Naše lékárn
a
je tu pro Vá
s již

27 let

Lékárna Metro Háje
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NA CELOU ŘADU EXKLUZIVNÍCH PRODUKTŮ
LIBOVOLNÉ KOMBINACE NEJLEVNĚJŠÍ ZDARMA
Celou šíři nabídky více než 40 přípravků řady exkluzivních produktů Vám rádi představíme přímo v lékárně.
Nabídka pouze pro držitele Magistra karty Více výhod. Nemáte ji? Založíme Vám ji na počkání v lékárně.
Geriaswiss: Ženšen podporuje paměť a vitalitu organismu.

Více

výhod

ZDARMA

Premium Magnesium B 6 Forte/šumivý: Hořčík a vitamin B 6 přispívají ke snížení míry únavy
a vyčerpání.

Premium Ocuswiss: Vitamin A, vitamin B 2 a zinek udržují normální kvalitu zraku.
Forteglukan Imuno +: Vitamin C podporuje správnou funkci imunitního systému.
Forteglukan ImunSupra: Selen, zinek a vitamin C podporují správnou funkci imunitního
systému.
Fortesil: Biotin přispívá k udržení zdravého stavu vlasů a pokožky. Zinek pro podporu
zdravých vlasů, nehtů a pokožky. Kyselina panthotenová snižuje míru únavy a vyčerpání,
přispívá ke správnému energetickému metabolismu.

Premium Silymarin forte: Silymarin chrání a regeneruje jaterní buňky, podporuje správnou
funkci jater.
Premium Vitamin C Duo: Vitamin C a zinek podporují imunitu.
Premium B-komplex forte: Komplex vitaminů B pro správnou funkci nervového systému
a psychických funkcí.

GS Condro DIAMANT

GS Vitamin C1000 + šípky

•D
 vojnásobná síla GS Condro® DIAMANT:
to nejlepší z profesionální péče o klouby.
• Jedinečná kombinace glukosamin
sulfátu s aescinem.
• Vitamín C jako podpora tvorby vlastního kolagenu
pro správnou funkci kloubních chrupavek.

•O
 bohacen o šípky.
• Unikátní tableta TIME-RELEASE zajišťující
postupné uvolňování.
• Vitamin C přispívá ke snížení únavy a vyčerpání.

120 tablet

100+20 tablet

ZDARMA

ZDARMA

Cena
za 2 k s

Cena
za 2 k s

S kartou Magistra

S kartou Magistra

Ušetříte 599 Kč

Ušetříte 293 Kč

599,-

Doplněk stravy. (1 tableta = 2,50 Kč)

Běžná cena 2 ks 1198

Kč

293,-

Doplněk stravy. (1 tableta = 1,22 Kč)

Běžná cena 2 ks 586

Kč
H

MEGA AKCE POUZE U NÁS DO 31. 8. 2021
Kosmetické přípravky.

ŽÍLY A CÉVY

KLOUBY

CÉVY

Doplněk stravy.

IMUNITA

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

SVALY,
KLOUBY

Doplněk stravy.

Potravina
pro zvláštní
lékařské účely.

Doplňky stravy.

Premium Diosmin Micronised Forte:
Aescin podporuje správnou činnost cévního
systému dolních končetin.

POKOŽKA
Doplňky stravy.

Doplněk stravy.

ODVODNĚNÍ,
DETOXIKACE

PROBIOTIKA
DĚTI

Premium Colaflex 2: Krystalický kolagen
typu I je nejrozšířenějším kolagen v těle
(šlachy, vaziva, kosti, kůže). Vitamin C
přispívá k tvorbě kolagenu pro správné
fungování kloubní chrupavky.
Ortopedic 500: Chondroitin sulfát patří
mezi hlavní složky mezibuněčné hmoty
chrupavky.
Premium Zinek: Zinek podporuje správnou
funkci imunitního systému.
Selen Zinek Forte: Selen, zinek a vitamin
C podporují správnou funkci imunitního
systému.

Doplněk stravy.

KRVETVORBA

Kosmetický
přípravek.

IMUNITA

L-Tryptofan Premium: Kozlík lékařský
pomáhá proti stresu, přispívá ke zklidnění
a podporuje klidné usínání. Vitamin B 6
přispívá ke snížení únavy a vyčerpání, podílí

STRES,
EMOČNÍ
NAPĚTÍ

Kosmetický
přípravek.

se na správné činnosti nervové soustavy
a udržuje psychickou činnost v rovnováze.
Profemina Aquabalance: Kopřiva dvoudomá
působí příznivě na vylučování vody
z organismu a podporuje normální činnost
ledvin. Přispívá k normální činnosti cévní
soustavy a ke snížení pocitu těžkých nohou.
Bříza bělokorá a pampeliška podporují
detoxikaci a normální funkci močových cest.
Spirulina přispívá k udržení svalové hmoty
během hubnutí. Zinek přispívá k normálnímu
metabolismu sacharidů.
Železo Forte: Železo podporuje správnou tvorbu
červených krvinek a hemoglobinu. Kyselina listová
podporuje správnou krvetvorbu.
Venocin Plus: Prokazatelně účinná dávka
escinu na žíly se příznivě podílí na fungování
cévního systému a oběhové soustavy.
Vitamin D3: Vitamin D3 podporuje zdravý
imunitní systém.
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Více
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Celou šíři nabídky více než 40 přípravků řady exkluzivních produktů Vám rádi představíme přímo v lékárně.
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Lékárny
Dop oruč íme
Vám jen to, co
mam ince nebo
svým děte m

Více

výhod

ZDARMA

Sleva až 50 % z doplatku
pro všechny do 15 a od 60 let*
Condrosulf 800 mg 30 tablet
doplatek 164 Kč 49 Kč

Více než POLOVINA
léků BEZ DOPLATKU

Detralex 500 mg 180 tablet
doplatek 759 Kč 559 Kč

Inzuliny bez doplatku**

* 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. ** Platí pro vybrané inzuliny. Více informací v lékárně.

Zastavte se u nás po cestě

z města i se svými recepty!

Magistra Lékárna Metro Háje
Opatovská 874/25, 149 00 Praha 4
Lékárnu najdete v těsné blízkosti autobusového nádraží
zastávka Háje, pod schody směřujícími do stanice
metra C Háje. Lékárna má bezbariérový přístup.

Otevírací doba:
PO-PÁ 7:30 – 19:00
SO 8:00 – 12:00
Telefon: 267 914 059
		
731 471 205

H

