
SAKČNÍ NABÍDKA 3. 4.– 30. 4. 2017 nebo do vyprodání zásob.

Doplněk stravy.

KLOUBY, VAZY A ŠLACHY

GS Condro Diamant 
120+20 tablet
Nejdůvěryhodnější značka roku 2016 v kategorii 
přípravků na klouby.

•  První 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 
chrupavek 
a menisků.

Lék k vnějším
u užití. 

Obsahuje naftifin hydrochlorid. 
Čtěte pečlivě příbalový leták.

PLÍSNĚ

•  Při plísňovém postižení 
nehtů a kůže po celém 
těle.

•  S trojím účinkem: 
proti plísni, 
bakteriální infekci 
a zánětu.

•  Přípravek je vhodný 
pro dospělé i děti.

•  Aplikace 1× denně.

•  Při plísňové infekci 
nehtů 2× denně.

Exoderil® kožní roztok 
10 ml

Lék k vnitřním
u užití. Obsahuje 

levocetirizin. Čtěte pečlivě 
příbalový leták.

ALERGIE

Analergin Neo
20 tablet

•  K léčbě příznaků spojených 
s alergickými stavy, jako jsou: senná 
a alergická rýma a chronická kopřivka.

•  Volně prodejný v 10 a 20tabletovém balení.

Lék k vnitřním
u užití. Obsahuje 

ibuprofen. Čtěte pečlivě 
příbalový leták.

BOLESt

Ibuprofen AL 400
100 tablet

K léčbě mírné 
až středně silné 
bolesti hlavy, zad, 
zubů, pooperační 
bolesti, při bolestivé 
menstruaci, 
při bolesti svalů 
a kloubů provázející 
chřipková nemocnění.

109,-
136,-
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129,-
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129,-
146,-

S kartou 
Více výhod
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Doporučíme Vám jen to, comamince nebo svým dětem

lékárny

Více 
VýhoD 
S MagiStra 
kartou



Doporučím Vám jen to, co mamince nebo svým dětem.Více 
výhod

•  Obnovuje přirozené 
prostředí ve střevě, 
čímž přispívá 
k rychlé úpravě 
narušené 
mikrobiální 
rovnováhy.

Lék k vnitřním
u užití. Čtěte pečlivě příbalový leták.

Hylak forte
100 ml

ZAŽÍVÁNÍ

129,-
169,-

Doplněk stravy.

B komplex forte
100 tablet

VItAMINY

119,-
136,-

•  B-komplex forte s obsahem všech 
8 esenciálních vitamínů skupiny B 
včetně kyseliny listové a B12.

•  Pro každodenní péči o dětskou pokožku 
pod plenkami.

•  Zachovává ji neporušenou a hydratovanou, 
poskytuje regeneraci při zarudnutí.

Propanthen 365 Baby 
100 g

PÉČE O DĚtSKOU POKOŽKU

159,-
189,-

V akci také 
Propanthen 365 
Baby 30 g 
za 89 Kč 74 Kč.

Kosm
etický přípravek.

Lék k vnitřním
u užití. Obsahuje dexketoprofen 

trom
etam

ol. Čtěte pečlivě příbalový leták.

Dexoket® 25 tablety
10 tablet 75,-

89,-

BOLESt

•  Rychlá a účinná pomoc při bolestech 
pohybového aparátu, zubů 
a menstruačních bolestech.

V akci také Dexoket® 25 mg granule 
pro perorální roztok, 10 sáčků za 99 Kč 79 Kč. Zd

ra
vo

tn
ick

é p
ro

st
ře

dk
y.

•  Pevná fixace až 12 hodin.
•  Pomáhá předcházet podráždění dásní.
•  Brání ulpývání zbytků jídla pod náhradou.
•  Bez zinku.

•  Ničí 99,9 % bakterií způsobujících 
zápach z úst.

•  Působí během 3 minut.

•  Pomáhá odstraňovat 
skvrny.

PÉČE O ZUBNÍ NÁHRADU

Zdravotnické prostředky.

85,-
109,-

85,-
105,-Corega fixační krém 

Ochrana dásní  40 g
Corega čisticí tablety 
30 tablet

V akci také také Corega fixační krém Originál extra silný 40 g za 109 Kč 85 Kč.
a Corega fixační krém Bez příchuti extra silný 40 g za 109 Kč 85 Kč.

•  Čirý kuličkový 
antiperspirant.

•  Pomáhá snižovat 
nadměrné pocení.

•  Vhodný na podpaží, 
ruce i chodidla.

Kosm
etický přípravek.

Driclor  
antiperspirant 20 ml

NADMĚRNÉ POCENÍ

189,-
249,-

MaxiCor®  
70+20 tobolek NAVÍC

OMEGA-3

429,-
489,-

Doplněk stravy.

•  Bohatý zdroj kvalitních omega-3 
nenasycených mastných kyselin 
v každé tobolce (min. 90 %).

•  Při užití 250 mg 
denně EPA a DHA 
přispívají k normální 
činnosti srdce.

Vibovit
50 želé bonbónů

MULtIVItAMINY PRO DĚtI

Želé multivitaminy s ovocnou chutí 
a 10 vitamíny a minerálními látkami.

Doplněk stravy.

Cemio RED3  
60 kapslí

PROStAtA, POtENCE A VItALItA

459,-
529,-

Doplněk stravy.

Nová generace péče o prostatu, potenci a vitalitu:

•  tři účinky v jedné kapsli denně,

•  slivoň africká k podpoře zdraví prostaty, 
maca k podpoře sexuálního zdraví a fyzické kondice 
a sibiřský ženšen k podpoře vitality.

V nabídce také Cemio RED3 30 kapslí za 319 Kč.

Lék k vnitřním
u 

užití. Čtěte pečlivě 
příbalový leták.

PERSEN® forte  
20 tvrdých tobolek

•  Přírodní lék s uklidňujícím účinkem.

•  Obsahuje suché extrakty z kozlíku, 
meduňky a máty.

•  Vhodný k užití při poruchách usínaní a spánku 
v dávce 1 tobolka hodinu před spaním.

SPÁNEK

V akci také 
PERSEN® forte 40 tvrdých tobolek za 238 Kč 199 Kč.

129,-
149,-

S kartou 
Více výhod

119,-
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2+1
na vybrané 

druhy



Lék k aplikaci do nosu. Obsahuje ffl
utikason 

propionát. Čtěte pečlivě příbalový leták.

Flixonase 50 µg/dávka
nosní sprej, susp., 60 dávek

ALERGIE

NOVINKA!*
•  Nosní sprej na léčbu alergické rýmy.

•  Ulevuje od příznaků alergie – kýchání, 
svědění nosu, 
ucpaného nosu, 
svědění a slzení 
očí – po dobu 
24 hodin.

•  Komplexní 
úleva od alergické 
rýmy již v 1 dávce!

 

* Nově jako volně 
prodejný lék.

329,-

BOLESt KLOUBŮ

Lék k vnějším
u 

užití. Obsahuje 
ibuprofen. 

Čtěte pečlivě 
příbalový leták.

Ibalgin® krém
100 g

•  Potlačuje bolest svalů a kloubů, 
tlumí zánět a snižuje otok.

•  K léčbě bolestivých poranění, 
jako jsou podvrtnutí, natažení, 
zhmoždění.

•  Dobře se vstřebává.
•  Bez parfemace.

129,-
149,-

V akci také Ibalgin® gel 100 g za 149 Kč 129 Kč.

BOLESt

139,-
180,-

Lék k vnitřním
u užití. Obsahuje loratadin. 

Čtěte pečlivě příbalový leták.L.CZ.MKT.CC.03.2016.0614

Claritine 
30 tablet

ALERGIE

189,-
235,-

ZAPOMEŇtE NA ALERGII a užijte si den!
•  Úleva od kýchání, výtoku z nosu, slzení očí.

•  Účinkuje 24 hodin.

•  Tablety se mohou užívat bez ohledu na dobu 
jídla.

V akci také 
Claritine, 
120 ml sirup 
za 151 Kč 129 Kč.

*Brand č. 1, interní 
kalkulace IMS Health, 
Review Plus databáze, 
Global OTC Anti-Allergics 
Market MAT 9/2014, 
ex-MNF price level.

Cemio KAMZÍK 
Exkluzivní jarní edice
60+30 kapslí

KLOUBY

389,-
639,-

Doplněk stravy.

•  Kúra na 2 měsíce + NAVÍC 1 měsíc užívání.

•  Navíc soutěž o ceny v hodnotě 250 000 Kč!

•  Jediný v ČR 
s nativním kolagenem 
NCI a NCII 
a vitaminem C.

•  Vitamin C je důležitý 
pro tvorbu kolagenu 
a přispívá ke správné 
funkci kloubních 
chrupavek.

Soutěž trvá 
do 30. 6. 2017.

Doplněk stravy.

MAGNE B6 FORtE 
tABLEtY
50 tablet

úNAVA A VYČERPÁNÍ

•  Obsahuje citrát hořčíku 
pro účinné doplnění hořčíku.

•  Hořčík a vitamín B6 
přispívají ke snížení 
míry únavy 
a vyčerpání 
a k normální 
psychické 
činnosti.

159,-
199,-

V akci také MAGNE B6 BALANCE, 20 sáčků za 149 Kč 129 Kč.

S kartou 
Více výhod
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99,-
135,-

•  Lék proti bolesti hlavy, zubů, zad, svalů, kloubů, menstruační bolesti a bolesti spojené s nachlazením.

•  Mírní bolest, horečku a zánět.

•  Velmi rychlý nástup analgetického účinku.

•  Znáte z TV reklamy.

Nalgesin S
30 tablet

Nalgesin S
20 tablet
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Lék k vnitřním
u užití. Obsahuje sodnou sůl 

naproxenu. Čtěte pečlivě příbalový leták.

Více informací 
naleznete na www.cemio.cz.

Livostin®  
nosní sprej, suspenze 10 ml

ALERGIE

129,-
183,-

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

Reklam
a na léčivý přípravek.

•  Celoroční i sezonní 
příznaky alergie.

•  Okamžitá úleva.

•  Cílené působení 
v místě obtíží.

V akci také 
Livostin®, oční kapky, suspenze 4 ml za 183 Kč 129 Kč.

Lék k vnitřním
u užití. Obsahuje extrakt z listů 

břečťanu. Čtěte pečlivě příbalový leták.

KAŠEL

Helixir sirup 
100 ml 119,-

139,-

•  Kašel léčí 
přírodní péčí.

•  Pomáhá uvolnit 
a odkašlat hlen.

•  Jednoduché 
dávkování 
pomocí 
stříkačky.

Lék k vnitřním
u užití. 

Čtěte pečlivě příbalový leták.

Bronchipret tymián 
a břečťan sirup
100 ml

KAŠEL

NOVINKA!

•  Specialista 
na kašel s dvojí 
silou z přírody.

•  K léčbě kašle 
při nachlazení 
a akutní bronchitidě 
se zahleněním.

•  Pro děti od 1 roku 
i dospělé.

•  Příjemná chuť 
a vůně tymiánu.

149,-
174,-

Linkus sirup je přírodní 
přípravek, obsahující 
malabar nut, lékořici 
a yzop pro uklidňující 
účinek na krk, hrtan 
i hlasivky.

Přispívá k ochraně 
dýchacích cest 
a pomáhá normálnímu 
dýchání.

Doplněk stravy.

Linkus Sirup 
150 ml

DÝCHACÍ CEStY

89,-
105,-

Nyní ještě výhodněji s Magistra kartou. Více 
výhod



Více 
výhod

Získejte více výhod s Magistra Kartou.

*Marketingový průzkum ve spolupráci s výzkumnou agenturou  
STEM/MARK na reprezentativním vzorku 4 000 českých spotřebitelů.

**Akce platí do 30. 4. 2017 nebo do vyprodání zásob. 

Nyní ve speciální 
nabídce -100 Kč 

na pleťové krémy 
Liftactiv.**

DODEJTE SVÉ PLETI SÍLU 
S NEJDŮVĚRYHODNĚJŠÍ 

DERMOKOSMETICKOU 
ZNAČKOU ROKU 2016!*

Prostenal® Forte 90 tablet 
+ test kondice 
prostaty NAVÍC

PÉČE O PROStAtU

549,-
659,-

Prostenal® Forte je doplněk stravy, Prostenal® 
PSA test je zdravotnický prostředek.

•  Osvědčená péče 
o prostatu a močové 
cesty.

•  Tříměsíční kúra 
za zvýhodněnou cenu.

•  Užívání pouze 
1 tableta denně.

•  Saw palmetto pomáhá 
udržovat prostatu 
zdravou.

•  Kopřiva dvoudomá 
přispívá ke správné funkci 
močového ústrojí.

Doplněk stravy.

Chlorella 
JUMBO XXL 
600 tbl. 
+ Chlorella + Spirulina 
60 tbl.
•  Chlorella pozitivně ovlivňuje růst prospěšné 

střevní mikroflóry a napomáhá udržovat 
normální střevní funkce.

•  Spirulina 
příznivě 
ovlivňuje 
vitalitu.

StŘEVA

599,-
VÝHODNÝ 
BALÍČEK

GS Mamavit
100+10 tablet

tĚHOtENStVÍ A KOJENÍ

389,-
481,-

•  800 µg kyseliny listové v přirozené formě s 
vyváženou kombinací 22 vitaminů 
a minerálů. 

•  Vyvinuto 
ve spolupráci 
s odborníky 
z ÚPMD v Praze - 
Podolí na základě 
nejnovějších 
poznatků o výživě 
těhotných žen 
a kojících žen. 

•  10 tablet NAVÍC.

Doplněk stravy.

Beliema® Effect 10 tablet 
+ Beliema® Expert 
Intim Krém 50 ml NAVÍC

INtIMNÍ PÉČE

269,-

Beliem
a® Effect je zdravotnický prostředek, 

Beliem
a® Expert Intim

 Krém
 je kosm

etický 
přípravek.

•  Vaginální tablety 
vhodné při bakteriální 
i kvasinkové infekci.

•  S laktobacily a kyselinou 
mléčnou pro obnovu 
přirozeného vaginálního 
mikroprostředí.

•  Intim krém vhodný 
pro každodenní péči 
i při obou typech 
vaginální infekce.

•  Zklidňuje svědění 
a pálení intimních 
partií.

Lék k intim
ním

 oplachům
 a výplachům

. 
Obsahuje benzydam

in hydrochlorid.  
Čtěte pečlivě příbalový leták.

ROSALGIN
6 sáčků

INtIMNÍ HYGIENA

139,-
170,-

•  Rychlá úleva při gynekologických potížích.

•  Působí proti bolesti, 
svědění, pálení.

•  Potlačuje bakterie 
a kvasinky.

•  Vhodný pro běžnou 
intimní hygienu 
a hygienu během 
šestinedělí.

Více na 
www.zenskezanety.cz

V akci také 
ROSALGIN 10 sáčků 
za 266 Kč 219 Kč.

Doplněk stravy.

Lepicol pro zdravá střeva
prášek 180 g

tRÁVENÍ

229,-
259,-

•  Komplexní vlákninový přípravek 
obsahující jemné psyllium, které přispívá 
k udržování normálního pohybu střev.

•  Obohaceno o 5 specifických 
kmenů živých kultur a inulín.

V akci také 
Lepicol pro zdravá střeva, 
180 kapslí za 339 Kč 299 Kč, 
Lepicol PLUS trávicí enzymy, 
prášek 180 g za 319 Kč 289 Kč, 
Lepicol PLUS trávicí enzymy, 
180 kapslí za 386 Kč 349 Kč.

Kosmetické přípravky.
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Více 

výhod

Magistra Program Více výhod
RegistRační foRMulář

osobní údaje:
* Vyplňte prosím povinné údaje uvedené v registračním formuláři.

titul                         

Jméno*                               

Příjmení*                            

Pohlaví      muž    žena          Datum narození   .   .           

                                                                                             

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):  .................................................................................................

Datum*   .   .         Podpis*  ..................................................................................

 
kód ZP(př. 111, 207, 211 atd.)

před 
jménem

za 
jménem

číslo 
pojištence*

eaN kód formuláře (vyplní lékárna)

informujte mě o výši doplatků u těchto léků:
...................................................................................................................

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

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

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

(vypište názvy léků, které si vyzvedáváte na recept)

Mám zájem o výhodnější ceny a akce 1+1 zdarma 
a další nabídky na tyto volně prodejné přípravky:

Jaké oblasti zdraví Vás zajímají?
* označte křížkem

  artróZa a boleSti kloubů

 
 užíVáNí horMoNálNí 
aNtikoNcePce

  
ZDraVí Dětí 
a DětSká VýžiVa

 ekZéM

 oSteoPoróZa

 ePilePSie

 těhoteNStVí

 žaluDeČNí VřeDy

 PáleNí žáhy

 ZácPa

 ProbléMy Se SrDceM

 cukroVka

 VySoký kreVNí tlak

 VySoký choleSterol

 boleSt

 alergie

 NeSPaVoSt

 aStMa

 oSlabeNá iMuNita

 užíVáNí aNtiDePreSiV

   NáDoroVá oNeMocNěNí

chceme Vám připravit  tu nejlepší 
nabídku na míru. 

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

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

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

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

Podpisem registračního formuláře vyjadřuji souhlas jako klient s podmínkami Magistra Programu Více výhod 
v síti lékáren MagiStra a uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů, jehož text, s nímž jsem se řádně 
seznámil, je uveden na zadní straně tohoto registračního formuláře.

Vyplňte prosím kompletně tento 
formulář a odevzdejte ve Vaší lékárně.

(např. Ibalgin 400, GS Condro, Zodac, Prostamol Uno, Gingio 120, Espumisan atd.)
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a společnosti MAGISTRA a.s., IČO: 24801011, se sídlem Karlovo nám. 319/3, 120 00 
Praha 2, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. 
zn. B 16894 (dále jen „Společnost“), 

každému individuálně jako správci údajů, za účelem účasti v  Programu Více výhod 
Magistra lékáren a  dále za účelem nabízení výrobků a  služeb, včetně zasílání 
informací o  pořádaných akcích, výrobcích a  jiných aktivitách, jakož i  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, tj. zejména jeho popis a  výhody z  něho 
plynoucí jsou dostupné v lékárně, ve které klient odevzdá tento registrační formulář. 
klient svým podpisem na tomto formuláři současně potvrzuje, že se s  pravidly 
Programu Více výhod řádně seznámil a souhlasí s nimi.

klient souhlasí s tím, že k uvedeným osobním údajům mohou být přiřazeny i další osobní údaje klienta včetně citlivých, 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 souhlasí s tím, že 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. 

Provozovatel i  Společnost jsou oprávněni pověřit zpracováním osobních údajů klienta třetí osobu jakožto zpracovatele. Provozovatel i  Společnost se zavazují 
k provedení všech potřebných, rozumných opatření za účelem ochrany osobních údajů klienta.

klient bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. Poskytnutí osobních údajů je podmínkou účasti v Programu Více výhod. osobní 
údaje budou Provozovatelem a  Společností uchovávány pro účely jmenované výše na dobu neurčitou od poskytnutí souhlasu. osobní údaje klienta budou 
Provozovatelem a  Společností zpracovávány v  elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v  tištěné podobě neautomatizovaným způsobem, a  to 
zaměstnanci Provozovatele anebo Společností, a pověří-li tím zpracovatele, tak jeho zaměstnanci.

klient prohlašuje, že osobní údaje poskytuje dobrovolně a byl seznámen se svým právem přístupu k osobním údajům, právem na opravu těchto údajů a dalšími 
právy plynoucími z ustanovení § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. klient je tedy oprávněn žádat o informaci o zpracování svých osobních 
údajů, kterou je mu Provozovatel či Společnost povinna bez zbytečného odkladu předat. Za poskytnutí informace je Provozovatel či Společnost oprávněna 
požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Zjistí-li klient, popřípadě se domnívá, že Provozovatel či Společnost 
provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života klienta nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní 
údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Provozovatele či Společnost o vysvětlení, jakož i požadovat, aby Provozovatel či Společnost 
odstranila takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o  blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. tím není dotčeno právo klienta 
obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

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 je ukončení členství klienta v Programu Více výhod. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení 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 popsanému účelu.

Podpisem registračního formuláře uděluje klient souhlas se zpracováním výše 
poskytnutých osobních údajů provozovateli lékárny zařazené do sítě Magistra lékárny:

razítko

lékárna

adresa

Provozovatel

Sídlo

iČo

lékárnylékárnylékárnylékárny

SOuhlAS Se zPRAcOVáníM 
OSOBních údAjů

Více 
VýhoD 
S MagiStra 
kartou

Platí ve vybraných lékárnách 
Magistra, které jsou uvedeny  
na zadní straně letáku.
žádné z výše uvedených údajů nepředstavují konkrétní slevu nebo jinou konkrétní výhodnou nabídku. Přehled aktuálních nabídek a slev 
naleznete v platném akčním letáku (viz níže), na lékárně a na www.magistralekarny.cz. * Sleva platí 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. Více informací získáte v jednotlivých Magistra lékárnách nebo na www.magistralekarny.cz.

sleVa  

až 100 %
z DoPlatKu*

VzoReKzDaRMa

1+1
zDaRMa

3
za cenu 

2

sleVa 50 % sleVa 30 %



Jsme 
Vám 
blíž

Bez názvu-7   1 16.3.17   12:17

Myslíme i na Vaše domácí miláčky.
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Další lékárny s akční nabídkou naleznete 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 3. 4.– 30. 4. 2017 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.

Akční nabídka a Magistra Karta Více výhod platí ve vybraných lékárnách sítě MAGIStRA
Bechyně, lékárna Libušina, Libušina 163, 380 120 513
Bernartice, lékárna U sv. Martina, Bernartice 33, 382 585 225
Bílina, lékárna Salvia, Seifertova 5, 417 823 077
Boskovice, lékárna Magistr Tom, Růžové nám. 2128/5, 515 538 930
Brněnec, lékárna Brněnec, Brněnec 90, 461 523 172
Brno, lékárna Cistronica, Hálkova 2, 515 549 587
Brno, lékárna Lancier, Hybešova 20, 543 251 547
Brno, lékárna Lancier, Křenová 479/71, 530 506 428
Brno, lékárna Lancier 2, Cejl 105, 533 101 777
Brno, lékárna Magistr Tom + zdravá výživa, Fryčajova 77/18, 545 210 707
Brno, lékárna Plus, nám. SNP 32, 545 219 756 
Brno - Modřice, lékárna Modřice, Nádražní 663, 547 216 850
Brno-Židenice, lékárna Gajdošova, Gajdošova 2537/54, 548 534 847
Černá Hora, lékárna Černá Hora, Budovatelská 323, 516 437 203
Český Dub, lékárna Český Dub, nám. B. Smetany 10, 485 147 053
Česká Lípa, lékárna Na Náměstí, Nám. T. G. M. 164, 487 521 045
Česká Lípa, lékárna Špičák, 28.října 3004, 487 520 031
Česká Skalice, Nová lékárna, Legionářská 33, 491 453 750
Děčín, lékárna Na Prokopce, Prokopa Holého 139/21, 412 514 173
Děčín, lékárna Želenice, Želenická 26, 412 539 294
Děčín IX, lékárna Bynov, Jindřichova 337, 412 544 356
Dobruška, lékárna, nám. F. L. Věka 38, 494 622 132
Doksy, lékárna Aurum, Tovární vrch 78, 487 525 856
Dolní Dobrouč, OOVL, Dolní Dobrouč 391, 465 543 808
Dubá, lékárna Na Náměstí Dubá, náměstí T. G. M. 139, 487 870 139
Dvůr Králové nad Labem, Stará lékárna, nám. Odboje 294, 499 622 706
Frýdlant, lékárna Tilia, Nám. T. G. M 94, 482 311 367
Hanušovice, lékárna Pharm-K, Hlavní 98, 583 231 223
Harrachov, lékárna Harrachov, Harrachov 623, 481 529 279
Hlučín, lékárna Hlučín, Čs. armády 1491/6B, 595 041 291
Holešov, lékárna Atakama, Sušilova 1505, 573 396 749
Husinec, lékárna U sv. Ducha, Prokopovo nám. 1, 388 331 181
Cheb, lékárna Evropská, Evropská 1566/41, 354 431 300
Chlumec nad Cidlinou, lékárna U Nádraží, Nádražní 783, 495 487 220
Ivančice, lékárna PHARMAPOL, Široká 1, 546 434 600
Jablonec nad Nisou, lékárna Taurus, B. Němcové 3914/7, 483 311 980
Jaroměř, lékárna Na Špici, Hradecká 247, 491 421 900
Jaroměř, lékárna U Anděla strážce, nám. Čs. armády 22, 491 815 018
Jaroměřice nad Rokytnou, lékárna U Zámku, Náměstí míru 22, 702 143 175
Jesenice, lékárna Cedr, Budějovická 59, 241 931 198
Jirkov, lékárna U Zlatého jelena, nám. Dr. E. Beneše 108, 474 659 937
Jílové u Děčína, lékárna Jílové, Mírové náměstí 220, 412 550 202
Kamenice nad Lipou, lékárna Tilia, Nám.Čsl. Armády 15, 565 434 373
Karlovy Vary - Dvory, lékárna Ve Dvorech, Kpt. Jaroše 318/4, 353 564 193
Kladno, lékárna Jalta, nám. Jana Masaryka 3113, 312 240 783
Kladno, lékárna Energie, Vašíčkova 3081, 312 267 799
Kladno, lékárna U Zlatého draka, Unhošťská 2533, 312 680 774
Kolín, KOLÍNSKÁ LÉKÁRNA, Politických vězňů 40, 321 713 813
Krásná Lípa, lékárna Krásná Lípa, Křinické nám. 12, 412 383 100
Krupka - Maršov, Magistra lékárna Krupka, Karla Čapka 294, 730 573 573
Letohrad, lékárna U Kosmy a Damiána, Na Kopečku 145, 465 622 088
Letovice, lékárna Mgr. Lenka Štarhová, Masarykovo nám. 206/25, 516 474 334
Libčice nad Vltavou, lékárna Libčice, Letecká 302, 233 930 760
Lipník nad Bečvou, lékárna Na Náměstí, Masarykovo nám. 10, 581 773 807
Litvínov, lékárna Hamerská, Hamerská 262, 730 840 223
Lochovice, OOVL- L Veronika - Lochovice, Lochovice 308, 311 514 801
Lomnice u tišnova, lékárna V Lomnici, nám. Palackého 31, 549 216 379
Lubenec, Lubenecká lékárna, Karlovarská 146, 415 211 899
Mohelno, OOVL lékárna SALVIA, Mohelno 407, 568 642 167
Mníšek pod Brdy, lékárna U Matky Boží, Komenského 886, 318 592 258
Most, lékárna Arnika, Moskevská 508, 476 703 853
Náměšť nad Oslavou, lékárna SALVIA, Masarykovo náměstí 59, 568 620 064
Nivnice, lékárna Nivnice, Sadová 1030, 572 693 422

Nymburk, lékárna Na Valech, Velké Valy 237, 325 512 697
Olomouc, Lékárna U Červeného kostela, Tylova 6, 585 227 126
Olomouc, Magistra lékárna (U nádraží ), Masarykova 53, 734 854 690
Osečná, OOVL  Český Dub, Svatovítské náměstí 103, 485 179 041
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
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
Poděbrady, Nová lékárna, Havlíčkova 53, 325 615 694
Planá nad Lužnicí, lékárna Planá nad Lužnicí, Čs. armády 250, 381 292 455
Plzeň, lékárna Mateřídouška, Železničářská 353/45, 377 423 139
Polička, Nová lékárna 1, Komenského 11, 461 725 144
Polička, Nová lékárna 2, Eimova  294, 461 619 366
Praha 1 - Nové Město, lékárna Těšnov, Těšnov 1163/5, 236 043 135
Praha 1, lékárna Vodičkova, Vodičkova 715/23, 224 948 653
Praha 2, lékárna Moráň, Karlovo nám. 7, 222 162 280
Praha 4, lékárna Metro Háje, Opatovská 874, 267 914 059
Praha 4, lékárna Opatov, Bohúňova 1550, 730 840 150
Praha 4, lékárna U sv. Pankráce, Na Pankráci 99, 241 405 689
Praha 4 - Michle, lékárna BB Centrum, Želetavská 1447/5, 241 485 975
Praha 4, lékárna U Polikliniky, Československého exilu 26, 730 840 250
Praha 5, lékárna Melissa Košíře, Musílkova 1/302, 257 216 579
Praha 5, lékárna Poliklinika Barrandov, Krškova 807/21, 222 210 573
Praha 8, Karlínská lékárna, Křižíkova 20, 222 313 355
Praha 9, lékárna Královka, Veltruská 558/29, 286 880 001
Praha 10, lékárna Poliklinika Petrovice, Ohmova 271, 274 771 336
Praha Čestlice, lékárna Spektrum, Obchodní 113, 272 680 059
Prachatice, lékárna VILA, Nemocniční  378, 606 784 040
Předměřice, lékárna JANA, Obránců míru 123, Předměřice nad Labem, 495 530 239
Přerov, lékárna  Zlatý zubr, Trávník 29, 581 209 920
Příbram, lékárna Veronika, Žežická 597, 326 550 050
Rosice u Brna, lékárna Green Pharmacy, Palackého nám. 22, 546 411 002
Říčany u Brna, lékárna Panský Dům, nám. Osvobození 333, 546 428 000
Skalná, výdejna Skalná, Sportovní 9, 354 422 411
Svitavy, Nová lékárna, nám. Míru 63, 461 541 076
Štětí, lékárna Pod Lipami, Nové nám. 137, 416 812 110
tábor, lékárna Na Starém Městě, Klokotská 103, 381 251 968
tábor, lékárna U Svaté Anny, Bílkova 1440, 381 251 382
telč, lékárna U sv. Anny, Masarykova 65, 567 213 622
teplá u toužimi, OOVL, ČSA 237, 353 392 228
teplice, lékárna U Anděla, Josefská 2, 417 537 120
toužim, lékárna Tilia, Plzeňská 251, 353 312 060
třebíč, lékárna BELLIS Třebíč, Jihlavská brána 10, 730 840 222
třeboň, lékárna U Růže, Klofáčova 395, 730 840 221
týn nad Vltavou, lékárna Malostranská, Orlická 400, 385 722 668
týnec nad Labem, lékárna U Zlatého lva, Masarykovo nám. 7, 321 781 229
Uherské Hradiště, lékárna Štěpnice, Štěpnická 1156, 572 564 365
ústí nad Labem, lékárna Neštěmice, Mlýnská 368, 472 731 667
ústí nad Labem, lékárna Skřivánek, SNP 43, 472 774 525
ústí nad Labem, lékárna Stříbrníky, Stříbrnická 3034/10a, 472 717 213
Veselí nad Lužnicí, lékárna Salvia, Čs. armády 579, 381 581 082
Vlachovo Březí, lékárna U sv. Ducha, Nám. Svobody 2, 388 329 214
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, 517 348 707
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
Zruč nad Sázavou, lékárna Primavera, Náměstí Míru 786, 327 531 183

IMUNItA VItAMINY PRO DĚtI

Doplněk stravy.

RAKYtNÍČEK 
multivitaminové želatinky 
70 kusů + NAVÍC 
čokoládové kuřátko 
s rakytníkem
•  Skvělá chuť díky obsahu 

ovocné šťávy.
•  Obsahuje 9 vitamínů a rakytník, 

který podporuje přirozenou 
obranyschopnost organismu.

•  Bez příměsí, konzervačních látek, 
umělých sladidel a lepku.

•  Velikonoční limitovaná edice.

Doplněk stravy.

tEREZIA Hlíva ústřičná 
s rakytníkovým olejem  
100+100 kapslí 
NAVÍC
•  Nejsilnější hlíva na trhu.*

•  Hlíva z českých pěstíren.

•  Rakytník podporuje imunitu.

•  Bez příměsí a konzervačních 
látek.

*  Nejvyšší obsah deklarovaných 
beta-glukanů. Dle průzkumu 
z lékáren, prosinec 2016.

249,-
264,-

499,-
569,-


