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*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.

Lék k vnitřním
u užití. Obsahuje ibuprofen. 

Čtěte pečlivě  příbalový leták.

BOLEST

Ibalgin® 400
100 tablet

109,-
144,-

87,-
141,-

Lék k vnitřním
u užití. 

Čtěte pečlivě příbalový leták.

BOLEST

Panadol Extra
30+10 tablet NAVÍC

S KARTOU 
Více výhod

79,-

-44%

419,-
468,-

Lék k vnitřním
u užití. Obsahuje extrakt Serenoa 

repens. Čtěte pečlivě příbalový leták.

PROSTATA

Prostamol UNO
320 mg, 60 měkkých tobolek 
• Lék na problémy s močením způsobené  
   zbytnělou prostatou.
• Více informací na www.prostamoluno.cz. 

S KARTOU 
Více výhod

398,-

-15%

Účinné analgetikum
• Pomáhá při bolesti
   hlavy, zubů, zad,
   svalů a kloubů
   a menstruační
   bolesti.
• Snižuje horečku.
• Tlumí zánět.
• Pro dospělé 
   a dospívající
   od 12 let.
• Růžový Ibalgin®

   je jen jeden.

S KARTOU 
Více výhod

98,-

-32%

s kartou Více výhod
nabídka

NEJ 
úžasnější

1+1

Doplněk stravy.

S KARTOU 
Více výhod

243,-
Cena za 2 ks 

Premium Diosmin 
Micronized Forte  60 tablet

Běžná cena 2 ks 486 Kč 

•  Vysoka dávka 
mikronizované purifikované 
směsi diosminu 500 mg a hesperidinu 50 mg.

•  Obohaceno o extrakt z koňského kaštanu, který:
- podporuje prokrvení a zdraví cév
- zmírňuje pocit těžkých nohou.

+

• Při mírné až středně silné bolesti:    
- Hlavy včetně migrény a zubů.     
- Při menstruačních bolestech.  
-  Bolesti svalů, kloubů 

a v krku při onemocnění 
horních cest dýchacích.

Lékárny BEZ 
DOPLATKU

Více než POLOVINA 
léků BEZ DOPLATKU

... a na vybrané další
SLEVA z DOPLATKU 
    na recept.*

Ještě lepší ceny s kartou Více výhod.
Lékárny
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Více 
výhod



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

399,-
475,-

324,-
396,-

Zdravotnický prostředek.

Doplněk stravy.
Doplněk stravy.

SmectaGo® 
12 sáčků

BioLac Baby drops 
6 ml

Biopron® forte
60 tobolek

GS Laktobacily Forte 21 
60+20 kapslí

PRŮJEMPROBIOTIKA PRO DĚTI

PROBIOTIKAIMUNITA

• Unikátní komplex 
   9 odolných
   kmenů bakterií.

• 21 miliard
   životaschopných
   mikroorganismů.

• v denní dávce 
   (2 kapsle).

• Navíc selen
   pro podporu
   imunity. 

ZÁCPA

351,-

329,-

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

IMUNITAÚNAVA A VYČERPÁNÍ ALERGIE

75,-

59,-

Guttalax 
30 ml

Bioaktivní Selen+Zinek
FORTE 60+30 kapslí

Magne B6 Forte tablety
50 tablet

•  Magne B6® Forte tablety obsahují citrát 
hořčíku pro účinné doplnění hořčíku. 

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

Zodac 10 mg 
10 potahovaných tablet
• K léčbě příznaků alergické rýmy.

Doplněk stravy.

• Výhodné balení pro celou rodinu.

• Kombinace probiotické kvasinky 
   Saccharomyces boulardii, laktobacilů 
   a prebiotik.

• Vhodný nejen na cesty.

• Pro dospělé a děti již od ukončeného 6. měsíce 
   věku.

Lék k vnitřním
u užití.

 Čtěte pečlivě příbalový leták.

ZAŽÍVÁNÍ

Hylak forte 
100 ml

V akci také 
GS Laktobacily Forte 21, 30+10 kapslí, za 227 Kč 189 Kč.

-18%

157,-
199,-

-16%

159,-
194,-

S KARTOU 
Více výhod

139,-
-28%

• Hylak forte obnovuje 
   přirozené prostředí
   ve střevě,
   čímž přispívá   
   k rychlé úpravě
   narušené
   mikrobiální  
   rovnováhy.

219,-
270,-

S KARTOU 
Více výhod

199,-
-26%

• Probiotické kapky pro děti od narození.

•  S kmenem přirozeně se vyskytujícím 
v mateřském mléku. -21%

•  Zastavuje a léčí průjem
   různého původu
   u dospělých a dětí
   od 8 let. K přímému
   podání bez nutnoti
   ředění a zapíjení. 
• Příjemná karamelovo- 
   kakaová příchuť.

119,-
149,-

S KARTOU 
Více výhod

109,-
-27%

Lék k vnitřním
u užití.

Obsahuje pikosulfát sodný. 
Čtěte pečlivě 

příbalový 
leták.

Účinné projímadlo.

• Změkčuje stolici.

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

• Lze užívat
   během kojení.

• Užívá se večer,
   úleva přichází
   ráno.

Léky k vnitřním
u užití. 

Čtěte pečlivě příbalový leták.

Iberogast
20 ml

Iberogast
50 ml

ZAŽÍVÁNÍ

159,-
199,-

-20%

344,-
399,-

L.CZ.MKT.01.2018.1285

Síla bylin proti zažívacím potížím.

• Ulevuje od 1 i více zažívacích potíží najednou.
• Pomáhá při nevolnosti, při nadýmání, pocitu plnosti, bolestech a křečích.
• Unikátní léčivý přípravek z 9 bylin.

S KARTOU 
Více výhod

299,-
-25%

157,-
199,-

S KARTOU 
Více výhod

149,-
-25%

V akci také 
Bioaktivní Selen+Zinek FORTE, 60 kapslí, za 351 Kč 299 Kč.

• Selen, zinek, vitamin C, B6 a A přispívají
   k normální funkci imunitního systému,
   vitamin E přispívá k ochraně buněk před
   oxidačním stresem. -21%

Lék k vnitřním
u užití. Obsahuje 

cetirizin dihydrochlorid. 
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Doplněk stravy.

VITAMINY A MINERÁLY

Vápník-Hořčík-Zinek Osteo
100 + 30 tablet 189,-

229,-

• Multiminerál pro silné kosti a zuby díky  
   vápníku a hořčíku.

• Pro podporu imunity
   díky zinku, mědi 
   a vitaminům D3 a B6. 

• Navíc 30 tablet.

-17%



Získejte ještě lepší ceny s kartou Více výhod. Více 
výhod

329,-
434,-

Lék k vnějším
u užití. Obsahuje 

diklofenak diethylam
onný. Čtěte 

pečlivě příbalový leták.

BOLEST ZAD, SVALŮ A KLOUBŮ

219,-
254,-

119,-
149,-

ALERGIE

Lék k vnitřním
u užití. Obsahuje 

suchý jinanový extrakt. Čtěte 
pečlivě příbalový leták.

GINGIO®   
90 potahovaných tablet

ČINNOST MOZKU

•  Rostlinný léčivý přípravek pro podporu 
mozkových funkcí u starších pacientů.

45,-
56,-

199,-
230,-

129,-
155,-

Zdravotnický prostředek.

Lék k vnějším
u užití. 

Čtěte pečlivě příbalový leták.

3M™ Spofaplast® 602 Mini 
lékárnička Mix  20 kusů

Aulin   
gel 100 g

Bepanthen Plus
30 g

NÁPLASTI

BOLESTHOJENÍ RAN

•  Gel proti bolesti pohybového aparátu.

• Rychlá úleva od bolesti. 

• Působí proti zánětu.

• Nevysušuje pokožku.

79,-
92,-

Lék k vnitřním
u užití. Čtěte 

pečlivě příbalový leták.

BOLEST

Loratadin-ratiopharm
10 mg 30 tablet
• K léčbě alergické rýmy
   a chronické kopřivky.

Voltaren Forte 2,32%
gel 150 g + kartáček NAVÍC
• Analgetikum ve formě gelu s účinkem
   na 12 hodin.

• Ulevuje od bolesti zad, svalů a kloubů.
• Stačí aplikovat pouze 2 x denně.

• Snadno otevíratelný uzávěr.

Valetol®    
24 tablet
• Lék působící proti bolesti hlavy a zubů,

   menstruační bolesti a bolesti v kříži.

•  Mini lékárnička 
Spofaplast® se hodí 
doma, na zahradě, 
na cestách i při sportu.

•  Nabízí ucelenou sadu 
pěti typů náplastí, 
které ošetří každé 
drobné poranění.

•  Textilní náplast, 
náplast pro děti, 
náplast na drobná 
poranění, náplast 
pro citlivou pokožku, 
voděodolná náplast.

-24%

Zdravotnický prostředek.
Doplňky stravy.

PÉČE O ZUBNÍ NÁHRADU

PROSTATA

87,-
109,-

* Ve srovnání se standardním krémem, jako je Corega Extra silný  
  Bez příchuti.

• Tenká tryska pro přesnejší aplikaci.*
• Pomáha bránit pronikání jídla pod náhradu.

Corega MAX CONTROL
fixační krém 40 g

Prostenal Forte 90 tobolek + Korejský Ženšen 30 tablet NAVÍC
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-20%
S KARTOU 
Více výhod

109,-

Lék k vnitřním
u užití.

 Obsahuje loratadin. Čtěte
 pečlivě příbalový leták.

+

S KARTOU 
Více výhod

69,-
-25%

S KARTOU 
Více výhod

209,-

-18%

 L.CZ.MKT.CC.03.2017.0974

V akci také
Bepanthen Plus, 100g, za 378 Kč 319 Kč.

-17%

V akci také Aulin, gel 50 g, za 158 Kč 129 Kč.

Lék ke kožním
u podání.

 Obsahuje nim
esulid.

Čtěte pečlivě příbalový leták.

-13%

+

419,-
481,-Nicorette® Spray 1 mg/dávka 

orální sprej, roztok 13,2 ml

ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ

ZBAVTE SE ZÁVISLOSTI NA KOUŘENÍ.  

• Účinkuje rychle a potlačí touhu po  
   cigaretě již po 60 sekundách. 

• Nejrychlejší úleva od chuti na
   cigaretu a nutkání kouřit. 

• Umožňuje plynule reagovat na 
   potřebu doplnění nikotinu v těle.
• Dovoluje postupné snižování
   dodávané dávky nikotinu. 
• Neobsahuje cukr. 

V akci také
Nicorette® Classic Gum 4 mg, léčivá žvýkací 
guma, 105 žvýkaček za 854 Kč 768 Kč.
Nicorette® Icemint Gum 4 mg, léčivá žvýkací 
guma, 105 žvýkaček za 854 Kč 768 Kč.

-13%

-20%

-27%

639,-
Prostenal
•  Komplexní a prověřená 

péče o prostatu 
a močové cesty.

•  Saw palmetto a kopřiva 
dvoudomá pomáhají udržet 
správnou funkci močového 
ústrojí a zdravou prostatu.

•  Zinek přispívá k udržení 
normální hladiny 
testosteronu v krvi.

Korejský Ženšen
•  Osvědčený elixír pro vitalitu, 

pomáhá zachovat fyzickou
   a duševní výkonnost.

Reklam
a na léčivé přípravky. Orální 

sprej, roztok nebo léčivé žvýkací 
gum

y obsahují nikotin a jsou k 
podání do úst.Před použitím

 si 
pečlivě přečtěte celou příbalovou 

inform
aci.

• Na drobná poranění pro celou rodinu:  
   na odřeniny, škrábance, trhlinky 
   a praskliny kůže.

• Podporuje hojení řezných ran.

• Brání vzniku a šíření infekce v ráně.

• Díky dexpanthenolu hydratuje 
   a ránu hojí.



Každý měsíc rady pro Vaše zdraví přímo od našich lékárníků.Více 
výhod

Doplněk stravy.

MOČOVÉ CESTY

333,-
399,-

-17%

Kosm
etický přípravek.

Vichy Dercos Densi Solution 
šampon 250 ml

PÉČE O VLASY

269,-
369,-

269,-
309,-

•  Vichy, nejdůvěryhodnější 
značka českých spotřebitelů 
roku 2017 a 2016 v oblasti 
dermokosmetiky, vyvinula 
Dercos Densi-Solutions, 
unikátní řadu pro obnovení 
síly vlasů a pro jejich hustotu 
a objem, den po dni. 

• Již po 1. použití  jsou vlasy 
   více odolné (instrumentální  
   test) a po 6 týdnech jsou 
   vlasy hustší (klinická studie).

Rugard Vitaminový krém 
proti předčasným vráskám  
100 ml

PÉČE O PLEŤ

268,-
393,-

• Krém proti předčasnému stárnutí buněk
   s vitaminy A, B6 a E.

• Redukuje vrásky i jemné linky v obličeji.

• Intenzivně podporuje 
   regeneraci buněk.

Kosm
etický přípravek.

-32%

199,-
271,-

ODVODNĚNÍ A HUBNUTÍ 

Doplněk stravy.

Forfemina Slim na odvodnění 
těla a při hubnutí 60 kapslí
• Extrakt z kopřivy podporuje vylučování vody.

• Extrakt z hořkého pomeranče přispívá ke  
  kontrole hmotnosti a podporuje normální
  metabolismus tuků.

• Zinek přispívá k normálnímu metabolismu
   sacharidů, makroživin a mastných kyselin.

• Navíc obsahuje
   chrom, extrakt
   z brusinky
   a prášek
   z jablečného
   octa.

-27%

Vichy Minéral 89 
50 ml

PÉČE O PLEŤ

Kosm
etický přípravek.

• Posilující a vyplňující 
   hyauluron booster.

• Den po dni je pleť více
   hydratovaná, tonizovaná
   a jasnější. Síla termální
   vody Vichy s obsahem
   až 89%, spojené
   s kyselinou hyaluronovou.

-100 Kč

Doplňky stravy.

Urinal Akut® + Urinal® 
Express pH
10 tablet + 6 sáčků 

Urinal®

60 tobolek

• Novinka Urinal® Express pH –  obsahuje  
   extrakt z břízy bělokoré, která napomáhá 
   normální funkci močových cest a ledvin.

• Urinal Akut® se zlatobýlem pro zdraví  
   močových cest.

• Kompletní akutní
   péče, 2 v 1 za
   výhodnou cenu.

• Dlouhodobá péče o močové cesty.

• Kombinace extraktu z kanadských brusinek, 
   sušené brusinkové šťávy, vitaminu D
   a zlatobýlu obecného.

• Zlatobýl obecný pomáhá udržovat zdravý 
   močový měchýř a dolní močové cesty.

• Vitamin D přispívá ke správné funkci   
   imunitního systému.

-13%

Onemocnění močových cest
Velmi častým a nepříjemným onemocněním dospělé 
populace je infekce močových cest (IMC). 
V převážné většině jsou postiženy ženy, které díky 
své anatomii urogenitálního traktu jsou k těmto 
infekcím náchylnější. Nejčastějším vyvolavatelem 
IMC je bakterie Escherichia coli (E. coli), která 
přirozeně kolonizuje trávicí trakt a do močových 
cest se za určitých okolností dostává vzestupnou 
cestou. Vznik IMC může být zapříčiněn anatomickými 
abnormalitami močových cest, oslabenou imunitou, 
užíváním imunosupresiv, chronickým onemocněním 
(diabetes), velkou roli hraje snížená hladina estrogenů 
(ženy v menopauze).

Náchylnější na vznik IMC jsou také těhotné 
ženy. Mezi typické příznaky IMC patří bolest, 
řezání a pálení při močení a častější močení. 
Nekomplikované infekce močového měchýře 
a močové trubice jsou léčeny antibiotiky 
ve zkráceném režimu užívání (po dobu tří, maximálně 
sedmi dnů). Problémem se stávají opakující se IMC, 
které pacienta stresují, navíc opakované podávání 
antibiotik přináší nežádoucí účinky v podobě 

narušení fyziologické střevní a vaginální mikroflóry 
a vyšší riziko vzniku odolných kmenů bakterií. 

Jaké jsou tedy možnosti prevence vzniku IMC? 
Samozřejmostí je dostatečný a pravidelný přísun 
tekutin a vyvarování se prochlazení, příznivý 
efekt má pravidelné podávání brusinkové šťávy 
a brusinkového extraktu. Extrakt z plodů brusinky 
působí díky svému obsahu mnoha biologicky 
aktivních látek silně antioxidačně, antibakteriálně 
a antivirově a brání přilnutí bakterií k výstelce 
močových cest. Brusinkový extrakt se podává jak 
v rámci dlouhodobé prevence, 
tak i ve formě doplňkové léčby 
při antibiotické terapii.

Pozitivní vliv se předpokládá 
také při užívání probiotik ve for-
mě kapslí, tablet a vaginálních 
čípků, která díky svému imu-
nostimulačnímu účinku zvyšují 
obranyschopnost sliznic.

PharmDr. Tereza Holbová, 
lékárna Economy Zlín

-27%



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. 

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)

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.

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:

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

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

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

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

(např. Ibalgin 400, GS Condro, Zodac, Prostamol Uno, Gingio 120, Espumisan atd.)

Magistra Program Více výhod REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

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

Lékárny
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Více 
výhod

Doplněk 
stravy.

nabídka

NEJ 
úžasnější 1+1

S KARTOU 
Více výhod

243,-
Cena za 2 ks 

FORMULÁŘ

FORMULÁŘ

NOVÝ

★GDPR★

s kartou Více výhod



SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

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. 
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 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 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)   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.
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.

Podpisem registračního formuláře uděluje klient souhlas se zpracováním výše 
poskytnutých osobních údajů provozovateli lékárny zařazené do sítě Magistra lékárny 
(dále jen „Provozovatel“):

Razítko lékárny 

Lékárna

Adresa

Provozovatel

Sídlo

IČO

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
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
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
Milovice, lékárna v Italské, Italská 704, 325 511 399
Milovice, Milovická lékárna, V Konírnách 519, 325 533 786
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 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
Tábor, lékárna Na Starém Městě, Klokotská 103, 381 251 968
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

Více 
výhod

Doporučíme Vám jen to, co

mamince nebo svým dětem



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

ZLATO Z PŘÍRODY
TEREZIA Rakytníkový olej
• Rakytník podporuje obranyschopnost organismu, trávení, srdce a pokožku.

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

kapky 10 ml

60 tobolek

kapky 30 ml30 tobolek

369,-
460,-

194,-
247,-

89,-
115,-

229,-
287,-

-20%

-21%

-23%

-20%

Doplňky stravy.

ODČERVENÍ, 
KTERÉ
CHUTNÁ

Drontal je veterinární léčivý přípravek.
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NEZAPOMEŇTE
ODČERVIT KAŽDÉ
3 MĚSÍCE.

ří k

TASEMNICE ŠKRKAVKA MĚCHOVEC TENKOHLAVEC GIARDIA

AŽ # 8 MĚSÍCŮ OCHRANY
PŘED KLÍŠŤATY A BLECHAMI

ZDARMA
K NÁKUPU*

*Ke každému obojku zdrama světýlko. Platí do vyčerpání zásob.
Foresto 1,25 g + 0,56 g obojek pro kočky a psy ≤ 8 kg a Foresto 4,50 g + 2,03 g 
obojek pro psy > 8 kg jsou veterinární léčivé přípravky.
Délka obojku 38 nebo 70 cm. Smrtící a repelentní (zabraňuje sání) účinek proti 
klíšťatům po dobu 8 měsíců. Léčba a prevence zablešení 7-8 měsíců.
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Veterinární léčivé přípravky.
Před použitím si pečlivě přečtěte

příbalovou informaci.

Pouze pro zvířata. 
Veterinární lék k vnitřnímu užití. 
Čtěte pečlivě příbalový leták.
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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 30. 4. - 3. 6. 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.

99,-
123,-

HOŘČÍK

Lék k vnitřním
u užití.

Obsahuje m
léčnan hořečnatý.

 Čtěte pečlivě příbalový leták.

Magnesii lactici
0,5 tbl. Medicamenta 
100 tablet
•  Obsahuje 500 mg laktátu hořčíku
   pro lepší vstřebávání. 

• Čistý organický hořčík bez příměsí. 

• Vhodný pro těhotné a kojící. 

-20%

109,-
149,-

Lék k vnějším
u použití.  

Obsahuje ibuprofen.  Čtěte 
pečlivě příbalový leták.

Ibalgin® gel
100 g

BOLEST

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

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

•  Dobře se vstřebává.

•  Bez parfemace.

•  Pro dospělé a mladistvé od 12 let.

S KARTOU 
Více výhod

99,-

-34%

Doplněk stravy.

Barny´s Sioux MSM
600 g

KLOUBY

Super PRSA + štíhlá linie  
90 kapslí

PRO ŽENY

549,-
649,-

• Obsahuje výtažky z rostlin s obsahem
   fytoestrogenů. 

• Palma plazivá pomáhá udržovat reprodukční  
   funkce.

• Pískaviceřecké seno přispívá k udržení zdravé  
   hladiny cukru v krvi.

• Fenykl obecný a benedikt lékařský příznivě
  ovlivňují trávení.

• Mořské řasy Kelp příznivě
   působí na hubnutí.

• Damiana přispívá ke 
   zdravému sexuálnímu
   apetitu.

-15%

Doplněk stravy.
Kosm

etický přípravek.

Panthenol Omega
Chladivá pěna ve spreji 10% 
150 ml

PÉČE PO OPALOVÁNÍ

179,-
239,-GS Betakaroten Forte 

s měsíčkem 80+40 kapslí

OPALOVÁNÍ
Doplněk stravy.

•  Silná dávka beta-karotenu pro krásné opálení.

•  Jedinečná kombinace beta-karotenu, měsíčku 
lékařského, biotinu a zinku.

•  Měsíček lékařský
   blahodárně působí 
   na pokožku a napomáhá
   k jejímu zklidnění
   po opalování.

V akci také 
GS Betakaroten 
s měsíčkem 90+45 kapslí
za 190 Kč 139 Kč

-25%

Kosm
etický přípravek.

OPALOVÁNÍ

Daylong ultra SPF 25  
200 ml
• Spolehlivě chrání kůži před 
   sluncem díky širokospektrální  
   ochraně proti UVA a UVB.                                                             
• Extrémně odolné vůči sladké
   i slané vodě.                                                                                 
• Nemastí, hydratuje a ošetřuje
   kůži pomocí Aloe vera
   a vitaminu E.                                                                                                                
• Bez parfému a přídavných 
   konzervačních látek.           

V akci také 
Daylong regular SPF 15, 200 ml,
 za 509 Kč 389 Kč.

489,-
649,-

-25%

Lék k vnitřním
u užití.

Obsahuje loperam
id hydrochlorid.

Čtete pečlivě přibalový leták.

PRŮJEM

Loperon® cps
20 tvrdých tobolek

•  K symptomatické léčbě akutního 
a chronického průjmu.

•  Pro děti od 6 let a dospělé.

119,-
145,-

-18%

Používejte biocidy bezpečným
 

způsobem
. Před použitím

 si vždy 
přečtěte označení  a inform

ace o 
přípravku.

REPELENT

Diffusil repelent Plus  
100 ml 73,-

89,-

-18%

REPELENT

Repelent PREDATOR FORTE   
150 ml 129,-

162,-

-20%

Používejte biocidy bezpečným
 

způsobem
. Před použitím

 
si vždy přečtěte označení a 

inform
ace o přípravku.

• 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.

V akci také
Repelent PREDATOR JUNIOR, 
150 ml, za 214 Kč 179 Kč.

•  Vysoce účinný přípravek 
s repelentními účinky 
na  pokožku i oděv a obuv.

•  Spolehlivě chrání proti 
komárům i tygřím 
až 6 hodin, ovádům 
až 5 hodin a klíšťatům 
až 4 hodiny.

719,-

• Tradiční severoamerická receptura 
   pro klouby a celý pohybový aparát.
• Vhodný pro všechny generace, velmi 
   účinný i u seniorů ve vysokém věku.

• Obsahuje
   MSM Lignisul
   a vitamin C, který 
   je důležitý pro
   správnou tvorbu
   kolagenu 
   v kloubních
   chrupavkách.

S KARTOU 
Více výhod

539,-

-25%

V akci také
Tělové mléko Rakytník 9%, 250 ml, za 169 Kč 139 Kč, 
Tělové mléko Aloe vera 9%, 250 ml, za 169 Kč 139 Kč.

•  Pěna s ledovým efektem.

• Přináší úlevu sluncem
   podrážděné pokožce. 

• Příjemně chladí a
   pomáhá zklidňovat 
   a regenerovat sluncem
   podrážděnou pokožku. 

• Obohacen o vitaminy A, E
   a F. 

139,-
169,-

-18%

Získejte ještě 
          lepší ceny 
s kartou Více výhod

Lékárny
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Více 
výhod

Doporučím
  Vám jen to, co 

mamince 
     nebo svým  
  dětem.


