AKČNÍ NABÍDKA
16. 8. – 19. 9. 2021

FORTEglukan®
IMUNO+

Lékárny
FORTEglukan®
ImunSupra

250 ml

60 tablet

ZDARMA
Cena
za 2 k s

Cena
za 2 k s

S kartou Magistra

1+1 = 60 +
60

Ušetříte 379 Kč

tablet (1 ta

bleta = 3,1

Běžná cena 2 ks

6 Kč).

758 Kč

299,-

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

379,-

S kartou Magistra

Ušetříte 299 Kč

1+1 = 25 0
+

Selen, zinek a vitamin C podporují správnou funkci imunitního systému.

25 0 ml (1

ml = 0, 60

Kč).

Běžná cena 2 ks

598 Kč

Silný imunitní štít pro celou Vaši rodinu!
TEREZIA Hlíva ústřičná
s rakytníkovým olejem
60+60 kapslí

425,-

379,-46

Kč

•H
 líva s deklarovaným obsahem
významných beta-glukanů.
•R
 akytník podporuje funkci imunitního systému.
• 1 00% z přírodních zdrojů, bez příměsí a konzervantů.

Bepanthen Baby

329,-

100 g + 30 g

299,-

Trojitá péče o miminka i maminky
• Pomáhá chránit zadeček
• P řirozeně regeneruje a hydratuje
• Péče o prsní bradavky

-30

Kč

V akci také
TEREZIA Hlíva ústřičná
s rakytníkovým olejem,
100+100 kapslí,
za 579 Kč.
(1 kapsle =
2,90 Kč)

Junior-angin pro děti

24 pastilek + Hygienický gel
na ruce 50 ml

189,-

159,-30

Kč
Expert na bolest v krku u dětí!
• U levuje od bolesti v krku.
• Zklidňuje podrážděné sliznice.
• Ve formě jemných jahodových pastilek pro děti od 4 let.
Ke každému balení řady Junior angin navíc Hygienický
gel na ruce 50 ml.

+
L.CZ.MKT.CC.02.2021.2169

Doplněk
stravy.
(1 kapsle =
3,16 Kč)

Kosmetický přípravek. * Nejdůvěryhodnější značka roku 2020 v kategorii
dětské krémy proti opruzeninám. (www.duveryhodneznacky.cz)

Neo-angin® bez cukru

24 pastilek + Hygienický gel
na ruce 50 ml

179,-

149,-30

• Na bolest v krku jednoduše Neo-geniální!
• Léčí bolest v krku.
• Dezinfikuje ústní dutinu.
• Potlačuje zánět.
Ke každému balení řady Neo-angin® navíc Hygienický
gel na ruce 50 ml.

Kč

GS Superky Probiotika
60+20 kapslí

•U
 nikátní komplex 9 odolných
kmenů bakterií.
21 mld. životaschopných
mikroorganismů v denní
dávce (2 kapsle).
• S elen pro podporu imunity.

+
V akci také
Neo-angin® třešeň či šalvěj, 24 pastilek.

V akci také
GS Superky probiotika,
30+10 kapslí, za 219 Kč.
(1 kapsle = 5,48 Kč)

Neo-angin® léky k místnímu užití v ústech a v krku. Čtěte pečlivě
příbalový leták. Hygienický gel Ace Trade s.r.o. je kosmetický přípravek.

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 4,74 Kč)

459,-

379,-80

Kč

V akci také Junior-angin sirup pro děti, 100 ml, za 179 Kč
a Junior-angin lízátka pro děti, 8 ks, za 149 Kč.
Junior-angin jsou zdravotnické prostředky. Čtěte pečlivě návod
k použití. Hygienický gel Ace Trade s.r.o. je kosmetický přípravek.

Voltaren Forte 20 mg/g
gel 150 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.
• Působí proti zánětu.

431,-

379,-52

Kč

V akci také
Voltaren Rapid 25 mg, 20 měkkých tobolek, za 119 Kč
a Voltaren 140 mg, léčivá náplast, 5 ks, za 299 Kč.
Čtěte pečlivě příbalový leták. 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.

O

Více

Získejte NEJúžasnější nabídky

1+1 s kartou Magistra.

výhod

62,-

Paralen Rapid 500 mg

49,-

16 šumivých tablet

Novinka ve formě šumivé tablety
•T
 lumí bolest.
•S
 nižuje horečku.

129,-

100 potahovaných tablet
•U
 leví od bolesti hlavy, zad,
kloubů i menstruační bolesti.
• S nižuje horečku
a tlumí projevy zánětu.

-13

Kč

NOVINKA

149,-

Apo-Ibuprofen 400 mg

-20

Kč

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

Více

výhod

258,-

Magne B6® 470 mg/5 mg

209,-

100 obalených tablet

• Obsahuje kombinaci hořčíku
S kartou Magistra
a vitaminu B6, díky kterému se
hořčík v těle rychleji doplní.
• Magne B6® je určen ke zlepšení
příznaků nedostatku hořčíku,
jako např.:
Kč
- nervozity, vyčerpanosti, podráždění;
- svalových křečí, mravenčení.

199,-59

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

Lék k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalový leták.

199,-

159,-

24 pastilek

RYCHLE UVOLNI
VAS UCPANY NOS

S kartou Magistra

149,-

*N a základě
studie in-vitro.

-50

129,-

Kč

109,87,-

79,-

V akci více
druhů,
informujte se
ve své lékárně.

-8

Kč

Lék k rozpuštění v ústech. Čtěte pečlivě příbalový leták.

Sinex Vicks
Aloe a Eukalyptus

0,5 mg/ml nosní sprej,
roztok 15 ml
• Uvolní ucpaný nos
během několika
minut, účinek trvá
až na 12 hodin.
• Obsahuje extrakt
z aloe vera
a eukalyptol
(cineol).

119,-

95,-24

30 měkkých tobolek

•Ú
 činné analgetikum ve formě měkkých
tobolek s protizánětlivým účinkem.

99,-20

Kč

-20

Kč

Reklama na léčivý přípravek. Nosní sprej, Olynth® HA 1 mg/ml a Olynth® 1 mg/ml
obsahují xylometazolin-hydrochlorid. Nosní sprej, roztok Olynth® Plus 1 mg/ml +
50 mg/ml obsahuje xylometazolin-hydrochlorid a dexpanthenol. Jsou určeny k podání
do nosu. Před použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci. CZ-OL-2100060

ZVLÁDNE VÁŠ KAŠEL
VY ZVLÁDNETE SVŮJ DEN

Olynth_Diversity_132x61mm_Magistra_zari_2.indd 1

Kč

28.07.2021 21:27:49

229,-

ACC® LONG 600 mg šumivé tablety, 20 tablet

LÉČÍ VLHKÝ KAŠEL

1X

DENNĚ

Lze užívat od prvních příznaků kašle
Má rychlý nástup účinku
Rozpouští hlen a usnadňuje
vykašlávaní
Má navíc antioxidační účinek

Léčivý přípravek
k nosnímu podání.
Obsahuje léčivou
látku oxymetazolinhydrochlorid.
Čtěte pečlivě
příbalový leták.

Ibalgin® Rapidcaps 400 mg

119,-

-40

Kč

ACC® LONG. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití s účinnou látkou acetylcystein. Čtěte pozorně příbalový leták.

129,-

99,-30

Kč

Stáhněte
a rezervujte
si e-recepty
dopředu



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

189,-

Více než POLOVINA
léků BEZ DOPLATKU*

Mobilní
aplikace
Moje
Magistra
… do lékárny
jděte
na jistotu

* Více informací získáte v jednotlivých
Magistra lékárnách nebo na www.magistra.cz.

Strepsils® Med a Citron
Zastavte bolest v krku
hned na začátku!
• Rychlá úleva od bolesti v krku
• N ičí bakterie, kvasinky i viry
už po 1 minutě*
• Pro děti od 6 let a dospělé

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

Silná imunita

i po návratu z prázdnin.
624,-

Centrum AZ
• Kompletní multivitamin s vitaminy,
minerály a stopovými prvky pro
optimální každodenní péči o Vaše
zdraví a pro podporu imunity.*
• Bez lepku, bez cukru.

100+20 tablet

S kartou Magistra

•O
 bohacen o šípky.
• U nikátní tableta TIME-RELEASE zajišťující
postupné uvolňování.
• Vitamin C přispívá
k podpoře imunity
a snížení únavy.

499,-125

Kč

V akci také
Centrum Silver,
100 tablet,
za 559 Kč
(1 tableta = 5,59 Kč).

V akci také
GS Vitamin C500
+ šípky,
100+20 tablet,
za 169 Kč
(1 tableta = 1,41 Kč).

Doplněk stravy.
(1 tableta = 4,99 Kč)

Doplněk stravy.
(1 tableta = 1,99 Kč)

24+24
tablet

Premium MAGNESIUM
+ B6 ŠUMIVÝ

Doplněk stravy.
(1 tableta = 1,77 Kč)

BioGaia Protectis
kapky 10 ml

• Patentovaný kmen
živých bakterií L.
reuteri Protectis®.
• Unikátní složení
vědecky ověřeno.
• Vhodné pro
dlouhodobé užívání.
• Pro děti od
narození.

S kartou Magistra

85,-

Kč

499,-

•P
 ro dlouhodobou a komplexní
podporu imunity dětí.
•O
 bsahuje originální látku ProteQuine®
a doporučenou denní dávku
vitaminu D3 a C, který
přispívá k normální
funkci imunity.
•N
 avíc je obohacen
o zinek, vápník
a hořčík.
•P
 ouze přírodní
sladidla.
•B
 alení na 4 měsíce.

Ce n a
za 2 ks

-40

616,-

120 tablet

s kartou Magistra

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

239,-

-117

Kč

Kč

60 kusů

S kartou Magistra

499,Kč

V nabídce rovněž
další produkty
značky BioGaia
pro děti i dospělé.
Doplněk stravyy.
(1 ml = 49,90 Kč)

• Želé multivitaminy pro děti s příchutí
černého bezu, obsahující komplex
11 vitamínů a minerálů. S vysokým
obsahem vitaminů D a C.

349,-

169,S kartou Magistra

159,-

269,Kč

GS Vápník Hořčík Zinek
Premium
100+30 tablet

•Z
 dravé kosti, zuby, nehty, imunita.
•V
 ápník a hořčík jsou důležité
pro zdravé a pevné zuby.
•N
 avíc mangan a vitamin D3
a K podporují zdravé
a silné kosti.
•Z
 inek, měď a vitamin B 6
podporují imunitu.

Doplněk stravy. (1 ks = 4,48 Kč)

Doplňky stravy. (1 tableta = 1,45 Kč)

Návrat k duševní
rovnováze

225,-

189,-36

Kč

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

L-TRYPTOFAN
PREMIUM

podpora duševního zdraví
kozlík lékařský
vitamin B6

-40

195,-

50 želé multivitaminů

V akci také
GS Vápník Hořčík Zinek
Premium, 30 tablet,
za 79 Kč (1 tableta = 2,63 Kč).

159,-

Kč

Vibovit Imunity

V akci také
Sambucus Immuno Kids sirup,
120 ml, za 129 Kč (1 ml = 1,08 Kč)
a Sambucus Immuno Kids lízátka,
5 ks, za 75 Kč (1 ks = 15 Kč).

199,-

-51

V akci také
Vibovit Dino, 50 želé multivitaminů a Vibovit Farma,
50 želé multivitaminů, za 159 Kč. (1 želé multivitamin = 3,18 Kč).

-80

•D
 louhodobá podpora imunity
a dýchacích cest.
• E xtrakt z plodů černého
bezu, který přispívá ke zdraví
dýchacích cest.
• Vitamin C, zinek na podporu
imunity.

-120

159,-

Doplněk stravy. Neslouží jako náhrada pestré a vyvážené stravy.
(1 želé multivitamin = 3,18 Kč)

Sambucus Immuno
Kids želatinové bonbony

529,-

•K
 prevenci a léčbě
nedostatku
vápníku a vitaminu D.
• 1 tableta obsahuje
optimální
jednorázovou dávku
500 mg vápníku.
• Tabletu můžete
rozkousat
a zapít nebo vycucat.

169,S kartou Magistra

Kč

Doplněk stravy. (1 tableta = 4,16 Kč)

619,-

60 žvýkacích tablet

-36

Ušetříte 85 Kč
Běžná cena 2 ks 170

210,-

Calcichew® D3
500 mg/200 IU

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě
příbalový leták.

Preventan® Junior
Komplex D3 400 IU

24 tablet

279,-

Doplněk stravy

*Vitamin C přispívá k normální funkci
imunitního systému.

GS Vitamin C1000 + šípky

529,-

100 tablet

Lékárny

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.

Více

Více výhod a lepší ceny
s kartou Magistra.

výhod

Nic není blíže mateřskému mléku
HiPP 2 BIO COMBIOTIK®
4 × 500 g

1159,-

996,-163

Kč

• Pokračovací mléčná kojenecká výživa
od ukončeného 6. měsíce.
•M
 á PROBIOTIK® – Přírodní kultury
mléčného kvašení, které se přirozeně
vyskytují v mateřském mléce.
•M
 á PRAEBIOTIK® –
Hodnotná vláknina GOS
(galaktooligosacharidy).
•O
 bsahuje DHA (kyselinu
dokosahexaenovou) – patří mezi
omega-3 mastné kyseliny.
•O
 bsahuje Omega-3 ALA (kyselina
alfa-linolenová), vitamin C, vitamin
D a železo.
•O
 bsahuje pouze laktózu: můžete
krmit vaše dítě tak často, jak
potřebuje.
• Bez lepku.

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

Více

výhod

185,-

ROSALGIN

159,-

6 sáčků

•L
 éčí bakteriální i kvasinkové
gynekologické záněty.
• U rčený k výplachům a oplachům zevních
rodidel.
• Vhodné při běžné hygieně
a hygieně v šestinedělí.

Lék s účinnou látkou
benzydamin hydrochlorid.
K intimním oplachům
a výplachům. Čtěte pečlivě
příbalový leták.

389,-

299,-

20 tablet

HIPP 3 JUNIOR COMBIOTIK®
4 × 500 g

1159,-

996,-

HIPP 4 JUNIOR COMBIOTIK®
4 × 500 g

-163

1159,-

996,-

365,-

319,-

S kartou Magistra

299,-66

Kč

Rudolfův pramen
mariánskolázeňský
1500 ml

• Staletími
prověřený
pitný léčebný
lázeňský
pramen.

V akci také
Bílinská kyselka, 1 l,
za 19 Kč.

Repelent PREDATOR
FORTE spray
150 ml

• Obsah účinné látky:
DEET 249 g/kg (24,9 %).
• Repelentní spray proti komárům
a klíšťatům.
• Aplikace na pokožku i oděv.
• Zvýšený obsah účinných látek,
doba účinnosti 4-6 hodin.
• Vhodné pro děti od 2 let.
• 100% dávkování ve svislé
i vodorovné poloze.

Doplňky stravy. (1 tableta = 14,95 Kč)

169,-

139,-30

Kč

19,-8

Kč

Essentiale 300 mg
100 tvrdých tobolek

Essentiale® je určen pacientům s poškozením
jaterních funkcí v důsledku toxicko-metabolického poškození jater a při zánětu jater.
• Obsahuje esenciální fosfolipidy se třemi
mechanismy podpory funkce jater:
1. urychluje obnovu
jaterních buněk,
2. zlepšuje jejich funkci,
3. podporuje jejich
regeneraci.

Lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje phospholipida
sojae praeparata.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Paranit Extra Silný Sprej
100 ml

• Odstraní vši do 5 minut.
• Obsahuje faktor na ochranu proti
vším (LPF), který ve vlasech vytváří
pro vši nepříznivé podmínky a chrání
před opakovanou nákazou až do
72 hodin.*

409,-

359,-

S kartou Magistra

339,-

• Klinicky prokázaná 100% účinnost.*
•D
 ermatologicky testován, bez silikonů.

-70

Kč

* Paranit sprej zabíjí 100 % vší a téměř

100 % hnid. Pro úspěšné ošetření proti
hnidám doporučujeme nechat působit
10 minut. Používejte dostatečné množství
produktu a důkladně vyčešte všechny
hnidy.

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

Používejte biocidy bezpečným způsobem.
Před použitím si vždy přečtěte označení
a informace o přípravku.

27,-

Kč

V akci také
Uroval MEGA
BRUSINKA
sirup forte,
200 ml,
za 199 Kč
(1 ml = 1,00 Kč).

V akci také
Repelent PREDATOR FORTE
spray XXL, 300 ml, za 239 Kč.

Lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje
mikronizovaný
diosmin.
Čtěte pečlivě
příbalový leták.

-90

Kč

Akce se nevztahuje na počáteční a speciální mléčnou kojeneckou výživu. Kojení je pro kojence nejlepší. Výživu konzultujte s lékařem.
Potravina pro zvláštní výživu.

120 potahovaných tablet

•K
 ombinace extraktu kanadských
brusinek a D-manosy.
•V
 hodné také pro těhotné a kojící ženy.

-163

Kč

•T
 ěžké nohy? Křečové žíly?
Hemoroidy?
• B raňte svoje žíly zevnitř!
• Léčivý přípravek Diozen®
zvyšuje napětí žilní
stěny a odolnost
cév.

Kč

V akci také
ROSALGIN, 10 sáčků,
za 249 Kč a ROSALGIN
Easy 140 mg, 5x140 ml,
za 279 Kč.

Uroval manosa Akut

Diozen® 500 mg

-26

Zdravotnický prostředek.
Čtěte pečlivě návod k použití.

412,-

319,-93

Kč

Tasectan® Duo
12 tablet

• Rychle vyřeší akutní průjem a šetrně obnoví
funkci střev.
• Potlačuje doprovodné bolesti břicha a křeče.
• Na všechny druhy průjmu.
• Forma pro dospělé i děti.

199,-

159,-40

V akci také
Tasectan® Duo
Kids, 12 sáčků,
za 159 Kč.
Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití.

Kč

Doporučíme Vám jen to,
co mamince nebo svým dětem.
BioLac Baby drops
kapky 6 ml

• Mikroenkapsulované
probiotické
kapky s kulturami
přirozeně
přítomnými
v mateřském
mléku.
• Vhodné již
od narození.
• Nemusí se
uchovávat
v lednici.

270,-

225,-45

Kč

Sudocrem Multi-Expert
125 g

•O
 dborník na různé potřeby pokožky.
• O chranný krém pro podporu
léčby a prevence:
plenkové dermatitidy,
odřenin a podrážděné
pokožky.

Lékárny
166,-

139,-27

Kč

Sudocrem MULTI-EXPERT
je zdravotnický
prostředek. Certifikát
vydala notifikovaná osoba
č. 0482. Před použitím si
pečlivě přečtěte návod
k použití a informace
o jeho bezpečném použití.

Doplněk stravy.
(1 ml = 37,50 Kč)

LEROS® Baby BIO
dětské čaje mix

4×20 nálevových sáčků + žínka
• Č aje pro matky i děti s koupací žínkou
za výhodnou cenu.
• Vyberte si oblíbený
balíček
se zvířátkem
a zahrajte si
divadelní
představení.

V akci také
další čaje LEROS®,
informujte se ve
své lékárně.
Doplňky stravy.
(1 nálevový sáček = 2,49 Kč)

219,-

199,-20

Kč

BepanGel Hojivý gel
50 g

Velký pomocník
na malé rány

latinky
e
ž
é
v
o
in
m
a
it
iv
lt
u
m

299,-

259,Kč

Bepangel Hojivý
gel je zdravotnický
prostředek na
drobná poranění.
Čtěte pečlivě návod
k použití.

50 kusů

199,-

159,-40

Kč

Nové příchutě
a větší tvary!
• Vitaminy C, D3,
zinek a rakytník
přispívají ke
správné funkci
imunitního
systému.

Doplněk stravy.
(1 ks = 3,18 Kč)

-40

MODERNÍ
HYDROGEL 4V1
• U rychluje hojení
• Chrání před další
infekcí
• Chladí a nepálí
• S nižuje riziko
vzniku jizev

Marťánci Gummy
Podzim-Zima

Vitamin D3 400 IU
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.

169,-

129,-40

Kč

Doplněk stravy. (1 ml = 11,94 Kč)

L.CZ.MKT.CC.12.2020.2119

Připravte imunitu
na podzim

9 vitaminů a rakytník, který podporuje imunitu • Skvělá ovocná chuť • Vhodné od 3 let
245,-

199,S kartou Magistra

189,-56

Kč

(1 ks = 2,70 Kč)

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

(1 ks = 2,10 Kč)

S kartou Magistra dárek k Vašim narozeninám i svátku.

PRO VAŠE KRÁSNÉ
VLASY, NEHTY A PLEŤ
Extra silná dávka
300 µg biotinu
v 1 tabletě.

300 µg

BIOTINU

Doplněk stravy

Biotin přispívá k udržení zdravého
stavu vlasů a pokožky. Je důležitý
pro správnou činnost keratinocytů,
buněk zodpovědných za obnovu
pleti a vlasů. Tyto buňky vytvářejí
bílkovinu keratin, která je základem
pevných vlasů, nehtů a pokožky.
Zinek pro podporu zdravých
vlasů, nehtů a pokožky.

109,-

89,-

Kyselina panthotenová, která
snižuje míru únavy a vyčerpání
a přispívá ke správnému
energetickému metabolismu.

-20

Kč
60 tablet (1 tableta = 1,48 Kč)

MAG_inz Fortesil_200x126mm_04_2021.indd 1

08.03.2021 18:22:21

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

Tato akční nabídka platí ve vybraných lékárnách sítě Magistra:
Brno, lékárna Masarova, Masarova 240/7, 544 214 134; Brno, lékárna Bellis, Lazaretní 7, 545 219 956; Brno, lékárna ALTHAEA rosea s.r.o.,
Jihomoravské nám. 1, 545 217 389; Brno, lékárna Typos, Štefánikova 836/1, 733 640 135; Brno, lékárna Šumavská tower, Šumavská 34;
Brno, lékárna Juliánov, Krásného 3866/20, 720 940 182; Brno, lékárna Valentis, Běhounská 677/15, 702 149 926; Brno - Modřice, lékárna Modřice,
Nádražní 663, 547 216 850; Brno-Chrlice, OOVL Chrlice, U Zbrojnice 832/3, 733 733 843; Černošice, lékárna U Bílého medvěda, Riegrova 240,
730 778 085; České Budějovice, lékárna U Tří lvů, U Tří lvů 4, 386 321 184; Havířov, lékárna Dům zdraví, Karvinská 5/1518,
599 509 611; Havířov - Šumbark, lékárna Šumbark, Kochova 815/1, 599 509 656; Jaroslavice, OOVL Jaroslavice - Lékárna U Svaté
Alžběty, Hrádecká 99, 721 468 812; Jesenice, lékárna Cedr, Budějovická 59, 241 931 198; Jevišovice, OOVL Jevišovice, Jevišovice
346, 601 341 716; Jičín, lékárna Trio, Husova 58, 493 533 199; Karviná 4 - Ráj, lékárna 6 LEMAK s.r.o., Borovského 836, 596 341 609;
Kladno, lékárna Jalta, Náměstí Jana Masaryka 3113, 312 240 783; Kralupy nad Vltavou, lékárna Lobeček, Dr. E. Beneše 827,
315 741 642; Kutná Hora, lékárna U Zlatého hada, Masarykova 596, 327 514 519; Lelekovice, lékárna Lelekovice, Hlavní 21, 546 211 021
Litomyšl, lékárna Sanatio, Bratří Šťastných 645, 461 311 909; Lochovice, OOVL- L Veronika - Lochovice, Lochovice 308 , 311 514 801;
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; Milovice, lékárna v Italské, Italská 704,
325 511 399; Napajedla, lékárna Pod Zámkem s.r.o., Masarykovo nám. 229, 577 942 659; Nová Včelnice, OOVL Apis, Na Hliněnce 457,
384 394 225; Nový Malín, OOVL-L Pharm-K s.r.o. - výdejna, Nový Malín 504, 775 219 125; Praha, lékárna Metro Opatov, Chilská 1;
Praha 3, Lékárna, Vinohradská 1713/196, 271 732 489; Praha 3 - Žižkov, lékárna Sv. Anna, Luční 2776/7a, 722 927 707; Praha 4 Michle, lékárna BB Centrum, Želetavská 1447/5, 241 485 975; Praha 5, lékárna NEXT, Nádražní 762/32, 702 243 770; Praha 5 - Zbraslav,
lékárna Nová Poliklinika, Elišky Přemyslovny 1325, 257 310 244; Praha 6, lékárna Hanspaulka, Krocínovská 3/801,
233 332 854; Praha 6 - Hradčany, lékárna Hradčanská, M. Horákové 116, 233 322 713; Praha Nové Butovice,
lékárna Elie, Bucharova 2657/12, 733 437 037; Skalná, Výdejna Skalná, Sportovní 9, 354 422 411; Sobotka,
lékárna U Strážného anděla, Jičínská 213, 493 571 516; Stráž nad Nežárkou, lékárna Diana - výdejna Stráž,
náměstí Emy Destinnové 8, 384 389 564; Strmilov, lékárna Tilia, Náměstí 269, 384 392 486; Teplá u Toužimi,
OOVL - L Tilia, Klášterní 237, 353 392 228; Úžice, OOVL Úžice (lékárna Pod Štítem, Veltrusy), Nádražní 200,
315 782 128; Vrbno pod Pradědem, Lékárna 111, Nádražní 202, 554 751 619; Zlín, lékárna Economy,
Tř. T. Bati 398, 577 102 050; Znojmo, lékárna U Svaté Alžběty, Vídeňská 1, 515 224 562

Více než
200×
v ČR

Najděte si svou lékárnu na www.magistra.cz

Řekněte nám, co vás bolí.

Poradíme Vám.
Konopíčko Hřejivé

Aulin® gel
Kosmetické přípravky.

200 ml
200+200
ml

s kartou Magistra

100 g

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

Lékárny
240,-

199,-41

Kč

120,-

Ibolex® 200 mg

99,-

20 tablet

•O
 bsahuje krystalicky čistý dexibuprofen.
• N ová generace léku proti bolesti.

-21

Kč

Ce n a
za 2 ks

• Vysoká dávka 10 %
konopného oleje.
• Silné konopné mazání
s kombinací kapsaicinu,
kafru a 5 bylin
(arnikahorská, kostival
lékařský, jalovec
obecný, eucalyptus,
tea tree oil).

S kartou Magistra

V akci také
Konopíčko Chladivé, 200 ml,
1+1, za 209 Kč (Cena za 2 ks).

209,Ušetříte 209 Kč

Běžná cena 2 ks 418

Panadol Extra Novum
500 mg/65 mg
30 potahovaných tablet

Kč
108,-

99,-9

Kč

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

Alavis Maxima
Triple Blend Extra silný
700 g

V akci také
Panadol Extra Rapide
500 mg/65 mg,
12 šumivých tablet,
za 79 Kč a Panadol
pro děti jahoda
24 mg/ml, perorální
suspenze 100 ml, za 129 Kč.

Otázka, existuje-li lepší
produkt na klouby,
je zbytečná.
• Prémiový produkt
pro klouby nejen
pro sportovce.
• Vitamin C je důležitý
pro správnou tvorbu
kolagenu v kloubních
chrupavkách.
• Užívání na 5 měsíců!

*Podle SPC Panadol Extra Novum.
Panadol Extra Novum 500 mg/65 mg
potahované tablety, Panadol Extra
Rapide 500 mg/65 mg šumivé tablety a Panadol
pro děti jahoda 24 mg/ml perorální suspenze (paracetamol)
jsou léky k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalový leták.

Doplněk stravy.
(1 g = 1,64 Kč)

•U
 volnění účinné látky do 10 minut.*
• Proti mírné až středně silné bolesti hlavy,
zubů, svalů a kloubů.

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

Lék k vnějšímu použítí. Obsahuje nimesulid.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

1365,-

1150,-215

Kč

250,-

Magnetrans ultra 375 mg

199,-

100 tobolek

• 1 tobolka zajistí optimální pokrytí denní
potřeby hořčíku.
• H ořčík přispívá ke správnému fungování
svalstva a vyrovnané psychice.

-51

Kč

V akci také
Magnetrans
ultra 375 mg,
50 tobolek,
za 109 Kč
(1 tobolka =
2,18 Kč).
Doplňky stravy. (1 tobolka = 1,99Kč)

Hřejivý/chladivý obklad pro úlevu od bolesti.
+ praktický sáček ZDARMA*

HOT&COLD

NOVINKA
139,-

K ohřívání v horké vodě i mikrovlnné troubě a chlazení v mrazničce.

99,-

Univerzální velikost 13 × 29 cm, pro menší rozměr lze snadno přeložit.
Gelový polštářek Ortopedic® je opakovaně použitelný.
* Součástí balení je navíc sáček z netkané textilie jako ochrana pokožky před extrémní teplotou.

-40

Kč

Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití.

Or topedic®

výhod

S rezervací přes mobilní aplikaci
 Moje Magistra jdete do lékárny na jistotu.

EXKLUZIVNĚ

NAMAŽTE TO
BOLESTI SVALŮ
A KLOUBŮ

V MAGISTRA LÉKÁRNÁCH

Kosmetické přípravky.

Více

• Silné konopné mazání s kombinací kapsaicinu, kafru a 5 bylin.
• Díky silnému hřejivému efektu uvolňuje svalové bolesti včetně
chronických bolestí. Podporuje prohřátí zatuhlých svalů a kloubů.

Ce n a
za 2 ks

• Vysoká dávka 10 % konopného oleje, arnika horská, kostival lékařský, jalovec
obecný, eukalyptus, tea tree oil.

S kartou Magistra

209,-

Neaplikovat na sliznice, do blízkosti očí, úst nebo na poraněnou pokožku. Po aplikaci si důkladně umyjte ruce.

BEZ
Cemio
RED3®
KV_konopi_hrejive_200x63mm_cervenec2021.indd
90 kapslí

PARABENU
PARFÉMŮ A BARVIV

200+200
ml

V akci také KONOPÍČKO chladivé, 200ml, 1+1 za 418 Kč 209 Kč
(Cena za dva kusy). Oba produkty možno do akce 1+1 kombinovat.

Ušetříte 209 Kč

Běžná cena 2 ks 418 Kč.

737,-

599,-

1

28.07.2021 14:58:52

-138

Kč

• 2× větší množství slivoně
africké pro ještě intenzivnější
péči o mužské zdraví.
• Tři účinky v jedné kapsli denně.
• Slivoň africká k podpoře zdraví
prostaty, maca k podpoře
sexuálního zdraví a sibiřský
ženšen k podpoře vitality.

NOVINKA

s 2× silnějším
složením

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 6,66 Kč)

598,-

60+30 tablet + dárek Vichy

559,-

02.08.2021 10:51:36

-39

Kč

• Vysoce účinný v období klimakteria.
• Přírodní a nehormonální.
• Ploštičník na všechny fyziologické
projevy klimakteria (návaly horka,
pocení), třezalka pro zlepšení nálady.

Doplněk stravy.
(1 tableta = 6,21 Kč)

Micelární vody
2 × 500 ml
• Pro šetrné
čištění
a zklidnění
všech typů
pleti.

95,-

Ibalgin® 400

79,-

48 potahovaných
tablet

-16

Kč

Ibalgin® 400 mg
potahované tablety
je volně prodejný
lék k vnitřnímu
užití. Obsahuje
ibuprofenum.
Pozorně čtěte
příbalovou
informaci a poraďte
se s lékařem nebo
lékárníkem.
Datum schválení
materiálu 04/2020.

DÁREK:
Vichy
Neovadiol
15 ml

Ibalgin® 400 mg potahované tablety je volně prodejný lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofenum. Pozorně čtěte příbalovou informaci a poraďte
,- lékárníkem.
se s lékařem nebo
Datum schválení materiálu 04/2020.

549

539,www.sanofi.cz

S kartou Magistra

499,-50

Kč

BIODERMA Biphase
Budova Argo
Tel.: (+420) 233 086 111
Lipo
sanofi–aventis,
s.r.o. alcoolique
Evropská 846/176a
Fax: (+420) 233 086 222
100 ml

160 00 Praha 6, Česká republika

E-mail: cz-info@sanofi.com

• Dezinfekce s dvojím účinkem eliminuje viry bez
zbytečného vysoušení pokožky, kterou naopak
vyživuje a zjemňuje.

190,-

179,-

SACS.GIBUZ.20.04.0252

GS Merilin Harmony

AG letak zari_21 RED3_98,5x62.indd 1

-11

Kč

Používejte biocidy bezpečným způsobem.
Před použitím si vždy přečtěte označení
a informace o přípravku.

Kosmetické přípravky.

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 16. 8. – 19. 9. 2021 nebo do vyprodání či vydání zásob, pro lékárny uvedené v daném letáku.

