Lékárny

Ibalgin® 400

89,-

79,-

48 tablet

69,-

-22%
BOLEST

gel 150 g + hřejivý/chladivý
gelový obklad
 oltaren Emulgel působí přímo
V
v místě bolesti trojím účinkem:
• uleví od bolesti,
• tlumí zánět,
• zmenšuje
otok.

+

279,-

249,-

S KARTOU
Více výhod

229,-18%

BOLEST ZAD, SVALŮ A KLOUBŮ

Premium
Magnesium
+ B 6 šumivý

24 tablet

ATARALGIN®

199,-

159,-

50 tablet

•T
 lumí bolest hlavy, krční páteře a zad.
• Snižuje svalové napětí.
• Snižuje emoční a psychické napětí.

Doplněk stravy.

149,-

S KARTOU
Více výhod

79,-

-25%

Cena za 2 ks

(1 tableta = 1,65 Kč)

Běžná cena 2 ks 158

Kč

AKČNÍ NABÍDKA 29. 4. – 26. 5. 2019 nebo do vyprodání zásob.

BOLEST

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

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

Lék k vnějšímu použití. Obsahuje diklofenak
diethylamonný. Čtěte pečlivě příbalový leták.

S KARTOU
Více výhod

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

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

Voltaren Emulgel 10 mg/g

Více

Získejte NEJúžasnější nabídky 1+1.

výhod

Marťánci sirup

1+1

150 ml

Běžná cena
179 Kč/ks.

(1 ml = 0,60 Kč)
Platí při koupi v akci 1+1.

•K
 omplexní multivitamin s minerály
a výtažkem kořene ženšenu
pro aktivní život
po padesátce.
• Ženšen působí
proti únavě
a podporuje
vitalitu
a celkovou
výdrž.

Běžná cena
385 Kč/ks.

AKCE
(1 tableta= 2,13 Kč)
Platí při koupi v akci 1+1.

IMUNITA

ADDITIVA®
MULTIVITAMIN
+ Mineral 2+1

30 potahovaných tablet

249,-

(1 šumivá tableta =
4,52 Kč)

MULTIVITAMIN

PAMĚŤ

Bioaktivní® Chrom
FORTE 100 mcg
ChromoPrecise®

499,-

399,-

60 tablet

•C
 hrom pomáhá udržovat normální
hladinu krevního cukru.
• Vysoká biologická dostupnost díky
kvasnicím s organicky vázaným
chromem
(ChromoPrecises®).
• Vyrobeno v Dánsku
ve farmaceutické
kvalitě.

-20%

Baldriparan®
•R
 ostlinný léčivý přípravek
ke zmírnění poruch spánku a k úlevě
od mírného nervového napětí.
• Pro dospělé a děti od 12 let.

(1 tableta = 6,65 Kč)

169,-24%

SPÁNEK

ZLATO Z PŘÍRODY

TEREZIA
Rakytníkový
olej kapky

TEREZIA Rakytníkový olej tobolky

379,-

• 100% rakytníkový olej bez dalších příměsí.
• Díky lisování za studena jsou v něm uchovány všechny bioaktivní látky.
• Rakytník podporuje obranyschopnost organismu, činnost srdce
a působí příznivě na pokožku.
• Tobolky a kapky na vnitřní užití.
• Kapky lze použít také zevně.

299,-

239,-20%
(1 ml =
7,97 Kč)

V akci také
TEREZIA Rakytníkový olej, 30 tobolek, za 249 Kč 209 Kč, (1 tobolka = 6,97 Kč)
a TEREZIA Rakytníkový olej, kapky 10 ml, za 119 Kč 95 Kč. (1 ml = 9,50 Kč)

Vyrábí: TEREZIA COMPANY | www.terezia.eu

(1 tobolka = 6,32 Kč)

Procto-Glyvenol®
50 mg/g + 20 mg/g
rektální krém 30 g

139,-20%

Faktu čípky

159,-

20 čípků

•N
 einvazivní varianta léčby hemoroidů.
• R ychle zastavuje krvácení,
pálení a svědění.
• Ú činný proti bolesti.
• B alení vhodné pro obvyklou
dobu léčby 2–3 týdnů.

139,-

129,-19%

HEMOROIDY

Parasoftin – exfoliační
ponožky 1 pár
• O dstraňuje
tvrdou kůži
chodidel,
mozoly
a kuří oka.
• Hydratuje,
zvláčňuje
a vyhlazuje
pokožku
nohou.
• Vhodný
při zrohovatělé
pokožce.
• Ú činek
do 1 týdne
po použití.

170,-

139,-18%

PÉČE O CHODIDLA

Kosmetický přípravek.

S KARTOU
Více výhod

Lék k aplikaci do konečníku.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

HEMOROIDY

173,-

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

•P
 ro místní léčbu vnějších
a vnitřních hemoroidů.

Doplňky stravy

-21

30 ml

60 tobolek

%

179,-

S KARTOU
Více výhod

REGULACE CUKRU V KRVI

479,-

222,-

30 tablet

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje
extrakt z kořene kozlíku lékařského.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje extrakt
EGb 761 z listů Ginkgo biloba.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

-18%

-32%

• 1 0 základních
vitaminů.
• O bohaceno
o 3 základní minerály.
• 2 3 let na českém trhu.
• Ideální k doplnění
pitného režimu.
• P říchutě: pomeranč,
mango, broskev,
mandarinka

Doplněk stravy.

Nemůžete
si vzpomenout?
• Špatně
se soustředíte?
• Lék na poruchy
paměti,
po poradě
s lékařem
též na závratě,
ušní šelesty
a demence.
• 1× denně.

304,-

271,-

40+20 šumivých tablet

MULTIVITAMIN

Tebokan 120 mg

397,-

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

AKCE

1+1

90 tablet

Doplněk stravy.

• Vitaminy a minerály
pro podporu zdraví,
imunity a vitality.
• Vitamin C a zinek
přispívají k správné
funkci imunitního
systému.
• Vitaminy B1 , B3
a B 5 přispívají
ke správnému
energetickému
metabolismu.
• Vhodné pro děti
od jednoho roku.

Spektrum Vitalita 50+

Magistra – Váš nový Expert na bolest.

Více

Lékárny

výhod

Doporučíme
Vám jen to,
co
mamince neb
o svým dětem

Více

výhod

Panadol Novum 500 mg
24 tablet

35,-

-26%

500 mg/65 mg, 30 tablet
Při mírné až středně silné bolesti:
• bolesti svalů, kloubů a v krku
při onemocnění horních cest dýchacích,
• p ři menstruačních bolestech,
• hlavy včetně migrény,
• zubů.
• O bjevuje
se v krvi
již do 10
minut.

85,-

-22%

-46%

153,-

119,-

•G
 el proti bolesti pohybového aparátu.
• Zklidňuje namožené svaly a šlachy.
• U levuje od bolesti, působí proti zánětu.

S KARTOU
Více výhod

199,-

V akci také
Aulin® gel, 50 g, za 159 Kč 139 Kč.

Brufen® 400

100 tablet

109,-

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

-29%

BOLEST KLOUBŮ, SVALŮ A ŠLACH

209,-

-13%

BOLEST

Brufen® 400

S KARTOU
Více výhod

229,-

100 g

66,-

49,-26%
Lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje ibuprofen.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

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

39,Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje naproxen.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Úleva od akutní bolesti kloubů,
svalů a šlach.
• Protizánětlivý účinek – zmírňuje bolest,
zánět, zarudnutí a otok.
• Komfortní dávkování – stačí i 2 tablety
denně.

Aulin® gel

BOLEST

72,-

10 tablet

95,-

S KARTOU
Více výhod

BOLEST A HOREČKA

Etrixenal 250 mg

109,-

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

29,-

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

S KARTOU
Více výhod

Panadol Extra Novum

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

Zmírňuje mírnou až středně
silnou bolest a horečku.
• Uvolňuje účinnou látku již za 5 minut.
• N edráždí žaludek.

39,-

BOLEST

U bolesti je zásadní
znát její příčinu
Trápí Vás bolest? Užíváte některé léky a nevíte, zda správně? Chcete vědět, co dalšího by Vám mohlo pomoci? Položili jsme několik
otázek specialistce z Ústavu aplikované farmacie Farmaceutické fakulty v Brně, PharmDr. MVDr. Vilmě Vranové, Ph.D.

 jakou bolestí se ve Vaší praxi nejčastěji setkáváte,
S
na co si pacienti stěžují?
Do lékáren přichází všechny typy pacientů, od těch, co přichází
s bolestí poprvé a analgetika prakticky nikdy neužívali po zkušené
a podrobně edukované pacienty, kteří jsou schopni si své dávky
upravovat. Někdy jsou ale díky internetu pacienti velmi „tvůrčí“
a často nad jejich zacházením s léky zůstává rozum stát. Jsme
rádi, že jim potom v lékárně můžeme poradit a eliminovat tak rizika
nesprávného užití léků.

Jak a kdy může pacientovi pomoci lékárník (a kdy je čas
jít k lékaři)?
Základním pravidlem samoléčby je, že mohu léčit pouze takovou
bolest, u které znám příčinu, nebo která se opakuje a léčbu jsem
již s lékařem nebo lékárníkem probíral. Je třeba mít na paměti,
že bolest je signál, který nás upozorňuje na to, že něco není
v pořádku. Ignorovat tento signál a nepříjemné pocity potlačit
analgetikem opravdu není rozumné. A kdy je třeba zajít k lékaři?
Pokud se s danou bolestí setkávám poprvé a není mi jasná příčina

bolesti. Dále v případě, že bolest trvá výrazně déle než obvykle
a nelepší se. Když je spojena s nějakou další poruchou (bolesti
zad s inkontinencí, bolesti hlavy s obtížným pohybem ruky). Když
je bolest výrazně silnější, než je pacient zvyklý. Když má jiný
charakter nebo lokalizaci (bývala tupá, tentokrát je ostrá a řezavá
apod.).
„Někdy od bolesti pomůže málo – např. když má pacient hůl
u špatné nohy, jednoduše mu poradíme, aby ji přehodil.“

Co pacientům při léčbě doporučujete?
Především je třeba zjistit a odstranit příčinu bolesti. Co se týče
vlastní léčby bolesti, vhodná je kombinovaná terapie, tj. kombinace
farmakoterapie i nefarmakologických metod, jako je využití tepla,
chladu, vhodné užívání zdravotnických pomůcek, např. ortéz apod.
Co se týče vlastní farmakoterapie, u potíží pohybového aparátu
je vhodné kombinovat léčbu celkovou a místní, např. tablety a gel.
Samozřejmostí je dodržovat doporučené dávkování.

Více

Každý měsíc rady pro Vaše zdraví.

výhod

Lékárny
Doporučíme
Vám jen to,
co
mamince neb
o svým dětem

Více

výhod

Na co by si pacienti měli dávat pozor?
Určitě je důležité vědět, jaké účinné látky léky obsahují
a hlídat si jejich kombinace. Např. paracetamol je obsažený
jak v jednosložkových přípravcích, tak kombinovaných
preparátech. Při současném užívání těchto léčiv může snadno
dojít k předávkování.
Důležitá je i dobrá komunikace v rodině. Toxikologické informační
středisko ve Všeobecné fakultní nemocnici řešilo poměrně
závažný případ předávkování nemocného dítěte. K této otravě
přitom došlo tak, že několik členů rodiny podalo nemocnému dítěti

léčivý přípravek, protože nevěděli, že dítě už lék dostalo, prostě
si nepředali informace.

Jaké jsou nejčastější chyby, které u Vašich pacientů
pozorujete?
Ve většině případů je to špatný životní styl, nedostatek pohybu,
neřešená kratší končetina, špatně uspořádané místo pro práci,
chybějící podložka pod myš, špatná výška pracovního místa,
nevhodná obuv, nošení těžkých tašek... Tak by se dalo pokračovat
do nekonečna.

A jakou bolest řešíte Vy?
Neváhejte a zeptejte se nás na cokoliv, co Vás bolí!

V každé lékárně
speciálně vyškolený
Expert na bolest.

Nová služba v Magistra lékárnách

Calcichew® D3
500 mg/200 IU

60 žvýkacích tablet

149,-21%

Proenzi® Intensive
To nejlepší pro Váš pohyb od Proenzi®.
• N ové, unikátní složení.
• Zesílená výživa díky rostlinným
extraktům:
vrbě bílé,
kurkuminu
a Boswellii
serratě
pro zdravé,
pružné
a pohyblivé
klouby.

90 měkkých tobolek
•N
 a problémy s močením způsobené
zbytnělou prostatou.

-29%

Získejte ještě
lepší ceny
s kartou Více výhod
Lékárny
Doporučíme Vám jen to, co
mamince nebo svým dětem

Více
výhod

KLOUBY

758,-

649,-14%

Prostenal® Forte
60 tablet

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

1+1
Běžná cena
467 Kč/ks.

Cemio RED3

730,-

90 kapslí

•S
 livoň africká k podpoře zdraví prostaty,
maca k podpoře sexuálního zdraví
a sibiřský ženšen k podpoře vitality.
• Tři účinky
v jedné
kapsli
denně.

599,-

S KARTOU
Více výhod

(1 tableta = 3,89 Kč)
Platí při koupi v akci 1+1.

PROSTATA

(1 kapsle =
6,43 Kč)

579,-

V akci také
Cemio Red3, 60 kapslí, za 544 Kč 459 Kč.
(1 kapsle = 7,65 Kč)

-21%

PROSTATA, POTENCE A VITALITA

Doplněk stravy.

AKCE

Doplněk stravy.

Lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje extrakt Serenoa repens.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

PROSTATA

499,-

(1 tableta = 2,77 Kč)

VÁPNÍK A VITAMIN D

Prostamol® UNO
320 mg

699,-

120+60 tablet

Doplněk stravy.

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

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

189,-

Získejte ještě lepší ceny s kartou Více výhod.

Více

Lékárny

výhod

Doporučíme
Vám jen to,
co
mamince neb
o svým dětem

Více

výhod

inzerce Magistra_ATH_200x127_02.indd 1

Canespor® 1× denně krém
15 g

189,-

149,-

L.CZ.MKT.CC.01.2019.1548

V akci také
Canespor® 1x denně roztok, 15 ml, za 189 Kč 159 Kč.

Analergin

119,-

95,-

30 tablet

•P
 řípravek proti
alergiím, ke zmírnění
nosních a očních
příznaků sezónní
a celoroční alergické
rýmy, ke zmírnění
příznaků chronické
kopřivky nejasného
původu.

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

-21%

Léky k vnějšímu použití. Obsahují
bifonazol. Čtěte pečlivě příbalový leták.

KONEC
SVĚDĚNÍ
I PÁLENÍ.
KONEC
PLÍSNĚ.
• U rčený
k léčbě
plísně
kůže.
• Komfortní
aplikace –
jen 1×
denně.

11.03.19 16:17

S KARTOU
Více výhod

89,-

-25%

PLÍSNĚ

ALERGIE

Bepanthen® Plus

169,-

149,-

krém 30 g

139,-

L.CZ.MKT.CC.02.2019.1595

V akci také
Bepanthen® Plus, krém 100 g, za 399 Kč 319 Kč.

HOJENÍ RAN

-18%

•L
 éčba kvasinkové infekce
v kožních záhybech.
• Léčba plenkové dermatitidy
způsobené kvasinkami.
• Vhodný pro děti
a dospělé.

144,-

129,-10%

V akci také
Imazol® Plus 10 mg/g + 2,5 mg/g, 30 g,
za 144 Kč 129 Kč.

KVASINKOVÁ INFEKCE

Lék k vnějšímu použití. Obsahuje
klotrimazol. Čtěte pečlivě příbalový
leták.

S KARTOU
Více výhod

Lék k vnějšímu použití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

•N
 a drobná poranění pro celou rodinu:
na odřeniny, škrábance, trhlinky a praskliny kůže.
• Podporuje hojení řezných ran.
• B rání vzniku a šíření
infekce v ráně.
• D íky dexpanthenolu
hydratuje a ránu hojí.

Imazol® krémpasta
10 mg/g 30 g

Více
výhod

Doporučím Vám jen to, co mamince nebo svým dětem.
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Biopron® Forte

289,-

249,-

30+10 tobolek

-14%
Doplňek stravy.

• Unikátní probiotický komplex vitálních
mikroorganismů S. Boulardii a laktobacilů
s prebiotiky.
• Vhodný nejen na cesty.
• Pro dospělé a děti již od ukončeného
6. měsíce.
V akci také
Biopron® Baby+, kapky 10 ml, za 399 Kč 339 Kč, (1 ml = 33,90 Kč)
a Biopron® Kids+, 30 tobolek, za 399 Kč 339 Kč. (1 tobolka = 11,30 Kč)

(1 tobolka = 6,23 Kč)

MYSLETE NA SVÉ DOMÁCÍ MAZLÍČKY

Fyto obojek Forte 65 cm + PARAZYX pro psy do 15 kg a kočky

mix 20 ks

Sada náplastí 3M™
Spofaplast®:
• Textilní náplasti.
• N áplast pro děti.
• N áplasti na drobná
poranění.
• N áplast pro citlivou
pokožku.
• Voděodolná náplast.

56,-

45,-20%

V akci také
3M™ Spofaplast® Rodinná, mix 24 ks, za 54 Kč 41 Kč.

NÁPLASTI

Zdravotnický prostředek.

PRO ZVÍŘATA

449,Veterinární přípravek
k vnitřnímu užití. Před použitím
si vždy přečtěte označení
a informace o přípravku.

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

•R
 epelentní obojek proti
klíšťatům i blechám,
vhodný pro psy i kočky.
• K líště odpudí
anebo dehydratuje.
• N eobsahuje insekticidy
ani hormony.

3M™ Spofaplast®
Mini lékárnička

Ještě lepší ceny s kartou Více výhod.

Více

Lékárny

výhod

Doporučíme
Vám jen to,
co
mamince neb
o svým dětem

Více

výhod

Hylak® forte

179,-

129,-

20 tvrdých tobolek
•K
 symptomatické léčbě akutního
a chronického průjmu.
• Pro děti od 6 let a dospělé.

-20%

119,-

-18%

ZAŽÍVÁNÍ

GS Laktobacily Forte 21
60+20 kapslí

349,-15%
(1 kapsle =
4,36 Kč)

V akci také
GS Laktobacily Forte21, 30+10 kapslí,
za 236 Kč 209 Kč. (1 kapsle = 5,23 Kč)

150 ml

PROBIOTIKA PRO DĚTI

289,-

249,-

30+10 tobolek

•U
 nikátní probiotický komplex
vitálních mikroorganismů
S. Boulardii a laktobacilů
s prebiotiky.
• Vhodný nejen na cesty.
• Pro dospělé a děti
již od ukončeného
6. měsíce.

-14%

V akci také
Biopron® Baby+, kapky 10 ml, za 399 Kč 339 Kč, (1 ml = 33,90 Kč)
a Biopron® Kids+, 30 tobolek, za 399 Kč 339 Kč. (1 tobolka = 11,30 Kč)

(1 tobolka = 6,23 Kč)

PROBIOTIKA

Revital Super Betakaroten s měsíčkem
a sedmikráskou

179,-

145,-

80+40 tablet

-19%

Krásné opálení
a zdravá pokožka.
Komplex karotenoidů
9,6 mg (beta-karoten 6 mg,
lutein 3 mg,
zeaxantin 0,6 mg):
• beta-karoten,

224,-

189,-

Ladival® pro děti OF 30
mléko 200 ml

442,-

375,-

•O
 chrana před sluncem pro citlivou
pokožku dětí a batolat.
• Trojnásobná ochrana UVA
+ UVB + IRA.
• Voděodolné.

-16%
(1 tableta =
1,58 Kč)

• m ěsíček lékařský
• sedmikráska obecná,
•b
 iotin (příznivě ovlivňuje
stav pokožky),
• vitaminy E + C.

V akci také
Revital Super Beta-karoten s měsíčkem a sedmikráskou,
40+20 tablet, za 115 Kč 99 Kč. (1 tableta = 1,65 Kč)

Doplněk stravy.

• Chladivá pěna
ve spreji s ledovým
efektem.
• P řináší úlevu
sluncem
podrážděné
pokožce.
• Ú činně zklidňuje
a napomáhá
regeneraci
pokožky
po opalování.
• Ú ČINNÉ LÁTKY:
10 % D-panthenolu,
vitaminy A, E, F.

(1 ml = 38,17 Kč)

Biopron® Forte

LAKTOBACILY

Panthenol Omega
Chladivá pěna
ve spreji 10%

-15%

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

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

229,-

• Probiotické
kapky
pro děti
od narození.

PRŮJEM

412,-

270,-

kapky 6 ml

Doplněk stravy.

159,-

S KARTOU
Více výhod

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

S KARTOU
Více výhod

BioLac Baby drops

145,-

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

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

Loperon® 2 mg
tvrdé tobolky

199,-

100 ml

KRÁSNÉ OPÁLENÍ

GS Betakaroten Forte
s měsíčkem 80+40 kapslí

V akci také
GS Betakaroten s měsíčkem, 90+45 kapslí,
za 194 Kč 159 Kč. (1 kapsle = 1,18 Kč)

OPÁLENÍ

-18%
S KARTOU
Více výhod

329,-26%

Kosmetický přípravek.

(1 kapsle = 1,66 Kč)

199,-

Doplněk stravy.

PÉČE PO OPALOVÁNÍ

Kosmetický přípravek.

V akci také
Chladivá pěna s aloe vera 9%, 150 ml, za 179 Kč 145 Kč,
Tělové mléko s rakytníkem 9%, 250 ml, za 179 Kč 145 Kč
a Tělové mléko aloe vera 9%, 250 ml za 179 Kč 145 Kč.

•S
 ilná dávka beta-karotenu
pro krásné opálení.
• J edinečná kombinace
beta-karotenu,
měsíčku lékařského,
biotinu a zinku.
• M ěsíček lékařský
blahodárně působí
na pokožku
a napomáhá k jejímu
zklidnění po opalování.

244,-

OCHRANA PŘED SLUNCEM PRO DĚTI

Lékárny

Veroval® compact

Premium Diosmin
Micronized FORTE

1221,-

1055,-

pažní tlakoměr

999,-18%

Zdravotnický prostředek.

S KARTOU
Více výhod

MĚŘENÍ TLAKU

60 tablet

• Vysoká dávka
mikronizované
purifikované směsi
diosminu 500 mg
a hesperidinu
50 mg.
• Aescin
pro správnou
činnost cévního systému
dolních končetin.
(1 tableta = 2,03 Kč)

Doplněk stravy.

Mějte své zdraví pod kontrolou.
• Plně automatický tlakoměr, který měří
krevní tlak a tepovou frekvenci.
• U pozorní i na poruchy srdečního rytmu
a ukládá výsledky pro dva uživatele.

S KARTOU
Více výhod

243,Cena za 2 ks

Běžná cena 2 ks 486

Kč

-50%

az
z doplatku na léky
Podrobnější informace o doplatcích a výpočtu slevy obdržíte přímo v lékárně anebo najdete
na www.lekarnalobecek.cz.

Více informací 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 29. 4. - 26. 5. 2019 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-19-04-14Lobeček

Lékárna Lobeček s.r.o., Dr. E. Beneše 827, 278 01 Kralupy nad Vltavou.

