koenzym Q10.
• Vitaminy B2, B6, B12, C
a hořčík pomáhají
snižovat míru únavy
a vyčerpání.
• Pro aktivní životní styl.

Oscillococcinum®

Homeopatický léčivý přípravek k
vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě
příbalový leták.

S KARTOU
Více výhod

379,-

60+30 tablet
NAVÍC

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

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

Supradyn® CoQ10
Energy

99,-

15 ml

Seznam lékáren s akční nabídkou naleznete uvnitř a na www.magistralekarny.cz
Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták. Účinky a použití léčivých přípravků konzultujte s lékařem nebo lékárníkem. Běžné prodejní ceny přípravků vycházejí z obvyklých prodejních cen
(mimo letákové akce) lékáren sítě Magistra. Akční nabídka platí od 24. 9. - 28. 10. 2018 nebo do vyprodání zásob. Doručování těchto letáků zajišťuje společnost Česká distribuční, a. s.
Máte-li výhrady k distribuci, obraťte se na bezplatnou tel. linku 800 888 558.
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