Lékárny

Nejúžasnější
nabídka

1+1

ZDARMA

s kartou Více

výhod

Založte si kartu Více výhod ve Vaší lékárně.
Je to snadné a rychlé.
s

ov

129,-

mi

• Přípravek mohou používat dospělí
a mladiství od 14 let.

S KARTOU
Více výhod

199,-

BOLEST ZAD, SVALŮ, KLOUBŮ

Premium Vitamin C
250 mg 100 tablet

Ibalgin® Rapidcaps 400 mg
měkké tobolky 20 kusů

•P
 osiluje obranyschopnost
organismu.

• Účinné analgetikum s protizánětlivým účinkem.
• Snadno rozpustné růžové měkké tobolky s tekutou
účinnou látkou.

•P
 odporuje tvorbu kolagenu
pro zdravé kosti, klouby,
zuby, dásně a kůži.

•V
 ýhodné balení 100 tablet.

1+1

ZDARMA

Běžná cena 1 ks 109,Cena 1 ks v akci 1+1 zdarma 54,50

S KARTOU
Více výhod

109,-

• Při bolesti hlavy
a migréně, bolesti
zubů, zad, svalů
a menstruační
bolesti.

69,S KARTOU
Více výhod

59,-

-31%

• Pro dospělé
a dospívající
od 12 let
(od 40 kg
tělesné
hmotnosti).

AKČNÍ NABÍDKA 5. 2. – 4. 3. 2018 nebo do vyprodání zásob.

85,-

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

Doplněk stravy

•M
 alé, snadno polykatelné
tablety.

Lék k zevnímu užití. Obsahuje diklofenak.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

-28%

Doplněk stravy

Běžná cena 1 ks 199,Cena 1 ks v akci 1+1 zdarma 99,50

S KARTOU
Více výhod

• Rychle a účinně ulevuje
od bolesti zad, svalů a kloubů.

• Jistota pokrytí potřeby
vitaminu C během
celého dne díky moderní
technologii postupného
uvolňování časových
perliček.

ZDARMA

139,-

100 g

ý m i p e r li č

• Dvojitá síla účinku vysoké
dávky vitaminu C a zinku
pro podporu imunity.

1+1

179,-

Olfen gel

ka

s ča

Premium Vitamin C DUO
500 mg 60 kapslí

hodin
12

BOLEST

SV

Více

Doporučím Vám jen to, co mamince nebo svým dětem.

výhod

134,-

Theraflu 500 mg/
100 mg/6,1 mg

NOVINKA

16 tobolek

129,-

169,-

S KARTOU
Více výhod

129,-

100 ml

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

159,-

Hedelix sirup

+

CHŘIPKA A NACHLAZENÍ

CHŘIPKA A NACHLAZENÍ

S KARTOU
Více výhod

• Tradiční rostlinný
léčivý přípravek
obsahuje hustý
extrakt
z břečťanového
listu.

Efektivní úleva od příznaků
chřipky a nachlazení
ve formě horkého
nápoje.
Pomáhá při:
• Mírné nebo středně
silné bolesti.
• Horečce.
• Ucpaném
nosu.
• Při vlhkém,
produktivním
kašli.
• Kartáček
NAVÍC!

-17% 165,-

Efektivní úleva od příznaků chřipky
a nachlazení ve formě tobolek. Pomáhá při:
• Mírné nebo
středně silné
bolesti.
• Horečce.
• Ucpaném
nosu.
• Při vlhkém,
produktivním
kašli.

• Sirup proti kašli.

199,-

Theraflu Forte 1000 mg/
200 mg/ 12,2mg 10 sáčků

119,-

146,-

STREPSILS

119,-

24 pastilek

S KARTOU
Více výhod

• Proti bolesti v krku.
• Účinek proti
bakteriím,
virům
a kvasinkám.

109,-

• Již od narození.

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

-25%
V akci více druhů.

BOLEST V KRKU

KAŠEL A NACHLAZENÍ
150,-

Bepanthen®

129,-

krém 30 g

S KARTOU
Více výhod

• Regeneruje a hojí suchou
i popraskanou pokožku.

119,-

• Vhodný na následné ošetření suché
pokožky např. v zimě po pobytu
v chladu.

99,-

• Kapky s příchutí lesního ovoce.
• R ychlá a bezpečná úleva
od suchého kašle.
• Při tlumení kašle působí přímo
v dýchacích cestách
bez nežádoucího
ovlivnění mozku.

KAŠEL

V akci také
ADDITIVA VITAMIN C
1000 mg BLUTORANGE,
20 šumivých tablet, za 107 Kč 89 Kč.

-18 %

Septofort 2 mg
24 pastilek

• Léčí příčinu bolesti v krku.
• Ničí široké spektrum bakterií i viry.
• S příjemnou mátovou chutí.

BOLEST V KRKU

149,-

Paralen® Grip chřipka
a bolest 24 tablet
• Odstraňuje příznaky chřipky a nachlazení,
jako jsou: horečka, ucpaný nos,
bolest hlavy, bolest v krku.

119,-

-20%

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

CHŘIPKA A NACHLAZENÍ
129,-

119,-

-8 %

TOP GOLD Deodorační
antimikrobiální sprej
do obuvi a nohy 500 ml
+ Deodorant s chlorofylem
150 g NAVÍC
• Používá se
k efektivnímu
odstranění zápachu
nohou a obuvi.
• NAVÍC Deodorant
na nohy s chlorofylem
s účinností proti
pachu a pocení.

+

PÉČE O NOHY

159,-

Kosmetický přípravek.

V akci také
Levopront sirup, 120 ml, za 144 Kč 119 Kč.

%

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

• Určený k léčbě
dospělých i dětí od 2 let,
vhodný i pro alergiky.
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Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje
levodropropizin. Čtěte pečlivě
příbalový leták.

• Napomáhá přirozené
očistě dýchacích cest.

89,-

INFEKCE DÝCHACÍCH CEST
120,-

15 ml kapky

• Při 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!

107,-

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

PODPORA HOJENÍ

ADDITIVA VITAMIN C 1000 mg
ZITRONE
20 šumivých tablet

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

L.CZ.MKT.CC.09.2017.1176

Lék k vnějšímu užití. Obsahuje
dexpanthenol. Čtěte pečlivě
příbalový leták.

-21%

Levopront

Strepsils Med a Citron, Strepsils
Pomeranč s Vitaminem C,
Strepsils Jahoda bez cukru
0,6 mg/1,2 mg jsou léky k
vnitřnímu užití. Pozorně čtěte
příbalovou informaci.

-25%

• Podpůrná
léčba při kašli
provázejícím
nachlazení.

Více

Nyní ještě výhodněji s Magistra Kartou.

87,-

Olynth® 0,1 %, nosní sprej,
roztok, 10 ml
RYCHLÁ ÚLEVA
OD RÝMY
• Uvolnění ucpaného
nosu.
• Uvolnění vedlejších
nosních dutin.
• Nástup účinku
již od 5 minut.

78,-

-10 %

119,-

99,-

-17%

Panadol Extra při mírné
až středně silné bolesti:
• hlavy, včetně migrény,
zubů, svalů a kloubů,
• při menstruačních bolestech.
• Nedráždí
žaludek.

169,-

• Rozpouští a pomáhá odstraňovat hlen
z dýchacích cest a rychle vám uleví.

-19 %

119,-

200 ml

• Proti suchému
dráždivému kašli
různého původu.

-17%

• Vhodný pro dospělé
a děti od 3 let.

V akci také
Stérimar Na ucpaný nos, 50 ml, za 224 Kč 189 Kč.

• Velmi dobře snášen
i při vysokém
dávkovaní.

89,-

-22%

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

20 obalených tablet
• Rychlá úleva od mírné
až středně silné bolesti.
• K léčbě příznaků doprovázejících
horečku.
• Od 12 let
věku.

101,-

89,-

-12%

S KARTOU
Více výhod

139,-

-30%
V akci také
Coldrex tablety, 24 tablet, za 142 Kč 129 Kč.

199,-

Nalgesin S

159,-

40 tablet

• Lék na bolesti hlavy, zubů, zad, svalů,
kloubů, menstruační bolesti,
bolesti spojené s nachlazením.
• Nyní nově i cenově výhodné
balení 40 tablet.

S KARTOU
Více výhod

139,-

-30%
V akci také Nalgesin S, 20 tablet, za 135 Kč 109 Kč.

389,-

Spektrum Imunita
90 tablet
• Vyvážený komplex
vitaminů a minerálů.
• Obohaceno
o komplex Imunactiv®
– beta-glukan,
bioflavonoidy,
vitamin C a zinek.
• Vhodný doplněk
v období zvýšené
fyzické a duševní
námahy.
• Vitamin C a zinek
přispívají k podpoře
obranyschopnosti.

339,-

-13 %

V akci také
Spektrum Energie, 90 tablet, za 389 Kč 339 Kč
a Spektrum Vitalita 50+ , 90 tablet, za 439 Kč 379 Kč.

VITAMINY A MINERÁLY

Doplněk stravy.

V akci také
Aspirin 500 mg, 40 obalených tablet, za 169 Kč 139 Kč.

BOLEST

159,-

BOLEST

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje
kyselinou acetylsalicylovou.
Čtěte pečlivě příbalový leták.
L.CZ.MKT.CC.06.2016.0726

RÝMA A UCPANÝ NOS

Lék k nosnímu použití. Obsahuje
tramazolin hydrochlorid. Čtěte
pečlivě příbalový leták.

• Vhodný pro dospělé
a děti od 6 let.

Aspirin 500 mg

199,-

Coldrex horký nápoj Citron
14 sáčků

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

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

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

114,-

sprej 10 ml

• Navíc osvěží vůní
máty a eukalyptu,
které umocní zážitek
z volného dýchání.

• V hodný pro všechny
věkové kategorie.

KAŠEL

MUCONASAL® PLUS
• Rychle, účinně
a dlouhodobě
uvolní nos při rýmě
a nachlazení.

• V hodný pro nos
náchylný k infekci:
měď působí
protibakteriálně,
snižuje riziko
komplikací rýmy
a bakteriální infekce.

• Znáte z TV reklamy.

• Sirup s vanilkovou
příchutí.

VLHKÝ KAŠEL

-14%

• Přírodní mořská
voda s příměsí mědi
na infekční bakteriální
rýmu.

CHŘIPKA A NACHLAZENÍ
144,-

Sinecod sirup

189,-

Lék k vnitřnímu užití. Čtěte
pečlivě příbalový
leták.

Obsahuje paracetamol.

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

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

• ACC® LONG léčí vlhký kašel.
• Stačí 1 tableta denně.

69,-

BOLEST
209,-

20 šumivých tablet

S KARTOU
Více výhod

-27%

V akci také
Panadol
pro děti jahoda,
100 ml, za 104 Kč 99 Kč.

CHŘIPKA A NACHLAZENÍ

ACC® LONG

79,-

30 tablet

219,-

RÝMA A UCPANÝ NOS
94,-

Panadol Extra

Stérimar Cu Nos náchylný
k infekci Sprej 50 ml

Zdravotnický prostředek.

RÝMA A UCPANÝ NOS

CELASKON® tablety 250 mg
100 tablet

• Vyšší potřeba vitamínu C je i během
dospívání, v těhotenství, při kojení,
namáhavé práci, sportu, infekčních
onemocněních,
po úrazech,
ve stáří,
u kuřáků.

-16 %

V akci také
Olynth ® HA 0,05 %,
nosní sprej, roztok,
10 ml, za 106 Kč 89 Kč.

RÝMA A UCPANÝ NOS

• Vitamín C podporuje přirozenou
obranyschopnost organismu
v zimním období.

89,-

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

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

V akci také
Olynth ® 0,05 %,
nosní sprej,
roztok, 10 ml,
za 87 Kč 78 Kč.

106,-

Olynth® HA 0,1 %,
nosní sprej, roztok 10 ml
• Rychle uvolňuje ucpaný nos a zvlhčuje
nosní sliznici díky obsahu kyseliny
hyaluronové ve formě sodné soli.

výhod

Více
výhod

Získejte více výhod s Magistra Kartou.

JAK NA BOLESTI KLOUBŮ

Bolesti kloubů mohou čas od času trápit každého z nás. Běžně se setkáváme s bolestmi
kloubů při chřipce nebo po některých úrazech zvláště u sportovců.
V případě úrazu může dojít k poranění kloubu. Že se jedná o tento případ, se dá poznat
podle toho, že kloub je bolestivý, obtížně se s ním pohybuje, může být zdeformovaný
nebo oteklý. Postiženou končetinu v tomto případě udržujeme nehybnou (fixujeme
obvazem v pohodlné poloze), postižený kloub se chladí (tzv. “leduje”) ledovým obkladem
a končetina se udržuje ve zvýšené poloze. Pokud nedojde ke zlepšení příznaků, je třeba
postiženého dopravit k lékaři či v případě nezbytnosti zavolat první pomoc. V případě,
že se vyskytne otok, dá se přiložit octanový obklad. Po nezbytně nutnou dobu je možné
podávat léky proti bolesti.
Pokud se ovšem jedná o chronickou bolest, jde o vážnější případ, který může mít více
příčin. Může se jednat o artrózu, dlouhodobé špatné držení těla, dnu, revmatoidní
artritidu nebo probíhající infekci (například bolesti kloubů jsou typické u boreliózy).
Bolesti kloubů mají i obézní lidé, protože nadváha představuje zvýšenou zátěž na klouby.
Co mohu udělat já sám?
U obezity obecně a u dny je třeba dodržovat speciální dietu. V případě dny je třeba
užívat potraviny s co nejmenším obsahem purinů (z nich se v těle při dně tvoří

229,-

Olfen léčivé náplasti

182,-

5 kusů

• R ychle a účinně ulevuje od bolesti
zad, svalů a kloubů.
• Přípravek mohou používat
dospělí a mladiství od 14 let.
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V případě chybného držení těla je třeba jeho úpravy a vyloučení chybných stereotypů
v držení těla, při vážnějších bolestech pak konzultace s rehabilitačním pracovníkem.
Při mírnějších bolestech kloubů mohou pomoci i bylinné masti, například
s kostivalem lékařským, arnikou horskou, konopím nebo jírovcem
maďalem.
Osobně jsem si oblíbil při otocích kloubů octanový krém nebo
obklad a při bolestech kloubů je tradičně dobrá kostivalová
mast. V doplňcích stravy z oblastí kloubní výživy preferuji ty s
kolagenem nebo extraktem z kadidlovníku pilného (Boswellia
serrata) pro jeho protizánětlivé vlastnosti.
PharmDr. Tomáš Arndt

162,-

SIMETISTAD žvýkací
tablety 60 tablet

139,-

• K symptomatické léčbě zažívacích obtíží,
jako je nadýmání, pocit plnosti atd.

-14 %

• Futuristická forma žvýkacích tablet
s mentolovou příchutí.
• Vhodný pro těhotné a kojící maminky.
• Lze užívat
dlouhodobě,
kdykoli
je zapotřebí.
• V nabídce
také 30tabletové
balení.

430,-

TEREZIA Reishi BIO

349,-

60 kapslí

• 100% houbový přípravek bez
příměsí a konzervačních látek.
• Obsahuje všechny aktivní látky
celé reishi, které působí
ve vzájemné harmonii.

-19 %

• Reishi podporuje
obranyschopnost
organismu a příznivě
působí na oběhový
systém.

V akci také
TEREZIA Reishi BIO, 120 kapslí, za 724 Kč 599 Kč.

ZAŽÍVÁNÍ

Doplněk stravy.

BOLEST ZAD, SVALŮ, KLOUBŮ

V případě artrózy je třeba dbát na to, aby byl ve stravě dostatek antioxidantů (selenu,
zinku, vitamínů A, C, E) a bílkovin, hlavně kolagenu, jenž je základní stavební látkou
kostí, chrupavek, kloubního pouzdra, vazů a šlach. Dále je možné užívat doplňky
stravy z oblasti kloubní výživy, které nejvíce obsahují látky jako kolagen, chondroitin
sulfát, glukosamin a další.

Zdravotnický prostředek.

Lék k zevnímu užití. Obsahuje
diklofenak. Čtěte pečlivě
příbalový leták.

V akci také
Olfen léčivé náplasti 10 kusů za 349 Kč 279 Kč
a Olfen léčivé náplasti, 2 kusy za 99 Kč 79 Kč.

%

kyselina močová, která pak škodí). Nejvíce je třeba se vyhýbat potravinám jako jsou
vnitřnosti, uzeniny, červená masa, mořské ryby, omáčkám a dalším potravinám.
Důležité je také třeba nepít alkohol a nesolit. Denně je třeba vypít 2 až 3 litry
vhodných tekutin.

IMUNITA

SÍLA PŘÍRODY PRO
REGENERACI VAŠICH JATER

NOVINKA

oká dávk
ys

a

V

• chrání a regeneruje jaterní tkáň
• přispívá k detoxikaci jater
• podporuje správnou funkci jater

210 mg
v jediné tabletě

Si

ly m a ri n u

149,Premium
Silymarin Forte
60 tablet
Výrobce: SWISS MED Pharmaceuticals a.s., Opletalova 921/6, 110 00 Praha 1, Česká republika

Doplněk stravy.

EXKLUZIVNĚ V MAGISTRA LÉKÁRNÁCH

Magistra Program Více výhod REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ
Nejúžasnější
nabídka

1+1

S KARTOU
Více výhod

S KARTOU
Více výhod

109,-

199,-

ZDARMA

Lékárny
co
Vám jen to,
Doporučíme
m
te
dě
ým
bo sv
mamince ne

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.)

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

Více

výhod

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
Adresa

a společnosti MAGISTRA a.s., IČO: 24801011, se sídlem Karlovo nám. 319/3, 120 00 Praha 2, zapsané v obchodním Provozovatel
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 16894 (dále jen „Společnost“), každému individuálně
jako správci údajů.
Sídlo
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
IČO
shromáždil či shromáždí 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 o zdravotním stavu klienta.
Popsaný souhlas uděluje klient pro zpracování k účelu účasti v Programu Více výhod Magistra Lékáren a v jeho
Razítko lékárny
rámci k:
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) z
 asílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků (zejména ve formě SMS anebo emailových zpráv) dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
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. 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 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.
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.

Akční nabídka a Magistra Karta Více výhod platí ve vybraných lékárnách sítě MAGISTRA
Boskovice, lékárna Magistr Tom, Růžové nám. 2128/5, 515 538 930
Božice, lékárna Na Hřišti, Božice 384, 515 257 609
Brněnec, lékárna Brněnec, Brněnec 90, 461 523 172
Brno - Bosonohy, lékárna Typos, Pražská 78, 733 602 282
Brno, lékárna Cistronica, Hálkova 2, 515 549 587
Brno, lékárna Josefská, Josefská 427/14, 606 063 437
Brno, lékárna Lancier, Hybešova 20, 543 251 547
Brno, lékárna Lancier, Cejl 105, 533 101 777
Brno, lékárna Magistr Tom + zdravá výživa, Fryčajova 77/18, 545 210 707
Brno, lékárna Masarova, Masarova 240/7, 544 214 134
Brno, lékárna Plus, nám. SNP 32, 545 219 756
Brno, lékárna Typos, Štefánikova 836/1, 733 640 135
Brno, lékárna Valentis, Běhounská 677/15, 702 149 926
Brno - Modřice, lékárna Modřice, Nádražní 663, 547 216 850
Brno-Židenice, lékárna Gajdošova, Gajdošova 2537/54, 548 534 847
Brno-Židenice, lékárna Natur, Stará osada 3984/15, 544 212 521
Bruntál, lékárna LEMAK, Ruská 3, 554 713 012
Černá Hora, lékárna Černá Hora, Budovatelská 323, 516 437 203
Česká Skalice, Nová lékárna, Legionářská 33, 491 453 750
Dobruška, lékárna, nám. F. L. Věka 38, 494 622 132
Dolní Dobrouč, OOVL, Dolní Dobrouč 391, 465 543 808
Dvůr Králové nad Labem, Stará lékárna, nám. Odboje 294, 499 622 706
Frýdek Místek, lékárna ALBA - VITAL, Revoluční 531, 724 270 511
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
Hluk, Hlucká apatyka, Boršická 143, 572 581 224
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 sv. Tadeáše, Brněnská 27a, 519 411 294
Chlumec nad Cidlinou, lékárna U Nádraží, Nádražní 783, 495 487 220
Ivančice, lékárna PHARMAPOL, Široká 1, 546 434 600
Jaroměř, lékárna Na Špici, Hradecká 247, 491 421 900
Jaroměř, lékárna U Anděla strážce, nám. Čs. armády 22, 491 815 018
Karviná, lékárna LEMAK, Borovského 836, 596 341 609
Krnov, lékárna LEMAK, Sv. Ducha 4, 554 610 501
Letohrad, lékárna U Kosmy a Damiána, Na Kopečku 145, 465 622 088
Letovice, lékárna Mgr. Lenka Štarhová, Masarykovo nám. 206/25, 516 474 334
Lipůvka, lékárna Alba, Lipůvka 368, 516 431 828
Litovel, lékárna U Alberta, Vítězná 107, 585 341 202
Lomnice u Tišnova, lékárna V Lomnici, nám. Palackého 31, 549 216 379
Nivnice, lékárna Nivnice, Sadová 1030, 572 693 422
Nový Jičín, lékárna Astra, Vančurova 21, 556 705 758

Nový Malín, OOVL-L Pharm-K s.r.o. - výdejna, Nový Malín 504, 775 219 125
Olomouc, lékárna U Červeného kostela, Tylova 6, 585 227 126
Ostrava - Hrabová, lékárna TESCO Hrabová, Prodloužená 807, 591 141 934
Ostrava - Mariánské Hory, lékárna Salvia, Přemyslovců 496, 596 627 486
Ostrava - Poruba, lékárna 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
Ostroměř, OOVL lékárna Vysoké Veselí, T. G. Masaryka 127, 493 034 017
Otrokovice, lékárna Sanipharm, tř. T. Bati 1566, 577 663 555
Pardubice, lékárna Na Drážce, Na Drážce 1809, 702 015 808
Pardubice, lékárna Na Trojce, Odborářů 346, 466 415 653
Polička, Nová lékárna 1, Komenského 11, 461 725 144
Polička, Nová lékárna 2, Eimova 294, 461 619 366
Předměřice, lékárna JANA, Obránců míru 123, Předměřice nad Labem, 495 530 239
Rosice u Brna, lékárna Green Pharmacy, Palackého nám. 22, 546 411 002
Říčany u Brna, lékárna Panský Dům, nám. Osvobození 333, 546 428 000
Svitavy, Nová lékárna, nám. Míru 63, 461 541 076
Sokolnice, OOVL - lékárna Sokolnice, Komenského 10, 513 036 150
Svoboda nad Úpou, lékárna U Černého orla, 5. května 424, 725 466 482
Uherské Hradiště, lékárna Štěpnice, Štěpnická 1156, 572 564 365
Vrbno pod Pradědem, lékárna 111, Nádražní 202, 554 751 619
Všestary, lékárna Všestary, Všestary 154, 495 432 097
Vysoké Mýto, lékárna MELLISA, Žižkova 738, 465 421 400
Vyškov, lékárna U Nemocnice s.r.o., Puškinova 2a, 517 331 059
Zábřeh na Moravě, lékárna LEMAK, Školská 15, 583 456 145
Zbraslav u Brna, lékárna Zbraslav, Komenského 105, 519 324 317
Znojmo, lékárna U Svaté Alžběty, Vídeňská 1, 515 224 562
Zlín, lékárna Revmavita, Štefánikova 477, 607 087 673
Zlín, lékárna Slunce v Lékařském domě, Potoky 5145, 577 012 707

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

Více
výhod

Více

Doporučím Vám jen to, co mamince nebo svým dětem.

386,-

B17 APRICARC
s meruňkovým olejem

319,-

50+10 kapslí

-17%

• 4 účinné složky v 1 kapsli.
• Obsahuje meruňková jádra s vitaminem B17.
•H
 líva ústřičná
pochází
z českých
pěstíren.

199,-

PERSEN® mono

169,-

30 obalených tablet
• Rostlinný léčivý přípravek.
• Ke zmírnění poruch usínání, spánku
a mírného nervového napětí.

-15%

IMUNITA
45,-

39,-

různé druhy

• Kvalitní bylinné a ovocné čaje pro děti
a maminky, více informací na www.leros.cz.

-13 %

• Obsahuje Litramine ® – váže až 28 % tuků
přijatých z potravy a snižuje chuť k jídlu.
• Pro léčbu a prevenci nadváhy a celkovou
kontrolu hmotnosti.

359,-

akce

1+1 329,-

V akci také
XLS Medical Direct, 90 sáčků, za 1499 Kč 939 Kč.

NiQuitin Freshmint 4 mg,
léčivá žvýkací guma
100 kusů

699,-

599,-

-14 %

NOVINKA
• Skoncujte
s kouřením.
• Uleví od náhlé
chuti na cigaretu,
zmírňují
abstinenční
příznaky.

* Nejvyšší obsah
deklarovaných
beta-glukanů.
Dle průzkumu
z lékáren,
květen 2017.
V akci také TEREZIA Hlíva ústřičná
s rakytníkovým olejem, 100+100 kapslí, za 579 Kč 529 Kč.

• Umožní postupné
snižování dávky
nikotinu.
V akci také
Niquitin Clear 21 mg, náplasti, 7 kusů, za 478 Kč 389 Kč.

ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ

IMUNITA
238,-

RAKYTNÍČEK multivitaminové želatinky s rakytníkem 70 kusů

199,-

-16

98,-

sirup 100 ml
• Léčí vlhký kašel.

%

115,-

MUCOSOLVAN® junior

-15%

• Rozpouští hlen.
• Usnadňuje
vykašlávání.
• Vhodný pro děti
od narození.

• Příchuť lesního
ovoce.

Doplněk stravy.

• Skvělá chuť díky obsahu ovocné šťávy.
• Obsahuje 9 vitaminů a rakytník, který podporuje
přirozenou obranyschopnost organismu.
• Bez příměsí a konzervačních látek.
V akci všechny druhy.

VITAMINY PRO DĚTI

• Nová generace péče
o prostatu, potenci
a vitalitu – slivoň
africká k podpoře
zdraví prostaty,
maca k podpoře
sexuálního zdraví
a fyzické kondice
a sibiřský ženšen
k podpoře vitality.

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

• Bez cukru
a alkoholu.

599,-

Cemio RED3
60 kapslí

449,-

-25

VLHKÝ KAŠEL
526,-

GS Merilin Harmony

449,-

60+30 tablet

• Vysoce účinný v období klimakteria.

%

Lék k užití v ústní dutině.
Obsahuje nikotin. Čtěte pečlivě
příbalový leták.

• Nejsilnější hlíva na trhu.*
• Hlíva z českých pěstíren.
• Rakytník podporuje
imunitu.
• Bez příměsí
a konzervačních látek.

BYLINNÉ ČAJE

-37%

HUBNUTÍ

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

V akci všech 15 čajů LEROS BABY.

TEREZIA Hlíva
ústřičná
s rakytníkovým
olejem 60+60 kapslí

819,-

180 tablet

• Zhubněte až 3× více než jen samotnou
dietou.

SPÁNEK

LEROS BABY

1299,-

XLS Medical

Zdravotnický prostředek.

Doplněk stravy.

V akci také
B17 APRICARC
s meruňkovým olejem, 150+30 kapslí, za 989 Kč 799 Kč.

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

•R
 eishi a rakytník
podporují
obranyschopnost
organismu.

výhod

• Klinicky ověřená účinnost
ploštičníku hroznatého
na fyziologické projevy
klimakteria (návaly horka,
pocení, výkyvy nálad)
a třezalky tečkované
(psychická pohoda
a harmonie).

-15%

UROVAL manosa AKUT
10 tablet

• Kombinace extraktu kanadských brusinek
a D-manosy.
• Vysoká koncentrace obsažených látek:
50 mg PAC (proanthokyanidinů) v denní
dávce.

219,-

189,-

-14 %

• V hodné také
pro těhotné
a kojící ženy.

• Přírodní a nehormonální.
• Vápník a vit. D3
pro pevnost kostí.

KLIMAKTERIUM

Doplněk stravy.

V akci také GS Merilin, 60+30 tablet, za 526 Kč 449 Kč.

Doplněk stravy.

PROSTATA A POTENCE

Doplněk stravy.

V akci také
Cemio RED3, 30 kapslí, za 319 Kč 269 Kč.

• Nyní s garancí
vrácení peněz.

BRUSINKY A D-MANOSA

Lékárny

PRO NORMÁLNÍ POHYB STŘEV
Lepicol® pro zdravá střeva

Lepicol® plus+ trávicí enzymy

266,-

339,-

229,-

319,-

289,-

-14%

-15%

180 g prášek

180 kapslí

180 kapslí

Komplexní vlákninový přípravek obsahující jemné psyllium, které přispívá k udržování normálního
pohybu střev. Obohaceno o 5 patentově chráněných probiotických kultur, inulín a trávicí enzymy.
Doplňky stravy | www.lepicol.eu

• Nosní sprej
ke snížení otoku
nosní sliznice
při rýmě.

89,-
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• Uvolňuje nos
a hojí nosní sliznici.

• Působí přímo v
tlustém střevě,
čímž neovlivňuje
vstřebávání důležitých
živin ze stravy.

%

• Užívá se večer, úleva
přichází ráno.

79,-

S KARTOU
Více výhod

69,-

-11%

• Vysoká
koncentrace
vitaminu D
v 1 malé
tobolce.
• Vitamin D
podporuje
normální funkci
imunitního
systému
a zdraví kostí
a zubů.

40 kapslí

• Pro rychlé usínání a klidný
spánek po celou noc.*
• Účinná kombinace 4 bylinných
extraktů* ve vysokých
dávkách.
• Uvolnění účinných
látek do 4 minut.
Šetrná a nenávyková
cesta k Vašemu
odpočinku.

IMUNITA
229,-

189,S KARTOU
Více výhod

169,-

V akci také GS Dormian Rapid, 20 kapslí, za 149 Kč 119 Kč.

SPÁNEK

159,-

Sudocrem

137,-

125 g

• K rém
na opruzenou
pokožku.
• Zklidňuje
začervenalou
a podrážděnou
pokožku;
podporuje její
regeneraci;
chrání před
dalším
drážděním.

-14 %

V akci také
Sudocrem, 250 g, za 259 Kč 239 Kč.

Kosmetický přípravek.

-26%

*500 mg kozlíku
lékařského v denní
dávce, meduňka,
mučenka, chmel.

Doplněk stravy.

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

-30%

GS Dormian Rapid

159,-

60 tobolek

Doplněk stravy.

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje
pikosulfát sodný. Čtěte pečlivě
příbalový leták.

Lék k aplikaci do nosu. Čtěte
pečlivě příbalový leták.

• Lze užívat během
kojení.

22.01.18 179
8:46
,-

MEGADÉČKO 2000 IU

ZAŽÍVÁNÍ
99,-

RÝMA A UCPANÝ NOS
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• Změkčuje stolici.

RÝMA A UCPANÝ NOS

Sinex Vicks Aloe
a Eukalyptus 0,5 mg/ml,

119,-

30 ml

• Účinné projímadlo

%

• Nástup účinku
za 5–10 minut.

V akci také
SeptaNazal
pro děti 0,5 mg/
50 mg v 1 ml,
za 99 Kč 89 Kč.

146,-

Guttalax

PÉČE O POKOŽKU

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 5. 2. – 4. 3. 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.

MAG-18-01-14S
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99,- 1

SeptaNazal pro dospělé
1 mg/50 mg v 1 ml 10 ml

• Přípravek mohou
používat dospělí
a děti od 6 let.

-12%

180 g prášek

Vyrobeno ve Velké Británii

• Pro účinnou úlevu
od rýmy a ucpaného
nosu.

339,-

-13%

Komplexní vlákninový přípravek obsahující jemné psyllium, které přispívá k udržování normálního pohybu střev. Obohaceno o 5 patentově chráněných probiotických kultur a prebiotikum inulín.

nosní sprej
15 ml

386,-

279,-

