Lékárny
Doplněk stravy.

Premium Vitamin C
250 mg
100 tablet
Vitamin C:
• podporuje imunitu
organismu,
• přispívá ke snížení
míry únavy
a vyčerpání,

S KARTOU
Více výhod

109,-

• podílí se na
antioxidační
ochraně buněk.

Cena za 2 ks

(1 tableta = 0,55 Kč)

Běžná cena 2 ks 218

Kč

Nemáte ještě svou kartu Více výhod?
Získejte ji hned ve Vaší lékárně.

Lékárny
Doporučíme
Vám jen to,
co
mamince ne
bo svým dě
tem

Více

výhod

Doplněk stravy.

Premium
Magnesium B6
FORTE
50 tablet

Cena za 2 ks

Condrosulf® 400 mg
60 tobolek

Kč

499,-

399,-

379,-24%

-20%

+

CHŘIPKA A NACHLAZENÍ

Nalgesin® S

199,-

159,-

40 tablet

• Lék na bolesti
hlavy, zubů, zad,
svalů, kloubů,
menstruační
bolesti, bolesti
spojené
s nachlazením.
• Znáte
z TV reklamy.

S KARTOU
Více výhod

149,-

V akci také Nalgesin® S, 20 tablet, za 139 Kč 109 Kč.

ARTRÓZA

AKČNÍ NABÍDKA 23. 9. – 27. 10. 2019 nebo do vyprodání zásob.

-25%

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje sodnou sůl
naproxenu Čtěte pečlivě příbalový leták.

S KARTOU
Více výhod

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje chondroitin sulfát.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

•Š
 výcarský lék s obsahem chondroitin sulfátu.
• Účinný v léčbě artrózy kolene, kyčle a ruky.
• O bvykle se užívá po dobu 3 měsíců.

159,-

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

180,-

Běžná cena 2 ks 360

199,-

Účinná úleva od příznaků chřipky a
nachlazení, ve formě horkého nápoje.
Pomáhá při:
• mírné nebo středně
silné bolesti,
• horečce,
• ucpaném nosu,
• při vlhkém, produktivním
kašli.
V akci také
Theraflu 500 mg/100 mg/6,1 mg, 16 tobolek, za 139 Kč 119 Kč.

S KARTOU
Více výhod

(1 tableta = 1,80 Kč)

10 sáčků + Lilien dezinfekční
gel 50 ml

Kosmetický přípravek.

Hořčík a vitamin B 6
přispívají:
• ke snížení
míry únavy
a vyčerpání,
• ke správné
funkci
nervového
systému,
• normální
duševní
činnosti.

Theraflu Forte 1000 mg/
200 mg/12,2 mg

BOLEST

1

Více
výhod

Doporučím Vám jen to, co mamince nebo svým dětem.

Physiomer® Hypertonic
nosní sprej 135 ml

189,-

nosní sprej, roztok 10 ml

Zdravotnický prostředek.

V akci více druhů,
informujte se
ve své lékárně.

nosní sprej 10 ml

RÝMA A UCPANÝ NOS

129,-

99,-23%

V akci také
Otrivin 1PM 1 mg/ml,
nosní sprej 10 ml,
za 109 Kč 89 Kč.

Quixx®

159,-

-18%

V akci také
Quixx® acute, nosní sprej, 100 ml, za 232 Kč 189 Kč.

Soledum® 100 mg

20 enterosolventních
měkkých tobolek

20 enterosolventních
měkkých tobolek

165,-

135,-18%

Pro děti od 6 let.

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

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

• Expert na zánět
průdušek, dutin
a nachlazení!
• Novinka z Německa!
• Potlačuje zánět
v průduškách.
• Rozpouští usazený
hustý hlen.
• Usnadňuje namáhavé
vykašlávání.
• Ulevuje od akutního
zánětu vedlejších
nosních dutin.

-19%

ZÁNĚT DUTIN A NACHLAZENÍ

Prospan®

169,-

139,-

sirup 100 ml
• Usnadňuje
vykašlávání.
• Vhodný již
od narození.

KAŠEL

24 pastilek

•L
 éčí příčinu bolesti v krku.
• N ičí široké spektrum bakterií i viry.
• Lokální léčba infekcí dutiny ústní
a horních cest dýchacích.

129,-

99,-23%
Lék k podání do úst.
Obsahuje chlorhexidin. Čtěte
pečlivě příbalový leták.

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje suchý
extrakt z břečťanového listu.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

-18%

Septofort 2 mg

BOLEST V KRKU

-19%

Jak podpořit náš organismus na podzim?
Léto už pomalu končí a na náš organismus
opět doléhá zátěž v podobě střídavého
počasí. V této době je velice zásadní dbát
na dostatek pestré stravy, pohybu a spánku.
Ne každý z nás je ale schopen denně dodávat
tělu všechny vitaminy a minerály, naštěstí jsou
tu multivitaminové přípravky.

Chřipka nebo nachlazení?

RÝMA A UCPANÝ NOS

Soledum® 200 mg

V akci také
Sinecod® 50 mg,
10 tablet, za 169 Kč 145 Kč
a Sinecod® 5 mg/ml, kapky
20 ml, za 135 Kč 109 Kč.

125,-

NACHLAZENÍ
A CHŘIPKA

119,-

•E
 fektivně uvolní
nos při rýmě,
alergické rýmě,
nachlazení.
• N ezpůsobuje
závislost.
• Vhodný také
pro těhotné
a kojící ženy
a děti od 6
měsíců věku.

RÝMA A UCPANÝ NOS

198,-

146,-

nosní sprej, 30 ml

Proti suchému
dráždivému kašli
různého původu.
• Vhodný pro dospělé
a děti od 3 let.
• Sirup s vanilkovou
příchutí.
• Velmi dobře snášen
i při vysokém
dávkovaní.

155,-

SUCHÝ KAŠEL

Zdravotnický prostředek.

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

Nosní sprej s chladivou silou
mentolu a eukalyptu:
• pomáhá rychle uvolnit
ucpaný nos a při zánětu
dutin,
• uvolní ucpaný nos
do 2 minut a až na 12 hodin,
• aplikace ráno a večer
zajistí úlevu od ucpaného
nosu až na 24 hodin,
• neobsahuje konzervanty.

-24%

V akci také
SeptaNazal pro děti,
nosní sprej 10 ml, za 99 Kč 75 Kč.

RÝMA A UCPANÝ NOS

Otrivin Menthol 1 mg/ml

75,-

sirup 200 ml

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

-14%

•N
 osní sprej
ke snížení otoku
nosní sliznice
při rýmě.
• Uvolňuje nos
a hojí nosní
sliznici.
• N ástup účinku
za 5–10 minut.

Sinecod® 1,5 mg/ml

99,-

Lék k aplikaci do nosu.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

•P
 řírodní nosní sprej
s obsahem 100% mořské
vody.
• Uvolní ucpaný nos
při rýmě a nachlazení.
• U rychluje úlevu
od symptomů rýmy.
• Čistí a zvlhčuje nosní
sliznici, přirozeně
regeneruje.
• B ezpečný
pro každodenní
použití.

SeptaNazal pro dospělé

219,-

Někdy je i přes veškerou naši snahu organismus napaden a zasáhne nás nachlazení
či chřipka. U chřipky bývá průběh výraznější
s vysokými horečkami a bolestmi celého těla,
nachlazení mívá pozvolnější nástup s bolestí
v krku, rýmou, teplotou a kašlem.

Co s horečkou a bolestí?
Pokud nás postihnou bolesti těla či horečka,
můžeme sáhnout po přípravcích s obsahem
paracetamolu či ibuprofenu, které tyto projevy zmírňují. Na bolesti v krku existují kloktadla,
lokální spreje či pastilky s antiseptickým a protizánětlivým účinkem. Podpořit léčbu bolesti
krku lze také studeným obkladem či kloktáním
minerálních léčivých vod.

A je to tu zase – rýma a kašel…
Při léčbě rýmy je vhodné pravidelně nos čistit
mořskou vodou, která nosní sliznici také zvlhčí
a podpoří její přirozenou ochrannou funkci
proti vstupu infekcí. Při ucpaném nosu a otoku
sliznice můžete přidat přípravky s obsahem
oxymetazolinu či xylometazolinu, které otok
sníží a rýmu uvolní.
Léčba kašle se liší dle jeho charakteru. U suchého
dráždivého kašle bez hlenů volíme přípravek
na utlumení s obsahem dextrometorfanu
či butamirátu. Na vlhký kašel je vhodnější
přípravek s acetylcysteinem či ambroxolem.
Pokud si nejsme jisti druhem kašle, lze sáhnout
po léčivech s kombinací látek.
Přetrvávají-li potíže déle než týden či se výrazně
zhoršují, je vždy vhodné navštívit lékaře.

PharmDr. Eliška Vencovská
Magistra lékárna U Polikliniky, Praha

Získejte více výhod s Magistra kartou.

Více

Lékárny

výhod

co
e Vám jen to,
Dop oru čím
em
o svý m dět
ma min ce neb

Více

výhod

Nasivin® 0,05%
nosní sprej 10 ml

79,-16%

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

24 tablet

Strepsils® Med a Citron

144,-

119,-

24 pastilek

•P
 roti bolesti v krku.
• Ú činkuje proti virům, bakteriím
a kvasinkám po 1 minutě.*

-17%

Olynth® HA 0,1 %

29,-

95,-

V akci více druhů,
informujte se
ve své lékárně.

Paralen® Grip
chřipka a bolest

24 potahovaných tablet
•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.

20 tobolek + čisticí gel na ruce 20 ml

S KARTOU
Více výhod

89,-

-18%

Robitussin Expectorans
na odkašlávání
100 ml

•S
 TOP vlhkému kašli
• Léčí vlhký kašel
a napomáhá
odkašlávání.
• Uvolňuje hlen
a ulevuje dýchacím
cestám.
• Pro děti již od 2 let
a pro dospělé.
V akci také
Robitussin Antitussicum
na suchý dráždivý kašel,
100 ml, za 147 Kč 129 Kč.

Bromhexin 12 KM –
kapky

119,-

30 ml

-20%

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

V akci také
MUCOSOLVAN® pro dospělé, sirup 100 ml
a MUCOSOLVAN® junior, sirup 100 ml.
Informujte se ve své lékárně.

147,-

129,-12%

• 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

109,-

89,-18%

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

-20%

KAŠEL

119,-

VLHKÝ KAŠEL

149,-

+

149,-

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

RÝMA A UCPANÝ NOS

MUCOSOLVAN® long effect

-23%

Robitussin Expectorans na odkašlávání
(obsahuje guaifenesin) a Robitussin
Antitussicum na suchý dráždivý
kašel (obsahuje dextrometorfan) jsou léky k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

•R
 ychle uvolňuje
ucpaný nos.
• Zvlhčuje nosní
sliznici díky
obsahu kyseliny
hyaluronové
ve formě
sodné soli.
• N eobsahuje
konzervační
látky.

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

-17%

CHŘIPKA A NACHLAZENÍ

Léčí vlhký kašel.
• Rozpouští hlen.
• Usnadňuje
vykašlávání.
• P ůsobí
až 24 hodin,
stačí užít pouze
1× za den.

V akci také
Stoptussin®, sirup 180 ml, za 149 Kč 123 Kč.

CHŘIPKA A NACHLAZENÍ

108,-

nosní sprej,
roztok 10 ml

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

Lék při chřipce a nachlazení.
• S nižuje horečku.
• K úlevě od bolesti hlavy, kloubů a svalů
provázející chřipková onemocnění.

BOLEST V KRKU

35,-

119,-

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

10 tablet

135,Lék k orálnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

CHŘIPKA A NACHLAZENÍ

ACYLPYRIN® 500 mg
tablety

179,-

V akci více druhů, informujte se ve své lékárně.

S KARTOU
Více výhod

KAŠEL

-25%

*na základě studie In-vitro.
Snížení bolesti v krku po pěti minutách.

129,-

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

RÝMA A UCPANÝ NOS

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

•K
 ombinace 5 účinných látek
v 1 tabletě na úlevu
od příznaků chřipky
a nachlazení.
• S přídavkem léčivé
látky na odkašlávání.
• Tlumí bolest hlavy,
bolest v krku,
uvolňuje ucpaný nos
a snižuje horečku.

-15%

V akci také
Stérimar® Na ucpaný nos, 50 ml, za 227 Kč 187 Kč.

RÝMA A UCPANÝ NOS

Coldrex® tablety

187,-

155,-

kapky 50 ml

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

V akci také
Nasivin® 0,05%,
nosní kapky 10 ml,
za 84 Kč 69 Kč.

Stoptussin®

219,-

Zdravotnický prostředek.

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

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

Stérimar® Cu
Nos náchylný
k infekci 50 ml

94,-

Rezervace léků online
s kartou Více výhod.

Více
výhod

Lékárny
Dop oru čím e
Vám jen to, co
mam ince neb
o svý m dět em

Více

výhod

GS Extra Strong
Multivitamin

399,-

349,-

60+60 tablet

-13%

(1 tableta = 3,88 Kč)

(1 tableta = 2,91 Kč)

MULTIVITAMIN

Preventan® Clasic
s příchutí

299,-18%

(1 tableta =
3,32 Kč)

GS Vitamin C 1000
+ šípky 100+20 tablet
• Vitamin C
podporuje
imunitu
a přispívá
ke snížení
míry únavy
a vyčerpání.
• Navíc obohacen
o přírodní sílu
šípků.
• Unikátní tableta
TIME-RELEASE
zajištující
postupné
uvolňování.

750 tablet
• Chlorella
pyrenoidosa
je sladkovodní
řasa.
• J e vhodná
při detoxikaci
organismu,
k podpoře
imunitního
systému.

389,-

269,-31%

209,-

B17 APRICARC
s meruňkovým olejem
60 kapslí

-18%

Möller‘s Omega 3 50+
250 ml

319,-

(1 kapsle = 5,32 Kč)

V akci také B17 APRICARC
s meruňkovým olejem, 180 kapslí,
za 999 Kč 829 Kč. (1 kapsle = 4,61 Kč)

LINEX® FORTE
28 tobolek

-17%
(1 ml = 0,99 Kč)

199,-

Biopron®9 Premium
10 tobolek

VYZKOUŠEJTE NEJPRODÁVANĚJŠÍ
PROBIOTIKUM NA TRHU.
•V
 hodný při a po užívání antibiotik.
• Kombinace
9 probiotických
kmenů.
•P
 ro dospělé
a děti od 3 let.

(1 tobolka = 9,90 Kč)

V akci také
Biopron® Pregna+, 30 tobolek
a Biopron® Méďa, 20 medvídků.
Informujte se ve své lékárně.

PROBIOTIKA

VIGANTOLVIT®
Osteo 30 tablet
•N
 ejvyšší dávka vitaminu D v kombinaci
s vápníkem pro kosti a svaly.
• Pro aktivní lidi, sportovce i starší osoby.
• Vitaminy D 3 a K 2 spolu s vápníkem
přispívají ke zdraví
kostí.
• Vápník a vitamin
D 3 též podporují
svalovou činnost.

199,-

159,-20%

(1 tableta = 5,30 Kč)

V akci také Vigantolvit® D3 2000 I.U., 60 tobolek,
za 179 Kč 149 Kč. (1 tobolka = 2,48 Kč)

VITAMIN D

Gingio® 120

119,-

99,-17%

369,-

120 mg potahované tablety,
30 tablet

299,-

•R
 ostlinný léčivý přípravek pro podporu
mozkových funkcí u starších pacientů.
• K léčbě příznaků lehkých poruch
mozkových funkcí při mírné demenci,
jako jsou
poruchy
paměti
a snížená
schopnost
soustředění.

-19%

FUNKCE MOZKU

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje suchý
jinanový extrakt. Čtěte pečlivě
příbalový leták.

PROBIOTIKA

249,-

Doplněk stravy.

(1 tobolka = 7,11 Kč)

265,-

-25%

299,-

RYBÍ OLEJ

Doplněk stravy.
Není určen k náhradě pestré stravy.

• Při a po antibiotické léčbě,
při cestování, při změně stravy.
• Obsahuje probiotika a prebiotika.
• Bez nutnosti uchovávat v lednici.
• Obsahuje
bakterie
Lactobacillus
acidophilus a
Bifidobacterium
animalis subsp.
lactis

IMUNITA

V akci více druhů,
informujte se
ve své lékárně.

DETOXIKACE ORGANISMU

-20%

Doplněk stravy.

•R
 ybí olej vyráběný
v Norsku již od roku
1854.
• N ovinka s vyšším
obsahem vitaminu D
pro uživatele 50+.
• Obsahuje omega-3
mastné kyseliny EPA
a DHA, vitaminy A,
D a E.
• P říjemná citrónová
příchuť.

339,-

S KARTOU
Více výhod

S KARTOU
Více výhod

V akci také
GS Vitamin C 500 + šípky, 100+20 tablet,
za 165 Kč 139 Kč. (1 tableta = 1,16 Kč)

399,-

•O
 bsahuje meruňková jádra s vitaminem B17.
• H líva ústřičná pochází z českých pěstíren.
• Reishi a rakytník podporují obranyschopnost organismu.

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

(1 tableta = 0,36 Kč)

-18%

•P
 ro léčbu
ucpaného nosu
při rýmě
a nachlazení.
• Uvolní ucpaný
nos během
několika minut
a až na 12 hodin.
• E xtrakt Aloe vera
osvěžuje, zvláčňuje
a pečuje o sliznici
nosní dutiny.

VITAMIN C

Chlorella TOPNATUR

(1 g = 1,53 Kč)

244,-

199,-

89,-

RÝMA A UCPANÝ NOS

(1 tableta =
1,66 Kč)

IMUNITA

V akci také
Chlorella TOPNATUR,
prášek 150 g, za 389 Kč 229 Kč.

nosní sprej 15 ml

109,-

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

V akci také
Preventan® Clasic s příchutí, 30 tablet,
za 163 Kč 149 Kč. (1 tableta = 4,97 Kč)

(1 tableta = 4,88 Kč)

Doplněk stravy.

• Medvědí síla pro
podporu Vaší imunity.
• Originální
patentovaná látka
ProteQuine®
a vitamin C,
který přispívá
k normální funkci
imunitního
systému.
• Na trhu více
než 20 let.

L.CZ.MKT.CC.08.2019.1695

VITAMINY A MINERÁLNÍ LÁTKY

364,-

90 tablet

•C
 ítíte se unaveni?
•S
 upradyn® obsahuje
vitamin B 12 , který
pomáhá snižovat
míru únavy
a vyčerpání.
• Pro energii
v náročném období.
• V nabídce také
ve formě šumivých
tablet.

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

V akci také
GS Extra Strong
Multivitamin, 30+10 tablet,
za 173 Kč 155 Kč.

439,-

70+20 tablet

Sinex Vicks Aloe
a Eukalyptus 0,5 mg/ml

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

•K
 omplexní vyvážené
složení vitaminů, minerálů
a dalších aktivních látek.
• S TRONG KOMPLEX –
extra dávka vitaminu C,
lutein, activin, echinacea.
• E xtra silný, extra účinný
multivitamin
ve výhodném balení.

Supradyn® CoQ10
Energy

Ještě lepší ceny s kartou Více výhod.

Více

Lékárny

výhod

Dop oru čím e
Vám jen to, co
mam ince neb
o svý m dět em

Více

výhod

ATARALGIN®

Flalgo® 140 mg

199,-

159,-

50 tablet

•T
 lumí bolest hlavy,
krční páteře a zad.
• S nižuje svalové napětí.
• S nižuje emoční
a psychické napětí.

BOLEST

Proenzi® Intensive
120+60 tablet
+ posilovací guma

-24%

BOLEST POHYBOVÉHO APARÁTU

699,-

599,-14%

Cemio Kamzík®
Cemio Kamzík, radost z každého skoku.
• J ediný, který obsahuje ne 1,
ale 2 kolageny, navíc v nativní podobě.
• Vyrobeno ve Švýcarsku.
• Vitamin C pro normální tvorbu kolagenní
sítě kloubních chrupavek
a menisků.

359,-

30 měkkých tobolek

•S
 nadno rozpustné růžové měkké
tobolky s tekutou účinnou látkou.
• P ři bolesti hlavy a migréně, bolesti zubů,
zad, svalů
a menstruační
bolesti.

V akci také
Proenzi® krém, 100 ml, za 178 Kč 159 Kč.
(Kosmetický přípravek)

(1 kapsle
= 5,82 Kč)

KLOUBY

KLOUBY

Aulin® gel

-15%

V akci také
Aulin® gel, 50 g, za 159 Kč 139 Kč.

20 tablet

•A
 kutní péče o močové cesty.
• Zlatobýl obecný pomáhá udržovat
zdravý močový měchýř a dolní močové
cesty.

399,-

349,-13%

• Posiluje oslabenou imunitu.
• Urychluje hojení po úrazech
a operacích.
• Působí proti otokům
a zánětům kloubů,
šlach a svalů.

S KARTOU
Více výhod

2549,Prostenal® Night
60+30 tablet

•U
 nikátní řešení vyvinuto pro zdravou
prostatu, méně vstávání v noci.
• S aw palmetto a brusinky
pro zdraví prostaty.

(1 tableta =
17,45 Kč)

MOČOVÉ CESTY

+
(1 tableta = 5,21 Kč)

PROSTATA

Dostupné také přípravky
Wobenzym®, 200 enterosolventních tablet
a Wobenzym®, 300 enterosolventních tablet.
Více informací získáte v lékárnách.

469,-

Získejte ještě
lepší ceny
s kartou Více výhod
Lékárny

Doplněk stravy.

(1 tableta = 9,95 Kč)

Doplněk stravy.

V akci také
Urinal® Nefro, 20 tablet, za 239 Kč 199 Kč.

BOLEST

800 enterosolventních tablet

BOLEST

Urinal Akut®

-17%

Lék k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalový leták.

194,Lék k vnějšímu použití. Obsahuje
nimesulid. Čtěte pečlivě příbalový leták.

• Gel proti bolesti pohybového aparátu.
• Ulevuje od bolesti a otoků při podvrtnutí,
vymknutí, naražení, při úrazech
provázených výronem i u akutního
poúrazového zánětu šlach.
• Pro dospělé a děti od 12 let.

99,-

Wobenzym®

229,-

100 g

-19%

119,-

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

349,-

(1 g = 0,97 Kč)

Ibalgin® Rapidcaps
400 mg

S KARTOU
Více výhod

(1 tableta = 3,33 Kč)

579,-

KLOUBY

429,-

60 kapslí

Koňská síla pro Vaše klouby!
Unikátní receptura:
• M SM Lignisul®,
• patentované kolageny:
COLLYSS™ a CARTIDYSS™.
• vitamin C – NUTRA-C™.
Vitamin C je důležitý
pro správnou tvorbu
kolagenu v kloubních
chrupavkách.
Balení na 6 měsíců.

S KARTOU
Více výhod

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

•Z
 esílená výživa díky
rostlinným extraktům:
vrbě bílé, kurkuminu
a boswellii serratě
pro zdravé, pružné
a pohyblivé klouby.

379,-

Barny‘s Sioux
MSM 600 g

Doplněk stravy v prášku.

-25%

S KARTOU
Více výhod

Lék k vnějšímu použití.
Obsahuje diklofenak epolamin.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

149,-

399,-

•K
 místní krátkodobé léčbě bolestí
pohybového aparátu, např. podvrtnutí,
natažení nebo zhmoždění.
• Aplikuje se 1× denně.

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

S KARTOU
Více výhod

499,-

7 ks léčivé náplasti

Doporučíme Vám jen to, co
mamince nebo svým dětem

Více
výhod

Exkluzivní služba v Magistra lékárnách
EXKLUZIVNĚ

ONDROITIN
CH

v MAGISTRA lékárnách

VYSOKÁ

500 mg
DÁVKA

S U L F ÁT

Potravina pro zvláštní lékařské účely

Opět
v pohybu
Ortopedic® 500

60 tablet

1 tableta = 6,65 Kč

399,-

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.
®

®

BEZ

CUKRU
´
LEPKU A LAKTOZY

• Doporučené dávkování – 2 tablety denně.

Klouby 2× silnější

EXKLUZIVNĚ

v MAGISTRA lékárnách

Doplněk stravy

349,Colaflex 2,
60 kapslí
1 kapsle = 5,82 Kč

Dvojitá síla krystalického kolagenu v 1 kapsli*
•
•

16 mg krystalického Premium rybího kolagenu I v jediné moderní snadno polykatelné kapsli.
Navíc vitamin C přispívá k tvorbě kolagenu pro správné fungování kloubní chrupavky a dobrý stav kůže.
*oproti Premium Colaflex 8 mg.

V každé lékárně speciálně
vyškolený Expert na bolest.

Bolí Vás klouby?
Může to být osteoartróza
Většina lidí si neuvědomuje svoje klouby až do chvíle, kdy začnou bolet.
Nejčastější příčinou bolesti kloubů je artróza, neboli degenerativní onemocnění,
které postihuje především kloubní chrupavku pokrývající kost v místě jejího
styku s druhou kostí. Postihuje však i okolní tkáně – nitrokloubní výstelku, kloubní
pouzdro, vazy či šlachy.

Mgr. Ivana Kopecká
Magistra Expert na bolest

EXPERTI NA BOLEST RADÍ…
PÉČE O KLOUBY MÁ BÝT KOMPLEXNÍ – zahrnuje změnu REŽIMOVÝCH OPATŘENÍ (adekvátní pohyb – jízdu na kole, chůzi,
plavání, pestrou stravu, redukci hmotnosti u obézních pacientů, volbu vhodné obuvi a ortopedických pomůcek) a VHODNOU
VÝŽIVU KLOUBNÍ CHRUPKAVKY, pokud to lze.

Dle doporučení renomovaných
revmatologických společností –
evropské EULAR a americké ACR
je pro dlouhodobou péči o klouby
1. volbou u pacientů s osteoartrózou
kategorie přípravků s obsahem látek
označovaných SYSADOA (symptomaticky
pomalu působící látky proti osteoartróze),
a to především obsahujícími glukosamin
sulfát nebo chondroitin sulfát.

VAZY, ŠLACHY, KOSTI
KOLAGEN TYPU I je nejrozšířenější
typ kolagenu v těle. Vytváří silná vlákna, která se dále spojují do objemných
vláknitých svazků, připomínajících
provazy. Je to dáno tím, že vazy,
šlachy a kosti, ve kterých se vyskytuje, musí vydržet silný tah.
šlacha

CHRUPAVKY
CHONDROITIN SULFÁT

v denní dávce 800–1200 mg je
látka s prokázaným účinkem
proti bolesti a zánětu. Studie
naznačily i vliv na strukturu
chrupavky při artróze kolene
a drobných kloubů rukou.

GLUKOSAMIN SULFÁT

v dávce 1500 mg prokazatelně působí proti bolesti a zánětu a má nejlépe prokázaný
vliv na strukturu chrupavky, tj.
zpomaluje rozvoj osteoartrózy.

KOLAGEN TYPU II

vyskytuje se v kloubní chrupavce, kde vytváří husté sítě
z velmi tenkých vláken. Díky
tomu je kloubní chrupavka
pevná a odolná.

Zdroj: Magistra Expert na bolest 11/2018, reg. číslo MK ČR E 23351, zkráceno.

A jakou bolest řešíte Vy?

Zeptejte se nás
na cokoliv,
co Vás bolí!

www.magistra.cz

V každé lékárně speciálně
vyškolený Expert na bolest.

Víte, jak správně dávkovat paracetamol?
Je velmi dobře snášen pacienty s potížemi trávicího traktu a je vhodný pro všechny věkové
kategorie.
Na trhu je dostupná celá řada lékových forem –
tablety, šumivé tablety, suspenze, sirupy, čípky.

DOSPĚLÍ A MLADISTVÍ OD 15 LET

60 kg
60 kg

Dávku podávat
po 4–6 hodinách

1 000 mg
paracetamolu

Maximální denní dávka je 4 g (8 tablet).
Při dlouhodobé terapii (déle než 10 dnů)
by dávka za 24 hodin neměla překročit
2,5 g (5 tablet).

U dětí do 6 let je maximální denní
dávka 60 mg/kg tělesné hmotnosti.

10–15 mg
paracetamolu/kg

Dávku podávat
po 4–6 hodinách

12–15 let
Věk / kg

-31%

BOLEST A HOREČKA

Panadol pro děti
24 mg/ml Jahoda
sirup 100 ml

•S
 nižuje horečku
a mírnou až středně
silnou bolest.
• Vhodný pro děti
od 3 měsíců.
• N eobsahuje
alkohol
a barviva.

125,-

99,-21%

Při hmotnosti 26–40 kg je maximální denní
dávka 2 g (4 tbl.), při hmotnosti 21–25 kg
je maximální denní dávka 1,5 g (3 tbl.).
Maximální denní dávka je 3 g (6 tbl.).

500 mg
paracetamolu
jednorázová dávka + forma

27,-

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

DĚTI DO 15 LET

3 m – 12 let

Zmírňuje mírnou až středně
silnou bolest a horečku.
• Uvolňuje účinnou látku již za 5 minut.
• N edráždí žaludek.

39,-

Rady pro Vás připravila
PharmDr. Eliška Vencovská
Magistra lékárna U Polikliniky, Praha

Pro správný účinek a bezpečnou terapii je velmi zásadní odpovídající
dávkování. Při nízké dávce nemusí léčivý přípravek působit dostatečně
a naopak při předávkování se mohou projevit toxické účinky paracetamolu
(např. poškození jater).

500 mg
paracetamolu

24 tablet

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

Paracetamol se řadí mezi oblíbená a relativně
bezpečná léčiva, určená k mírnění bolestí hlavy,
zubů, neuralgií různého původu, menstruační
bolesti, revmatické bolesti, zejména bolest
při osteoartróze a bolest zad, bolesti kloubů,
svalů a bolesti v krku doprovázející chřipková
onemocnění a akutní záněty horních cest dýchacích. Je taktéž vhodný na potlačení horečky.

Panadol Novum 500 mg

Většina přípravků na trhu obsahuje
500 mg paracetamolu v 1 tabletě.
opakování

maximální denní dávka

HOREČKA A BOLEST U DĚTÍ

Lékárny

Doplněk stravy.

Kupte si v říjnu
v Magistra
lékárnách bylinný
čaj z limitované
edice a přispějte
na dobrou věc.

(1 sáček = 2,45 Kč)

Více

Doporučím Vám jen to, co mamince nebo svým dětem.
RAKYTNÍČEK multivitaminové želatinky s rakytníkem

Preventan® Junior Akut

238,-

199,-

70 kusů

•S
 kvělá chuť díky obsahu 20 % ovocné šťávy.
• O bsahuje 9 vitaminů a rakytník
na podporu obranyschopnosti organismu.
• B ez příměsí
a konzervačních
látek.

-21%

(1 tableta = 5,16 Kč)

VITAMINY PRO DĚTI

Paranit sprej 100 ml
+ hřeben + šampon
100 ml

459,-

379,-17%
Zdravotnický prostředek.

V akci také
Paranit Radikální
šampon, 100 ml
+ hřeben, za 339 Kč
279 Kč.

IMUNITA

Bepanthen® Sensiderm krém

161,-

139,-

20 g

•U
 levuje od svědění do 30 minut
po aplikaci.
• O bnovuje kožní bariéru,
hydratuje a regeneruje.
• Vhodný také k péči o pokožku
po léčbě kortikoidy.
• Vhodný i pro nejmenší děti a
těhotné či kojící ženy.

S KARTOU
Více výhod

129,-

V akci také
Bepanthen Sensiderm krém, 50 g,
za 330 Kč 279 Kč.

PÉČE O POKOŽKU

VŠI

The Simpsons
Multivitamin +
kolostrum

Marťánci® Gummy

249,-

212,-

90 tablet

50+50 želatinových tablet
+ vesmírný světlomet

MULTIVITAMINY PRO DĚTI

Vlasové hnojivo 60 tablet
Husté složení, hustý výsledek!
•P
 řípravek pro podporu hustoty
vlasů (zinek, biotin).
•V
 ysoké dávky aminokyselin, vitaminů
a minerálů pro výrazný účinek.
•U
 nikátní složení s účinnou látkou MSM.

299,-17%

(1 želatinova tableta =
2,99 Kč)

V akci také
Marťánci® PROimun, 30 tablet, Marťánci® PROimun
akut drink, 5 sáčků, a Marťánci® PROimun sirup, 150 ml.
Informujte se ve své lékárně.

329,-

Ocuvite LUTEIN Forte
60+30 tablet

•D
 oplněk stravy s luteinem,
zeaxanthinem, vitaminy a zinkem,
který přispívá k udržení
normálního
zraku.

-16%

499,-

399,-20%

Hyal-Drop® multi
oční kapky 10 ml
•Ú
 činná pomoc
pro podrážděné
oči, díky nejvyšší
koncentraci
hyaluronátu,
který se v očích
přirozeně
vyskytuje.

(1 tableta =
4,43 Kč)

PÉČE O ZRAK

PÉČE O ZRAK

199,-

149,-25%
Zdravotnický prostředek.

PODPORA RŮSTU VLASŮ

138,-

Doplněk stravy.

-19%

Doplněk stravy.

V akci také
Vlasové hnojivo, 150 tablet,
a Vlasové hnojivo, šampon 150 ml,
Informujte se ve své lékárně.

149,-

•Z
 klidňuje začervenalou a podrážděnou
pokožku.
• Podporuje její
regeneraci
a chrání
před
dalším
drážděním.

PÉČE O POKOŽKU

S KARTOU
Více výhod

299,-

165,-

krém 125 g

S KARTOU
Více výhod

MULTIVITAMINY PRO DĚTI

369,-

Sudocrem®

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

(1 tableta = 2,36 Kč)

359,-

Kosmetický přípravek.

• Multivitaminové
želatinky
s vesmírným
světlometem
jako dárek!
• Soutěžte o vesmírné
ceny na martanci.cz/
beamer.

-15%

•H
 ustý vitaminy
pro školáky,
kolostrum
s obsahem
vitaminu D 3 .
• S kvělé ovocné
příchutě,
bez umělých
aromat a barviv.

(1 tableta =
4,99 Kč)

-20%

L.CZ.MKT.CC.12.2017.1254

Zdravotnický prostředek.

•O
 dstraňte 100 % vší
jedinou 15minutovou
aplikací!
•K
 linicky prokázaný
účinek.
•O
 bsahuje radikální
sprej proti vším
a hnidám, šampon
po ošetření a hřeben.

-17%

Doplněk stravy.

(1 ks = 2,70 Kč)

155,-

•Č
 eský originál pro podporu imunity
vašich dětí.
• Patentovaná látka ProteQuine®a vitamin
C, který přispívá k normální funkci
imunitního systému včetně přídatné
látky beta-cyklodextrin.
• K akutnímu
užívání.

Doplněk stravy.

V akci také
RAKYTNÍČEK multivitaminové želatinky Džungle 70 kusů,
Hruška 70 kusů, Višeň 70 kusů, Mořský svět 140 kusů. (1 ks = 1,35 Kč)

186,-

30 tablet

S KARTOU
Více výhod

189,-

výhod

S kartou Více výhod dárek k Vaším narozeninám i svátku.

Hlíva ústřičná s nejvyšším obsahem betaglukanů na trhu*.
Rakytník pro podporu imunity. 100% přírodní složení.
TEREZIA Hlíva ústřičná
s rakytníkovým olejem
100+100 kapslí

*Dle průzkumu z lékáren, květen 2018

TEREZIA Hlíva ústřičná
s rakytníkovým olejem
60+60 kapslí
379,-

579,-

349,-

529,-

S KARTOU

Více výhod

329,-

(1 kapsle = 2,75 Kč)

-13%

(1 kapsle = 2,65 Kč)

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

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:
Bečváry, OOVL Lékárna Bečváry, Bečváry 185, 725 878 806; Benešov u Prahy, lékárna Green Park, Karla Nového 2391, 606 081 439; Boskovice, lékárna Magistr Tom,
Růžové náměstí 2128/5, 515 538 930; Božice, lékárna Na hřišti, Božice 384, 515 257 609; Brno, lékárna Masarova, Masarova 240/7, 544 214 134; Brno, lékárna Plus,
Nám. SNP 32, 545 219 756; Brno, lékárna Magistr Tom - Brno, Fryčajova 77/18, 545 210 707; Brno, lékárna Cistronica, Hálkova 2, 515 549 587; Brno, lékárna Josefská,
Josefská 427/14, 606 063 437; Brno, lékárna Valentis, Běhounská 677/15, 702 149 926; Brno, lékárna Juliánov, Krásného 3866/20, 720 940 182; Brno, lékárna
Typos, Štefánikova 836/1, 733 640 135; Brno - Modřice, lékárna Modřice, Nádražní 663, 547 216 850; Brno - Stránice, lékárna U sv.Augustina, náměstí Míru 373/1,
773 642 445; Brno - Židenice, lékárna Gajdošova, Gajdošova 2537/54, 548 534 847; Bruntál, lékárna 5, LEMAK s.r.o., Ruská 3, 554 713 012; 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; Český Dub, lékárna Český Dub, nám. B. Smetany 10, 485 147 053; Dolní Bousov, lékárna Dolní Bousov s.r.o., Zahradní 616, 774 217 878; Dvůr Králové
nad Labem, Stará lékárna, Náměstí Odboje 294, 499 622 706; Harrachov, lékárna Harrachov, Harrachov 623, 481 529 279; Havlíčkův Brod, lékárna U Karla, Kozí
206, 569 420 206; Hodonice, lékárna Hodonice, Obecní 287, 515 294 585; Holešov, lékárna Atakama, Sušilova 1505, 573 396 749; 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;
Jirkov, lékárna U Zlatého jelena, nám. Dr. E. Beneše 108, 474 659 937; Karviná 4 - Ráj, lékárna 6 LEMAK s.r.o., Borovského 836, 596 341 609; Kladno - Kročehlavy,
lékárna U Zlatého draka, Unhošťská 2533, 312 680 774; Kolín II, KOLÍNSKÁ LÉKÁRNA, Politických vězňů 40, 321 713 813; Krnov, lékárna 2 LEMAK s.r.o., Sv. Ducha 4,
554 610 501; Lanškroun, lékárna Regena, Svatopluka Čecha 44, 465 320 202; Lelekovice, lékárna Lelekovice, Hlavní 21, 546 211 021; Letovice, lékárna Mgr. Lenka
Štarhová, Masarykovo náměstí 206/25, 516 474 334; Lipůvka, lékárna Alba, Lipůvka 368, 516 431 828; 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; Náměšť nad Oslavou, lékárna
SALVIA, Masarykovo náměstí 59, 568 620 064; Napajedla, lékárna Pod Zámkem s.r.o., Masarykovo nám. 229, 577 942 659; Nymburk, lékárna Na Valech, Velké Valy 237,
325 512 697; Osečná, OOVL - L Český Dub, Svatovítské náměstí 103, 485 179 041; 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; Plzeň, lékárna Mateřídouška, Železničářská 353/45, 377 423 139;
Poděbrady, Nová lékárna, Havlíčkova 53, 325 615 694; Polička, Nová lékárna 1, Komenského 11, 461 725 144; Polička, Nová lékárna 2, Eimova 294, 461 619 366; Praha
10 - Petrovice, lékárna Poliklinika Petrovice, Ohmova 271, 274 771 336; Praha 2, lékárna Moráň, Karlovo nám. 7, 222 162 280; Praha 4, lékárna Metro Háje, Opatovská
874, 267 914 059; Praha 4, lékárna Opatov, Bohúňova 1550, 730 840 150; Praha 4, Magistra lékárna U Polikliniky, Československého
exilu 30, 730 840 250; Praha 5, lékárna Melissa Košíře, Musílkova 1/302, 257 216 579; Prachatice, lékárna VILA, Nemocniční 378,
606 784 040; Rosice u Brna, lékárna Green Pharmacy, Palackého nám. 22, 546 411 002; Rychnov u Jablonce n.N., lékárna Rychnov,
Čechova 494; Říčany u Brna, lékárna Panský dům, náměstí Osvobození 333, 546 428 000; Sezemice, lékárna Rosa Canina, Mezi
Mosty 35, 466 931 651; Sokolnice, OOVL - lékárna SOKOLNICE, Komenského 10, 513 036 150; Svitavy, Nová lékárna, Náměstí Míru
63, 461 541 076; Svoboda nad Úpou, lékárna U Černého orla, 5. května 424, 725 466 482; Telč, lékárna U sv. Anny, Masarykova
65, 567 213 622; Třebíč, lékárna BELLIS Třebíč, Jihlavská brána 10, 730 840 222; Třeboň, lékárna U Růže, Klofáčova 395,
730 840 221; Týnec nad Labem, lékárna U Zlatého lva, Masarykovo nám. 74, 321 781 229; Ústí nad Labem, lékárna Stříbrníky,
Stříbrnická 3034/10a, 472 717 213; Zábřeh na Moravě, lékárna 8 LEMAK s.r.o., Školská 15, 583 456 145; Zbraslav u Brna, lékárna
Zbraslav, Komenského 105, 519 324 317; Zlín, lékárna Revmavita, Štefánikova 477, 607 087 673; Žatec, lékárna Na Jihu, Husova
2909, 415 748 199; Žatec, lékárna Na Náměstí, Obránců míru 165; Ždírec nad Doubravou, lékárna Živa, Mírová 119, 569 432 354
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MÁTE CUKR
V POŘÁDKU?

NOVINKA

Rádi si pochutnáváte na
sladkém? Váha už také
není, co bývala? Možná Vás
to ještě nenapadlo, ale ve spojitosti se stresem, únavou a nedostatečným pohybem se jedná o nejčastější signály zvýšené hladiny cukru v krvi.
Doplněk stravy

Pokud Vám lékař zvýšenou hladinu cukru v krvi objeví, čeká Vás řada režimových
opatření (změna stravovacích návyků, omezení alkoholu, hlídání si tělesné hmotnosti).
Také Vám mohou být nápomocni volně prodejné doplňky stravy, které omezují chuť
na sladké a přispívají ke snížení hladiny cukru v krvi. Mezi nejčastější patří přípravky
s gurmarem a chrómem.

PRVNÍ POMOC PŘI REGULACI KREVNÍHO CUKRU

219,-

169,-

ČÍM JE PREMIUM GURMAR TAK VÝJIMEČNÝ?
• Obsahuje o 25 % více přírodního extraktu Gymnema sylvestre (čili gurmaru) v 1 kapsli.*



NEJNIŽŠÍ

CENY

• Navíc obohaceno o chróm v organické formě, která je nejlépe vstřebatelná.
• Gurmar snižuje chuť na sladké a tím napomáhá při redukci tělesné hmostnosti.

-23%

• Gurmar a chrom přispívají k udržení normální hladiny cukru v krvi.
Premium GURMAR, 60 kapslí (1 kapsle = 2,82 Kč)

*oproti přípravku Gurmar Mitte

PRO KRÁSNÉ VLASY, NEHTY A PLEŤ
Doplněk stravy Fortesil obsahuje účinnou látku biotin, která přispívá k udržení zdravého stavu vlasů a pokožky. Je
důležitý pro správnou činnost keratinocytů, buněk zodpovědných za obnovu pleti a vlasů. Tyto buňky vytvářejí bílkovinu keratin,
která je základem pevných vlasů, nehtů a pokožky. Obsahuje také zinek pro podporu zdravých vlasů, nehtů a pokožky
a kyselinu panthotenovou, která snižuje míru únavy a vyčerpání a přispívá ke správnému energetickému metabolismu.

NOVINKA

FORTESIL,
60 tablet
(1 tableta =
1,15 Kč)

BIOSIL plus,
60 tablet
(1 tableta =
1,15 Kč)

TRADIČNÍ
PŘÍPRAVEK

Doplněk stravy

99,-

69,-30%

Doplněk stravy

2× VÍCE ZA
STEJNOU
CENU*

69,-

300 µg biotinu v 1 tabletě

150 µg biotinu v 1 tabletě

Navíc komplex vitamínů a minerálních látek
(zinek 10 mg, křemík 15 mg,
kyselina panthotenová 6 mg)

Navíc komplex vitamínů a minerálních látek
(zinek 10 mg, křemík 15 mg,
kyselina panthotenová 6 mg)

* Dvojnásobné množství biotinu oproti přípravku BIOSIL plus.

Historicky nejprodávanější produkt
s biotinem

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 23. 9. - 27. 10. 2019 nebo do vyprodání zásob pro lékárny uvedené v daném letáku.
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Rezervace léků online
s kartou Více výhod.
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REZERVACE
LÉKŮ
ONLINE
Ušetřete si dvojí
cestu do lékárny!
Rezervujte si své léky
online jednoduše
ve 3 krocích
na www.magistra.cz:

1
2
3

Vyplňte kód e-receptu
nebo název léku.
Budeme Vás průběžně
informovat o stavu
Vaší rezervace.
Vyzvedněte
si své léky ve Vaší
lékárně Magistra.

Nemáte ještě svou kartu Více výhod?
Jednoduchá registrace na www.magistra.cz nebo ve Vaší lékárně.
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Více než POLOVINA léků
BEZ DOPLATKU.*
* Více informací získáte v jednotlivých Magistra lékárnách nebo na www.magistra.cz.

