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V lekárňach Dr.Max môžete už niekoľko rokov nájsť aj produkty označené 
našim vlastným logom. Pod značkou Dr.Max vám dnes prinášame  

viac ako 250 produktov, ktoré spadajú do rôznych kategórií ako výživové doplnky, 
zdravotnícke pomôcky, kozmetické výrobky alebo lieky. Vďaka tejto rozmanitosti 
dokážu produkty Dr.Max uspokojiť väčšinu najčastejších potrieb všetkých členov 

rodiny – od prevencie zaparenia detských zadočkov, cez posilnenie imunity vitamínmi 
a minerálmi, až po liečbu bolesti alebo príznakov alergie. 

Produkty Dr.Max vám prinášame s cieľom sprístupniť vysokú kvalitu za dostupnú cenu. 
Prostredníctvom vlastnej značky zároveň dopĺňame a rozširujeme sortiment našich 

lekární, z ktorého si tak môžete vyberať presne podľa vašich potrieb.

Vďaka spätnej väzbe od zákazníkov a nášho odborného personálu portfólio produktov 
Dr.Max priebežne upravujeme, vylepšujeme a rozširujeme, aby sme vám mohli vyjsť 

v ústrety kedykoľvek to budete potrebovať. 

V Dr.Max nám záleží na tom, aby ste pri starostlivosti o svoje zdravie nemuseli robiť 
kompromisy. Preto je kvalita našich produktov garantovaná hneď dvakrát.  

Vďaka dlhoročným skúsenostiam spolupracujeme výhradne s renomovanými 
a certifikovanými výrobcami. Okrem toho si kvalitu ich produktov sami nezávisle 
overujeme. Za vašu spokojnosť s produktmi Dr.Max však ručíme predovšetkým  

svojím vlastným menom a dôveryhodnosťou.

Pre vašu spokojnosť každý deň vynakladáme maximálne úsilie  
a za kvalitou produktov Dr.Max si stojíme. V prípade nespokojnosti  

vám garantujeme vrátenie peňazí alebo výmenu tovaru.

Podmienky uplatnenia garancie:
• Vrátiť môžete ľubovoľný produkt značky Dr.Max.
• Produkt môžete vrátiť aj použitý a bez pôvodného obalu. Musí však byť zrejmé,  

že ide o výrobok značky Dr.Max.
• Peniaze vám vrátime po predložení pokladničného bloku v lekárni, kde ste výrobok zakúpili.
• Ak nemáte pokladničný blok, ponúkneme vám výmenu za nový kus rovnakého tovaru  

alebo za iný produkt značky Dr.Max v porovnateľnej cene. To isté platí, ak chcete produkt vrátiť 
v inej lekárni Dr.Max, ako bol pôvodne zakúpený. 

• Produkty s obmedzenou dobou spotreby je možné vrátiť iba počas doby ich použiteľnosti.
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Ibuprofen Dr.Max 400 mg 
50 tbl

Ibuprofen Dr.Max 400 mg 
24 tbl

Ibuprofen Dr.Max 400 mg sa používa 
na zmiernenie miernej až stredne silnej bolesti, 
ako sú bolesti hlavy vrátane migrény, bolesti 
zubov, menštruačné bolesti a na zníženie 
horúčky. Liek na vnútorné použitie. Obsahuje 
ibuprofen.*

Algirin 500 mg
10 tbl

Algirin sa používa pri miernych až stredne silných 
bolestiach, ako je bolesť hlavy, zubov, svalov, kĺbov 
alebo pri menštruačnej bolesti a pri horúčke a zápaloch. 
Je určený dospelým a dospievajúcim vo veku od 16 rokov. 
Liek na vnútorné použitie.  
Obsahuje kyselinu acetylsalicylovú.*

*Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku 
obsiahnuté v písomnej informácii pre používateľov lieku.

Bolesť a horúčkaBolesť a horúčka

Bolesť a horúčka

Parapyrex 500 mg 
20 tbl

Parapyrex Combi 500 mg/65 mg 
20 tbl

Parapyrex sa používa na liečbu miernej až stredne silnej bolesti, 
ako sú bolesti hlavy, bolesti zubov, bolesti chrbta, bolesti 
pri menštruácii, bolesti svalov a kĺbov súvisiace s chrípkou, 
a na pomoc pri znížení horúčky. Liek na vnútorné použitie. 
Obsahuje paracetamol.*

Parapyrex Combi obsahuje kombináciu dvoch liečiv 
– paracetamol a kofeín, ktoré sú účinné proti bolesti 
a horúčke. Nedráždi žalúdok, je vhodný na úľavu od 
bolesti hlavy, pri migréne, od bolesti chrbta, zubov 
a menštruačnej bolesti, zmierňuje nepríjemné príznaky 
sprevádzajúce chrípku a nachladnutie, ako je bolesť 
svalov a kĺbov, bolesť hrdla a znižuje horúčku. Liek 
na vnútorné použitie.*
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Kašeľ

Ambroxol Dr.Max 30 mg / 5 ml 
sirup 
100 ml 

Acetylcystein Dr.Max 600 mg
10 šumivých tbl

Ambroxol Dr.Max 15 mg / 5 ml 
sirup 
100 ml 

Používa sa pri akútnych a chronických ochoreniach dýchacích ciest. Pomáha 
vylučovať hlien z dýchacích ciest a stimuluje činnosť riasiniek, ktoré zaisťujú 
transport hlienu. Uľahčuje tak vykašliavanie a zmierňuje kašeľ.
Liek na vnútorné použitie. Obsahuje ambroxoliumchlorid.*

Acetylcystein Dr.Max obsahuje liečivo 
acetylcysteín, ktoré riedi hustý hlien 
v dýchacích cestách.

Používa sa u dospievajúcich starších ako 
14 rokov a u dospelých na liečbu akútnych 
ochorení dýchacích ciest v súvislosti 
s bežnou nádchou a dlhodobých ochorení 
dýchacích ciest, v obidvoch prípadoch 
spojených s tvorbou hustého hlienu 
a so sťaženým vykašliavaním. 
Liek na vnútorné použitie. Obsahuje 
acetylcysteín.*

Kašeľ

Vhodný  
aj pre deti!

*Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku 
obsiahnuté v písomnej informácii pre používateľov lieku.

Tussical 1,5 mg / ml
200 ml

Alergimed 5 mg
7 tbl

Tussical obsahuje liečivo  
butamirátiumdihydrogencitrát, ktoré patrí do skupiny  
liečiv nazývaných antitusiká (liečivá tlmiace kašeľ).

Používa na symptomatickú liečbu suchého dráždivého  
kašľa rôzneho pôvodu. Používa sa iba krátkodobo na liečbu  
akútneho kašľa, napríklad pri akútnom zápale horných alebo  
dolných dýchacích ciest, priedušnice alebo priedušiek.
Liek na vnútorné použitie. Obsahuje butamirátiumdihydrogencitrát.*

Alergimed 5 mg je antialergikum. Používa sa 
na liečbu príznakov ochorenia (symptómov) 
spojených s alergickými stavmi ako 
je alergická nádcha (vrátane pretrvávajúcej 
alergickej nádchy), či žihľavka. Liek 
na vnútorné použitie. Obsahuje levocetirizín 
dihydrochlorid.*

Alergia

Kašeľ
Alergia8 9



Nádcha a prechladnutie Nádcha a prechladnutie

Nádcha a prechladnutie

Nogrip  
500 mg/200 mg/25 mg
14 vreciek

Orasept mentol
24 ks

Orasept s príchuťou medu 
a citrónu
24 ks

Nogrip je určený na liečbu príznakov 
spojených s bežným nachladnutím, 
chrípkou a infekciami horných 
dýchacích ciest ako sú nádcha, slzenie, 
kýchanie, bolesť hlavy a horúčka. 

• Znižuje horúčku 
• Tlmí kýchanie
• Zmierňuje bolesť hrdla
• Zmierňuje bolesti hlavy
• Uvoľňuje upchatý nos alebo nádchu

Liek na vnútorné použitie. 
Obsahuje paracetamol, 
kyselinu askorbovú, 
feniramíniumhydrogénmaleinát.*

Orasept sa používa na úľavu 
od príznakov bolesti 
hrdla. Cmúľanie pastilky 
umožňuje účinkovanie liečiva 
v postihnutej oblasti a taktiež 
pomáha zvlhčovať a upokojiť 
bolestivú oblasť. To pomáha 
zmierniť bolesti a nepríjemný 
pocit v oblasti úst a hrdla.
Liek na vnútorné použitie. 
Obsahuje amylmetakrezol 
a 2,4-dichlórbenzylalkohol.*

*Pozorne si prečítajte poučenie o správnom 
používaní lieku obsiahnuté v písomnej 
informácii pre používateľov lieku.
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Orinox 1mg/ml
10 ml

Morská voda 
Izotonický nosový sprej
30 ml

Nádcha a prechladnutie Nádcha a prechladnutie

Zabezpečuje rýchlu 
a dlhotrvajúcu úľavu 
od upchatého nosa, znižuje 
opuch slizníc v nose. 
Pomáha udržiavať čistý 
nosový priechod, uľahčuje 
dýchanie. Liek na aplikáciu 
do nosa. Obsahuje 
xylometazolíniumchlorid.*

Morská voda 
Izotonický nosový 
sprej BABY 
(0-6 rokov)
30 ml

Morská voda 
Hypertonický  
nosový sprej
30 ml

Hygiena nosa je dôležitá pre dospelých, deti aj dojčatá. Nadbytok 
hlienu v nosovej dutine môže zvyšovať množenie mikróbov 
a nadmerne vysušovať nosovú sliznicu. Morská voda Dr.Max výrazne 
hydratuje nosovú dutinu a pomáha odplaviť a odstrániť hlieny.

Izotonická morská voda
Má rovnakú koncentráciu soli ako bunky ľudského tela 

(približne 0,9 %). Pomáha odstrániť hlien, čistí a hydratuje 
nosovú sliznicu. Izotonická voda „baby“ je vhodná 

pre deti už od narodenia.

Hypertonická morská voda
Má vyššiu koncentráciu soli ako bunky ľudského tela 

(približne 2,2 %). Vďaka zvýšenej koncentrácii soli dokáže 
„vytiahnuť“ vodu z buniek nosovej sliznice, a tak znižovať 

jej opuch. Pomáha znižovať upchatie nosa pri nádche 
alebo alergickej nádche.

Na rozdiel od nosových sprejov s obsahom chemických 
liečiv, ktoré pôsobia priamo na cievy nosovej 

sliznice, sú spreje s obsahom morskej vody vhodné 
aj na pravidelné a dlhodobé používanie.

Nádcha a prechladnutie

*Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku 
obsiahnuté v písomnej informácii pre používateľov lieku.
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Magnesium B6
48 mg, 50 tbl

Magnesium B6 
Premium
100 mg, 50 tbl

Magnesium B6
48 mg, 100 tbl Magnesium 375

375 mg, 2 x 10 šumivých tbl

Magnesium B6 Gold
100 mg, 30 tbl

Magnesium 400 Sticks
400 mg, 30 vreciek

Vitamíny a minerály

Magnézium (horčík) prispieva: 

• k dobrému hospodáreniu 
s energiou,

• k zníženiu únavy a vyčerpania,
• k správnej látkovej premene 

dôležitej pre tvorbu energie,
• k správnemu fungovaniu 

nervového systému,
• k správnemu fungovaniu svalov 

a psychiky,
• k udržaniu zdravých kostí a zubov.

Vitamín B6 (pyridoxín) prispieva: 

• k správnej látkovej premene 
dôležitej pre tvorbu energie,

• k správnemu fungovaniu 
imunitného a nervového systému, 

• k zníženiu únavy a vyčerpania,
• k správnej tvorbe červených 

krviniek.

Vitamíny a minerály

Magnesium B6, 
Magnesium B6 Premium 
a  Magnesium B6 Gold 
obsahujú horčík 
v organickej forme,  
vďaka čomu sa v ľudskom 
tele výborne vstrebáva.

Vitamíny a minerály

Vysoká 
vstrebateľnosť

100 mg 
horčíka  

v 1 tablete!

Pohodlná 
aplikácia  

bez zapíjania 
vodou.

Šumivé tablety, 
organická forma 
horčíka = vysoká 
vstrebateľnosť!
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Vitamín C prispieva:

• k správnemu fungovaniu imunitného 
a nervového systému,

• k zníženiu únavy a vyčerpania,
• k normálnej tvorbe kolagénu, a tým 

k správnej funkcii krvných ciev, kostí, 
chrupaviek, ďasien, pokožky a zubov. Vitamín C + zinok

90 tbl

Vitamin C 
250 mg, 30 tbl

Vitamin C 
500 mg, 90 tbl

Vitamin C
250 mg, 100 tbl

Vitamin C
100 mg, 90 tbl

Vitamíny a minerályVitamíny a minerály

Vitamíny a minerály

Kapsuly 
s postupným 
uvoľňovaním.

Žuvacie tablety

Žuvacie tablety

Vitamin C 
Long Effect 
500 mg, 30 cps

Vitamin C Imuno Akut 
700 mg, 30 cps

Vitamin C
Long Effect 
500 mg, 60 cps
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ReviHair
60 cps

ReviHair je unikátna kombinácia vysokého obsahu aminokyselín 
(L-cysteín, L-metionín, L-tyrozín), extraktu z prasličky roľnej
(Equisetum arvense L.) a komplexu vitamínov a minerálov. 

Praslička roľná prispieva k udržaniu zdravej pokožky, nechtov a vlasov 
a k ich optimálnej mineralizácii. Je jedným z najbohatších rastlinných 
zdrojov kremíka. 

Biotín a zinok prispievajú k udržaniu zdravých vlasov,  
zinok aj k udržaniu zdravých nechtov.

Vitamín D sa zúčastňuje na procese delenia buniek.

Vitamín A zohráva úlohu v procese špecializácie buniek.

Zinok, meď a vitamíny B2 a E chránia bunky pred oxidačným stresom.

Vitamíny B2 a biotín prispievajú k udržaniu zdravej pokožky a slizníc.

Meď prispieva k udržaniu zdravých spojivových tkanív a k zdravej 
pigmentácii vlasov a pokožky.

Vitamíny a minerály Vitamíny a minerály

Vitamíny a minerály

Vitamin C High Effect
1000 mg, 90 tbl

Prípravok Vitamin C High Effect obsahuje unikátnu kombináciu vysokej 
dávky vitamínu C s treonátom vápenatým a podpornou zmesou 
prírodných látok, ktorú tvoria extrakt z plodov Camu Camu (Myrciaria 
dubia), extrakt z plodov čerešne Acerola (Malpighia glabra), prášok 
z plodov šípok (Rosa canina) a citrónové bioflavonoidy. Vitamín C 
prispieva k správnej funkcii imunitného a nervového systému, zníženiu 
únavy a vyčerpania a k normálnej tvorbe kolagénu, a tým k správnej 
funkcii kostí, chrupaviek, pokožky, ďasien a zubov. Spolu so šípkami 
prispieva aj k podpore prirodzenej obranyschopnosti a odolnosti 
organizmu.

Žuvacie 
tablety
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B-komplex Forte 
100 tbl

B-komplex Forte 
20 tbl

B-komplex Classic 
120 tbl

Únava a vyčerpanie
K zníženiu únavy a vyčerpania prispievajú 
vitamíny B2, B3, B5, B6 a B9.

Zdravá pokožka
K udržaniu zdravej pokožky prispievajú 
vitamíny B2, B3 a B7.

Imunita
K správnemu fungovaniu imunitného 
systému prispievajú vitamíny B6 a B9.

Srdce
K správnej funkcii srdca prispieva vitamín B1.

Panthenol 100  obsahuje dexpantenol, 
ktorý sa dobre vstrebáva z tráviacej sústavy 
a v tele sa mení na kyselinu pantoténovú, 
nazývanú tiež vitamín B5. 

Vitamín B5 (kyselina pantoténová) 
prispieva: 

• k zníženiu únavy a vyčerpania,
• k zdravej duševnej výkonnosti,
• k správnej látkovej premene dôležitej 

pre tvorbu energie.Panthenol 100
100 mg, 32 tbl

Pyridoxin
20 mg, 30 tbl

Vitamín B6 (pyridoxín) prispieva:
• k správnemu fungovaniu imunitného a nervového systému,
• k správnej funkcii psychiky,
• k správnej tvorbe červených krviniek,
• k zníženiu únavy a vyčerpania.

B1

B5B2

B6B3

B7

B1

B5B2

B6B3

B9

Vitamíny a minerályVitamíny a minerály

Kyselina listová
800 µg, 90 tbl

Kyselina listová je vitamín skupiny B 
(vitamín B9), ktorého zvýšený príjem 
je dôležitý obzvlášť pred plánovaným 
otehotnením a v prvých týždňoch 
tehotenstva.
Prispieva k rastu zárodočných tkanív 
počas tehotenstva.

Vitamíny a minerály

B-komplex Classic 
30 tbl
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multiVITAMIN ENERGY 
60 tbl

multiVITAMIN GENERATION 50+ 
60 tbl

Imunitný systém
K správnej funkcii imunitného systému 
prispievajú vitamíny A, B6, B9, B12, C, D 
a tiež meď, selén, zinok a železo.

Únava a vyčerpanie
K zníženiu únavy a vyčerpania prispievajú 
vitamíny B2, B3, B5, B6, B9, B12, C a tiež 
horčík a železo.

Svaly
K správnemu fungovaniu svalov prispievajú 
horčík, vápnik a vitamín D.

Kosti
K udržaniu zdravých kostí prispievajú 
vitamíny C, D, K a tiež horčík, mangán 
a zinok.

Zuby
K udržaniu zdravých zubov prispievajú 
vápnik, horčík a vitamíny C a D.

Zrak
K udržaniu dobrého zraku prispievajú 
vitamíny A a B2 a zinok.

Multivit „10” 
60 tbl

Vitamín E
100 I.U., 60 cps

Vitamín D3
1000 I.U., 60 cps

Multivit „10“ obsahuje kombináciu 
10 základných vitamínov. Je určený 
najmä na pravidelné a dlhodobé zaistenie 
ich optimálneho príjmu.

Imunita
K správnemu fungovaniu imunitného 
systému prispievajú vitamíny  
A, B6, B9, C a D.

Únava a vyčerpanie
K zníženiu únavy a vyčerpania prispievajú 
vitamíny B2, B3, B5, B6, B9 a C.

Zrak
K udržaniu dobrého zraku prispievajú 
vitamíny A a B2.

Vitamín E prispieva k ochrane buniek 
pred oxidačným stresom.

Každá kapsula obsahuje 1000 IU (25 μg) vitamínu D3, 
ktorý prispieva k správnemu fungovaniu imunitného 

systému, uľahčuje vstrebávanie a  využitie vápnika 
a fosforu v organizme, prispieva k správnej činnosti 

svalov, k udržaniu zdravých kostí a zubov a podieľa sa 
na procese delenia buniek.

Obsahuje aj luteín!

Vitamíny a minerályVitamíny a minerály

Vitamíny a minerály

Väčšina vitamínov a minerálov je obsiahnutá 
vo výške 100 % odporúčanej dennej dávky.

Vitamín E
200 I.U., 60 cps

Vitamín E
400 I.U., 60 cps
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Pregnafolin® + DHA 
je doplnkový zdroj vitamínov 
určený ženám od 13. týždňa 
tehotenstva až do ukončenia 
dojčenia. Obsahuje 
kyselinu listovú a kapsuly 
s vysoko koncentrovaným 
rybím olejom, ktorý spolu 
s vyváženou stravou pomáha 
dopĺňať príjem omega-3 
nenasýtených kyselín v tele 
matky, a tým aj dieťaťa.

Vitamíny a minerály

Pregnafolin® 800 
je doplnkový zdroj 
vitamínov a minerálov 
určený ženám plánujúcim 
tehotenstvo a tehotným 
ženám do konca 12. týždňa 
tehotenstva. 

Obsahuje kyselinu listovú 
a metylfolát, ktorých 
zvýšený príjem je dôležitý 
obzvlášť pred plánovaným 
otehotnením a v prvých 
týždňoch tehotenstva.

Kyselina listová je vitamín skupiny B (vitamín B9), ktorého zvýšený príjem je dôležitý 
obzvlášť pred plánovaným otehotnením a v prvých týždňoch tehotenstva. 
Prispieva k rastu zárodočných tkanív počas tehotenstva.

Vitamíny a minerály

Vitamíny a minerály

Pregnafolin®
Pomôžte 

mu rásť
Vitamíny a minerály pre ženy 

plánujúce tehotenstvo,  
tehotné i dojčiace ženy.

Pregnafolin® + DHA 
30 tbl + 30 cps

Pregnafolin® 800
30 tbl
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Selén-Zinok Forte
60 tbl

Combi D3 + K2
30 cps

Vápnik-Horčík-Zinok
100 tblBiotin plus

60 tbl

Selén a zinok prispievajú k udržaniu 
zdravých vlasov a nechtov. Zinok spolu
s obsiahnutým vitamínom C prispieva 
k udržaniu zdravej pokožky.
Selén, zinok aj vitamín C tiež 
prispievajú k správnej funkcii 
imunitného systému.

Obsahuje kombináciu vitamínov 
D3 a K2, ktoré spoločne prispievajú 
k zdraviu kostí, zubov a svalov. 
Vitamín D3 navyše prispieva k 
správnemu vstrebávaniu a využitiu 
vápnika a fosforu v tele. Vitamín K2 
vo forme MK-7 sa vyznačuje vysokou 
biologickou dostupnosťou.

Vápnik, horčík a zinok prispievajú 
k udržaniu zdravých kostí. Vápnik 
a horčík prispievajú k udržaniu 
zdravých zubov a k správnemu 
fungovaniu svalov. Zinok tiež 
prispieva k udržaniu zdravých 
nechtov, vlasov, pokožky a dobrého 
zraku.

Každá tableta obsahuje vyváženú 
kombináciu vitamínov a minerálov. 
Biotín (vitamín H) a zinok prispievajú 
k udržaniu zdravých vlasov a zdravej 
pokožky. Zinok prispieva aj k udržaniu 
zdravých nechtov. 

Vitamíny a minerály Vitamíny a minerály

Calcium Osteo
120 cps

Vápnik (calcium) spolu 
s obsiahnutými vitamínmi C, D 
a K prispieva k udržaniu zdravých 
kostí. Vápnik a vitamíny C a D 
prispievajú k udržaniu zdravých 
zubov. Vápnik spolu s vitamínom D 
prispievajú k správnemu fungovaniu 
svalov. Vitamín D navyše prispieva 
k správnemu vstrebávaniu vápnika 
a k normálnej hladine vápnika v krvi.

Vitamíny a minerály
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Železo
14 mg, 90 tbl

Zinok
15 mg, 100 tbl

Železo zohráva úlohu 
v procese delenia buniek 
a okrem toho prispieva:
• k správnej tvorbe červených 

krviniek a hemoglobínu,
• k správnemu prenosu kyslíka 

v tele,
• k správnemu fungovaniu 

imunitného systému,
• k zníženiu únavy 

a vyčerpania.

Calcium 500
500 mg, 
20 šumivých tabliet

S príchuťou citrónov 
a limetiek.

Vitamín C
1 000 mg,  
20 šumivých tabliet

S príchuťou citrónov.

Vitamín C
500 mg,  
20 šumivých tabliet

S príchuťou 
pomarančov.

Multivitamín  
s minerálmi
20 šumivých tabliet

S príchuťou 
pomarančov.

Zinok prispieva:
• k udržaniu zdravých kostí, nechtov, vlasov a pokožky,
• k správnemu fungovaniu imunitného systému,
• k udržaniu dobrého zraku,
• k správnej syntéze DNA a k ochrane buniek pred oxidačným 

stresom.

Magnézium  
s vitamínom B6
250 mg horčíka,  
20 šumivých tabliet

S príchuťou citrónov.

Magnesium  
s vitamínom C
250 mg horčíka,  
20 šumivých tabliet

S príchuťou 
pomarančov.

Hroznový 
cukor
14 ks

S príchuťami biele hrozno, citrón, jablko, 
jahoda, malina, pomaranč, lesné plody 
a mäta.

Vitamíny a minerály

Vitamíny a minerály

Zinok  
s vysokou 

vstrebateľnosťou!
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Kapsuly prípravku Premium GoldAktiv obsahujú vyváženú kombináciu 
štandardizovaného extraktu ženšenu pravého s vitamínmi a stopovými prvkami.

Premium GoldAktiv 
100 + 20 cps

Vitamíny a minerály

Vitamíny a minerály Proti všiam a hmyzu

Roztok proti 
všiam a hnidám
120 ml

Repellent
150 ml

Roztok proti všiam 
a hnidám s jednoduchou 
aplikáciou na pokožku 
hlavy a vlasy na 
odstránenie vši detskej 
(Pediculus capitis) 
a zabránenie rozvoja 
hníd. Súčasťou balenia 
je aj kovový hrebeň 
na vyčesávanie.

Sprej s repelentným 
účinkom proti hmyzu 
– vhodný na aplikáciu 
na pokožku aj odevy. 
Spoľahlivo odpudzuje 
komáre, kliešte a mušky. 

Upozornenie: Používajte 
biocídy bezpečným 
spôsobom. Pred použitím 
si vždy prečítajte etiketu 
a informácie o výrobku.

Spánok

Melatonín
1 mg, 30 cps

Calmina
30 cps

Melatonín je telu vlastná 
látka, ktorá sa uplatňuje 
ako regulátor spánkového 
rytmu. Melatonín 
prispieva k skráteniu času 
potrebného na zaspanie. 
Melatonín tiež prispieva 
k zmierneniu subjektívnych 
pocitov únavy po dlhej 
ceste lietadlom do iného 
časového pásma (jet lag). 

Calmina obsahuje extrakty 
z medovky lekárskej, rumančeka 
pravého a rozchodnice ružovej. 
Medovka a rumanček prispievajú 
ku kognitívnemu a duševnému zdraviu, 
pozitívnej nálade, relaxácii a spánku. 
Rozchodnica pôsobí ako adaptogén 
a podporuje nervový systém. 

Únava a vyčerpanie
K zníženiu únavy a vyčerpania prispievajú 
vitamíny B2, B3, B5, B6, B9, B12, C a železo.

Tvorba kolagénu
K normálnej tvorbe kolagénu, 
a tým k správnej funkcii chrupaviek 
prispieva vitamín C.

Kosti
K udržaniu zdravých kostí prispievajú 
vitamíny C, D a mangán.

Svaly
K udržaniu správneho fungovania  
svalov prispieva vitamín D.

Imunitný systém
K správnej funkcii imunitného systému 
prispievajú vitamíny A, B6, B9, B12, C a D 
a stopové prvky meď, železo a selén.

Psychika
K správnej funkcii psychiky prispievajú 
vitamíny B1, B3, B6, B7, B9, B12 a C.

Proti všiam a hmyzu
Spánok30 31



Laktobacily „6”
30 cps

Laktobacily „6”
60 cps

Laktobacily, bifidobaktérie 
a kvasinky

Laktobacily, bifidobaktérie 
a kvasinky

RebioMax ATB
10 cps
Kapsuly RebioMax ATB obsahujú komplex  
šiestich kmeňov laktobacilov a bifidobaktérií:
• Lactobacillus helveticus Rosell-52
• Lactococcus ssp. lactis Rosell-1058
• Bifidobacterium longum Rosell-175
• Lactobacillus rhamnosus Rosell-11
• Bifidobacterium breve Rosell-70
• Bifidobacterium bifidum Rosell-71

Kapsuly obsahujú komplex šiestich 
kmeňov laktobacilov a bifidobaktérií:
•  Lactobacillus helveticus Rosell-52
•  Lactococcus ssp. lactis Rosell-1058
•  Bifidobacterium longum Rosell-175
•  Lactobacillus rhamnosus Rosell-11
•  Bifidobacterium breve Rosell-70
•  Bifidobacterium bifidum Rosell-71

Každá kapsula obsahuje 5 miliárd 
živých mikroorganizmov, 
a to aj na konci doby minimálnej 
trvanlivosti a pri skladovaní mimo 
chladničky (v pôvodnom obale, pri 
teplote do 25 °C) - toto množstvo 
je overené stabilitnou štúdiou.

EnteroMax Travel
10 cps

Kapsuly EnteroMax Travel 
obsahujú probiotickú kultúru 
kvasiniek garantovaného pôvodu 
(Saccharomyces cerevisiae 
var boulardii) v množstve 
250 mg v jednej kapsule. Kvasinky 
sú konzervované metódou 
lyofilizácie, čo zaručuje ich vysokú 
životaschopnosť aj po dlhšom 
skladovaní. Zároveň sú veľmi 
odolné proti kyslému prostrediu 
v žalúdku a sú schopné prežiť 
cestu tráviacim traktom. 
Užívanie kvasiniek S. boulardii 
je možné aj počas antibiotickej 
liečby, pretože sú odolné proti 
antibiotikám.

Laktobacily,
bifidobaktérie a kvasinky

Ideálny  
ako doplnok 

k antibiotickej 
liečbe.
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Laktobacily, bifidobaktérie 
a kvasinky

Laktobacily,
bifidobaktérie a kvasinky

Glucosamin PLUS Curcumin
120 tbl

Probio Femina
30 cps

Obsahuje 2 kmene baktérií mliečneho 
kvasenia a zinok. Zinok prispieva 
k správnej funkcii imunitného systému, 
správnemu metabolizmu makroživín, 
plodnosti a správnej reprodukčnej 
funkcii.

Flor Femina
10 tbl

Flor Femina je zdravotnícka 
pomôcka vhodná vo všetkých 
prípadoch dočasnej zmeny 
vaginálnej mikroflóry. Možno 
ju použiť pri belavom výtoku 
spôsobenom nešpecifickým 
zápalom pošvy alebo ako 
doplnok k liečbe  
antibiotikami pri konkrétnom 
zápalovom ochorení vagíny 
spôsobenom baktériami, 
kvasinkami či parazitmi (napr. 
Candida albicans, Trichomonas 
vaginalis, Mycoplasma, atď.). 
Obnovuje rovnováhu vaginálnej 
mikroflóry, a tým i fyziologické 
podmienky pošvového 
prostredia.

Tablety obsahujú jedinečnú kombináciu štyroch aktívnych zložiek:
Glukozamín sulfát sa prirodzene vyskytuje v ľudskom tele a slúži ako základná stavebná 
jednotka kĺbovej chrupavky.
Kurkumín-fosfolipidový komplex obsahuje minimálne 70 % kurkuminoidov 
z kurkumovníka dlhého (Curcuma longa) a 15 % lecitínu. Kurkuma prispieva k správnemu 
stavu kĺbov a kostí.
Extrakt z piepra čierneho (Piper nigrum L.) je významným antioxidantom.
Vitamín C prispieva k správnej tvorbe kolagénu, a tým k správnej funkcii kostí 
a chrupaviek.

Kĺby a kosti
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Complex 6 Aktiv
180 tbl

Tablety Complex 6 Aktiv obsahujú:
• Glukozamín
• Chondroitín
• MSM
• Hyaluronát sodný
• Kolagén typu II
• Vitamín C

Tablety Complex 3 Aktiv obsahujú:
• Glukozamín
• Chondroitín
• MSM
• Vitamín C

Complex 3 Aktiv
180 tbl

Metabosyn je špecializovaný prípravok určený pre kĺby 
vyžadujúce starostlivosť v súvislosti s nadváhou. 

Obsahuje unikátne zloženie oralvisc®
Metabosyn obsahuje unikátnu kombináciu ingrediencií: 
kyselinu hyalurónovú, dermatan sulfát a vitamín C, ktorý 
prispieva k správnej tvorbe kolagénu, a tým k správnej 
funkcii kostí a chrupaviek a tiež k normálnemu fungovaniu 
metabolizmu.
Oralvisc® je registrovaná obchodná známka spoločnosti 
BIOIBERICA, S.A.

Metabosyn
30 cps

Glukozamín sa prirodzene vyskytuje 
v ľudskom tele a slúži ako základná 
stavebná zložka kĺbovej chrupavky. 

Chondroitín je jednou z hlavných 
zložiek medzibunkovej hmoty kĺbových 
chrupaviek. 

Kolagén je bielkovina, ktorá je základnou 
stavebnou hmotou väzivového tkaniva 
kĺbov a šliach.

Obsiahnutý vitamín C prispieva k správnej 
tvorbe kolagénu, a tým k správnej funkcii 
kostí a chrupaviek. 

Kĺby a kosti
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Kolagén 2000 Aktiv
1 000 mg, 120 tbl

Kolagén je bielkovina, ktorá 
je základnou stavebnou hmotou 
väzivového tkaniva kĺbov a šliach. 
Tablety Kolagén 2000 Aktiv 
obsahujú vysoko kvalitný, 100 % 
prírodný hovädzí hydrolyzovaný 
kolagén typu I Peptan® B 2000 LD. 

Obsahuje aj vitamín C, ktorý 
prispieva k normálnej tvorbe 
kolagénu, a tým k správnej funkcii 
krvných ciev, kostí  
a chrupaviek. 

Kĺby a kosti

Masážne bylinné gély. Pre starostlivosť 
o natiahnuté a unavené svaly, chrbticu a kĺby. 

Konský gél 
chladivý
350 ml

Konský gél 
extra hrejivý
350 ml

Konský 
gél hrejivý
350 ml

Konopné 
mazanie
350 ml

Achillex je vysoko 
špecializovaný prípravok 
pre väzy a šľachy. 
Obsahuje 
mukopolysacharidy 
a kolagén – prirodzené 
súčasti štruktúry väzov 
a šliach.
Ďalej obsahuje mangán 
prispievajúci k tvorbe 
spojivových tkanív, medzi 
ktoré patria väzy a šľachy  
a vitamín C, ktorý 
prispieva k správnej tvorbe 
kolagénu, a tým k správnej 
funkcii kostí a chrupaviek.Achillex 

60 cps
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Omega 3 Classic
90 cps

S obsahom vitamínu E.

Omega 3-6-9
120 cps

Každá kapsula Omega 3-6-9 obsahuje 
vyváženú kombináciu olejov – rybieho, 
ľanového a slnečnicového. Vďaka tomu 
sú v prípravku zastúpené nenasýtené mastné 
kyseliny omega 3, 6 a 9 v optimálnom pomere. 
Obsahuje tiež vitamín E.

Omega 3 Premium
90 cps
Vysoký obsah omega-3 mastných kyselín!

Omega IQ Duo
120 cps
Obsahuje aj sójový lecitín.

Omega 3 Rybí olej
250 ml

Tekutý rybí olej z tresčej pečene s vitamínmi 
A a D. Pre správnu funkciu mozgu, srdca 

a pre udržanie dobrého zraku.

Prípravky Omega 3 Classic, 
Omega 3 Premium, 
Omega 3-6-9 a Omega IQ Duo 
obsahujú rybí olej 
s mimoriadne vysokým 
obsahom najpotrebnejších 
omega-3 mastných kyselín EPA 
a DHA.  

• EPA a DHA prispievajú 
k správnej funkcii srdca. Tento 
priaznivý účinok sa dosiahne 
pri dennom príjme 250 mg EPA 
a DHA. DHA pri dennom príjme 
250 mg prispieva aj k udržaniu 
správnej funkcie mozgu  
a dobrého zraku. 

• Vitamín E je antioxidant 
chrániaci telesné bunky  
pred oxidačným stresom.

Omega 3 kyseliny
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Coenzym Q10
30 mg, 60 cps

Každá kapsula obsahuje 30 mg 
koenzýmu Q10 s vitamínom E, 
ktorý prispieva k ochrane buniek 
pred oxidačným stresom.

Ginkgo Biloba
40 mg, 60 cps

Extrakt z listov Ginkgo biloba. Ginkgo biloba 
(ginkgo dvojlaločné) je jedna z najstarších rastlín 
na svete. Extrakt z listov Ginkgo biloba využíva 
tradičná čínska medicína už 5 000 rokov.

Coenzym Q10 s tiamínom
60 mg, 60 cps

Každá kapsula obashuje 60 mg 
koenzýmu Q10 a 100 % referenčnej 
výživovej hodnoty vitamínu B1 
(tiamínu), ktorý prispieva k správnej 
funkcii srdca, psychiky a nervovej 
sústavy.

Ginkgo Pro Brain
60 cps

Ginkgo Pro Brain je unikátna kombinácia 
extraktu z listov Ginkgo biloba a 250 mg  
omega-3 nenasýtenej mastnej kyseliny DHA. 

Denný príjem 250 mg DHA prispieva 
k udržaniu správnej funkcie mozgu.

Vitalita
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Pre mužov

Pre ženy Pre mužov

ProstaMax
90 cps

ProstaMax obsahuje extrakt Serenoa repens, extrakt žihľavy dvojdomej, 
lykopén, selén, zinok, vitamín D3 a meď. Serenoa repens a žihľava dvojdomá 
prispievajú k udržaniu správnej funkcie prostaty.

Zinok prispieva k udržaniu normálnej hladiny testosterónu v krvi, k plodnosti 
a správnej reprodukčnej funkcii.

Selén prispieva k správnej spermatogenéze.

Pre ženy

Vhodné pre ženy 
v období menopauzy 
a postmenopauzy. 
Obsahuje prírodné 
izoflavóny extrahované 
zo sóje fazuľovej 
(Glycine max L.) 
doplnené o resveratrol, 
ktorý prispieva 
k normálnej činnosti 
kardiovaskulárneho 
systému. Extrakt 
z chmeľu obyčajného 
(Humulus lupulus L.) 
prispieva k normálnej 
činnosti nervového 
systému a dobrému 
spánku. 

Menoa
60 cps
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DioMax
60 tbl/120 tbl

AesciMax Forte
30 tbl

RutiMax
60 tbl

Hlavnými zložkami DioMaxu sú mikronizovaný a čistený 
diosmín, hesperidín, escín a rutín. V produkte DioMax 
je 80 % všetkých častíc týchto látok menších než 
2 mikróny a nie sú tu častice väčšie než 5 mikrónov, čím 
sa zvyšuje ich rozpustnosť a vstrebateľnosť z tráviaceho 
traktu.

1 tableta obsahuje:

Diosmín               450 mg

Hesperidín          50 mg

Escín                      30 mg

Rutín                     20 mg

Každá tableta obsahuje 30 mg escínu získaného 
z mikronizovaného extraktu z plodov pagaštanu 
konského a 12 mg vitamínu C. Vitamín C prispieva 
k normálnej tvorbe kolagénu, a tým k správnej funkcii 
krvných ciev.

Každá tableta obsahuje 100 mg vitamínu C a 25 mg rutínu.  
Rutín je prírodná látka na báze bioflavonoidov, ktorá sa niekedy 
označuje ako vitamín P. Vitamín C prispieva k normálnej tvorbe 
kolagénu, a tým k správnej funkcii krvných ciev.

Prírodné flavonoidy

Prírodné flavonoidy Prírodné flavonoidy
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Lutein Complex
90 cps

Oči

Každá kapsula Lutein Complex 
a Lutein Complex Premium obsahuje 
karotenoidy luteín a zeaxantín. 
Tieto karotenoidy sú prítomné 
v ľudskom oku v žltej škvrne a telo 
ich nedokáže samo syntetizovať, 
preto je nutný ich dostatočný príjem 
v strave. Obsiahnutý zinok prispieva 
k udržaniu dobrého zraku a k správnej 
látkovej premene vitamínu A.

DioMax gél
125 ml

DioMax gél predstavuje vysokú kvalitu starostlivosti o dolné končatiny. 
Obsahuje bioaktívny, klinicky overený extrakt Venocin™, mentol, 
diosmín, hesperidín, extrakt zo zeleného čaju a extrakt z listov brusnice 
čučoriedkovej.

Venocin™ je štandardizovaný extrakt zo semien pagaštanu konského 
(Aesculus hippocastanum L.), ktorý obsahuje minimálne 90 % escínu. 
Pagaštan konský prispieva k zníženiu pocitu ťažkých nôh. Mentol sa používa 
pre svoje silné osviežujúce účinky, povzbudzuje pri únave, chladí a súčasne 
tonizuje.

Lutein Complex Premium
90 cps

Lutein Complex Premium 
navyše obsahuje rybí olej, 
betakarotén a meď.

Prírodné flavonoidy Oči

Prírodné flavonoidy
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Očné kvapky 
Suché oči
10 ml

Očné kvapky  
Podráždené oči
10 ml

S obsahom polyhexanidu 
a kyseliny boritej.

S obsahom hyaluronátu 
sodného (0,1 %).

Roztok na kontaktné šošovky
120 ml/360 ml

Očná voda
100 ml

Viacúčelový roztok  
na mäkké kontaktné šošovky
• Dvomi jednoduchými krokmi, opláchnutím 

a uložením, opäť dosiahnete čistotu svojich  
kontaktných šošoviek.

• Odstraňuje mikroorganizmy.
• Účinne odstraňuje nános proteínov z povrchu 

kontaktných šošoviek, takže sú rovnako čisté 
ako pri prvom použití.

• Špeciálne zloženie zaisťuje celodenné 
zvlhčovanie a lubrikáciu šošoviek.

• Bez podráždenia - hodnota pH je podobná 
ako pri ľuských slzách, preto roztok nedráždi 
citlivé oči.

Slúži na hygienu 
a hydratáciu očí, 
očných viečok 
a pokožky okolo 
očí s obsahom 
hyaluronátu sodného 
a gélu z Aloe vera. 
Zloženie s neutrálnym 
pH a špeciálnymi 
zložkami pomáha 
navrátiť homeostázu 
(stálosť vnútorného 
prostredia) očného 
povrchu a dodáva  
očiam príjemný  
pocit úľavy.

Oči Oči

Očné kvapky 
Zvlhčujúce
15 ml

S obsahom 
hydroxypropylmetylcelulózy 
(0,12 %) a hyaluronátu sodného 
(0,005 %).

Očné kvapky  
Intenzívna úľava 
10 ml

S obsahom hyaluronátu 
sodného (0,3 %).50

Je možné aplikovať priamo 
na kontaktné šošovky.

Oči

Intenzívna
úľava!



Hliva Forte
60 tbl / 120 tbl

Cesnak ULTRA
120 cps

Essetan
60 cps

Jablčný ocot
200 mg, 120 cps

Tablety obsahujú 300 mg vysokokvalitného extraktu 
z hlivy ustricovej pripraveného zo 4 800 mg čerstvej hlivy 
(min. 18 % β-glukánov), extrakt z rakytníka rešetliakového 
(min. 8 % flavonoidov) a echinacey (min. 4 % polyfenolov). 
Obsahujú tiež selén a zinok, ktoré prispievajú  
k správnej funkcii imunitného systému.

Cesnak ULTRA obsahuje 
garlicín - vysokokoncentrovaný 
extrakt z cesnaku 
kuchynského. Prípravok 
je bez charakteristického 
zápachu cesnaku. Cesnak 
sa tradične používa na udržanie 
normálnej hladiny cholesterolu. 
Je antioxidantom a podporuje 
prirodzenú obranyschopnosť 
organizmu.

Essetan obsahuje kombináciu 
extraktu z listov artičoky, 
extraktu z koreňa reďkovky, 
cholínu a vitamínov B1, B2 
a B6. Artičoka podporuje 
funkciu pečene, prispieva 
k udržaniu normálnej 
hladiny cholesterolu v krvi, 
správnemu metabolizmu 
krvných lipidov a tiež 
k správnej funkcii srdca, 
zažívania a čriev.

Jablčný ocot obsahuje 200 mg prášku 
z jablčného octu v jednej mäkkej kapsule.

Rastlinné extrakty

Rastlinné extrakty Rastlinné extrakty

Lecitín
1 200 mg, 120 cps

Sterolla
90 cps

1200 mg lecitínu zo sójových bôbov.

Sterolla je výživový doplnok obsahujúci 
Phytosterin – komplex rastlinných sterolov, 
ktoré prispievajú k udržaniu správnej 
hladiny cholesterolu v krvi. Vysoká hladina 
cholesterolu je rizikovým faktorom.

Silymarin Premium
200 mg, 30 cps

Silymarin Premium obsahuje 200 mg 
silymarínu a 82,5 mg cholínu v jednej 
kapsule. Cholín prispieva k normálnej funkcii 
pečene a k správnemu metabolizmu tukov 
a homocysteínu.
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Pre diabetikov

SteviMax
200 tbl / 600 tbl

Glucea
60 tbl

Stolové sladidlo SteviMax je vhodné ako 
náhrada cukru do kávy, čaju alebo iných 
teplých i studených nápojov. Má takmer 
nulovú kalorickú hodnotu (1 tableta = 
0,2 kcal). Obsahuje glykozidy steviolu z častí 
rastliny Stevia rebaudiana.

Tablety Glucea obsahujú extrakt z listov morušovníka 
bieleho (Morus alba L.) a extrakt z tropickej liany zvanej 
gurmar (Gymnema sylvestre R.Br.), ktoré prispievajú 
k správnemu metabolizmu glukózy a udržaniu normálnej 
hladiny cukru v krvi. Zinok a chróm prispievajú k správnej 
látkovej premene cukrov, tukov a bielkovín.

Rastlinné extrakty

Cranberries & D-manose 
AKUT
10 tbl

Brusnice & Manóza
30 tbl

Cranberries & D-manose AKUT obsahujú 
aktívnu zložku Pacran®, vedecky 
overený a patentovaný výťažok z plodov 
severoamerických brusníc veľkoplodých 
(Vaccinium macrocarpon). Pacran® je extrakt 
z celých plodov brusníc, nie iba z ich 
jednotlivých častí. Buchu (Agathosma betulina 
a Agathosma crenulata) prispieva k normálnej 
funkcii dolných močových ciest. Určený 
na krátkodobé užívanie.

Prípravok Brusnice & Manóza obsahuje 
Pacran®, výťažok z celých plodov 
severoamerických brusníc veľkoplodých 
(Vaccinium macrocarpon), D-manózu, extrakt 
z medvedice lekárskej (Arctostaphylos uva-
ursi) a extrakt z listov buchu (Agathosma 
betulina). Buchu prispieva k normálnej 
funkcii dolných močových ciest a medvedica 
lekárska prispieva k normálnej činnosti 
močového mechúra a obličiek.  
Vhodný aj na dlhodobé užívanie.
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Bylinné pastilky a sirupy

Bylinné pastilky Šalvia
36 ks

Bylinné pastilky 
Islandský lišajník
36 ks

Bylinné pastilky Šalvia 
bez cukru
24 ks

Bylinné pastilky 
Echinacea
36 ks

Sirup 
skorocelový
320 g

Sirup 
skorocelový 
s medom
320 g

Sirup 
skorocelový 
bez cukru
260 g

Sirup 
s echinaceou
320 g

Bylinné pastilky Dr.Max majú tíšiace 
účinky na ústa a hrdlo a uľavujú 
pri podráždení hrdla a hltana.

Sirupy s extraktom zo skorocelu 
kopijovitého a vitamínom C. 
Skorocel má upokojujúce účinky 
na hrdlo, hltan a hlasivky. Uľavuje 
pri škriabaní v hrdle.

Bylinné pastilky a sirupy Bylinné pastilky a sirupy

Aj vo verzii 
bez cukru!

Bylinné pastilky Skorocel 
a materina dúška
36 ks

Bylinné pastilky Islandský 
lišajník bez cukru 24 ks
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Horúci nápoj
Ginger & 
Honey HOT 
DRINK
20 vreciek

Horúci nápoj 
s obsahom 
zázvorového 
extraktu a medu, 
ktorý využíva 
tradičná čínska 
medicína už stovky 
rokov.

24 druhov bylinných čajov a zmesí v záparových vreckách: 

5 druhov sypaných čajov: 

• Fenikel
• Lipa
• Mäta
• Medovka
• Pestrec

• Dubová 
kôra

• Repík

• Rumanček
• Šalvia
• Pestrec

• Repík
• Rumanček
• Šalvia
• Vrbovka
• Žihľava

• Diabetický
• Očisťujúci
• Prechladnutie
• Prieduškový
• Štíhla línia
• Upokojujúci

• Urologický
• Urologický 

s brusnicami
• Žalúdočný
• Ženský
• Žlčník 

 

Pre deti:
• Ovocno-bylinný
• Prechladnutie

• Pre dojčiace matky

Horúci nápoj
Bylinné čaje

Bylinné čaje

Dýchacie cesty

Dýchacie cesty

Aromentin Prsný balzam
50 g

Aromentin  
Patch
5 ks

Prsný balzam s upokojujúcim účinkom, ktorý 
podporuje uvoľnenie dýchacích ciest. Obsahuje 
výťažky z levandule, mäty a eukalyptu. Vhodný 
pre deti od troch rokov a pre dospelých.

Aromatické náplasti s esenciálnymi 
olejmi, ktoré podporujú uvoľnenie 
dýchacích ciest počas spánku. Náplasť 
obsahuje esenciálne oleje, ktoré 
postupne uvoľňujú arómu. Eukalyptus 
a borovica pomáhajú spriechodniť 
dýchacie cesty. Mäta prispieva 
k optimálnej relaxácii a zdravému 
spánku.

Výživový doplnok s vyváženým obsahom 
bylinných extraktov, ktoré prispievajú 
k správnemu fungovaniu dýchacieho 
systému. Právenka latnatá, baza čierna 
atymián prispievajú k prirodzenej 
obranyschopnosti organizmu a k správnej 
funkcii imunitného systému. Extrakt 
zo slezu prispieva k správnej činnosti hltana 
a dýchacích ciest. Medovka má relaxačný 
účinok na uľahčenie zaspávania, a tým 
prispieva k zotaveniu organizmu. Lipa 
podporuje fungovanie dýchacieho systému.

Sinutin
30 tbl 
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Algacid
30 žuvacích tabliet

Simethicon 80
80 mg, 60 cps

Simethicon 80 Sticks
80 mg, 16 vreciek

CarboMax
250 mg, 20 tbl

Gastrofruit
40 žuvacích tabliet

Algacid prináša zloženie 
novej generácie: uhličitan 
vápenatý v ochrannom 
prostredí alginátu sodného 
a akáciovej gumy. Vápnik 
vo forme uhličitanu 
vápenatého prispieva 
k správnej funkcii tráviacich 
enzýmov. Obľúbená  
mätová príchuť.

Simetikón je látka, ktorá znižuje povrchové 
napätie plynov v tráviacom trakte 

a umožňuje tak ich jednoduchšie vstrebanie 
a vylúčenie. Pôsobí čisto fyzikálnym 

spôsobom, v črevách sa nevstrebáva a nemá 
iné účinky na organizmus.

Okrem simetikónu obsahuje aj aníz 
(Pimpinella anisum), ktorý prispieva 
k normálnej funkcii črevného traktu 
a mätu (Mentha haplo calyx), ktorá 
podporuje normálne trávenie, 
pomáha proti nadúvaniu a prispieva 
k normálnej čin nosti tráviacej 
sústavy a čriev. 

CarboMax obsahuje v každej 
tablete 250 mg aktívneho 
uhlia, ktoré znižuje nadmernú 
črevnú plynatosť pri podaní 1 g 
(4 tablety) najmenej 30 minút 
pred jedlom a 1 g (4 tablety) 
krátko po jedle.

Výživový doplnok so štyrmi 
ovocnými príchuťami 
obsahujúci vápnik, ktorý 
prispieva k správnemu 
fungovaniu tráviacich 
enzýmov. 

Trávenie

Trávenie Trávenie

Pohodlná  
aplikácia bez 

zapíjania  
vodou.
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Zápcha

Hnačka Zápcha

Diosmektit
10 vreciek

Glycerol Suppositories for kids
12 čapíkov

Diosmektit vo forme rozpustného prášku 
sa používa na liečbu akútnej a chronickej hnačky 
a bolestivých príznakov súvisiacich s poruchami 
tráviaceho traktu. Pomarančová príchuť.

Glycerínové čapíky pre deti od 2 rokov.

Glycerínové čapíky 
sa používajú na zmäkčenie 
a zvlhčenie stolice. Zväčšujú 
jej objem v črevnom trakte 
a uľahčujú jej vylúčenie.

Glycerol Suppositories
12 čapíkov
Glycerínové čapíky 
pre dospelých a deti 
od 12 rokov.
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Detox

Aloe Vera
500 ml

Šťava z aloe má jemnú chuť 
bez výraznej arómy. Aloe vera 
(Aloe barbadensis) je rastlina 
obsahujúca množstvo dôležitých 
vitamínov, aminokyselín, enzýmov 
a polysacharidov.

Psyllium (Plantago ovata) je prírodná vláknina používaná v Indii 
viac ako 2 000 rokov. V tráviacom trakte zväčšuje až 40× svoj 
objem pri vzniku gélu.

Detox

Psyllium
200 g

Chlorella (Chlorella pyrenoidosa) je zelená 
sladkovodná riasa, ktorá sa vyznačuje 
antioxidačným účinkom, prispieva k správnej 
funkcii tráviacej sústavy a pečene a tiež 
podporuje prečistenie organizmu a jeho 
prirodzenú obranyschopnosť.

Chlorella  
Premium Natural
250 mg, 750 tbl 

Detox

Zelený jačmeň sa vyznačuje 
antioxidačným účinkom, 
je zdrojom vitamínov 
a minerálnych látok  
a prispieva k správnej funkcii 
pečene a žlčníka. Mladý zelený 
jačmeň sa zbiera pri výške 
18 cm a je šetrne spracovaný 
tak, aby si zachoval svoje 
jedinečné vlastnosti.

Zelený jačmeň Natural
150 g
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Panthenol spray
150 ml

Betakarotén Forte
25 000 I.U., 90 cps

SUN INDICATOR  
Náramok pre bezpečné 

opaľovanie 
7 ks

Panthenol gél
100 ml

Panthenol telové 
mlieko
200 ml

Pantenolová pena s mierne 
chladivým a upokojujúcim 
účinkom. Vhodná na použitie 
po slnení na starostlivosť 
o pokožku podráždenú 
slnkom.

Betakarotén patrí medzi 
vitamínové prekurzory, 
v ľudskom tele sa premieňa 
na vitamín A.

Vitamín A prispieva: 
• k udržaniu zdravej pokožky 

a dobrého zraku,
• k správnej látkovej premene 

železa,
• k správnemu fungovaniu 

imunitného systému.

Indikátor UVA a UVB žiarenia 
vo forme náramku na zápästie 
meria množstvo slnečného 
žiarenia, ktorému je počas 
dňa vystavený. Zmenou farby 
upozorňuje, kedy je vhodný 
čas na aplikáciu ďalšej vrstvy 
opaľovacieho prípravku a kedy 
je čas vyhnúť sa ďalšiemu pobytu 
na slnku a vyhľadať tieň.

Na starostlivosť o pokožku 
po nadmernom vystavení 
slnku.
• Silný chladivý efekt.
• Rýchla vstrebateľnosť.
• S vitamínom E 

v mikrokapsulách.

Telové mlieko s obsahom 
pantenolu na úľavu 
a upokojenie pokožky 
vystavenej nadmernému 
slneniu, kúpaniu alebo mrazu.
• Obsahuje pantenol 

a kyselinu hyalurónovú.
• Obsiahnuté účinné látky 

majú schopnosť viazať vodu 
a prispievať k zachovaniu 
elasticity a urýchleniu 
regenerácie pokožky.

• Vhodné na citlivú pleť.

Opaľovanie

OpaľovanieOpaľovanie

Betakarotén
10 000 I.U., 90 cps
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Pre deti Pre deti

Pre deti

ProbioMaxík
30 tbl / 60 tbl

Simethicon Baby
30 ml

ProbioMaxík Baby
5 ml

Žuvacie tablety s príjemnou hroznovou príchuťou. Obsahujú 
mikrobiálne kultúry garantovaného pôvodu (Lactobacillus helveticus 
Rosell-52, Lactobacillus rhamnosus Rosell-11, Bifidobacterium 
longum Rosell-175). Baktérie sú upravené technológiou Probiocap®, 
čo je unikátny patentovaný proces tzv. mikroenkapsulácie, chrániaci 
ich pred nepriaznivými vonkajšími vplyvmi ako je kyslé prostredie 
alebo teplotné šoky. 

Simethicon Baby je zdravotnícka pomôcka 
určená na liečbu porúch trávenia, nadúvania 
a črevnej koliky u dojčiat, detí alebo dospelých. 
Jedna dávka obsahuje 40 mg simetikónu.

Kvapky pre 
deti s obsahom 
patentovaného 
bakteriálneho kmeňa 
Lactobacillus reuteri LR 
92 MDX® v množstve 1,5 
miliardy živých baktérií 
v dennej dávke.

Maxík vraví,
buďte zdraví!
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Pre deti

Vitalolly
1 ks

Lízanka bez cukru obohatená 
o vitamíny C a D3. Obsahuje 
prírodné sladidlá, ktorých 
konzumácia namiesto 
cukru prispieva k udržaniu 
mineralizácie zubov. Vitamín 
C a vitamín D3 prispievajú 
k správnej funkcii imunitného 
systému. Vitamín D3 je tiež 
dôležitý pre udržanie zdravých 
kostí. Neobsahuje umelé 
farbivá ani konzervačné látky.

Imunita
K správnej funkcii imunitného systému  
prispievajú vitamíny B6, B9, B12 a C.

Zrak
K udržaniu dobrého zraku prispieva vitamín B2.

Kosti a zuby
K udržaniu zdravých kostí a zubov prispieva vitamín C.

Pokožka
K udržaniu zdravej pokožky prispievajú vitamíny  
B2, B3 a C.

Pre deti Kids Gummies AIRPLANES
50 ks
Kids Gummies AIRPLANES obsahujú prospešné vitamíny 
a minerálne látky špeciálne pre potreby detí.
Vitamín C podporuje imunitný systém a prispieva k zníženiu 
únavy a vyčerpania. 
Vitamín A podporuje imunitný systém, má vplyv na udržanie 
zdravej kože a dobrého zraku.
Kyselina listová ovplyvňuje krvotvorbu a vitamín B12 
prispieva k optimálnej tvorbe červených krviniek.
Vitamín D3 podporuje normálny rast a vývin kostí u detí.
Zinok podporuje správnu funkciu imunitného systému 
a normálnu syntézu DNA a pomáha udržiavať zdravé kosti.

Pre deti

Multivitamin Kids
20 šumivých tabliet

Šumivé tablety 
s príchuťou malín 
na rýchle doplnenie 
vitamínov.
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Pre deti

Pre deti

Pre deti

Kalciový sirup  
s vitamínom D3
150 ml

Kalciový sirup 
je výživový doplnok 
s obsahom vápnika, 
vitamínu D3, 
vitamínu K a fosforu.
Vápnik, fosfor 
a vitamíny D3 
a K prispievajú 
k udržaniu zdravých 
kostí.
Vápnik, fosfor 
a vitamín D3 
prispievajú 
k udržaniu zdravých 
zubov.
Vitamín D3 prispieva 
k normálnej hladine 
vápnika v krvi 
a k správnej funkcii 
imunitného systému.

Betaglukán 
s vitamínom C
250 ml

Betaglukán s vitamínom C 
obsahuje významné množstvo 
vysokočistých betaglukánov 
z hlivy ustricovej (Pleurotus 
ostreatus). Je určený pre 
deti, preto má príjemnú 
pomarančovú príchuť. 
Obsahuje aj vitamín C, ktorý 
prispieva k správnej funkcii 
imunitného systému a zvyšuje 
vstrebávanie železa.

Vitamin D3 Junior
400 I.U., 30 cps

Vitamin C Baby
30 ml

Každá kapsula Vitamin D3 Junior obsahuje 400 I.U. 
(medzinárodných jednotiek) vitamínu D3. Vitamín 
D3 je dôležitý pre normálny rast a vývin kostí u detí 
a prispieva k správnej funkcii imunitného systému. 

Unikátne „skrutkovacie“ kapsuly v tvare rybičiek, ktoré 
si vaše deti zamilujú. Pri problémoch s prehĺtaním celých 
kapsúl je možné užší koniec kapsuly odstrániť krútením 
a obsah kapsuly vytlačiť na lyžičku alebo priamo do úst.

Vitamín C prispieva 
k správnemu fungovaniu 
imunitného systému 
a k správnej tvorbe kolagénu 
pre správnu funkciu kostí, 
chrupaviek, pokožky, 
ďasien a zubov. Zvyšuje tiež 
vstrebávanie železa. Kvapky 
sú vhodné aj pre dospelých, 
ktorí nemôžu prehĺtať 
tablety.
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Detská masť proti zapareninám 
125 ml

Absorpčné podložky 
60x90 cm 
10 ks

Dexpanthenol Baby 
125 ml

WET WIPES Sensitive 
80 utierok

Detské zadočky

Detské zadočkyDetské zadočky

Pre jemné  
detské 
zadočky
Pantenol, resp. 
dexpantenol sa často 
využíva pri starostlivosti 
o drobné poranenia 
pokožky a prevencii 
vzniku detských 
zaparenín.

Vďaka špeciálnej formulácii s obsahom dexpantenolu, 
glycerínu a vitamínu E táto masť zvláčňuje pokožku 
a obmedzuje jej vysychanie. Je vhodná na starostlivosť 
o popraskanú a suchú pokožku, pokožku pŕs dojčiacich 
matiek a pokožku zadočkov dojčiat. Môže sa použiť 
aj na ukľudnenie pokožky podráždenej vplyvom 
rádioterapie, fototerapie alebo vystavenia UV žiareniu.

Mäkké detské vlhčené utierky 
s pantenolom na mimoriadne 
šetrné čistenie citlivej detskej 
pokožky. Vyvážená receptúra 
s pantenolom zaisťuje dostatok 
vlhkosti, ošetruje, upokojuje 
a chráni pokožku pred vysúšaním.   
pH neutrálne.

Masť s obsahom rybieho oleja určená na starostlivosť 
o jemnú a citlivú pokožku pod plienkami. Upokojuje 
pokožku a udržuje ju hladkú a vláčnu. Obsahuje oxid 
zinočnatý, ktorý pôsobí ochranným sťahujúcim účinkom. 
Lanolín a rybí olej prispievajú k intenzívnej regenerácii 
podráždenej pokožky.

Podložky na prebaľovanie s jemným 
povrchom a mäkkým buničitým jadrom 
s vysokou absorpčnou schopnosťou 
vhodné na použitie doma aj na cestách. 
Poskytujú ochranu povrchov pred 
znečistením.

Babycream so zinkom 
je viacúčelový ochranný krém 
určený najmä na starostlivosť 
o detskú pokožku. Krém 
prispieva k ochrane pokožky 
dieťaťa pred účinkami látok 
nachádzajúcich sa v detskom 
moči a stolici. 

Babycream so zinkom
125 g
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Olej z čajovníka

Starostlivosť o ruky

Tea Tree Oil
10 ml

Čistiaci gél 
na ruky
50 ml

Ultra čistý vysokokvalitný 
olej čajovníka austrálskeho 
vo farmaceutickej kvalite.

Olej z čajovníka je veľmi 
účinné prírodné antiseptikum, 
má antimikrobiálny účinok 
(ničí baktérie, kvasinky, plesne) 
a intenzívny repelentný účinok.

Čistiaci gél na ruky 
s antibakteriálnym 
účinkom čistí bez 
oplachovania, 
odstraňuje 99,9 % 
baktérií. 

Olej z čajovníka
Starostlivosť o ruky

Intímna hygiena
Krém proti striám

Intímna hygiena

Krém proti striám

Lady Max Intimate 
Wash Sensitive
250 ml

Lady Max Intimate 
Wash Antibacterial
250 ml

LadyMAX proti striám 
vďaka obsahu elastínu, 
kyseliny hyalurónovej, 
glycerínu, pantenolu 
a ďalších ošetrujúcich látok 
prispieva k regenerácii, 
zvláčneniu, hydratácii 
a napnutiu pokožky. Strie 
sa postupne stávajú menej 
viditeľné.

Umývací gél 
na intímnu 
hygienu vhodný 
na každodennú 
starostlivosť najmä 
pre ženy a dievčatá 
s citlivou pokožkou.
Extra jemný a šetrný.

Umývací gél 
na intímnu hygienu 
vhodný i počas 
menštruácie 
a v priebehu 
tehotenstva. 
Na obnovu 
prirodzenej 
rovnováhy 
intímnych partií.

Lady MAX proti striám
200 ml

76 77



Masti, krémy, gély

Calcium pantothenicum
30 ml/60 ml

Masť Calcium pantothenicum je vhodná:
• na regeneráciu pokožky,
• na starostlivosť o popraskanú a suchú pokožku,
• na podporu starostlivosti o drobné odreniny, 
• na ošetrenie podráždenej kože,
• na starostlivosť o pokožku pŕs dojčiacich matiek,
• na prevenciu a ošetrenie zaparenín u detí.

Octanový krém 
sa používa 
pri opuchoch bez 
povrchových rán, 
pomliaždeninách 
a pri poštípaní 
hmyzom. Pôsobí 
mierne chladivo.

Tekutý púder pôsobí chladivo a vďaka 
obsahu oxidu zinočnatého ukľudňuje 
a mierne vysušuje pokožku.

Vazelína 
kozmetická
110 g

Kozmetická vazelína, extra 
jemná, biela.
Na intenzívne premastenie 
kože, ochranu pred 
nežiaducou vlhkosťou 
alebo chladom, 
na premasťovanie 
stvrdnutej a suchej kože.

Masti, krémy, gélyMasti, krémy, gély

Tekutý púder 
125 ml

Octanový krém
110 g

Zinková masť je vhodná 
na starostlivosť 
o problematickú pokožku. 
Vďaka vysokému obsahu 
oxidu zinočnatého 
mierne vysušuje 
a chladí. Masť je vhodná 
aj na starostlivosť 
o pokožku na miestach, 
kde dochádza 
k častejšiemu poteniu.

Zinková masť
30 g
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Nechtíková masť
60  / 125 ml

Tradičný prírodný prípravok s obsahom 
štandardizovaného olejového a liehového 
extraktu z kvetov nechtíka lekárskeho (Calendula 
officinalis).

Nechtík je známy svojimi priaznivými účinkami 
na pokožku, podporuje regeneráciu pokožky. 
Nechtíková masť je vhodná na masáže 
a starostlivosť o pokožku, zvlášť v prípade 
popraskanej či suchej pokožky nôh, rúk či pier.

Masti, krémy, gély

Dubová kôra (gél) 
60 ml

Tradičný prírodný prípravok 
s obsahom štandardizovaného 
liehového extraktu z dubovej 
kôry (Quercus robur).

Dubová kôra je známa svojimi 
intenzívnymi adstringentnými 
(sťahujúcimi) účinkami 
na pokožku, ktoré ju pomáhajú 
reparovať a regenerovať.

Rumančeková masť 
60 ml

Tradičný prírodný prípravok 
s obsahom šetrne destilovanej 
silice z kvetov rumančeka 
pravého (Matricaria recutita) 
so štandardizovaným obsahom 
účinných látok alfa-bisabolol 
a chamazulén.

Masti, krémy, gélyMasti, krémy, gély

Tradičný prírodný prípravok 
s obsahom štandardizovaného 
liehového extraktu z kostihoja 
lekárskeho (Symphytum officinale).

Obsahové látky kostihoja, najmä slizy 
a alantoín, majú celkové priaznivé 
účinky na pokožku a podporujú jej 
regeneráciu.

Kostihojová masť
60 / 125 ml
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Masti, krémy, gély

Nosová masť
10 g

Nosová masť s eukalyptovou 
a mätovou silicou a olejom 
z čajovníka austrálskeho. 
Chráni pokožku v okolí nosa pri 
nádche a prechladnutí.

Masti, krémy, gély Starostlivosť o pery

Lip Balm
4,8 g

Balzam na každodenné ošetrenie pier s príjemnou vôňou. 
Obsiahnuté Bambucké maslo a vitamíny A a E zanechávajú 
na perách ochranný film a udržujú ich hebké a vláčne. 
UVA a UVB ochrana, SPF 30. 

Vazelína  
na pery v piatich 
príchutiach. Chráni 
a ošetruje suché 
a popraskané pery. 

Vazelína 
na pery  

Original Lip Balm
Berry Kiss

Choco Kiss
Orange Kiss

Summer Kiss

Starostlivosť o pery

Zvláčňuje suchú pokožku nôh. 
Špeciálne zloženie s 10 % urey, 
glycerínom a pantenolom 
má upokojujúce účinky a pomáha 
obnoviť prirodzenú hydratáciu 
pokožky. Zjemňuje a zvláčňuje 
poškodenú pokožku chodidiel. Krém je 
vhodný aj pre diabetikov.

Krém na nohy
100 ml
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PRO32 Zubná kefka
soft 3000
Balenie: 1 ks / 3 ks

PRO32 Zubná kefka 
soft 5000
Balenie: 1 ks / 3 ks

Vhodná pre citlivé zuby a ďasná. 
Vysoký počet vlákien.

Vhodná i pre veľmi citlivé zuby 
a ďasná. Veľmi vysoký počet vlákien.

Zubné kefky PRO32 čistia zuby účinne a šetrne. Dokonale 
odstraňujú zubný povlak bez prílišného tlaku.

Malá hlava kefky je špeciálne vyvinutá tak, aby ľahko dosiahla 
ku všetkým, i zle dosiahnuteľným miestam v ústnej dutine.

Ergonomická rukoväť prispieva k jednoduchému držaniu kefky 
a príjemnému pocitu pri čistení.

Zuby a zubné náhrady Zuby a zubné náhrady

Zuby a zubné náhrady

PRO32 
Zubná pasta 
Sensitive
75 ml

PRO32  
Zubná pasta 
Intensive
75 ml

PRO32  
Zubná pasta 
Whitening
75 ml

Pri podráždení 
ďasien 
a paradentóze. 
Posilňuje, 
regeneruje 
a upokojuje 
ďasná.

Kompletná 
starostlivosť 
o citlivé zuby.
Zubná pasta 
navrhnutá 
špeciálne pre ľudí 
s citlivými zubami. 
Poskytuje úľavu 
od podráždenia 
ďasien.

Intenzívne 
odstraňovanie 
škvŕn. Moderné 
zloženie pomáha 
šetrne odstraňovať 
škvrny napríklad od 
červeného vína, čaju, 
kávy alebo tabaku. 

PRO32 MouthWash Intensive 
je antibakteriálna ústna voda, 
ktorá pôsobí proti množeniu 
baktérií spôsobujúcich 
problémy s ďasnami, ako 
sú napríklad podráždenie ďasien 
či parodontóza.

PRO32 
Ústna voda 
300 ml
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PRO32
PRO32 
čistiace tablety
8 tbl

Čistiace tablety na zubné náhrady 
určené na vyčistenie všetkých vo vode 
nerozpustných zvyškov jedla zo zubných 
náhrad. Ich antibakteriálne zloženie účinne 
ničí baktérie, ktoré spôsobujú zápach a zubný 
povlak.  
Tablety obsahujú jedlú sódu v kombinácii 
s peroxidom, ktorý zubné náhrady navyše bieli.

• Antibakteriálne
• Ničia baktérie spôsobujúce zápach
• Odstraňujú škvrny
• Aróma mäty

Fixačný krém na rýchle, pevné a spoľahlivé 
upevnenie a stabilitu vašej zubnej náhrady. 
Môže byť použitý na mokrý i suchý povrch. 
Vhodný pre úplné alebo čiastočné zubné 
náhrady. Bez parabénov. Aróma mäty.
Pevná fixácia zubnej náhrady až 12 hodín.

Zuby a zubné náhrady

Zuby a zubné náhradyZuby a zubné náhrady

PRO32 Fixačný krém 
na zubné náhrady 
40 g

PRO32 
čistiace tablety 
30 tbl

PRO32 
Zubná niť

50 m

PRO32 Zubná niť 
expandujúca
40 m

PRO32 Dental 
Floss Picks
50 ks

Expandujúca zubná niť 
po zavedení do medzizubných 
priestorov zväčšuje svoj objem 
a tým ich lepšie čistí.

Špáradlá s vloženou zubnou 
niťou určené na čistenie 
medzizubných priestorov.

Čistia úzke medzizubné priestory 
od zubného povlaku a zvyškov potravy. 
Vhodné aj na zubné strojčeky a mostíky.

PRO32  
Medzizubné kefky

6 ks
0,4 mm / 0,45 mm / 0,5 mm / 

0,6 mm / 0,7 mm
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Ušný sprej Acido 
30 ml

Ušný sprej 
Aqua Clean 
30 ml

Ušný sprej Oliva 
30 ml

Ušný sprej Acido 
s obsahom kyseliny 
octovej. Používa sa pri 
bakteriálnej a plesňovej 
infekcii vonkajšieho 
zvukovodu.

Ušný sprej Aqua Clean 
s obsahom peroxidu 
vodíka. Na pravidelnú 
hygienu ucha. 
Pri nadmernom vytváraní 
ušného mazu a výskyte 
ušnej mazovej zátky.  
Vhodné pre osoby, ktoré 
používajú načúvacie 
prístroje.

Ušný sprej Oliva s obsahom 
olivového oleja. Používa 
sa preventívne u plavcov 
alebo osôb, ktoré 
sú náchylné na ochorenie 
vonkajšieho zvukovodu. 
Pri nadmernej tvorbe 
ušného mazu, výskyte 
ušnej mazovej zátky 
a na pravidelnú hygienu 
ucha. 
Vhodné pre osoby, ktoré 
používajú načúvacie 
prístroje.

Uši Uši

Uši

AudioMax  
High protection 
3 páry 

Penové chrániče sluchu 
s redukciou sluchu až 33 dB.

AudioMax 
Classic 
1 pár 
Penový chránič sluchu 
na jednorazové použitie 
(redukcia hluku o 27 dB).
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ThermoMAX 
Digital Flexi
1 ks

ThermoMAX Mercury Free
1 ks

ThermoMAX 
Digital Baby
1 ks

Lady MAX test 2 v 1
2 ks

Lady MAX  
test Comfort 
1 ks

Digitálne teplomery
Pružná špička: Snímač je pružný, jeho používanie
je tak bezpečnejšie a pohodlnejšie.
Vodotesná konštrukcia: Teplomer je 100 % vodotesný. 
Môžete ho čistiť umytím mydlom a teplou vodou.

Lady MAX test 2v1  
a Lady MAX test Comfort 
sú rýchle tehotenské testy 
na domáce použitie. Pomáhajú 
včas detegovať tehotenstvo.

Test na spoľahlivú predpoveď termínu 
ovulácie.

Teplomery Tehotenské a ovulačné testy

Teplomery Tehotenské a ovulačné testy

Lady MAX 
ovulation test
7 ks
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AUTOLEKÁRNIČKA 
1 ks 

Obväz sterilný 
6 cm x 5 m / 8 cm x 5 m 
10 cm x 5 m / 12 cm x 5 m 

Aqua stop 
1,9 x 7,2 cm, 20 ks
3,8 x 3,8 cm + 3,0 x 5,5cm, 2 x 10 ks

Elastic
1,9 x 6,4 cm, 10 ks
3,0 x 6,4 cm, 10 ks

KIDS
1,9 x 6,3 cm, 10 ks
3,0 x 5,5 cm + 3,8 x 3,8 cm, 2 x 5 ks

Sensitive
1,9 x 7,2 cm + 2,5 x 7,2 cm, 2 x 10 ks /

6 cm x 1 m / 8 cm x 1 m

Waterproof
1,9 x 7,2 cm, 20 ks

Plastic tape 
1,25 cm x 5 m
2,5 cm x 5 m

Paper tape 
1,25 cm x 5 m
2,5 cm x 5 m

Autolekárnička – plastová, oranžová. 
Spĺňa požiadavky platnej vyhlášky 
MZ SR. Vhodná pre osobné (najviac 
s ôsmimi sedadlami okrem sedadla 
pre vodiča) aj nákladné vozidlá. 
Vrátane karty prvej pomoci.

Hypoalergénne papierové a plastové pásky.

Aqua stop – náplasti odolné  
proti vode a baktériám.

Elastic – náplasti na ľahké 
poranenia v oblasti 
pohyblivých častí tela.

KIDS – detské náplasti na rany 
so zvieracím motívom.

Waterproof – 
umývateľné náplasti.

Prvá pomoc Prvá pomoc

Prvá pomoc

Classic
6 cm x 1 m / 8 cm x 1 m

Classic – náplasť  
s absorpčným vankúšikom.
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Opary, pľuzgiere, kurie oká Ostatné

Pľuzgiere, kurie oká 
8 ks

Náplasť na kurie oká  
s kyselinou salicylovou  

12 ks HERPES CARE Gél  
na hojenie oparov  
8 ml

HERPES CARE  
Ochranná náplasť  
na herpes  
15 ks

Hydrogélová náplasť 
na pľuzgiere alebo 
kurie oká. V rôznych 
tvaroch a veľkostiach 
na prsty na nohách, pätu 
a chodidlo.

Náplasti na kurie oká 
s kyselinou salicylovou 

sú určené na ochranu pred 
bolestivým tlakom kurích 

ôk a mozoľov. Chránia pred 
trením a pomáhajú kurie 

oká účinne a bezpečne 
odstraňovať. 

Ochranný gél so špecifickým 
zložením, ideálny pre ošetrenie 
pier a pokožky postihnutej 
oparom. Vytvára transparentný 
biofilm, ktorý prekrýva opar 
a zabraňuje jeho šíreniu, 
podporuje mechanizmus 
hojenia a znižuje bolesť a čas 
liečenia. Neviditeľná náplasť na herpes 

s čajovníkovým olejom. 
Poskytuje ochranu pred 
vonkajším prostredím nutnú 
na zníženie možnosti infekcie 
a zároveň antibakteriálne 
pôsobí na mikroprostredie 
miesta postihnutého 
herpesom. Možno používať 
súčasne s rúžom na pery.

Opary, pľuzgiere, kurie oká Ostatné

Hygienické
vreckovky
3-vrstvové, 10 ks

Týždenný dávkovač liekov
1 ks

Týždenný dávkovač liekov 
• s vyberateľnými dennými 

priehradkami,
• oddelené a pevne uzatvorené 

priehradky na časti dňa,
• označenie pre jednotlivé dni v týždni,
• prispôsobené aj pre zrakovo 

postihnuté osoby,
• na použitie doma aj na cestách.
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