Lékárny

Analergin neo

159,-

129,-

20 tablet

-19%

multivitaminové
želatinky 50 ks

plechové velikonoční
vejce

-12%

(1 ks = 3,08 Kč)

VITAMINY PRO DĚTI

GeriaSwiss

Ibalgin® krém

100 tablet

•P
 otlačuje bolest, tlumí zánět a snižuje otok.
• K léčbě poranění šlach, svalů a kloubů,
jako je podvrtnutí, natažení, zhmoždění.
• B ez parfemace.
• Pro dospělé a mladistvé od 12 let.

139,S KARTOU
Více výhod

127,-

599,Cena za 2 ks

Běžná cena 2 ks 1198

159,-

Kč

V akci také
Ibalgin® gel, 100 g, za 159 Kč 139 Kč.

-20%

BOLEST ZAD, SVALŮ A KLOUBŮ

AKČNÍ NABÍDKA 1. 4. – 28. 4. 2019 nebo do vyprodání zásob.

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

Doplněk stravy.

100g

S KARTOU
Více výhod

(1 tableta = 2,99 Kč)

154,-

•S
 kvělá chuť díky
obsahu ovocné šťávy.
• O bsahuje 9 vitaminů.
Navíc rakytník
na podporu
obranyschopnosti.
•B
 ez příměsí
a konzervačních
látek.

ALERGIE

• Výtažek z ženšenu
pravého 80 mg
a vyvážená
kombinace vitaminů,
minerálních látek
a stopových prvků.

175,-

Doplněk stravy.

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

•K
 léčbě příznaků spojených s alergickými stavy, jako
jsou: senná a alergická rýma a chronická kopřivka.
• Volně prodejný v 10 a 20tabletovém balení.

RAKYTNÍČEK+

Více

Ještě lepší ceny s kartou Více výhod.

výhod

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

Více

výhod

Gingio® tablety

Acutil®

305,-

279,-

40 mg potahované
tablety, 100 tablet

S KARTOU
Více výhod

419,-

S KARTOU
Více výhod

388,-

(1 kapsle = 6,47 Kč)

-19%

V akci také
Acutil®, 30 kapslí,
za 269 Kč 239 Kč.
(1 kapsle = 7,97 Kč)

FUNKCE MOZKU

239,-

•P
 řírodní přípravek
na regulaci cukru v krvi.
• O bsahuje vzácnou houbu hnojník
a rostliny chebuli srdčitou, zázvor
a skořici, které pomáhají udržet
normální hladinu
cukru v krvi.
• B ez příměsí
a konzervačních
látek.

PAMĚŤ

-15%

Doplněk stravy.

-15%

• Klinicky ověřená kombinace omega-3
nenasycených mastných
kyselin, výtažku
z Ginko
biloba,
fosfatildylserinu
a vitaminů B.
• Ginkgo biloba
přispívá
k podpoře
paměti
a koncentrace.

299,-

60 kapslí

Doplněk stravy.

259,-

Lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje suchý jinanový extrakt.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

•R
 ostlinný léčivý přípravek pro podporu
mozkových funkcí u starších pacientů.
• K léčbě příznaků lehkých poruch
mozkových funkcí při mírné
demenci, jako jsou poruchy
paměti a snížená schopnost
soustředění.

TEREZIA Diaregul

479,-

60 kapslí

(1 kapsle = 3,98 Kč)

REGULACE CUKRU V KRVI

MaxiCor® Cholesta

Wobenzym®

• Posiluje oslabenou imunitu
proti chřipce a nachlazení.
• Urychluje hojení po
úrazech a operacích včetně
stomatologických zákroků.
• Brání opakování vaginálních
mykóz.

2549,-

Dostupné také
přípravky Wobenzym®, 300 enterosolventních tablet
a Wobenzym®, 200 enterosolventních tablet.
Více informací získáte v lékárnách.

399,-

319,-

60 tobolek

Mějte cholesterol pod kontrolou!
• O riginální kombinace rostlinných
sterolů a 90 % čistých, vysoce
kvalitních omega-3.
• Rostlinné steroly přispívají k udržení
normální hladiny
cholesterolu
v krvi.
• P říznivého
účinku
se dosáhne
při přijetí 0,8 g
rostlinných
sterolů
denně.

-20%

Doplněk stravy.

S KARTOU
Více výhod

Lék k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalový leták.

800 enterosolventních tablet

(1 tobolka = 5,32 Kč)

CHOLESTEROL

Corega® Original Extra
silný DUOPACK 2×40 g
•
•
•
•

Corega® bez příchuti Extra
silný DUOPACK 2×40 g

 evná fixace zubní náhrady po celý den.
P
Pomáhá předcházet ulpívání zbytků jídla.
N eobsahuje zinek.
Výhodné balení 2×40 g.

DiaChrom®

228,-

169,-26%

228,-

-26%
PÉČE O ZUBNÍ NÁHRADU

Glucadent aktiv
zubní pasta 95 g

NOVINKA

100 ml

-14%

(1 tableta = 0,30 Kč)

(1 ml = 0,99 Kč)

VÁPNÍK

99,-

112,-

150 g + Gel k ošetření
zrohovatělé
pokožky nohou
100ml

-23%

• Deodorant na nohy
s nadměrnou potivostí
a proti pachu.
• Obsahuje bylinný
komplex z arniky,
šalvěje, dubové kůry,
který regeneruje
pokožku nohou
a snižuje jejich
potivost.

+

PÉČE O NOHY

Kosmetický přípravek.

•V
 ápník ve formě citrátu.
• Vápník je důležitý
pro udržení zdravých
kostí a zubů.
• M ůže se podávat
s jídlem i nalačno.
• J e vhodný pro dospělé,
mladistvé, děti
od narození, těhotné
i kojící ženy.
• Vanilková příchuť.

Top Gold® Deodorant
na nohy s arnikou

129,-

Doplněk stravy.

PÉČE O ZUBY

99,-

179,-

NÍZKOKALORICKÉ SLADIDLO

Kalciový sirup

Kosmetický přípravek.

• S výrazným stahujícím účinkem.
• Pro pevné, odolné a zdravé dásně.
• Jako jediná na trhu
s beta glukanem.
• Udržuje dobrý stav zubů
a dutiny ústní.
• S rostlinnými éterickými oleji.
• S regeneračním alantoinem
pro dobrý stav sliznice úst.

•M
 oderní nízkokalorické stolní sladidlo
na bázi aspartamu, obohacené
o speciální biochemicky vysoce
aktivní komplex označovaný jako
glukózotoleranční faktor.
• J eho aktivní
složkou je
trojmocný
chróm, který
přispívá k udržení
normální hladiny
glukózy v krvi
a k normálnímu
metabolismu
makroživin.

Doplněk stravy.

Zdravotnické prostředky.

169,-

209,-

600 tablet

Získejte NEJúžasnější nabídky 1+1
s kartou Více výhod.
Brufen® 400

68,-

30 tablet

•R
 ychlá úleva od bolesti hlavy, zubů,
menstruační bolesti, horečky a bolesti
doprovázející nachlazení.

54,-18%

Barny´s Sioux MSM 600 g

579,-19%

KLOUBY

189,-

149,-

Ibalgin® Rapidcaps
400 mg měkké tobolky

30 tobolek

-21

119,-

99,-17%

gel 100 g

EXPERT NA AKUTNÍ BOLEST
• Zmírňuje bolest, zánět, zarudnutí
a otok – protizánětlivý účinek.

199,-

139,-

375,-

299,-20%

-30%

•L
 éčí kožní a nehtové plísně.
• R ychle ulevuje od příznaků zánětu,
zejména svědění.
• Vhodný pro dospělé i děti.

119,-

99,-17%

+ Céčko 100 mg s pomerančovou
příchutí, 30 tablet

•Š
 pičková péče o vaše klouby - obsahuje
glukosamin, chondroitin a kolagen.
• Vitamin C
podporuje
tvorbu
kolagenu
pro normální
funkci
chrupavek.

599,-

499,-17%

+

(1 tableta =
2,77 Kč)

V akci také
Proenzi® Intensive, 120 tablet, za 759 Kč 599 Kč
(1 tableta = 4,99 Kč) a Proenzi® krém, 100 ml,
za 179 Kč 159 Kč (Kosmetický přípravek).

KLOUBY

Bepanthen® Sensiderm
krém 20 g

•K
 rém s prebiotiky na suchou
a citlivou pokožku.
• Každodenní 24hodinová hydratace
celého těla.
• Pro celou rodinu.

• Ulevuje od svědění do 30 minut po aplikaci.
• Obnovuje kožní bariéru, hydratuje a regeneruje.
• Vhodný také k péči o pokožku
po léčbě kortikoidy.
• Vhodný i pro nejmenší děti a těhotné
či kojící ženy.

krém 150 ml

161,-

139,-

S KARTOU
Více výhod

129,-

L.CZ.MKT.CC.01.2019.1550

-20%

L.CZ.MKT.CC.12.2017.1254

PÉČE O POKOŽKU

Zovirax® Duo 50 mg/g
+ 10 mg/g krém 2 g

249,-

S KARTOU
Více výhod

239,-17%
OPARY

PERSEN® forte

40 tvrdých tobolek
•L
 éčivý přípravek rostlinného původu.
• P říznivě působí při poruchách usínání
a spánku.
• Zmírňuje
stavy
vyvolané
napětím
a úzkostí.
• N evyvolává
závislost.

280,-

219,-22%

V akci také
PERSEN® forte, 20 tvrdých tobolek, za 173 Kč 139 Kč.

SPÁNEK

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Krém na léčbu
oparů s dvojím
účinkem:
• Zabraňuje
množení viru.
• Pomáhá léčit
zánět.
Klinicky
prokázaně
pomáhá
zastavit
vznik
puchýřků.
Zkracuje
dobu hojení.

289,-

Lék k vnějšímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Lék k vnějšímu užití. Obsahuje
naftifin hydrochlorid. Čtěte
pečlivě příbalový leták.

PLÍSNĚ

Proenzi® 3 plus 180 tablet

Zdravotnický prostředek.

Lék k vnějšímu užití.
Obsahuje naproxen.
Čtěte pečlivě příbalový leták

10 mg/g krém, 15 g

-16%

Bepanthen® SensiDaily

BOLEST SVALŮ, KLOUBŮ A ŠLACH

Exoderil®

109,-

•S
 nižuje psychické a emoční
napětí s pocitem úzkosti.
• Usnadňuje vykašlávání.
• P ři bolestech hlavy podmíněných
duševním napětím.

BOLEST

Kosmetický přípravek.

Etrixenal 100 mg/g

129,-

30 obalených tablet

Doplněk
stravy.

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

VÁPNÍK A VITAMIN D

GUAJACURAN®

ÚNAVA A SVALOVÉ NAPĚTÍ

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

•S
 nadno rozpustné růžové měkké
tobolky s tekutou účinnou látkou.
• P ři bolesti hlavy a migréně, bolesti zubů,
zad, svalů a menstruační bolesti.

%

•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.

S KARTOU
Více výhod

výhod

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

60 žvýkacích tablet

599,-

(1 g = 0,97 Kč)

BOLEST

Calcichew® D3
500 mg/200 IU

719,-

výhod

Více

Doplněk stravy v prášku.

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

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
Nutra-C®.
• Vitamin C je důležitý
pro správnou tvorbu
kolagenu v kloubních
chrupavkách.

Více

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

Více
výhod

Doporučím Vám jen to, co mamince nebo svým dětem.
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Každý měsíc rady pro Vaše zdraví přímo od našich lékárníků.
Flixonase® 50 mcg/dávka
60 dávek

319,-

295,-22%

Livostin®

279,-

239,-

• Celoroční
i sezonní
příznaky
alergie.
• O kamžitá
úleva.
• Cílené
působení
v místě
obtíží.

S KARTOU
Více výhod

139,-

V akci také
Livostin®, očni kapky, suspenze 4ml,
za 199 Kč 149 Kč.

-30%

PODRÁŽDĚNÁ POKOŽKA

nosní sprej 30 ml
•P
 ro každodenní preventivní péči o nos.
• P řispívá k prevenci příznaků
alergické rýmy.
• Čistí a zvlhčuje
nosní sliznici.
• D íky Aloe vera
ulevuje podrážděné
a bolavé nosní sliznici.
• Pro dospělé
a děti od 6 měsíců.
• Isotonický roztok
mořské vody
s extraktem Aloe vera.

Allergodil® oční kapky

146,-

119,-

roztok 6 ml

•L
 éčí příznaky alergického
zánětu spojivek, včetně
případného zánětu
nosní sliznice.
• O d 4 let věku.

-18%

V akci také
Quixx® daily nosní sprej, 100 ml, za 228 Kč 189 Kč.

ALERGIE

179,-

139,-22%

Lék k aplikaci do očí.
Obsahuje azelastin hydrochlorid.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

-19%

Quixx® soft

Zdravotnický prostředek.

225,-

Lék k vnějšímu užití.
Obsahuje dimetinden maleinát.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

S KARTOU
Více výhod

V akci také
Fenistil 1mg/g, gel 30g,
za 198 Kč 165 Kč.

149,-

ALERGIE

Fenistil 1 mg/g gel 50 g
Rychlá a účinná úleva od svědivé
podrážděné pokožky různého původu:
• Svědivá vyrážka.
• Poštípaní hmyzem.
• S pálení od slunce.
• Povrchové popáleniny.
• Kopřivka.

199,-

nosní sprej,
suspenze
10 ml

ALERGIE

výhod

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

S KARTOU
Více výhod

Lék k aplikaci do nosu. Obsahuje
flutikason propionát. Čtěte pečlivě
příbalový leták.

•N
 osní sprej na léčbu alergické rýmy.
• U levuje od kýchání, svědění nosu,
ucpaného nosu, svědění a slzení očí.
• Komplexní úleva od alergické rýmy
po 24 hodin již v 1 dávce.

379,-

Více

ALERGIE

TRÁPÍ VÁS ALERGIE – CO S TÍM?

JAKÉ JSOU MOŽNOSTI LÉČBY?

CO TAKÉ POMŮŽE?

Ačkoliv jsou příznaky alergie popsány již
2000 let př. n. l., v současnosti jsme svědky
výrazného
nárůstu
počtu
alergických
onemocnění v populaci. Alergie je nepřiměřená
reakce organismu na látky označované jako
alergeny či antigeny, se kterými ve velké
většině případů přicházíme běžně do styku.
Původcem sezónních alergií bývají pyly rostlin
(trávy a obilí) a kvetoucích dřevin (olše, vrba,
bříza). Celoroční alergické projevy mohou být
způsobeny složkami prachu, roztoči, spory
plísní, peří ptáků a srstí či výměšky zvířat.

V lékárně je k dispozici řada úlevových léků,
které Vám lékárník může doporučit. Tyto léky
obsahují látky potlačující příznaky alergických
onemocnění - antihistaminika a kortikoidy.
Většina přípravků s antihistaminiky (cetirizin,
levocetirizin, loratadin, dimetinden, azelastin
atd.) je v lékárnách volně k dostání bez
lékařského předpisu ve formě tablet, ústních
a očních kapek, nosních sprejů či lokálních
gelů. Tabletové formy jsou většinou určeny
pro starší děti a dospělé pacienty (dle
příbalového letáku), ústní kapky pro malé děti
a gely pro lokální alergické projevy. Oční
kapky a nosní spreje s antihistaminiky jsou
další možnou volbou při alergické rýmě
či alergickém zánětu spojivek.

Prvním krokem v léčbě alergií je odstranění
či omezení styku s alergenem, je-li to možné.
Poté je vhodné nasadit antihistaminikum.
Podpořit léčbu alergické rýmy a alergických
zánětů spojivek lze proplachováním nosu
roztokem mořské vody a očí zvlhčujícími
kapkami. Dochází tak k odstranění alergenů,
zvlhčení sliznice a podpoře přirozené ochranné
funkce nosní sliznice, což je důležité nejen pro
alergiky, ale také pro pacienty s dlouhodobě
aplikujícími nosními kortikoidy. Pokud jde
o alergie lokálního charakteru způsobené
např. hmyzím bodnutím, lze použít gel
s antihistaminikem či mast s kortikoidem.

K alergickým projevům patří alergická rýma,
zánět spojivek, bolest břicha či zvracení, otok,
svědění, ekzém, kopřivka a další.

Nebojte se zeptat, v našich
lékárnách Vám vždy rádi
poradíme a vybereme
ty nejvhodnější přípravky
na Vaše potíže.

K
volně
prodejným
kortikoidům
patří
hydrokortisonová
mast
či
nosní
spreje
s nízkou dávku kortikoidů, využívané při léčbě
kombinované alergické rýmy.

V komplexním přístupu k léčbě alergických
onemocnění hraje svoji roli také fyzioterapie,
založená na cvičení správného dýchání, nácviku
uvolňujících poloh atd.
Při podezření na alergickou reakci by měl
pacient
vždy
informovat
svého
lékaře
a domluvit se na konzultaci se specialistou.

PharmDr. Václav Hercik
Lékárna U Sv. Anny, Telč

Více
výhod

Ještě lepší ceny a dárek k Vašim narozeninám!

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

Více

výhod

Guttalax®

Hylak® forte

159,-

129,-

kapky 30 ml

159,-

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

-19%

GS Koenzym Q10 60mg
30+30 kapslí

•P
 řípravek dodá organismu optimální
dávku koenzymu Q10.
• Koenzym Q10
s vysokou
vstřebatelností.
• B iotin pro normální
energetický
metabolismus,
psychickou
a nervovou činnost.

249,-12%

180 tobolek

299,-

249,-

Celaskon® 500 mg
červený pomeranč

169,-

149,-

30 šumivých tablet

74,-

S KARTOU
Více výhod

129,-24%

59,-20

%

LEVOPRONT tablety
60 mg 10 tablet

SUCHÝ KAŠEL

V akci také
Prostenal® Night,
60 tablet, za 469 Kč 399 Kč.

(1 tableta = 6,65 Kč)

-15%

(1 tableta = 6,21 Kč)

Magne B6®

50 obalených tablet
• O bsahuje kombinaci hořčíku
a vitaminu B 6 , díky kterému
se hořčík v těle rychleji doplní.
• Zlepšuje příznaky nedostatku hořčíku
jako jsou nervozita, vyčerpanost,
podráždění, svalové křeče
a mravenčení.

149,-

129,-13%

144,-

119,-17%

Faktu čípky
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.

HEMOROIDY

149,-

129,-13%
Lék k rektálnímu podání.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

V akci také
Levopront Sirup, 120 ml, za 144 Kč 129 Kč.

559,-

•S
 aw palmetto a kopřiva dvoudomá
pomáhají udržovat správnou funkci
močového ústrojí
a zdraví prostaty.
• Kotvičník zemní
pomáhá podporovat
sexuální aktivitu.
• Vitamin B 6 přispívá
ke snižování
únavy a vyčerpání.
• Vitamin D 3 podporuje
funkci imunitního
systému.

HOŘČÍK A VITAMIN B 6

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

•R
 ychlá úleva od suchého kašle.
• P ři tlumení kašle působí přímo
v dýchacích cestách bez nežádoucího
ovlivnění mozku.
• U rčený k léčbě
dospělých
a dospívajících
od 12 let.

659,-

90 tablet

PÉČE O PROSTATU

IMUNITA

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

CÉVY

V akci také
Uroval® D-manosa,
15 sáčků, za 279 Kč
209 Kč (1 sáček = 13,93 Kč)
a Uroval® Megabrusinka FORTE, 200
ml, za 229 Kč 189 Kč. (1 ml = 0,95 Kč)

Prostenal® Control

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

•L
 éčí zvýšenou lomivost a propustnost
krevních vlásečnic při nedostatku
vitaminu C v organismu.
• Vhodný od 3 let

-21%

Lék k vnitřnímu užití. Obsahuje kyselinu
askorbovou. Čtěte pečlivě příbalový
leták.
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SRDCE, MOZEK A ZRAK

50 potahovaných tablet

299,-

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

•P
 osiluje odolnost organismu
při infekčních onemocněních
jako chřipka a nachlazení.
• Zmírňuje a zkracuje příznaky
chřipky a nachlazení.

%

(1 tobolka = 1,38 Kč)

ASCORUTIN®

379,-

20 tablet

BRUSINKY A D-MANOSA

Doplněk stravy.

•V
 ysoká dávka omega-3 prémiové
kvality pro zdravé srdce, mozek a zrak.
• EPA a DHA přispívají k normální funkci
srdce při příjmu alespoň 250 mg denně.
• D HA v denní
dávce nejméně
250 mg také
přispívá
k normální
funkci mozku
a zraku.

V akci také
GAVISCON Duo Efekt
Žvýkací tablety, 48 tablet, za 217 Kč 169 Kč.

Doplněk stravy.

KOENZYM Q10

Omega-3 FORTE
1000 mg

Uroval® Manosa Akut

Doplněk stravy.

(1 kapsle = 2,98 Kč)

Doplněk stravy.

V akci také
GS Koenzym Q10 30mg, 30+30 kapslí, za 203 Kč 179 Kč.

-23%

PÁLENÍ ŽÁHY

(1 tableta = 14,95 Kč)

(1 kapsle = 4,15 Kč)

99,-

24 tablet

ZAŽÍVÁNÍ

282,-

124,-

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

ZÁCPA

GAVISCON Duo Efekt
Žvýkací tablety
•P
 oskytuje rychle dvojí úlevu od pálení
žáhy a zažívacích potíží.
• Vhodné i pro těhotné
a kojící ženy.

-20%
Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

• Ú činné projímadlo.
• Změkčuje stolici.
• P ůsobí přímo
v tlustém střevě,
proto neovlivňuje
vstřebávání
důležitých živin
ze stravy.
• Vhodný také
pro kojící.
• Užívá se večer,
úleva přichází
ráno.

199,-

100 ml

Více

Doporučím Vám jen to, co mamince nebo svým dětem.
Sudocrem®
• Zklidňuje začervenalou
a podrážděnou
pokožku.
• Podporuje její
regeneraci
a chrání před
dalším
drážděním.

Vibovit Imunity

165,-

149,-

krém 125 g

PÉČE O POKOŽKU

LEROS® Baby

20 nálevových sáčků
různé druhy

-20%

(1 želé bonbón = 3,18 Kč)

VITAMINY PRO DĚTI

GS Mamavit Prefolin
+ DHA+EPA

od

40,-

30 tablet+30 kapslí

•T
 radiční bylinné
a ovocné čaje
určené nejen
pro děti.
• V akci
více druhů,
více informací
ve své lékárně.

491,-

394,-20

• Kombinace 9 probiotických
kmenů v maximální
koncentraci 20 miliard
v denní dávce.
• Pro dospělé
a děti od 3 let.
• Vhodný při
329,a po užívání
antibiotik.

199,-

-40

%

350,-

299,-

60 tablet

-15%
(1 tableta =
4,98 Kč)

(1 ks = 6,57 Kč)

V akci také
GS Mamavit, 100+10 tablet, za 524 Kč 429 Kč.
(1 tableta = 3,90 Kč)

VLASY A NEHTY

10 ml

30 tobolek

Bioaktivní Selen
+Zinek Forte
•S
 elen a zinek podporují
zdravé vlasy a nehty.
• S elen přispívá ke správné
funkci štítné žlázy.

%

Biopron® Baby
Probiotické kapky

Biopron®9
Premium

(1 tableta = 1,58 Kč)
V akci také
Revital Super Beta-karoten s měsíčkem a sedmikráskou,
40+20 tablet, za 115 Kč 99 Kč. (1 tableta = 1,65 Kč)

KRÁSNÉ OPÁLENÍ

TĚHOTENSTVÍ A KOJENÍ

BYLINNÉ ČAJE

-16%

•P
 ro krásné opálení a zdravou
pokožku s dlouhotrvajícím
efektem.
• O bsahuje komplex
karotenoidů: betakaroten, měsíček lékařský
(lutein+zeaxantin),
sedmikráska obecná, biotin
(příznivě ovlivňuje stav
pokožky), vitamin C
a E.

Doplněk stravy.

• Pro období plánování těhotenství,
těhotenství a kojení.
• Obsahuje 800 ųg kyseliny listové
v s vyváženou kombinací
22 vitaminů a minerálů.
• Kapsle s vysokým obsahem
DHA (220 mg) a EPA (30 mg)
v přirozené formě bez typické
pachuti z ryb.
• Vyvinuto ve spolupráci
s odborníky z ÚPMD
v Praze – Podolí.

189,-

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

(1 sáček = 2,00 Kč)

Biopron®
Laktobacily
BabyBiﬁ+
30 tobolek

• Pro děti
už od narození.
• Vhodné při
a po užívání
antibiotik.
• Doporučováno
pro děti
narozené
císařským
řezem
a pro děti,
které
(již) nejsou
kojené.
• Vhodné i při
dlouhodobém
užívání.

• Optimální kombinace probiotických
kmenů, přizpůsobená dětské střevní
mikroﬂóře.
189,-

159,-16%
359,-

-17%

(1 tobolka = 5,30 Kč)

Doplňky stravy.

299,(1 ml = 29,9 Kč)

(1 tobolka = 6,63 Kč)

159,-

224,-

Doplněk stravy.

-16%

V akci také
Sudocrem®, krém 250 g, za 277 Kč 249 Kč.

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

Revital Super Betakaroten s měsíčkem
a sedmikráskou
80+40 tablet

198,-

Doplněk stravy.

138,-

Kosmetický přípravek.

S KARTOU
Více výhod

50 želé bonbónů

výhod

Více
výhod

Každý měsíc rady pro Vaše zdraví přímo od našich lékárníků.

Trápí Vás bolesti kloubů?
Přijďte se poradit k Expertům
na bolest do Magistra lékáren

Mgr. Ivana Kopecká
Magistra Expert na bolest

Většina lidí si neuvědomuje, jak je bezbolestnost pohybu důležitá, až do chvíle, kdy nastanou první
obtíže. Nejčastější příčinou bolesti kloubů je tzv. osteoartróza, kterou trpí přibližně 12 % populace.
V České republice je to až 1,2 milionu lidí a jejich počet ve všech civilizovaných zemích stoupá.
Příčinou artrózy je nejčastěji nedostatek pohybu a nadváha.
Artróza je vleklé degenerativní postupně se zhoršující onemocnění,
které nelze vyléčit. Bolesti se postupně zvyšují, hybnost zhoršuje.
Pacientům lze tlumit bolesti analgetiky perorálními či lokálními.
Při dlouhodobém užívání těchto léčiv a zejména pak v interakci
s další léčbou mohou mít nežádoucí účinky. Zkrátka ne všechna
analgetika jsou vhodná pro všechny pacienty. Problém nežádoucích
účinků částečně řeší lokální formy antirevmatik, tedy krémy, gely,
spreje, náplasti apod. Většina z nich je volně prodejná.

»

Pokud Vás trápí bolestivé klouby přijďte se poradit do Magistra
lékáren, kde jsou pro Vás pacienty k dispozici Experti na bolest,
lékárníci s vysokoškolským vzděláním, kteří jsou proškoleni těmi
nejlepšími specialisty v oboru revmatologie a farmakoterapie.
Ti Vám poradí, co je při všech Vašich užívaných lécích pro Vás

nejlepší. Stačí si doma vyfotit všechny užívané léky, nebo vzít
všechny užívané léky s sebou do lékárny – stačí 1 krabička
od každého léku.
„Mnohdy se totiž stává, že pacient dostane nějaká antirevmatika
nebo analgetika u svého praktického lékaře, jiné léky na bolest může
dostat od jiného specialisty (na jinou bolest) a ještě si přikoupí další
u nás na volném prodeji. A problém je na světě.“
Proto neváhejte a přijďte se poradit. Zdraví máte totiž jen jedno.
Poradenství našich Magistra Expertů na bolest vychází
z doporučení renomovaných revmatologických společností –
evropské EULAR a americké ACR. Podle těchto doporučení jsou
1. volbou u pacientů s osteoartrózou pro dlouhodobé užívání
vhodné látky z kategorie SYSADOA – symptomaticky pomalu
působící látky proti osteoartróze, protože nemají
prakticky žádné nežádoucí účinky, mají prokázanou
klinickou účinnost, srovnatelnou s nejznámějšími
analgetiky.

Pokud se nepodaří progresi osteoartrózy účinnou léčbou a dalšími režimovými
opatřeními zmírnit nebo zastavit, konečným stadiem je endoprotéza –
operace, při které se nahrazuje nefunkční a bolestivý kloub umělým. Ročně
se provede v ČR 12 000 operací a čekací lhůta na ně je v průměru kolem 2,5 roku.

Volně prodejné, ale zároveň klinicky ověřené jsou
dvě: glukosamin sulfát nebo chondroitin sulfát.
Klinicky ověřená denní dávka je aspoň 1884 mg
krystalického glukosamin sulfátu. U chondroitin
sulfátu se užívá první 2 týdny 1600 mg, následně
800 mg denně. Kombinace obou látek, které se tak
často vyskytují v některých doplňcích v doporučeních
EULAR nejsou, protože spolehlivě byla prokázána
účinnost pouze u samostatných účinných látek.
Z nového časopisu Magistra Expert na bolest 11/2018,
reg. číslo MK ČR E 23351, zkráceno.

Zeptejte se v lékárnách Magistra našich Expertů na složení

Poraďte se s našimi Experty na bolest na volbě vhodného přípravku pro Vás. Zjistíte, zda Váš přípravek obsahuje
klinicky ověřenou dávku glukosamin sulfátu nebo chondroitin sulfátu nebo zda není jeho složení v interakci s
ostatními Vámi užívanými léky.
U některých doplňků stravy se objevuje řada kombinací látek. Některé, např. salicin (extrakt z vrby) nebo MSM,
se nedoporučuje dlouhodobě užívat ve vyšších dávkách spolu s léky proti bolesti či na srážlivost krve.

Zeptejte se nás
na cokoliv,
co Vás bolí!
V každé lékárně
speciálně vyškolený
Expert na bolest.

Nová služba v Magistra lékárnách

Ještě lepší ceny s kartou Více výhod.

Více

Lékárny

výhod

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

Více

výhod

1

č.

v ČR

DOPORUČOVÁNO
LÉKÁRNÍKY1

679,-

S KARTOU
Více výhod

doplněk stravy

809,-

639,-21%

Extrémní síla
pro vaše klouby

(1 tableta = 5,33 Kč)

Nejsilnější v obsahu originálního krystalického
glukosamin sulfátu na trhu (2 122 mg)2
Navíc unikátní FORTESCIN® – s aescinem pro vazy a šlachy
Lékárníky nejvíce doporučovaný volně prodejný přípravek na klouby (Výzkum agentury Insight, 10/2018).
V porovnání s kloubními přípravky dostupnými na lékárnách v ČR k 18. 3. 2019.

1
2

Aescin pro správné krevní zásobení kloubního pouzdra, vazů a šlach; k podpoře mikrocirkulace tkání.
Vitamin C pro správnou tvorbu kolagenní sítě kloubních chrupavek a menisků.

Více
výhod

Získejte NEJúžasnější nabídky 1+1
s kartou Více výhod.

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

Více

výhod

ENERGIE JAKO
ZA MLADA

NOVINKA
EXKLUZIVNĚ V MAGISTRA LÉKÁRNÁCH

DVOJNÁSOBNÁ
SÍLA ŽENŠENU*
při únavě a vyčerpání
S KARTOU
Více výhod

CENY

Doplněk stravy.

599,-

NEJNIŽŠÍ

Cena za 2 ks

Běžná cena 2 ks 1198

Kč

(1 tableta = 2,99 Kč)

Vyvážená kombinace vitaminů, minerálních látek a stopových prvků v jedné tabletě.
• Obsahuje ženšen, který podporuje vitalitu a odolnost organismu. Dále podporuje mozkovou
činnost a paměť.
• Vitamin C, zinek a další složky podporují správnou funkci imunitního systému.
• Obsahuje hořčík, vitaminy B6, B12 a C, které přispívají ke snižování únavy a míry vyčerpání.
*Dvojnásobná síla ženšenu ve srovnání s přípravkem GeriaSwiss Mitte, který
obsahuje 40mg extraktu z kořene ženšenu pravého (Panax Ginseng C. A. Meyer).

BEZ

GeriaSwiss
100 tablet

CUKRU
LEPKU A LAKTOZY

Výrobce: SWISS MED Pharmaceuticals a.s., Opletalova 921/6, 110 00 Praha 1, Česká republika

NOVINKA

199,-

EXKLUZIVNĚ V MAGISTRA LÉKÁRNÁCH

149,-25%

• Silné konopné mazání s kombinací kapsaicinu, kafru a 5 bylin.
PARABENU
PARFÉMŮ A BARVIV
• Díky silnému hřejivému efektu uvolňuje svalové bolesti včetně chronických bolestí.
Podporuje prohřátí zatuhlých svalů a kloubů.
• Vysoká dávka 10 % konopného oleje, arnika horská, kostival lékařský, jalovec obecný, eukalyptus, tea tree oil.

Kosmetický přípravek.

NAMAŽTE
TO BOLESTI
SVALŮ A
KLOUBŮ
BEZ

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

KONOPÍČKO hřejivé
200 ml

V akci také Konopíčko chladivé, 200 ml, za 199 Kč 149 Kč.

Výrobce: SWISS MED Pharmaceuticals a.s., Opletalova 921/6, 110 00 Praha 1, Česká republika

Myslete na své domácí mazlíčky
799,-

699,-
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145,-

129,-11%
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169,-

149,-12%
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Fypryst® combo

roztok pro nakapání na kůži, 1 pipeta
•P
 řípravek účinný proti klíšťatům,
blechám a jejich vývojovým stádiím
pro psy, kočky a fretky.
• O bsahuje fipronil a S-methopren.
Pouze pro zvířata. Vyhrazený veterinární lék. Obsahuje
fipronil a S-methopren. Čtěte pečlivě příbalový leták.

• V nabídce více variant.

od

119,V akci více druhů,
informujte se ve své lékárně.

PRO ZVÍŘATA

Lékárny

NEPOSTRADATELNÝ
PROTI BOLESTI A ZÁNETU V KRKU A DUTINE ÚSTNÍ

b e n z yd a m

i n i hy d

rochl

oridu

m

Tantum Verde, Tantum Verde Mint a Tantum Verde Spray obsahuje benzydamin hydrochlorid.
Lék k místnímu užití v ústech a krku. Čtěte pečlivě příbalový leták.
Angelini Pharma Česká republika s.r.o.
Páteřní 7, 635 00 Brno, tel.: 546 123 111, www.angelini.cz

www.tantumverde.cz

Tantum Family

www.tantumfamily.cz

-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 1. 4. - 28. 4. 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-19-03-14Lobeček

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

