Lékárny
Premium
Magnesium
+ B6 šumivý

BEZ
DOPL ATKU

24 tablet

Výborná citronová
příchuť.

Více než PO
LOVINA
léků BEZ D
OPLATKU
... a na vyb
rané další
SLEVA z D
OPLATKU
na recept.*

S KARTOU
Více výhod

Doplněk stravy.

Hořčík a vitamin
B6 přispívají:
• ke snížení míry
únavy a vyčerpání,
• ke správné funkci
nervového
systému,
•n
 ormální duševní
činnosti.

79,Cena za 2 ks

Běžná cena 2 ks 158

Kč

(1 tableta = 1,65 Kč)

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

Ještě lepší ceny s kartou Více výhod.

Více

výhod

Premium
Silymarin
Forte

Olfen gel
Apo-Ibuprofen
400 mg
100 tablet
g

Výtažek
z ostropestřce:
• Chrání
a regeneruje
jaterní tkáň.
• Přispívá
k detoxikaci
jater.
• Podporuje
správnou
funkci jater.

Doplněk stravy.

60 tablet

119,-

S KARTOU
Více výhod

109,-

S KARTOU
Více výhod

149,-

-25%

Cena za 2 ks

(1 tableta = 1,24 Kč)

Běžná cena 2 ks 298

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

169,-

Termohrnek

NAVÍC

CHŘIPKA A NACHLAZENÍ

gel 150 g

• A
 nalgetikum ve formě gelu s účinkem
na 12 hodin.
• Ulevuje od bolesti zad, svalů a kloubů.
• Stačí aplikovat pouze 2× denně.
• Snadno otevíratelný uzávěr.

434,-

359,Gelový
polštářek
NAVÍC

+

-17%
Lék k vnějšímu užití.
Obsahuje diklofenak diethylamonný.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

+

-15

%

Voltaren® Forte 2,32%

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

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

BOLEST

Kč

199,-

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

•U
 leví od bolesti
hlavy, zad, kloubů
i menstruační
bolesti.
• Snižuje horečku
a tlumí projevy
zánětu.
• B alení po 100
i 30 tabletách.

146,-

BOLEST ZAD, SVALŮ A KLOUBŮ

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

AKČNÍ NABÍDKA 20. 8. – 23. 9. 2018 nebo do vyprodání zásob.

S

Více

Doporučím Vám jen to, co mamince nebo svým dětem.

výhod

Cemio Kamzík®

399,-

349,-

60 kapslí

•U
 nikátní kombinace špičkových
kolagenů a vitaminu C.
• Vitamin C je důležitý pro správnou
tvorbu kolagenu v kloubních
chrupavkách.

S KARTOU
Více výhod

-15%
(1 kapsle = 5,65 Kč)

809,-

649,-

120 tablet

•P
 rvní a jediný přípravek v ČR
s glukosamin sulfátem a unikátním
DIAMANT FORTESCINEM®!
• Obsahuje aescin pro správné krevní
zásobení kloubního pouzdra, vazů
a šlach a vitamín C pro tvorbu
kolagenní sítě kloubních chrupavek
a menisků.

S KARTOU
Více výhod

628,-22%

V akci také
GS Condro® Forte, 120 tablet, za 749 Kč 599 Kč.
(1 tableta = 4,99 Kč)

(1 tableta = 5,23 Kč)

KLOUBY

135,-

109,-

KLOUBY

Nalgesin® S

Nalgesin® S

20 tablet

Magnesii lactici 0,5 tbl.
Medicamenta 100 tablet

199,-

159,-

40 tablet

149,-

•L
 ék na bolesti hlavy, zubů, zad, svalů, kloubů,
menstruační bolesti, bolesti spojené s nachlazením.
• Výhodné balení 40 tablet.
• Znáte z TV reklamy.

-25%
BOLEST

Proenzi® Intensive

319,(1 tableta = 5,32 Kč)
Tablety jsou doplněk
stravy a krém je
kosmetický
přípravek.

V akci také
Proenzi Intensive, 120 tablet,
za 699 Kč 565 Kč (1 tableta = 4,71 Kč)
a Proenzi krém, 100 g, za 179 Kč 159 Kč.

69,-

53,-

50 potahovaných tablet

-14%

-20%

-23%

•L
 éčí zvýšenou
lomivost
a propustnost
krevních
vlásečnic
při nedostatku
vitaminu C
v organismu.

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

•Z
 esílená výživa díky rostlinným
extraktům: vrbě bílé, kurkuminu
a boswellii serratě.
• Vstřebávání
podpořeno
patentovaným
BioPerinem®
pro maximální
využití živin
v těle.

99,-

HOŘČÍK

Ascorutin®

370,-

60 tablet

123,-

Lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje laktát hořečnatý.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

S KARTOU
Více výhod

•O
 bsahuje 500 mg laktátu hořečnatého
pro lepší vstřebávání.
• Čistý organický hořčík bez příměsí.
• Vhodný pro těhotné a kojící.

Léky k vnitřnímu užití.
Obsahují sodnou sůl naproxenu.
Čtěte pečlivě přibalový leták.

-19%

KLOUBY

CÉVY

Uroval® manosa Akut
10 tablet

•U
 nikátní spojení extraktu kanadských
brusinek a D-manosy.
• Vysoká koncentrace obsažených látek:
50 mg PAC (proanthokyanidinů)
v denní dávce.
• Vhodné také
pro těhotné
a kojící ženy.

219,-

194,-11%

659,-

90 tablet

•P
 rostenal® CONTROL
kombinuje osvědčené
přírodní extrakty
pro správnou funkci
prostaty a močového
ústrojí.
• S aw palmetto
a kopřiva dvoudomá
pomáhají udržet
správnou funkci
močového ústrojí
a zdravou prostatu.
• 1 tableta denně.

NOVINKA

V akci také
Prostenal Night, 30 tablet,
za 299 Kč 269 Kč. (1 tableta = 8,96Kč)

PROSTATA

549,-17%

(1 tableta = 6,10 Kč)

Omega 3 Forte

179,-

60+30 tobolek

•V
 ysoká dávka omega-3 mastných
kyselin prémiové kvality pro zdravé
srdce, mozek a zrak.
• EPA a DHA
přispívají
k normální funkci
srdce při příjmu
alespoň
250 mg denně.
• D HA při denním
příjmu 250 mg
denně také
k normální funkci
mozku a zraku.
• 5 0 % NAVÍC!

149,-17%

(1 tobolka = 1,66 Kč)

OMEGA-3

Doplněk stravy.

BRUSINKY A D-MANOSA

Prostenal® Control

Doplněk stravy.

(1 tableta = 19,40 Kč)

Doplněk stravy.

V akci také
Uroval D-manosa,
15 sáčků, za 399 Kč 199 Kč.
(1 sáček = 13,27 Kč).

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

339,-

GS Condro® DIAMANT

Více

Získejte ještě lepší ceny s kartou Více výhod.

Wobenzym®

Ataralgin®

149,-

300 enterosolventních tablet

• Zkracuje dobu hojení po úrazech a operacích.

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

169,-

BOLEST

Vicks SymptoMed
Complete citrón 10 sáčků

119,-

-30%

V akci také
Vicks Symptomed
Forte Citrón,
10 sáčků
a Vicks
Symptomed
Classic Citrón,
14 sáčků.

NOVINKA
V akci různé druhy.

79,-

30 potahovaných tablet

S KARTOU
Více výhod

69,-

-30%

•P
 oskytuje úlevu od bolesti hlavy,
zad, kloubů i zubů.
• Pomáhá při podvtrtnutí, natažení svalů
a působí protizánětlivě.

60+20 kapslí

324,-18

%

49,-

V akci také
Brufen® 400, 100 potahovaných tablet,
za 147 Kč 119 Kč.

79,-

•K
 předcházení a léčbě nevolnosti
a zvracení při cestování
dopravními prostředky.

30 ml perorální kapky,
roztok

-20

%

•Ú
 činné projímadlo.
• Změkčuje stolici.
• P ůsobí přímo
v tlustém střevě,
čímž neovlivňuje
vstřebávání
důležitých živin
ze stravy.
• L ze užívat během
kojení.
• Užívá se večer,
úleva přichází
ráno.

NEVOLNOST

Probicus® Premium

Dr. Popov Psyllium
indická rozpustná
vláknina

159,-

30 kapslí

• Probiotikum nové generace.
• O bsahuje probiotika, prebiotika
a vitamin B6, garance živých bakterií
i na konci exspirace*.

129,-19

99,-

40 enterosolventních
tablet

-18

• Ú činné
projímadlo.
• Změkčuje stolici.
• P ůsobí přímo
v tlustém střevě,
čímž neovlivňuje
vstřebávání
důležitých živin
ze stravy.
• L ze užívat
během kojení.
• Užívá se večer,
úleva přichází
ráno.

100,-

78,-22%

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

(100 g= 49,50 Kč)

VLÁKNINA

119,-26%

Dulcolax®

120,-

%

• N apomáhá
dobrému
vyprazdňování.
• N avozuje pocit
nasycení
při redukčních
dietách.
• Vynikající zdroj
rozpustné
vlákniny.
• B ez lepku.

160,-

ZÁCPA

Doplněk stravy.

(1 kapsle = 4,30 Kč)

PROBIOTIKA

200 g

%

Doplněk stravy.

* M
 nožství
je garantováno
v případě
dodržení
předepsaných
skladovacích
podmínek.

Guttalax®

99,-

10 tablet

IMUNITA

-27%

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

V akci také
GS Laktobacily Forte21, 30+10 kapslí,
za 227 Kč 184 Kč. (1 kapsle = 4,60 Kč)

Kinedryl®

Doplněk stravy.

(1 kapsle =
4,05 Kč)

59,-

BOLEST

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

• U nikátní komplex
9 odolných kmenů
bakterií.
• 2 1 miliard
životaschopných
mikroorganismů
v denní dávce
(2 kapsle).
• N avíc selen
pro podporu
imunity.

396,-

67,-

S KARTOU
Více výhod

CHŘIPKA A NACHLAZENÍ

GS Laktobacily Forte21

(1 želé bonbón = 2,98 Kč)

Brufen® 400

99,-

nosní sprej, 15 ml

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

S KARTOU
Více výhod

-21%

VITAMINY PRO DĚTI

Sinex Vicks
•P
 ro účinnou
úlevu od rýmy
a ucpaného
nosu.
• P řípravek mohou
používat dospělí
a děti od 6 let.

149,-

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

•H
 orký nápoj pro účinnou úlevu
od příznaků chřipky a nachlazení.

Lék k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě
příbalový leták.

129,-

-17%

•Ž
 elé multivitaminy pro děti
se zvýšeným obsahem vitaminu D
a C pro podporu
imunity.
• S vynikající chutí
černého bezu.
• 1 00% přírodní
barviva
a aroma.

Doplněk stravy.

Wobenzym
je tradiční lék
z přírodních
zdrojů
k vnitřnímu
užití. Čtěte
pečlivě
příbalový
leták.

189,-

50 želé bonbónů

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

• Urychluje vstřebávání otoků, působí proti
zánětům
a zmírňuje
bolest.

Vibovit Imunity

179,-

50 tablet

výhod

ZÁCPA

Ještě lepší ceny s kartou Více výhod.

Lékárny
Doporučíme Vám jen
to, co
mamince nebo svým
dětem

Více

výhod

Premium Magnesium
B 6 FORTE 50 tablet

B-Komplex FORTE

Premium Diosmin
Micronized FORTE

30 tablet

60 Tablet

Hořčík a vitamin B6 přispívají:
• ke snížení míry únavy a vyčerpání,
• ke správné funkci nervového systému,
• normální duševní činnosti.

•V
 ysoká dávka mikronizované
purifikované směsi diosminu 500 mg
a hesperidinu 50 mg.
• Aescin pro správnou činnost cévního
systému dolních končetin.

S KARTOU
Více výhod

Běžná cena 2 ks 360

144,-

119,-

S KARTOU
Více výhod

Kč

243,-

• Vitamin B6 pro podporu správné
látkové výměny a využití energie z živin
a podporu tvorby červených krvinek.
• Pro správnou funkci nervového systému
a psychických funkcí.

Cena za 2 ks

(1 tableta = 1,80 Kč)

Běžná cena 2 ks 98

(1 tableta = 0,82 Kč)

180,-

Doplněk stravy.

Cena za 2 ks

Doplněk stravy.

S KARTOU
Více výhod

Doplněk
stravy.

49,-

Kč

Cena za 2 ks

Běžná cena 2 ks 486

Bepanthen® Care mast
30 g

Bepanthen® Care mast
100 g

325,-

259,-

-17%
S KARTOU
Více výhod

-23%

20 tablet

•K
 dyž se chcete vyspat!
• O bsahuje kozlík lékařský, který pomáhá
zkrátit dobu usínání a extrakt z nati
mučenky pro zklidňující účinek
při psychickém napětí.
• J eden z nejoblíbenějších přípravků
na spaní.

139,-18%

(1 tableta = 6,95 Kč)

PÉČE O DĚTSKOU POKOŽKU

HOREČKA A BOLEST

169,-

Doplněk stravy.

*N ejprodávanější značka v ČR v lékárnách v kategorii péče o zadeček v období 03/2017–03/2018;
zdroj IMS,
L.CZ.MKT.CC.04.2018.1402
počet prodaných kusů.

Barny´s HypnoX® Forte

Kosmetické přípravky.

249,-

• Pomáhá chránit dětský zadeček.
• Pro každodenní péči.
• Pečuje i o kojením namáhané prsní bradavky.

NOVINKA

Kč

(1 tableta = 2,03 Kč)

SPÁNEK

UCPANÝ NOS

VLHKÝ KAŠEL

SÍLA, KTERÁ VÁS
POSTAVÍ NA NOHY
PŘI CHŘIPCE A NACHLAZENÍ
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. O správném použití se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Theraﬂu Forte 1000 mg/200 mg/12,2 mg prášek pro perorál. roztok v sáčku a Theraﬂu 500 mg/100 mg/6,1 mg
tvrdé tobolky jsou léky k vnitřnímu použití. Ochranné známky jsou vlastněné nebo licencované skupinou společností
GSK. ©2017 skupina společností GSK nebo poskytovatel příslušné licence. V případě otázek kontaktujte prosím:
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, mail: cz.info@gsk.com,
tel: +420 222 001 111
Případné nežádoucí účinky prosím hlaste na: ch.safety@gsk.com. Datum vypracování materiálu: 12/2017

CHCSK/CHTHRFL/0007/17j

INZERCE_Theraflu_Forte+Tobolky_Magistra_198x61_CZ_FINAL.indd 1
Procto-Glyvenol®
Erdomed®
165,-

30 g

•P
 ro místní léčbu vnějších
a vnitřních hemoroidů.

-22%

• Lék na kašel, rýmu a zánět dutin.
• Ředí hlen.
• Vhodný při léčbě
antibiotiky.
• Pomerančová
příchuť.

219,-

189,NOVĚ
VOLNĚ
PRODEJNÉ

Bioaktivní Selen+Zinek
30 tablet

• O bsahuje SelenoPrecise®, patentované
kvasnice obohacené organickým
selenem, biologická dostupnost 88,7 %.
• S elen, zinek, vitamin C, B6 a A
přispívají
k normální
funkci
imunitního
systému,
vitamin E
přispívá
k ochraně
buněk před
oxidačním
poškozením.

16.12.17 18:36

177,-

153,-14%

(1 tableta = 5,10 Kč)

IMUNITA

Doplněk stravy.

VLHKÝ KAŠEL

-14%
Lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje erdostein.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Lék k použití v oblasti konečníku.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

HEMOROIDY

129,-

225 mg granule
pro perorální suspenzi
20 sáčků

S KARTOU
Více výhod

S KARTOU
Více výhod

149,-

79,-

Cena za 2 ks

Cena za 2 ks

(1 tableta = 1,65 Kč)

Doplněk stravy.

Lékárny
to, co
Doporučíme Vám jen
em
dět
m
svý
o
neb
mamince

NOV Ý

GDPR★

★

O

F

Doplněk stravy.

Magistra Program Více výhod REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

Více

výhod

(1 tableta = 1,24 Kč)

RM

ULÁ

Ř

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

* Vyplňte prosím povinné údaje uvedené v registračním formuláři.

Titul

před
jménem

za
jménem

Jméno*
Příjmení*
Pohlaví

muž

žena

Datum narození

Číslo
pojištence*

.

.

Kód ZP (př. 111, 207, 211 atd.)

Kontaktní údaje:

Použijeme pro zasílání důležitých informací a akčních nabídek.

Ulice
Č. p.

PSČ

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

Datum*

.

.

EAN kód formuláře (vyplní lékárna)

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

Chceme Vám připravit
tu nejlepší nabídku na míru.

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

Jaké oblasti zdraví Vás zajímají?

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

* Označte křížkem

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

PROBLÉMY SE SRDCEM

A RTRÓZA A BOLESTI KLOUBŮ

CUKROVKA

UŽÍVÁNÍ HORMONÁLNÍ
ANTIKONCEPCE

VYSOKÝ KREVNÍ TLAK
VYSOKÝ CHOLESTEROL

ZDRAVÍ DĚTÍ
 DĚTSKÁ VÝŽIVA
A

BOLEST

EKZÉM

ALERGIE

OSTEOPORÓZA

NESPAVOST

EPILEPSIE

ASTMA

TĚHOTENSTVÍ

OSLABENÁ IMUNITA

ŽALUDEČNÍ VŘEDY

UŽÍVÁNÍ ANTIDEPRESIV

PÁLENÍ ŽÁHY

NÁDOROVÁ
ONEMOCNĚNÍ


ZÁCPA

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

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

...................................................................................................................
...................................................................................................................
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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 Provozovatel
v obchodním 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
IČO
Provozovatel 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
Razítko lékárny
a v jeho 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) zasílání 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. V rámci automatizovaného zpracování bude
docházet i k profilování, spočívajícím v analytickém vyhodnocování zdravotních potřeb klienta a k vyhodnocování vzájemných interakcí užívaných léčiv. Klient prohlašuje, že osobní údaje poskytuje
dobrovolně a byl seznámen zejména se svým právem:
(I) 	požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se klienta,
Klient má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány a získat přístup k těmto údajům. Správce je povinen poskytnout kopii
zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost klienta je Provozovatel či Společnost oprávněna požadovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.
(II) 	na opravu nepřesných údajů, jakož i s přihlédnutím k účelu zpracování, na doplnění neúplných osobních údajů
(III) 	n a výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“), popřípadě omezení zpracování za stanovených podmínek,
(IV) 	n a přenositelnost údajů
Klient má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, které poskytl správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.
Při výkonu tohoto práva může klient žádat, aby osobní údaje byly předány přímo Společností či Provozovatelem jinému správci, je-li to technicky proveditelné.
(V) 	vznést námitku proti zpracování pro účely marketingu
Pokud klient vznese námitku proti zpracování pro účely marketingu, ukončí Provozovatel i Společnost zpracování osobních údajů klienta pro tento účel.
(VI) 	podat stížnost u dozorového úřadu, tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů,
(VII)dalšími právy plynoucími z právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů.
V případě, že má klient zájem na uplatnění svých práv ohledně zpracování osobních údajů, může se obrátit na pověřence osobních údajů na dpo@magistra.cz nebo písemně na adresu sídla
Provozovatele či Společnosti.
ODVOLÁNÍ SOUHLASU:
Klient je oprávněn souhlas se zpracováním jeho osobních údajů odvolat Provozovateli i Společnosti emailem na: info@vicevyhod.cz, nebo písemně na adresu jeho sídla. Důsledkem odvolání
souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely účasti v Programu Více výhod Magistra Lékáren je ukončení členství klienta v Programu Více výhod, to neplatí v případě odvolání souhlasu
se zasíláním obchodních sdělení (v tomto případě členství nadále trvá). Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu do doby jeho odvolání klientem. Souhlas
se zasíláním obchodních sdělení [písm. c) výše] je klient oprávněn bezplatně odvolat v rámci každého zaslaného obchodního sdělení formou v něm uvedenou.
Klient souhlasí a potvrzuje, že byl informován o rozsahu zpracování osobních údajů a o uchovávaných údajích ve výše uvedeném rozsahu a k popsaným účelům.

Akční nabídka a Magistra Karta Více výhod platí ve vybraných lékárnách sítě MAGISTRA
Bechyně, lékárna Libušina, Libušina 163, 380 120 513
Benešov u Prahy, lékárna Green Park, Karla Nového 2391, 606 081 439
Boskovice, lékárna Magistr Tom, Růžové náměstí 2128/5, 515 538 930
Brněnec, lékárna Brněnec, Brněnec 90, 461 523 172
Brno, lékárna Magistr Tom - Brno, Fryčajova 77/18, 545 210 707
Brno - Bosonohy, lékárna Typos, Pražská 78, 733 602 282
Černošice, lékárna U Bílého medvěda, Riegrova 240, 730 778 085
Frenštát pod Radhoštěm, lékárna Frenštát, Náměstí Míru 19, 731 041 063
Frýdek Místek, lékárna ALBA - VITAL, Revoluční 531, 724 270 511
Frýdlant nad Ostravicí, lékárna Frýdlant, Hlavní 79, 736 610 600
Hanušovice, lékárna Pharm-K, Hlavní 98, 583 231 223
Havířov, lékárna Dům zdraví, Karvinská 5/1518, 599 509 611
Hlučín, lékárna Hlučín, Čs. Armády 1491/6B, 595 041 291
Husinec, Výdejna U sv. Ducha, Prokopovo nám. 1, 388 331 181
Jesenice, lékárna Cedr, Budějovická 59, 241 931 198
Jirkov, lékárna U Zlatého jelena, nám. Dr. E. Beneše 108, 474 659 937
Karlovy Vary, lékárna Salvus, Bezručova 1098/10, 353 221 808
Litovel, lékárna U Alberta, Vítězná 107, 585 341 202
Lysá nad Labem, lékárna Masarykova, Masarykova 2062
Milovice, lékárna v Italské, Italská 704, 325 511 399
Mníšek pod Brdy, lékárna U Matky Boží, Komenského 886, 318 592 258
Most, lékárna Arnika, Moskevská 508, 476 703 853
Most, lékárna Mofa, Višňová 1008/1, 478 618 542
Nový Jičín, lékárna Astra, Vančurova 21, 556 705 758
Nový Malín, OOVL-L Pharm-K s.r.o. - výdejna, Nový Malín 504, 775 219 125
Olomouc, lékárna U Červeného kostela, Tylova 6, 585 227 126
Ostrava - Hrabová, lékárna NUNN (TESCO) Hrabová,
Prodloužená 807, 591 141 934
Ostrava - Mariánské Hory, lékárna Salvia, Přemyslovců 496, 596 627 486
Ostrava - Poruba, lékárna Nika (hypermarket Albert Poruba),
Opavská 6201/1a, 591 141 935
Ostrava - Poruba, lékárna Flora, Alšovo nám. 692, 596 910 601
Ostrava 1, lékárna U Zlatého raka, Hornopolní 28, 596 618 494
Plzeň, lékárna Mateřídouška, Železničářská 353/45, 377 423 139
Praha 2, lékárna Na Bojišti, Na Bojišti 1950/2, 296 180 249
Praha 4 - Pankrác, lékárna Hvězdova, Hvězdova 1601/21, 603 471 242
Praha 9, lékárna Královka, Veltruská 558/29, 286 880 001
Příbram, lékárna Veronika, Žežická 597, 326 550 050

Třeboň, lékárna U Růže, Klofáčova 395, 730 840 221
Týn nad Vltavou, lékárna Malostranská, Orlická 400, 385 722 668
Veselí nad Lužnicí, lékárna Salvia, Čs. armády 579, 381 581 082
Vrbno pod Pradědem, lékárna 111, Nádražní 202, 554 751 619

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

Více

výhod

Více

Výhodné ceny pro všechny.

výhod

multivitaminové želatinky

► obsahují 9 vitaminů a rakytník
pro podporu imunity
► skvělá chuť díky 20 %
ovocné šťávy
► bez příměsí
a konzervačních látek

238,-

189,-

S rakytníkem silný buď, vychutnej si bezva chuť

Originál 70 ks

Višeň 70 ks

(1 kus = 2,84 Kč)

Doplňky stravy

(1 kus = 2,84 Kč)

Mořský svět 140 ks
(1 kus = 1,42 Kč)

Vyrábí: TEREZIA COMPANY | www.terezia.eu

Drontal

Hruška 70 ks
(1 kus = 2,84 Kč)

© Jaroslav Němeček
Licence Merchandising Prague

-21%

Džungle 70 ks
(1 kus = 2,84 Kč)

Každý měsíc rady pro Vaše zdraví přímo od našich lékárníků.
nosní sprej, roztok, 10 ml

89,-18%

Quixx®

119,-18%

V akci také
Quixx® soft s aloe vera, nosní sprej, 30 ml,
za 146 Kč 119 Kč.

UCPANÝ NOS

Strepsils® Med a Citron
24 pastilek

•P
 roti bolesti v krku.
• Ú činkuje proti virům, bakteriím
a kvasinkám.

129,-

99,-17%

IMUNITA

299,-

239,-

•N
 ejsilnější hlíva od českého výrobce.
•D
 eklarovaný obsah beta-glukanů
(129,3 mg v 1 kapsli).
• Rakytník a reishi podporují
imunitu.
• B ez příměsí a konzervačních
látek.

S KARTOU
Více výhod

229,-23%

(1 kapsle = 3,82 Kč)

ImuSeZin 60 tablet
+ Larypront 24 tablet
NAVÍC

ImuSeZin:
• Vyvážená kombinace řasy chlorella, selenu,
vitaminu E a zinku pro udržení normální
funkce imunitního systému.
Larypront NAVÍC:
• O bsahuje šalvěj lékařskou,
která přispívá ke zdraví
sliznic krku
a dýchacích
cest.

Přestože nachlazení patří mezi méně závažná
onemocnění, mohou nám život pořádně znepříjemnit
a léčbu je nutné zacílit dle konkrétních příznaků.
Navštivte proto v případě nachlazení některou
z Magistra lékáren, kde Vám lékárník poradí nejlepší
léčbu přímo pro Vás.

akce

1+1

+

(1 tableta =
4,48 Kč)

IMUNITA

na nachlazení. Rychlejší uzdravení můžeme podpořit
také nejrůznějšími přípravky na podporu imunity.
Tyto přípravky obsahují biologicky aktivní složky
(například peptidy či aminokyseliny), vitamin C,
případně echinaceu, zázvor, rakytník a další látky
podporující imunitu. Dále zvláště pro dlouhodobější
podporu imunity můžeme využít hlívu ústřičnou,
čisté betaglukany, bakteriální lyzáty, laktobacily
nebo vitamin D, jehož má značná část populace
nedostatek.

269,-

(1 tableta = 4,48 Kč)

IMUNITA

Echinacea kapky
50 ml

• O bsahuje
výtažek z kořene
Echinacea pallida
(třapatka bledá),
který přispívá
k přirozené
obranyschopnosti
a normální funkci
imunitního
systému.
• Kořen v BIO
kvalitě.
• Vhodné pro děti
již od 3 let.

149,-

129,-13%

(1 ml = 2,58 Kč)

Mgr. Šárka Nováková, Lékárna Moráň, Praha

Doplněk stravy.

U nachlazení je vždy důležité dodržovat
dostatečný pitný režim, kromě vody jsou
vhodné zejména bylinné čaje určené přímo

119,-

Doplněk stravy.

Lze také použít přípravky zvlášť na jednotlivé
příznaky.
Od
ucpaného
nosu
uleví
dekongestanty (xylometazolin, oxymetazolin,
tramazolin) nebo hypertonické mořské vody.
V přípravcích mohou být i další pomocné látky
pro pocit lepšího protažení nosu, například
eukalyptus. Při bolestech v krku je na výběr
z velké škály přípravků, každý však působí
trochu jinak, záleží tedy na Vašich konkrétních
obtížích – zda se jedná o škrábání, bolest,
bolestivé polykání nebo třeba zduření uzlin,
Váš lékárník Vám s výběrem rád poradí. Nosní
i krční sliznici se vyplatí vyživovat a pečovat o ni,
tak aby se zlepšila její vlastní obranyschopnost.
K tomu pomohou mořské nebo minerální vody
nebo pastilky s obsahem bylin či probiotik.

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

BOLEST V KRKU

Doplněk stravy.

Při
nachlazení
můžeme
využít
některý
z kombinovaných přípravků působící na teplotu,
bolest a ucpaný nos s obsahem paracetamolu
a fenylefrinu. Některé přípravky navíc obsahují
guajfenesin (na podporu odkašlávání) nebo
vitamin C.

V akci také
Coldrex Horký nápoj
Citron s medem, 10 sáčků,
za 178 Kč 159 Kč a Coldrex Horký nápoj Citron,
10 sáčků, za 178 Kč 159 Kč.

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

Lék k rozpuštění v ústech.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Jak pomalu ustupuje léto, často s chladnějšími
dny přichází u mnohých lidí také nachlazení.
Nachlazení označuje mírnější formu virových
infekcí, jež se projevují rýmou, kašlem, bolestí
v krku, zvýšenou teplotou, bolestí hlavy
a mírnou únavou. Chřipka se oproti nachlazení
vyznačuje
prudkým
nástupem
příznaků,
celkovou
únavou,
vysokými
horečkami
(nad 38,5°C), silnými bolestmi hlavy a svalů
a suchým až bolestivým kašlem. Pokud příznaky
neustoupí do 5 dnů (u dětí, těhotných a osob
s chronickým onemocněním do 2-3 dnů)
či se zhoršují, je nutno vyhledat lékaře.

-16%

Celaskon® tablety 250 mg
100 tablet

159,-

-19%

TEREZIA Hlíva ústřičná
s rakytníkovým olejem
a reishi FORTE 60 kapslí

119,-

• Na úlevu
od příznaků chřipky
a nachlazení.
• Kombinace 5
účinných látek tlumí
bolest hlavy, bolest
v krku, uvolňuje
ucpaný nos, snižuje
horečku a usnadňuje
odkašlávání.

CHŘIPKA A NACHLAZENÍ

V akci více druhů.

AŤ VÁS V ZÁŘÍ
NACHLAZENÍ
NEPŘEKVAPÍ

142,-

24 tablet

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

•E
 fektivně uvolní nos
při rýmě, alergické
rýmě, nachlazení.
• Zprůchodní nos,
sníží otok sliznice,
zředí hlen.
• N ezpůsobuje
závislost, vhodný
pro těhotné
a kojící ženy
a děti od 6 měsíců
věku.

RÝMA A UCPANÝ NOS

Coldrex® Tablety

146,-

nosní sprej, 30 ml

Zdravotnický prostředek.

V akci více druhů.

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

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

109,-

IMUNITA

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 20. 8. - 23. 9. 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-18-07-14S

Olynth® HA 0,1 %

