AKČNÍ NABÍDKA
19. 9.–23. 10. 2022

Lékárny
Vitamin C duo 500 mg
60 kapslí

ZDARMA
Více nabídek uvnitř

Cena
za 2 k s
S kartou Magistra
Doplněk stravy.

199,-

1+1 = 60 +
60

Ušetříte 199 Kč

kapslí (1 ka

psle = 1,6 6

Běžná cena 2 ks

Kč).

398 Kč

Vitamin C:

• podporuje imunitu organismu,
• přispívá ke snížení únavy a vyčerpání,
• podílí se na antioxidační ochraně buněk.

Držíme ceny na uzdě!
179,-

NEO-ANGIN® BEZ CUKRU

159,-

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.

-20

Kč

159,-

ACC® LONG 600 mg
šumivé tablety
10 tablet

Léčí vlhký kašel.
• Má rychlý nástup účinku od 1. dne.
• Rozpouští hlen a usnadňuje
vykašlávání.
• Má navíc antioxidační účinek.

139,S kartou Magistra

129,-30

Kč

Otrivin Menthol 1 mg/ml
nosní sprej, roztok

min

působí
až 12 hodin

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

139,-

uvolní
ucpaný nos
do 2 minut

2

12

Otrivin Breathe Clean,
nosní sprej
245,-

109,-

189,-

S kartou Magistra

99,-

hodin

-56

Kč

NOVINKA

-40

Kč

Čistí
Zvlhčuje
Pro
každodenní
použití

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.

TEREZIA Černý česnek
60 kapslí

•Č
 esnek pomáhá regulovat hladinu
cholesterolu a lipidů v krvi.
• Podporuje imunitu. Bez zápachu
a palčivé chuti.
• Š etrný k zažívacímu ústrojí.

439,-

359,-

S kartou Magistra

349,-90

Kč

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

Voltaren Forte 20 mg/g
gel 100 g

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

ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. O správném použití se poraďte se svým lékařem
nebo lékárníkem. Otrivin Menthol 1 mg/ml nosní sprej, roztok obsahuje xylometazolini
hydrochloridum. Lék k použití do nosu. Otrivin Breathe Clean, nosní sprej je zdravotnický
prostředek určený na čištění nosní dutiny a zvlhčení suché nebo podrážděné nosní sliznice.

389,-

309,-

S kartou Magistra

299,-90

Hlíva ústřičná + lactobacily
60+60 kapslí

•H
 líva s deklarovaným obsahem
významných beta-glukanů.
• Šípek a vitamin C podporují
imunitní systém.
•3
 probiotické kmeny.
• Složení bez konzervantů.

Kč

449,-

409,-

S kartou Magistra

399,-50

Kč

V akci také
Voltaren Rapid 25 mg, 20 měkkých tobolek, za 129 Kč
a Voltaren 140 mg léčivá náplast, 5 ks, za 319 Kč.

V akci také
TEREZIA Černý česnek, 30 kapslí, za 195 Kč.
Doplněk stravy. (1 kapsle = 5,82 Kč)

Voltaren Forte 20 mg/g gel je lék k vnějšímu použití. Obsahuje
diclofenacum diethylaminum. Voltaren Rapid 25 mg měkké
tobolky je lék k vnitřnímu užití. Obsahuje diclofenacum kalicum.
Voltaren 140 mg léčivá náplast je lék k vnějšímu použití. Obsahuje
diclofenacum natricum. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Doplněk stravy. (1 kapsle = 3,33 Kč)

Z

Více
výhod

Ještě lepší ceny a akce

1+1 ZDARMA s kartou Magistra.
219,-

VITAMIN D3 Oliva
2000 IU Plus

179,-

60 kapslí

-40

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

Kč

719,-

Oscillococcinum®

619,-

30 dávek

•P
 revence a léčba chřipkových
stavů, jako jsou např. horečka,
zimnice, bolest hlavy, únava
a bolesti svalů.
•B
 ez věkového omezení.
•M
 ůže se užívat během
těhotenství a kojení.

S kartou Magistra

599,-120

Kč

V akci také
Oscillococcinum®,
6 dávek,
za 199 Kč.

549,-

LIPO C ASKOR FORTE

419,-

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.

S kartou Magistra

399,-

16 tablet

•B
 actoral, probiotikum pro doplnění
přátelské mikrobioty krku, dutiny ústní
a středouší.

112,-

Ibalgin® 400

99,-

48 potahovaných tablet
•R
 ůžový Ibalgin® je jen jeden.
•P
 omáhá při bolesti hlavy, zubů, zad,
svalů a kloubů, menstruační bolesti.
•S
 nižuje horečku.
•M
 á protizánětlivý
účinek.
•J
 e vhodný pro
dospělé
a dospívající
od 12 let.

S kartou Magistra

89,-

-23

Kč

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

429,-

Bactoral

Více

výhod

V akci také
Ibalgin® 400
24 potahovaných
tablet, za 105 Kč.

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

Doplněk stravy. (1 kapsle = 2,98 Kč)

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

369,-60

Kč

-150

Kč

V akci také
LIPO C ASKOR
FORTE,
120 kapslí,
za 759 Kč.
(1 kapsle = 6,32 Kč)

205,-

Strepsils® Med a Citron

165,-

24 pastilek

Zastavte bolest v krku hned
na začátku!
•R
 ychlá úleva od bolesti v krku.
•N
 ičí bakterie, kvasinky i viry už
po 1 minutě.
•P
 ro děti
od 6 let
a dospělé.

S kartou Magistra

155,-50

Kč

V akci také
více produktů
Strepsils®.
Více informací
ve své lékárně.

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 6,65 Kč)

Lék k rozpuštění v ústech. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

Doplněk stravy. (1 tableta = 23,06 Kč)

Revital C vitamin 500 mg
pomeranč
20 šumivých tablet

80,-

59,-21

• Podporuje imunitní systém
vysokou dávkou vitaminu C
v šumivých tabletách
se skvělou příchutí
pomeranče.

Kč

175,-

TUSSIREX sirup

159,-

120 ml

• S
 irup na všechny
druhy kašle spojené
s nachlazením.
• Zmírňuje
suchý dráždivý
i průduškový kašel.
•R
 ychlá úleva.

S kartou Magistra

139,-36

Kč

Olynth® HA 1 mg/ml

nosní sprej, roztok 10 ml
•R
 ychle uvolňuje ucpaný nos.
• Zvlhčuje nosní sliznici.
• O bsahuje kyselinu
hyaluronovou.*
• N eobsahuje konzervační
látky.
• Ú činek po dobu 10 hodin.

129,-

99,-30

Kč

* Ve formě sodné soli

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

V akci také
Revital C vitamin 1000 mg
citron, 20 šuminých tablet,
za 65 Kč. (1 šumivá tableta
= 3,25 Kč)

V akci také
ostatní druhy
TUSSIREX, informujte
se ve své lékárně.

Doplněk stravy.
(1 šumivá tableta = 2,95 Kč)

Zdravotnický prostředek.
Čtěte pečlivě návod k použití.

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.
• Podpořte svoji imunitu
pravidelným
užíváním.
•Z
 výšená potřeba
užívání např. také
v těhotenství,
při kojení, sportu,
namáhavé práci,
po úrazech nebo
u kuřáků.

263,-

199,-

S kartou Magistra

189,-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.

Apotheke
Průduškový čaj

20 nálevových sáčků
•J
 itrocel, tymián, heřmánek, proskurník,
prvosenka a yzop podporují normální
funkci dýchacího systému.
• Sléz podporuje
normální činnost
hltanu a dýchacích
cest.

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.

49,-

STOPKAŠEL® Medical sirup
200+100ml NAVÍC
•U
 levuje při suchém
a vlhkém kašli, ulevuje
při škrábání v krku.
•Z
 klidňuje podrážděný
krk, snižuje bolest v krku.
•V
 hodný pro těhotné
a kojící ženy.

V akci také
Apotheke Urologický
čaj s brusinkou,
20 nálevových sáčků,
za 49 Kč a Apotheke
Heřmánkový pravý čaj,
20 nálevových sáčků,
za 39 Kč.

V akci také
STOPKAŠEL ANGIN-EX
sprej na bolest v krku,
30 ml, za 135 Kč
a další přípravky
STOPKAŠEL.

Doplněk stravy.
(1 nálevový sáček = 2,45 Kč)

Zdravotnický prostředek.
Čtěte pečlivě návod k použití.

222,-

189,-33

Kč

Nachlazení, to nic není.

Vyberte si z naší nabídky!
196,-

175,S kartou Magistra

169,-

249,-

NUROFEN® Stopgrip

199,-

24 potahovaných tablet
•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.

S kartou Magistra

-27

189,-60

Kč

V akci více druhů,
informujte se
ve své lékárně.

Kč

Lékárny
170,-

Coldrex tablety

159,-

24 tablet

• Odstraňuje příznaky
chřipky a nachlazení.
•D
 íky paracetamolu
snižuje horečku,
odstraňuje bolest
hlavy, bolest v krku.
•S
 přídavkem léčivých
látek na uvolnění
ucpaného nosu
a odkašlávání.

S kartou Magistra

149,-21

Kč

V akci také
Coldrex MAXGrip
Citron, 10 sáčků,
za 189 Kč a Coldrex
MAXGrip Lesní ovoce,
10 sáčků, za 189 Kč.

Paralen® Grip horký
nápoj Citron je volně
prodejný lék k vnitřnímu
užití. Čtěte pozorně
příbalovou informaci
a poraďte se s lékařem
nebo lékárníkem.

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

Lék k vnitřnímu užití. Čtěte pozorně příbalovou informaci.

PARALEN® RAPID 500 mg
šumivé tablety 16ks

•N
 ovinka ve formě šumivé tablety.
•S
 pomerančovou příchutí.
•T
 lumí bolest zubů, hlavy, kloubů.
•S
 nižuje horečku.
•P
 omáhá při chřipce.
•P
 řináší úlevu od menstruačních bolestí.

66,-

59,-7

Kč

MUCONASAL® PLUS

nosní sprej, roztok, 10 ml
•R
 ychle, účinně a dlouhodobě
uvolní nos při rýmě
a nachlazení.
•N
 avíc osvěží vůní máty
a eukalyptu.
•V
 hodný pro dospělé
a děti od 6 let.

129,-

109,-20

Kč

155,-

MUCOSOLVAN®
pro dospělé

139,-

sirup 100 ml

S kartou Magistra

129,-

•L
 éčí vlhký kašel.
•R
 ozpouští hlen.
• Usnadňuje vykašlávání.
•J
 ahodová příchuť.

-26

Kč

V akci také
MUCOSOLVAN® long effect,
20 tobolek, za 159 Kč
a MUCOSOLVAN® junior,
sirup 100 ml, za 125 Kč.

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje paracetamol. Čtěte pozorně
příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

116,-

Bromhexin 12 KM

89,-

kapky 30 ml

•K
 apky na zkapalňování
a rozpouštění hlenu při
onemocnění dýchacích
cest, usnadňují
vykašlávání.
• Bez alkoholu, cukru
a barviv.
•V
 hodné pro děti od 2 let.

-27

Kč

Septabene® citron
a bezový květ 3 mg/1 mg
16 pastilek

•T
 rojí účinek: protizánětlivý,
analgetický a antiseptický.
•S
 nižuje bolest, zarudnutí a otok v krku.

159,-

129,-

SALIMAR MOŘSKÁ VODA
30+30
ml

nosní sprej,
30 ml

-30

Kč

s kartou Magistra

V akci také
Septabene®
eukalyptus
3 mg/1 mg,
16 pastilek,
za 129 Kč
a Septabene®
1,5 mg/ml
+ 5 mg/ml,
orální sprej,
30 ml, za 149 Kč.

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

• 100% přírodní mořská voda
v hypertonické koncentraci pro
uvolnění ucpaného nosu a dutin.
• Zklidňuje citlivou nosní sliznici
při infekční nebo alergické rýmě.
• Vhodný pro dlouhodobé užívání.
Nenávykový. Vhodný i při
chronických obtížích.
• Pro dospělé, děti a kojence
od 1 měsíce.
Zdravotnický prostředek.
Čtěte pečlivě návod k použití.

Léky k orálnímu užití. Čtěte pečlivě příbalové letáky.

249,-

Sinecod 50 mg

199,-

10 tablet

• Proti

suchému, dráždivému kašli.
•T
 ablety s prodlouženým
uvolňováním.
•U
 rčené pro dospívající od 12 let
a dospělé.

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

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

S kartou Magistra

189,-60

Stoptussin

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

Kč

V akci také
Sinecod 1,5 mg/ml sirup, 200 ml, za 189 Kč.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Sinecod 50 mg tablety
s prodlouženým uvolňováním a Sinecod 1,5 mg/ml sirup jsou léky
k vnitřnímu užití. Obsahují butamirati citras.

V akci také
Stoptussin, tablety
20 tablet, za 105 Kč.
Před použitím si pozorně
přečtěte příbalovou informaci.
Stoptussin, perorální kapky,
roztok a Stoptussin, tablety
jsou léčivé přípravky
k vnitřnímu užití. Tablety
k užití u dospívajích od 12 let
a dospělých.

175,-

145,-30

Kč

Ce n a
za 2 ks
S kartou Magistra

139,Ušetříte 139 Kč

Běžná cena 2 ks 278

Stérimar® Cu
Nos náchylný k infekci
50 ml

•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.
V akci také
Stérimar® Na ucpaný
nos, 50 ml, za 219 Kč.
Zdravotnický prostředek.
Pozorně si přečtěte návod
k použití na obalu přípravku.

Kč
241,-

205,-36

Kč

Více

Doporučíme
Vám
jen
to,
S kartou
Magistra
dárek
k
Vašim
narozeninám
i svátku.
co mamince nebo
svým dětem.

výhod

409,-

ExAller

349,-

75 ml

•P
 řípravek při léčbě
a prevenci
alergie na roztoče.
•E
 liminuje 99 %
roztočů.
• 1 00% přírodní.
• Výsledky ověřené
v praxi.

-60

Kč

262,-

Octenisept®

219,-

kožní sprej, 50 ml
Chytré antiseptikum
pro celou rodinu.
•P
 rvní pomoc při ošetření a hojení
ran (oděrky, škrábance, řezné
rány, popáleniny, atd.).
•B
 ezbarvé, bezbolestné a hojivé
antiseptikum pro všechny věkové
kategorie včetně novorozenců.

S kartou Magistra

199,-

Octenisept® gel
•G
 elové krytí pro bezproblémové
hojení ran.
•H
 ojivý gel bez barvy vhodný
při popáleninách (i od slunce),
odřeninách, řezných ranách,
puchýřích, atd.

169,-

Vitamin D3 400 IU

129,-

kapky 10,8 ml

•P
 odporuje
zdravý imunitní
systém, přispívá
ke správnému
tělesnému vývoji
a růstu a pomáhá
vstřebávání
a využití vápníku
v těle.
• Pro celou rodinu,
od kojenců
až po seniory.
• Integrované kapátko
pro snadné a přesné
dávkování.

-40

Kč

Doplněk stravy. (1 ml = 11,94 Kč)

245,-

krém 400 g

•B
 elobaza krém chrání a vyživuje citlivou
pokožku, včetně citlivé pokožky dětí.
•J
 e vhodný pro pokožku postiženou ekzémy,
lupenkou a dermatitidami.

-119

Kč

-63

Kč

Čtěte pozorně příbalovou informaci a poraďte
V akci také
se s lékařem nebo lékárníkem. Octenisept®
Octenisept® hojivý
sprej je lék k vnějšímu použití. Octenisept®
hojivý gel je zdravotnický prostředek.
gel 20 ml za 219 Kč.

Zdravotnický prostředek.
Čtěte pečlivě návod k použití.

364,-

BELOBAZA

Junior-angin pastilky
24 ks

• Pastilky s jahodovou příchutí pro děti od 4 let.
• Díky islandskému lišejníku ulevují
od bolesti v krku.
• Zklidňují podrážděné sliznice.
• Působí antisepticky v ústní dutině.

Zdravotnický prostředek. Čtěte návod k použití.

189,-

169,-20

Kč

202,-

Vigantolvit® D3 2000 I.U.
60 tobolek

Vitamin D3:
•p
 ro správné fungování imunitního systému,
• přispívá 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.

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

V akci také
Vigantolvit®
Osteo,
30 tablet,
za 185 Kč.

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

Doplněk stravy.
(1 tobolka = 2,82 Kč)

Brummies multivitamin

A

169,-33

Kč

189,-

169,-

D3

-20

Kč

PODPORA DĚTSKÉ IMUNITY*

při všech nástrahách podzimního období silou komplexu 11 vitamínů a minerálů

ZVÝŠENÁ DÁVKA VITAMÍNU D3 - denní potřeba již ve 2 medvídcích

3+

S PŘÍRODNÍ CHUTÍ pomerančů, jahod a jablek
* Vitamíny C, B6, B12, A, D3 a zinek podporují odolnou imunitu.

180 g
60 želé

Doplněk stravy. 1 g = 0,94 Kč
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Přichází statečný rytíř
bránit dětskou imunitu!
250 + 250
ml

Více informací
naleznete zde:

• S vysokým obsahem přírodních betaglukanů z hlívy ústřičné
a vitaminem C pro dlouhodobou podporu imunitního systému.
• Tekutá forma určená speciálně pro děti od 3 let.
• Vhodné před i v období zvýšených nároků na organismus.

S kartou Magistra

299,-

Ce n a
za 2 ks

Ušetříte 299 Kč

Běžná cena 2 ks 598

Kč

Doplněk stravy. (1 ml = 0,60 Kč)

Zaostřeno na vlasy.
Belohair 20 mg/ml
kožní roztok 60 ml
•B
 elohair obsahuje
účinnou látku
minoxidil a je
určený k léčbě
hormonálně
podmíněného
vypadávání vlasů,
tzv. alopecie
u mužů i žen.

229 Kč/ks
cena při koupi 2 ks

Běžná cena 358 Kč/ks.

Belohair 50 mg/ml

kožní roztok 60 ml
•B
 elohair obsahuje
účinnou látku
minoxidil a je
určený k léčbě
hormonálně
podmíněného
vypadávání vlasů,
tzv. alopecie
u mužů.

Lékárny

409 Kč/ks
cena při koupi 2 ks

Běžná cena 589 Kč/ks.

477,-

Minorga 50 mg/ml

349,-

kožní roztok, 60 ml
•M
 írní a stabilizuje
vypadávání vlasů při
adrogenní alopecii
mužů a žen.
• Podporuje růst vlasů.

-128

Kč

V akci také
Minorga 20 mg/ml,
kožní roztok 60 ml,
za 259 Kč.

Léčivý přípravek.
Před použitím čtěte
pozorně příbalovou informaci.

Léčivý přípravek.
Před použitím čtěte
pozorně příbalovou informaci.

290,-

Hedrin Once

229,-

100 ml

•H
 ubí veš dětskou i její vajíčka.
•P
 ůsobí do 15 minut.
•N
 edráždí pokožku.
•P
 ro děti již od 6 měsíců
a dospělé.
•S
 nadná aplikace ve spreji.

-61

Kč

V akci také
Hedrin Protect &
Go Spray, 120 ml,
za 199 Kč.

NatureVia® Mega brusinky
•B
 rusinkový extrakt
Cran-Max se zlatobýlem,
který podporuje zdraví
a správnou funkci měchýře
a dolních močových cest.
•P
 rémiová kvalita –
maximální síla v 1 cps.

109,-

FORTESIL

89,-

60 tablet

•P
 rémiový komplex vitamínů
a minerálních látek na
podporu pevných vlasů,
nehtů a zdravé pokožky.
• E xtra silná dávka 300 µg
biotinu v jedné tabletě.
• B iotin (vitamin B7
neboli H) společně
se zinkem podporují
normální stav vlasů.
• Zinek přispívá k udržení
normálního stavu vlasů,
nehtů a zdravé pokožky.
Napomáhá normální
funkci imunitního systému
a chrání buňkypřed
oxidativním stresem.

300 μg

BIOTINU

-20

Kč

435,-

409,-

S kartou Magistra

399,-36

Kč

•V
 ětší a pevnější prsa
přirozenou cestou.
•S
 UPER PRSA + štíhlá linie
obsahuje výtažky z rostlin
s obsahem fytoestrogenů,
které napomáhají přirozenému
zvětšení a zpevnění Vašeho
poprsí.

V akci také
NatureVia®
Mega brusinky Akut,
15 kapslí, za 209 Kč.
(1 kapsle = 13,94 Kč)

V akci také
SUPER PRSA
+ štíhlá linie,
180 kapslí,
za 1199 Kč.
(1 kapsle =
6,66 Kč)

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 6,65 Kč)

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 6,66 Kč)

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

2 kusů

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

SUPER PRSA + štíhlá linie
90 kapslí

Perfect Hair
New-Methionin, 500 mg

Cena při nákupu

Doplněk stravy.
(1 tableta = 1,48 Kč)

Zdravotnický prostředek.
Čtěte pečlivě návod k použití.

60 kapslí

Volně prodejné léčivé
připravky. Účinná látka
je minoxidil. Pozorně
čtěte příbalovou
informaci.

757,-

639,-

S kartou Magistra

599,-158

Kč

Devenal 500 mg

60 potahovaných tablet
•Ú
 leva od těžkých
nohou, otoků
a bolesti.
• Nejpoužívanější
léčba žil (diosmin,
hesperidin)
nyní i jako volně
prodejný lék.

Doplněk stravy.
(1 tableta = 1,64 Kč)

299,-

279,-20

Kč

Lék k vnitřnímu užití,
obsahuje mikronizované
flavonoidy (diosmin
a hesperidin). Pozorně
si přečtěte příbalovou
informaci.

Pomocník při OPAKOVANÝCH a DLOUHODOBÝCH POTÍŽÍCH
Se zlatobýlem obecným pro podporu
ZDRAVÝCH MOČOVÝCH CEST.

229,-

Silná a účinná kombinace extraktu z kanadských
brusinek a D-manózy.

KÝ

mg

E

32

C

EN

Kč

O B SA
H

V

D

-50

P AC

VY S O

Vysoká koncentrace obsažených látek:
32 mg proanthokyanidinů (PAC) v denní dávce.

179,-

NÍ DÁ

V

Doplněk stravy. 30 tablet (1 tableta = 5,97 Kč).

Více

Tipy pro klidný spánek.

výhod

199,-

Barny’s HypnoX® forte
20 tablet

•P
 ro váš zdravý a posilující spánek.
•E
 xtra silná bylinná směs* tradičně užívaná
pro lepší komfort usínání.
•O
 blíbený doplněk stravy na spaní.

180,-

PROSPAN® 7 mg/ml

169,-

sirup 100 ml

•R
 ostlinný léčivý přípravek uvolňuje hleny,
usnadňuje vykašlávání a ulevuje od kašle při
akutních zánětech dýchacích cest.
•M
 ožné užívat od narození!

-30

Kč

159,-21

Kč

489,-

ViruProtect STADA

309,-

ústní sprej 20 ml

•Z
 mírňuje příznaky nachlazení
a zachycuje viry.
•P
 ři včasném podání zkracuje
dobu nachlazení.

-180

Kč

*kozlík lékařský, chmel otáčivý, meduňka pletní,
mučenka lékařská.
Před použitím léčivého
přípravku si pečlivě
pročtete příbalovou
informaci a o správném
použití přípravku
se poraďte s lékařem
nebo lékárníkem.
Prospan® Sirup je
volně prodejný léčivý
přípravek k vnitřnímu
užití. Obsahuje účinnou
látku suchý extrakt
z břečťanového listu.

Doplněk stravy. (1 tableta = 8,45 Kč)

229,-

FAST SLEEP SPRAY
•Ú
 stní sprej s melatoninem
pro klidný spánek.
•S
 nadná aplikace
a rychlý nástup
účinku ve
srovnáni
s běžnou tabletou.
•S
 prej obsahuje
30-60 dávek.

199,-

•H
 erpesin krém se používá při léčbě oparu
rtů a obličeje u dospělých i dětí.

S kartou Magistra

179,-

-46

Kč

-50

COLOSTRUM KIDS Jahoda
sirup 125 ml

•V
 ysoce kvalitní německé 100 %
kolostrum s jahodovou příchutí
pro děti získávané z ekologicky
čistých farem.
•V
 hodné zejména při akutních
stavech.

789,-

669,-120

Kč

Kč

V akci také
COLOSTRUM AKUT
100% Natural sirup,
125 ml, za 629 Kč,
COLOSTRUM Bio,
60 kapslí, za 629 Kč
a COLOSTRUM
800 perly, 60 gramů,
za 599 Kč.

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.
Herpesin, krém je léčivý přípravek k zevnímu použití.
Obsahuje účinnou látkou aciklovir.

MELATONIN 3 mg new extra
• 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.

245,-

krém 5 g

Doplněk stravy.
(1 ml = 7,46 Kč)

60 tablet

Zdravotnické prostředky na nachlazení. Čtěte návod na použití.

Herpesin

189,-

24 ml

V akci také
ViruProtect STADA,
ústní sprej, 7 ml,
za 169 Kč.

220,-

Cetalgen 500 mg/200 mg

169,-

20 tablet

•L
 éčba krátkodobé středně silné bolesti
a horečky.
•T
 lumí bolest hlavy, zad, zubů
i menstruační bolesti.
•S
 ilný účinek, rychlá úleva od bolesti
až 9 hodin.

S kartou Magistra

159,-61

Doplněk stravy.
(1 ml = 5,35 Kč)

155,-

129,-26

Kč

Kč

Thermoval® Rapid
digitální teploměr
•R
 ychlý a přesný digitální
teploměr pro měření
tělesné teploty s dobře
čitelných LCD displejem.
•T
 eploměr je vhodný pro
použití v dutině ústní,
v podpaží a konečníku.
• Výsledek měření zjistíte
během 6–40 sekund
s přesností ± 0,1 °C.
V akci také
další teploměry Thermoval
kids, Thermoval Rapid kids
flex, Thermoval Standard,
Thermoval Baby infračervený,
Veroval Infračervený
DUOSCAN se slevou od 20 %*,
informujte se ve své lékárně.

V akci také
Melatonin 5 mg
new extra, 60 tablet,
za 199 Kč.
(1 tableta = 3,32 Kč)
Doplněk stravy.
(1 tableta = 2,65 Kč)

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

139,-70

Kč

Sleva od

20 %*

L-TRYPTOFAN
PREMIUM

podpora duševního zdraví
kozlík lékařský
vitamin B6

-60

S kartou Magistra

Kolísavá nálada, emoční napětí, nervozita, strach,
stresující a rychlý životní styl?

Doplněk stravy

159,-

159,-

Zdravotnický prostředek. Čtěte pozorně návod k použití.

Návrat k duševní
rovnováze
219,-

209,-

Kč

+B6

Silný zdroj esenciální aminokyseliny
L-tryptofanu, která se v organismu
přeměňuje na serotonin tzv. hormon „štěstí“.
Bezpečný i při dlouhodobém užívání.

60 kapslí (1 kapsle = 2,65 Kč)

Kozlík lékařský pomáhá proti stresu, přispívá ke zklidnění a podporuje klidné usínání. Vitamin B6 přispívá ke snížení
únavy a vyčerpání, podílí se na správné činnosti nervové soustavy a udržuje psychickou činnost v rovnováze.

Zadáno pro pány - jak být

aktivní v každém věku.
629,-

Proenzi 3+
180 tablet

•K
 omplexní výživa
s chondroitinem, glukosaminem
a kolagenem typu II.
•V
 itamin C
podporuje
tvorbu kolagenu
pro normální
funkci
chrupavek.

529,S kartou Magistra

499,-

s kartou Magistra

Hořčík a vitamin
B 6 přispívají:
• ke snížení míry
únavy
a vyčerpání,
• ke správné
funkci
nervového
systému,
• normální duševní
činnosti.
(1 tableta = 1,85 Kč)

Doplněk stravy.
(1 tableta =3,57 Kč)

Condrosulf 400 mg

1280,-

1149,S kartou Magistra

1099,-181

Kosmetický přípravek.

Kč

XXL

-30

Kč

PODPORA
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V INTIMNÍCH CHVÍLÍCH

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

04.05.2022 11:10:13

249,-

199,-50

Kč

50+50
tablet

Premium Magnesium B6
FORTE 50 tablet

Kč

180 tvrdých tobolek

119,-

Kč

-80

V akci také
GS Extra Strong
Multivitamin 50+,
90+30 tablet,
za 469 Kč.
(1 tableta = 3,91 Kč)

149,-

-50

Doplněk stravy.

429,-

•V
 yvážené složení
STRONG KOMPLEX –
extra dávka vitaminu C,
lutein, activin,
echinacea.
•E
 xtra silný,
extra účinný.

•L
 ék účinný v léčbě artrózy
kolene, kyčle a kloubů
prstů ruky.
• O bvykle se užívá 2x ročně
po dobu 2–3 měsíců.

149,-

Kč

509,-

60+60 tablet

KOFEINU

•G
 el s chladivým účinkem k lokální léčbě
bolesti pohybového aparátu.
•P
 ůsobí proti zánětu a otoku.

Emoxen gel je léčivý přípravek pro kožní užití. Obsahuje
naproxen. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

GS Extra Strong
Multivitamin

PŘÍRODNÍHO

100 g

-130

Doplněk stravy.
(1 tableta = 2,77 Kč)

SÍLA

199,-

EMOXEN gel 100 g

Aphrodisia „V“
ultra rapid pro muže
10 kapslí

•O
 bsahuje extrakt z kořene
maca, který příznivě ovlivňuje
sexuální potenci, sexuální touhu
a napomáhá zvyšovat libido.
• Sibiřský ženšen
pomáhá vyvolat
a zlepšit erekci
a přispívá
k sexuálnímu zdraví.
•E
 xtrakt z plodů
kotvičníku zemního
podporuje sexuální
touhu a sexuální
výkon.

Ce n a
za 2 ks
S kartou Magistra

185,Ušetříte 185 Kč

Běžná cena 2 ks 370

Kč

447,-

409,S kartou Magistra

399,-48

Kč

V akci také
Aphrodisia „V“ pro ženy, 10 kapslí, za 409 Kč, Aphrodisia XL
krém pro muže, 60 ml, za 415 Kč a Aphrodisia G krém pro
ženy, 60 ml, za 415 Kč.
Doplněk stravy. (1 kapsle = 39,90 Kč)

Když si každodenní stres vybírá svou daň
Doplněk stravy. 60 kapslí (1 kapsle = 3,32 Kč).

PROTI PŘEDČASNÉMU
VYPADÁVÁNÍ VLASŮ

Lékárny

Podporuje silnou
erekci a libido,
tělesný a sexuální
výkon, celkovou
vitalitu a odolnost.
Pro vytrvalost a mužnost

Moderní životní styl přináší více stresových situací v práci i doma a účinek testosteronu se tak ztrácí. Vysoký obsah 350 mg standardizovaného extraktu kotvičníku
zemního s min. 90 % saponinů, který má blahodárný účinek na pohlavní orgány a hormonální aktivitu. Navíc obohaceno o účinky z extraktu korejského ženšenu a lněného semínka.

Více

Nabídka pro spokojené zažívání.

výhod

Febichol®

50 měkkých tobolek
•K
 léčbě trávicích obtíží při vleklých
onemocněních jater a žlučových cest.
•K
 aždá měkká tobolka obsahuje 100 mg
fenipentolu.

116,-

448,-

Iberogast®

105,-

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

-11

Kč

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

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

CH-20220726-53

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

369,-79

Kč

441,-

Essentiale® 300 mg
100 tvrdých tobolek

• O
 bsahuje esenciální fosfolipidy se třemi
mechanismy podpory funkce jater:
•u
 rychluje obnovu jaterních buněk,
•z
 lepšuje jejich funkci,
• podporuje jejich regeneraci.
•P
 ro dospělé a dospívající
od 12 let (o hmotnosti
cca 43 kg).

359,-82

Kč

Lék k vnitřnímu
užití. Obsahuje
phospholipida sojae
praeparata.
Čtěte pozorně
příbalovou informaci
a poraďte se
s lékařem nebo
lékárníkem.

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.
StopACID_inzerce_200x62mm_srpen_2022_final.indd 1

109,-

89,-20

Kč

Doplněk stravy.

30.08.2022 12:21:18

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:
Bečváry, OOVL Lékárna Bečváry , Bečváry 185, 725 878 806; Bechyně, lékárna Libušina, Libušina 163, 380 120 513; Bernartice, lékárna U sv. Martina, Náměstí svobody 33, 382
585 225; Beroun, lékárna BETA sídliště, Švermova 1591, 313 129 439; Bílina, lékárna Salvia, Seifertova 5, 417 823 077; Brandýsek, lékárna Brandýsek, Slánská 169, 730 778 111;
Černošice, lékárna U Bílého medvěda, Riegrova 240, 730 778 085; Česká Lípa, lékárna Na Náměstí, Nám. T. G. M. 164, 487 521 045; České Budějovice, lékárna U Tří lvů, U Tří
lvů 4, 386 321 184; Český Dub, lékárna Český Dub, nám. B. Smetany 10, 485 147 053; Čestlice, lékárna Spektrum , Obchodní 113, 602 394 597; Čkyně, lékárna Čkyně, Čkyně 301,
388 423 527; Děčín, lékárna Želenice, Želenická 26, 412 539 294; Děčín, lékárna Na Prokopce, Prokopa Holého 139/21, 412 514 173; Děčín IX, lékárna Bynov, Jindřichova 337,
412 544 356; Doksy, lékárna Aurum, Tovární vrch 78, 487 525 856; Doksy, lékárna U Matky Boží, nám. Republiky 44, 487 872 474; Dolní Bousov, lékárna Dolní Bousov s.r.o., Zahradní 616, 326 396 351;
Dubá, lékárna Na Náměstí Dubá, náměstí T. G. M. 139, 487 870 139; Frýdlant, lékárna Tilia, Nám. TGM 94, 482 311 367; Harrachov, lékárna Harrachov, Harrachov 623, 481 529 279; Cheb,
lékárna Evropská, Evropská 1566/41, 354 431 300; Chomutov, Zelená lékárna, Školní 1790, 474 628 444; Jablonec nad Nisou, lékárna Mánesova, Mánesova 2911/70, 483 314 705; Jesenice,
lékárna Cedr, Budějovická 59, 241 931 198; Jílové u Děčína, lékárna Jílové, Mírové Náměstí 220, 412 550 202; Jindřichův Hradec, lékárna Diana, sídliště Vajgar 724/III, 384 324 223; Jirkov,
lékárna U Zlatého jelena, nám. Dr. E. Beneše 108, 474 659 937; Kardašova Řečice, lékárna Benátky, Benátky 672; Karlovy Vary, lékárna Salvus, Bezručova 1098/10, 353 221 808; Kladno,
lékárna Jalta, Náměstí Jana Masaryka 3113, 312 240 783; Kolín II, KOLÍNSKÁ LÉKÁRNA, Politických vězňů 40, 321 713 813; Kralupy nad Vltavou, lékárna Lobeček, Dr. E. Beneše 827,
315 741 642; Krásná Lípa, lékárna Krásná Lípa, Křinické Náměstí 12, 412 383 100; Krupka 3, lékárna U Tyrše, Bohosudovská 472, 417 861 330; Kutná Hora, lékárna U Zlatého hada, Masarykova 596,
327 514 519; Lomnice nad Lužnicí, lékárna Salvia, 5. května 106, 384 792 212; Lomnice nad Popelkou, lékárna Trio JSC Group s.r.o., Obránců míru 866, 481 671 900; Lovosice, lékárna
U Zlatého hada, Školní 399/12, 416 532 710; Lubenec, Lubenecká lékárna, Karlovarská 146, 415 211 899; Milovice, lékárna v Italské, Italská 704, 325 511 399; Mladá Boleslav, lékárna
Centrálka, nám. Míru 17, 326 326 144; Mníšek pod Brdy, lékárna U Matky Boží, Komenského 886, 318 592 258; Most, lékárna Mofa, Višňová 1008/1, 478 618 542; Nová Včelnice, OOVL Apis,
Na Hliněnce 457, 384 394 225; Nový Bor, lékárna U Zlatého lva, Třída T. G. M. 42, 487 723 087; Osečná, OOVL - L Český Dub, Svatovítské náměstí 103, 485 179 041; Ovčáry, Cithara
Ovčáry, Ovčáry 304, 318 665 015; Planá nad Lužnicí, lékárna Planá nad Lužnicí, Čs. armády 250, 381 292 455; Plzeň, Lékárna U zlatého lva, Čechova 65, 377 423 113; Plzeň, lékárna
Mateřídouška, Železničářská 353/45, 377 423 139; Plzeň, lékárna Mediloco, Sokolovská 77, 377 524 508; Poděbrady, Nová lékárna, Havlíčkova 53, 325 615 694; Praha, lékárna Metro
Opatov, Chilská 1; Praha 1 - Nové Město, lékárna Těšnov, Těšnov 1163/5, 236 043 134; Praha 1, lékárna v Dlouhé, Dlouhá 743/9, 725 720 044; Praha 2, lékárna Moráň, Karlovo nám. 7,
222 162 280; Praha 3, Lékárna, Vinohradská 1713/196, 271 732 489; Praha 3, lékárna U Koně, Lukášova 184/1, 222 543 846; Praha 3 - Žižkov, lékárna Sv. Anna, Luční 2776/7a, 722 927 707;
Praha 4, lékárna Metro Háje, Opatovská 874, 267 914 059; Praha 4, lékárna U sv. Pankráce, Na Pankráci 99, 241 405 689; Praha 4, lékárna Opatov, Bohúňova 1550,
730 840 150; Praha 4, Magistra lékárna U Polikliniky, Československého exilu 30, 730 840 250; Praha 4 - Krč, lékárna Tajovského, Tajovského 1310, 244 402 058;
Praha 4 - Pankrác, LÉKÁRNA GEMINI PANKRÁC, NA PANKRÁCI 1724/129, 273 132 166; Praha 5, Melissa Lékárna Servis s.r.o., Musílkova 1/302, 257 216 579; Praha 6,
Praha 5 - Zbraslav, lékárna Nová Poliklinika, Elišky Přemyslovny 1325, 257 310 244; Praha 6, lékárna Hanspaulka, Krocínovská 3/801, 233 332 854; Praha 6, lékárna Hvězda
Petřiny, Křenova 438/3, 220 611 472; Praha 6, lékárna 6ka-OC Šestka, Fajtlova 1090/1, 608 677 388; Praha 6 - Břevnov, lékárna U Kaštanu, Bělohorská 723/132, 220 513 838;
Praha 6-Dejvice, Lékárna Pod sv. Matějem, Zelená 1570/14A, 233 331 781; Praha 6-Hradčany, lékárna Hradčanská, M. Horákové 116, 233 322 713; Praha 9, lékárna
Poděbradská, Poděbradská 901/46a, 273 136 899; Praha Nové Butovice, lékárna Elie, Bucharova 2657/12, 733 437 037; Prachatice, lékárna VILA, Nemocniční 378, 606 784 040;
Příbram, LÉKÁRNA POD SVATOU HOROU, Zahradnická 72; Rakovník, lékárna U zlatého lva, Tyršova 737, 313 512 648; Rudná, lékárna Rudná, Masarykova 125/59, 311 670 112;
Rychnov u Jablonce n.N., lékárna Rychnov, Čechova 494, 778 068 958; Sadská, lékárna Sadská, Palackého nám. 4, 325 594 350; Slaný, lékárna 203-02, s.r.o.,
Masarykovo náměstí 135, 312 522 251; Smečno, lékárna Smečno, T.G.Masaryka 6, 312 547 877; Stráž nad Nežárkou, lékárna Diana - výdejna
Stráž, náměstí Emy Destinnové 8, 384 389 564; Strmilov, lékárna Tilia, Náměstí 269, 384 392 486; Studená, lékárna Studená, Počátecká 311,
384 490 047; Suchdol nad Lužnicí, lékárna U Panny Marie pomocné, 28. října, 459, 384 781 155; Šluknov, lékárna Herba, Nám. Míru 149, 412 386 515; Štětí,
lékárna Pod Lipami, Nové Náměstí 137, 416 812 110; Telč, lékárna U sv. Anny, Masarykova 65, 567 213 622; Teplá u Toužimi, OOVL - L Tilia, Klášterní 237,
353 392 228; Toužim, lékárna Tilia, Plzeňská 251, 353 312 060; Třeboň, lékárna U Růže, Klofáčova 395, 730 840 221; Týn nad Vltavou, lékárna Malostranská,
Orlická 400, 385 722 668; Teplice, lékárna U Lázní, Mlýnská 326/6, 417 578 400; Týnec nad Labem, lékárna U Zlatého lva, Masarykovo nám. 74, 321 781 229;
Unhošť, lékárna CITHARA Unhošť, Pražská 1544, 602 616 418; Ústí nad Labem, lékárna Stříbrníky, Stříbrnická 3034/10a, 472 717 213; Úžice, OOVL Úžice (lékárna
Pod Štítem, Veltrusy), Nádražní 200, 315 782 128; Veltrusy, lékárna Pod Štítem, Palackého 253, 315 781 110; Veselí nad Lužnicí, lékárna Salvia, Čs. armády 579,
381 581 082; Vimperk, lékárna Poliklinika, Nad stadionem 547, 734 178 144; Vlachovo Březí, lékárna U sv. Ducha, Nám. Svobody 2, 388 329 214; Zlonice,
OOVL Zlonice, náměstí Pod Lipami 135, 604 224 848; Zruč nad Sázavou, lékárna Primavera, Náměstí Míru 786, 327 531 183; Žatec, lékárna Na Jihu,
Husova 2909, 415 748 199; Žatec, Llkárna Na Náměstí, Obránců míru 165, 415 710 908; Ždírec nad Doubravou, lékárna Živa, Mírová 119, 569 432 354

Více než
220×
v ČR

Najděte si svou lékárnu na www.magistra.cz

Více akčních nabídek na e-shopu magistra.cz

175,-

30 g

•L
 ék pro lokální léčbu vnitřních
a vnějších hemoroidů.
•U
 levuje od bolesti a svědění a zároveň
zmírňuje zánět.

-33

Kč

V akci také Procto-Glyvenol® rektální
čípky, 10 čípků, za 175 Kč a Procto-Glyvenol®
Soft, vlhčené ubrousky, 30 kusů, za 75 Kč.
Procto-Glyvenol® 50 mg/g + 20 mg/g rektální krém. Procto-Glyvenol®
400 mg /40 mg čípky. Volně prodejné léky k rektálnímu podání. Před
použitím si přečtěte příbalovou informaci a poraďte se se svým
lékařem nebo lékárníkem.

269,-

HemaGel® PROCTO
10 rektálních čípků

•Č
 ípky k urychlení hojení defektů konečníku.
•Z
 mírňují krvácení, pálení, svědění.
•V
 hodné při fisurách a hemoroidech.
•A
 plikujte 1 čípek denně, nejlépe na noc.

219,-50

Kč

GS Omega 3 Citrus + D3
100+50 kapslí

• 3 000 mg vysoce čištěného rybího oleje
v denní dávce, obohaceno o vitamin D3
pro podporu imunity.
• Kapsle s citronovou
příchutí.
• 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.

269,-

215,-

•L
 éčí zánět infekčního
i neinfekčního
původu.
•N
 ičí viry, bakterie,
plísně, podporuje
hojivé procesy
a intenzivně zvlhčuje
oko a poskytuje úlevu.
• Neobsahuje
konzervační látky
a je výborně snášen.

-54

Kč

28 tobolek

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

-54

Canvit CHONDRO SUPER
pro psy ochucené
166 tablet, 500 g
•K
 loubní výživa ve
formě chutných
játrových tablet.
•Ř
 ešení bolesti kloubů,
akutních i chronických
kloubních obtíží
(nemoc, kulhání).
•P
 ro každého psa.

Kč

299,-

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.

-50

Kč

Doplněk stravy.
(1 ml = 1,19 Kč)

Doplněk stravy. (1 kapsle =1,86 Kč)

LINEX® FORTE

349,-

Möller’s Omega 3 Citron

V akci také
další přípravky Möller’s,
informujte se ve své lékárně.

279,-

239,-40

Kč

678,-

Bioaktivní Q10
GOLD 100 mg

539,-

30 kapslí

•P
 řírodní koenzym Q10 spolu s vitamínem B 6
přispívají k snížení míty únavy a vyčerpání
a k normálnímu energetickému metabolismu.

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

Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití.

oční roztok 8 ml

279,-

V akci také
GS Omega 3 Citrus + D3,
60+30 kapslí,
za 189 Kč. (1 kapsle = 2,10 Kč)

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

Desodrop®

333,-

-139

Kč

(1 tobolka = 8,54 Kč)

208,-

Procto-Glyvenol®
rektální krém

Lékárny

989,-

699,-290

Kč

Doplněk stravy. Nenahrazuje pestrou stravu. (1 kapsle = 17,97 Kč)

818,-

Foresto 1,25 g + 0,56 g

obojek pro kočky a psy ≤ 8 kg
1 obojek
• 8měsíční ochrana před klíšťaty –
odpuzuje a hubí
před jejich
přisátím.
• Až 8měsíční
ochrana před
blechami a jejich
vývojovými
stádii.
• Vhodný pro psy
i kočky.

749,-

S kartou Magistra

669,-149

Kč

PM-CZ-21-0019

Zdravotnický prostředek.
Čtěte pečlivě návod
k použití. ČNO 0477.

ReNu Multiplus

Pouze pro zvířata.
Volně prodejný
veterinární přípravek.

342,-

roztok na kontaktní čočky,
360 ml
•J
 e určen pro všechny
druhy hydrogelových
i silikonhydrogelových
kontaktních čoček,
které uchovává
neustále měkké.
•O
 bsahuje kyselinu
boritou, která
vyrovnává narušení
pH na kontaktních
čočkách.
•R
 oztok ulehčuje
péči o čočky,
efektivně je ošetřuje
a dělá je čistšími
a komfortnějšími.
Zdravotnický prostředek.

V akci také
Foresto 4,50 g + 2,03 g obojek pro
psy > 8 kg (délka 70 cm), s kartou Magistra za 829 Kč.

199,-

S kartou Magistra

189,-

Drontal Dog
Flavour
150/144/50 mg
tablety pro psy
2 tablety

-153

Kč

Veterinární léčivý přípravek.
Před použitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci.

205,-

159,-46

Kč

•T
 ablety pro snadné
odčervení psů.

Febantelum 150 mg, Pyrantelum 50 mg
(odpovídá 144 mg pyranteli embonas),
Praziquantelum 50 mg. Veterinární léčivé
přípravky jsou vydávány bez předpisu.
Před použitím čtěte příbalovou informaci.

Drontal® Dog Flavour XL 525/504/175 mg tablety, pro psy,
2 tablety, za 419 Kč Febantelum 525 mg, Pyrantelum 175 mg
(odpovídá 504 mg pyranteli embonas), Praziquantelum 175 mg
a Drontal® tablety, pro kočky, 2 tablety, za 159 Kč Pyranteli
embonas 230 mg, Praziquantelum 20 mg.
V akci také
další přípravky Drontal®, informujte se ve své lékárně.

Lékárny

Rezervace
eReceptu
přímo v košíku

Rezervujte eRecepty online a ušetřete čas i peníze.
Vyzvedněte ZDARMA ve Vaší lékárně Magistra.
100 potahovaných tablet
•Ú
 leva od bolesti hlavy, migrény, zubů i zad.
• Pomáhá při podvrtnutí a natažení svalů.
• P ůsobí protizánětlivě.

139,-46

Kč

519,-

BEBA COMFORT 2 HM-O

389,-

800g

•P
 rémiová
kojenecká výživa
s oligosacharidy
2´FL a probiotiky
L.reuteri po vzoru
mateřského mléka.
• Pro děti
od ukončeného
6. měsíce.

-130

Kč

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

Kojení je pro děti nejlepší. Výživu konzultujte s lékařem.
Potravina pro zvláštní výživu.

•7
 0% imunitních buněk se nachází
ve střevech, a proto je vhodné
o ně pečovat.
• D oplnění střevní mikrobioty
probiotiky a prebiotiky.

S kartou Magistra

249,-90

Kč

šampon 100 ml

•B
 ojuje proti příčině lupů.
•Z
 mírňuje svědění a zarudnutí
pokožky hlavy.
•P
 revence a léčba kožních
infekcí způsobených
kvasinkami nebo plísněmi.
Volně prodejný
léčivý přípravek
k vnějšímu použití
s obsahem účinné
látky ketokonazol.
Čtěte pozorně
příbalový leták.

V akci také
NIZORAL CARE
tonikum, 100 ml,
za 219 Kč. (Kosmetický
přípravek)

-70

Kč

119,-

99,-

1l

ATODERM
Krém

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

500 ml

500 ml

649,-

499,-150

Kč

Kč

V akci také
více produktů NESTLÉ Mléčná kaše, 300g, informujte se ve své lékárně.

ATODERM
Intensive baume
ATODERM
Sprchový olej

-20

• Protisvědivý
balzám
doplňující
lipidy.
•O
 ddaluje fáze
vzplanutí
a snižuje
jejich
intenzitu.
• Pokožku
intenzivně
zvláčňuje.
•V
 hodný pro
celou rodinu.

719,-

539,-180

Kč

•K
 rém s vysoce
výživnou
texturou je
určen pro
každodenní
péči o normální
či suchou až
velmi suchou
pokožku.

589,-

429,-160

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

Kč

Platí v lékárnách Magistra a na e-shopu magistra.cz Akce platí do 23. 10. 2022 nebo do vyprodání zásob.

Doplněk stravy. (1 tobolka = 8,30 Kč)

NIZORAL 20 mg/g

•R
 ýžovo-mléčný příkrm obohacený
o železo, probiotické bakterie
Bifidus BL i další důležité vitamíny
a minerální látky.
• Pro děti od ukončeného 6. měsíce.

339,-

259,-

•P
 okračovací mléčná
kojenecká výživa
s bakteriemi mléčného
kvašení B. Lactis.
• Pro děti od ukončeného
6. měsíce.

300 g

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

30 tobolek

239,-

600 g

Mléčná kaše
Dobrou noc Jahoda

V akci také
více produktů
BEBA COMFORT,
800 g a BEBA
OPTIPRO, 600 g,
informujte se ve své
lékárně.

Biopron 9 Premium

309,-

BEBA OPTIPRO 2

Kosmetické přípravky.

185,-

Brufen® 400 mg

399,-

339,-60

Kč

SLEVA 100 Kč
při nákupu přípravků Klorane nad 250 Kč

VYSOKÁ
SNÁŠENLIVOST

VEGAN

RECYKLOVANÉ
A RECYKLOVATELNÉ OBALY

MADE
IN FRANCE

Akce platí od 1. 9. do 31. 10.
0. 2022,
2022
nelze ji kombinovat s dalšími
akcemi a slevami.

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

Účinky a použití léčivých přípravků konzultujte s lékařem či lékárníkem. Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták. Běžné prodejní ceny přípravků vycházejí z obvyklých prodejních cen (mimo letákové akce) lékáren sítě Magistra.
Běžné ceny se mohou v jednotlivých lékárnách lišit. Za tiskové chyby neručíme. Tato konkrétní akční nabídka z daného letáku platí od 19. 9.–23. 10. 2022 nebo do vyprodání či vydání zásob, pro lékárny uvedené v daném letáku.

