
TOP PONUKA LEKÁRNÍ
apríl 2015

prírodný extrakt výživový
doplnok akcia

850€
1700€

Vysoko koncentrovaný výťažok z brusníc 
veľkoplodých, ktorý zodpovedá minimálne 

423 000 mg čerstvých plodov a obsahuje 
36 mg proantokyanidínov (PAC) vo forme 

extraktu CystiCran®.

Cranberry MaxAKUT 10 cps

*Liek na vnútorné použitie. **Liek na vonkajšie použitie.  Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku 
obsiahnuté v písomnej informácii pre používateľov lieku, ktorá je pribalená k lieku. Počas trvania akcie platí cena tovaru 

uvedená v akciovom cenníku a v tomto letáku, a to aj v prípade, že na tovare je vyznačená cena tovaru platná mimo akcie.drmax.sk |        facebook.com/drmaxlekaren

trávenie liek*

PANCREOLAN® FORTE obsahuje tráviace enzýmy na prírodnej 
báze, ktoré obnovujú a zlepšujú trávenie. Odstraňuje ťažkosti 
ako je pocit plnosti, nadúvania a plynatosť po jedle. Obsahuje 

pankreatín (amyláza, lipáza, proteáza).

PANCREOLAN® 
FORTE 60 tbl

akcia

675€
795€

plynatosť liek*

Účinne pomáha pri plynatosti a nadúvaní, 
môže sa užívať dlhodobo a je vhodný aj pre tehotné 

a dojčiace ženy. Obsahuje simetikón.

Espumisan® 50 cps

akcia

395€
500€

ZĽAVA AJ NA
Espumisan® L*

30 ml

1+1
ZADARMO

cena za 2 ks

čistenie pleti kozmetika

Šetrne čistí pleť a odstraňuje make-up. 
Vhodná pre citlivú pleť so sklonom 

k začervenaniu. Jemné zloženie s kyselinou 
hyalurónovou a vodou z damašskej ruže pleť 

osviežuje a zvlhčuje. Nedráždi oči.

EQUILIBRIA 
Micelárna voda 200 ml

akcia 

995€
1990€

1+1
ZADARMOZA

NOVINKA

cena za 2 ks
49,75 /l

akcia

415€
545€

Účinné analgetikum s protizápalovým účinkom, 
znižuje horúčku. Pomáha pri bolesti hlavy, zubov, chrbáta, svalov, 

kĺbov a menštruačných bolestiach. Obsahuje ibuprofén.

Ibalgin® 400 48 tbl

bolesť liek*
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bolesť

alergia

alergická nádcha

bolesť

alergia

alergia

menštruačná bolesť

alergická nádcha

kašeľ

liek*

liek*

zdravotnícka 
pomôcka

liek*

liek*

liek**

liek*

liek**

liek*

*Liek na vnútorné použitie. **Liek na vonkajšie použitie.  Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v písomnej informácii pre používateľov lieku, ktorá 
je pribalená  k lieku. Počas trvania akcie platí cena tovaru uvedená v akciovom cenníku a v tomto letáku, a to aj v prípade, že na tovare je vyznačená cena tovaru platná mimo akcie.drmax.sk

Liek proti bolesti hlavy a krčnej chrbtice. 
Obsahuje osvedčenú kombináciu 

paracetamolu, guajfenezínu a kofeínu - 
rýchla a účinná úľava od bolesti.

Určený na liečbu bolesti hlavy (vrátane 
migrény) i zubov. Znižuje horúčku. 

Pôsobí cielene aj na pooperačné, 
reumatické a menštruačné bolesti. 

Obsahuje propyfenazón, paracetamol 
a kofeín.

Kombinácia dvoch účinných látok, 
ktoré spoločne cielene pôsobia proti 

menštruačným bolestiam a kŕčom. 
Obsahuje paracetamol 500 mg 

a butylscopolanium bromid 10 mg. 
Pri kúpe Panadol® FEMINA 10 tbl máte 

možnosť zakúpiť si tampóny Kotex® 16 ks 
(v hodnote 2,49 €) LEN ZA 0,01 €. 

ATARALGIN® 50 tbl

VALETOL®  24 tbl

Panadol® FEMINA 10 tbl

akcia

590€

akcia
310€

260€

akcia
310€

260€

Levocetirizin Dr.Max je antialergikum. 
Používa sa na liečbu príznakov 

spojených s alergickými stavmi 
ako sú alergická nádcha a žihľavka 
(urtikária). Obsahuje levocetirizín.

Claritine zmierňuje príznaky spojené 
s alergickou nádchou a príznaky 

chronickej žihľavky (urtikárie), 
ako sú svrbenie a začervenanie. Pôsobí 

až 24  hodín. Obsahuje loratadín.

Dvojzložkový prípravok na alergickú, 
bežnú i chronickú nádchu. Účinný 

proti nádche, šetrný k nosovej 
sliznici. Unikátny  v tejto kombinácii 

antihistaminika a dekongestíva. 
Bez existencie generických kópií.

Levocetirizin
Dr.Max 5 mg  7 tbl Claritine® 10 mg  

10 tbl

Vibrocil® 15 ml

Mikrosprej morskej vody s obsahom 
mangánu na prevenciu a podpornú 

liečbu alergickej nádchy.

STÉRIMAR® Mn 50 ml

akcia
295€

250€

akcia
550€

440€

akcia 15 ml

590€

470€

Prvá pomoc proti svrbeniu pri podráždení 
kože. Vďaka chladivému účinku poskytuje 

rýchlu úľavu od nepríjemných prejavov 
svrbenia kože rôzneho pôvodu, vhodný 

i pre malé deti vrátane kojencov. 
Obsahuje dimetindén.

Calcium chloratum TEVA - lieči zápalový 
proces a zabraňuje jeho rozšíreniu 

v dolných dýchacích cestách. Obsahuje 
chlorid vápenatý.

Fenistil® gél  
30 g Calcium chloratum 

TEVA 100 mlakcia
1020€

815€

akcia
655€

520€

akcia
435€

390€

TOP PONUKA LEKÁRNÍ
apríl 2015

ZĽAVA AJ NA
STÉRIMAR® Cu 

50 ml

740€

39 /l

i il® élF

k,
titi

bl

PRI KÚPE 
MOŽNOSŤ ZAKÚPIŤ SI 
tampóny Kotex®16 ks 
LEN ZA 0,01 €

ÚĽAVA 
OD ALERGIE

akcia 15 ml

475€

380€

aerodisperzia

instilácia

163 /l

bl

ZĽAVA AJ NA
Claritine® 10 mg* 

7 tbl
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bolesť hrdla

starostlivosť o vlasy

trávenie

nervozita, spánok

únava, vyčerpanie

hnačka

nechtová mykóza

trávenie

detoxikácia organizmu

liek*

liek*

výživový
doplnok

liek*

výživový
doplnok

zdravotnícka 
pomôcka

zdravotnícka 
pomôcka

výživový
doplnok

výživový
doplnok

*Liek na vnútorné použitie. **Liek na vonkajšie použitie.  Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v písomnej informácii pre používateľov lieku, ktorá 
je pribalená  k lieku. Počas trvania akcie platí cena tovaru uvedená v akciovom cenníku a v tomto letáku, a to aj v prípade, že na tovare je vyznačená cena tovaru platná mimo akcie.drmax.sk

Pastilky Strepsils® sa užívajú pri liečbe 
zápalových a infekčných ochorení ústnej 

dutiny, nosohltanu a hltanu (bolesti 
hrdla, katar, stomatitída, afty) a ako 

podporná liečba pri angíne.

Prírodný liek, ktorý sa používa pri strese, 
úzkostných stavoch, podráždenosti, 

nervozite a poruchách spánku. Svojím 
zložením je účinný a citlivý k organizmu. 

Liek je nenávykový a neutlmuje. 

Obsahuje kompletnú sadu pre 
ošetrenie napadnutých nechtov účinne 
a komfortne: 10 g masti + 1 dávkovač  

+ 15 náplastí odolných voči vode 
+ 1 nechtová škrabka.

Strepsils® Mentol 
a Eukalyptus 24 pst SÉDATIF PC® 60 tbl

Canespor® 
sada na nechty

akcia
600€

480€

akcia
645€

515€

akcia
2265€

1585€

Revalid® KAPSULY je liek podporujúci 
rast a pevnosť vlasov a nechtov. 
Na perorálne použitie. Revalid® 

ŠAMPÓN PROTI LUPINÁM je kozmetika.

Magne B6® FORTE tablety obsahujú 
citrát horčíka pre účinné doplnenie 

horčíka. Horčík a vitamín B6 
prispievajú k zníženiu vyčerpania, 

únavy a k správnej funkcii psychiky.   

Výživový doplnok, bylinný prípravok.
Angelika lekárska stimuluje trávenie. 
Prispieva k činnosti tráviaceho traktu. 

Pri kúpe Dr.Theiss Schweden-bitter 
Švédske kvapky 250 ml máte možnosť 

zakúpiť si Dr.Theiss Švédske kvapky 
s pŕhľavou (v hodnote 6,40 €) LEN ZA 1 €. 

Revalid® KAPSULY
120 cps

MAGNE B6® FORTE  
50 tbl

Dr.Theiss Schweden-bitter
Švédske kvapky 250 ml

Gastrofruit obsahuje 500 mg uhličitanu 
vápenatého (zodpovedá 200 mg 

vápnika), ktorý znižuje prekyslenie 
žalúdka. Cmúľacie tablety so 4 rôznymi 

ovocnými príchuťami.

Gastrofruit  40 tbl

akcia
2780€

2220€

akcia
1070€

910€

akcia

865€

Na liečbu akútnej aj chronickej hnačky. 
Prebiotická vláknina pomáha obnoviť 

črevnú mikrofl óru.

Výživový doplnok MEDICOL® green trio 
v tabletách: spirulina, chlorela, zelený 

jačmeň, ktoré sú zdrojom prírodných 
vitamínov, antioxidantov, minerálov 

a rastlinných pigmentov. Balenie 
v dávke na 3 mesiace. 

Tammex family plus  
 8 vrecúšok, 25 g

MEDICOL® green trio 540 tbl

akcia
505€

395€

akcia
390€

330€

akcia
2180€

1850€

k.

rr
l

K NÁKUPU
máte možnosť 

zakúpiť si Dr.Theiss 
Švédske kvapky 
s pŕhľavou 250 ml

LEN ZA 1€  (4 €/l) 

®
yy

ZĽAVA AJ NA
Canespor® 

krém 1 % 15 g

Y

ZĽAVA AJ NA
 Revalid® 

ŠAMPÓN PROTI 
LUPINÁM 250 ml

l 
tt

ZĽAVA AJ NA
Strepsils® Jahoda 

bez cukru* 24 pst 
a Strepsils® citrón 

bez cukru* 24 pst

l

ZĽAVA AJ NA
MAGNE B6® 

FORTE STICK PACK 
20 vreciek

34,60 /l

ZĽAVA 
AŽ 33 %
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kĺby

pre mužov

multivitamín

kĺby

prostata

imunita

žily

vitalita

správna funkcia srdca

kozmetika

výživový
doplnok

výživový
doplnok

výživový
doplnok

výživový
doplnok

výživový
doplnok

výživový
doplnok

výživový
doplnok

výživový
doplnok
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UNICATUM CHONDRO je švajčiarsky 
rašelinový balzam s bylinnými extraktmi, 

o ktorých je známe, že prinášajú 
úľavu kolenám, chrbtu aj ramenám 

pri každodennej namáhavej činnosti.

Proenzi® Rapid+ s extraktom z Boswellia 
serrata, ktorý pomáha udržiavať zdravé 

a pružné kĺby. Glukozamín a chondroitín 
sú základné stavebné prvky kĺbových 

chrupaviek a ďalších spojivových tkanív.

VARIVENOL - originálny prípravok 
s rastlinnými výťažkami. 1 tableta 

prípravku obsahuje 450 mg diosmínu, 
50 mg hesperidínu, 150 mg extraktu 

z  pagaštana konského a 70 mg horčíka. 

UNICATUM CHONDRO 
rašelinový balzam  250 ml proenzi® Rapid+ 180 tbl VARIVENOL 120 tbl

akcia
3860€

3085€

akcia
2115€

1895€

Kombinácia extraktu Serenoa repens, 
žihľavy dvojdomej a lykopénu so zinkom, 

ktorý prispieva k udržaniu normálnej 
hladiny testosterónu v krvi, plodnosti 

a správnej reprodukčnej funkcii.

Saw pametto a pŕhľava dvojdomá 
pomáhajú zachovať normálnu funkciu 

močového ústrojenstva a zdravie 
prostaty.

Kapsuly prípravku Premium GoldAktiv 
obsahujú vyváženú kombináciu 

vitamínov, minerálnych látok, 
stopových prvkov a štandardizovaného 

extraktu ženšenu pravého. Jedno 
balenie vydrží až 4 mesiace.

ProstaMax  90 cps
Prostenal® FORTE  

60 tbl

Premium GoldAktiv 
100+20 cps

Novinka - žuvacie tablety s vitamínmi, 
minerálmi a stopovými prvkami 
pre dospelých a deti od 4 rokov. 

Výborná ovocná príchuť.

Centrum® ovocné  30 tbl

akcia
1790€

1520€

akcia
1975€

1580€

akcia
2690€

2285€

Vitamín C prispieva k správnej funkcii 
imunitného a nervového systému. 

Tiež prispieva k správnej funkcii kostí, 
pokožky, chrupaviek a k ochrane buniek 

pred oxidačným stresom.

Vďaka kombinácii rybieho, ľanového 
a slnečnicového oleja obsahujú 

kapsuly vyvážený pomer omega 3, 6 
a 9 nenasýtených mastných kyselín. 

Mastné kyseliny EPA a DHA prispievajú 
k správnej funkcii srdca.

Vitamín C long effect 
500 mg 30 cps, 60 cps

Omega 3-6-9  120 cps

akcia
1065€

850€

akcia 60 cps

640€

540€

akcia
2780€

1390€

lblbl

ZĽAVA AJ NA

VARIVENOL
60 tbl

TOP PONUKA LEKÁRNÍ
apríl 2015

akcia

620€
775€

24,80 /l

iv

ENERGIA 
NA CELÝ 

DEŇ

akcia 30 cps

335€

280€
1+1
ZADARMO

NOVINKA

NOVINKA

cena za 2 ks

blbll

ZĽAVA AJ NA
proenzi® 

Rapid+ 90 tbl
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zrak

nadmerné potenie

zubné náhrady

únik moču

starostlivosť o pleť

zubné náhrady

intímna hygiena

opaľovanie

dentálna hygiena

výživový
doplnok

kozmetika

zdravotnícka 
pomôcka

výživový
doplnok

kozmetika

dentálna
hygiena

kozmetika

kozmetika

dentálna
hygiena
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Obsahuje rybí olej, luteín, zeaxantín, 
selén, zinok, meď, vitamín C, vitamín E 

a betakarotén (provitamín A). Vitamín A 
a zinok prispievajú k udržaniu dobrého 

zraku.

Výživový doplnok určený ženám 
trpiacim  únikom moču, ktorý 

je spôsobený oslabenými svalmi 
panvového dna. Aktívna látka 

Cel komplexu, ľan siaty, prispieva 
k spevneniu svalov panvového dna.

Emulzia s obsahom kyseliny mliečnej, 
ktorá podporuje rast užitočných baktérií 

tzv. laktobacilov, jemne obnovuje 
prirodzenú rovnováhu a posilňuje 

obranyschopnosť intímnych partií. 

Lutein Complex 
Premium  90 cps

INCOVENAL® 
COMFORT 60 tbl

LACTACYD® Pharma 
ANTIBAKTERIÁLNY, 

HYDRATUJÚCI, SENZITÍVNY 
alebo UPOKOJUJÚCI 250 ml

akcia
1790€

1520€

akcia
1945€

1555€

akcia
725€

580€

Driclor znižuje nadmerné potenie. 
Vhodný na podpazušie, ruky 

a chodidlá. Výrazne nižšie potenie 
už za týždeň. 

VICHY IDÉALIA - starostlivosť 
pre ženy vo veku 25-45 rokov. 

Pre ideálny vzhľad pleti: hladkú pleť, 
zjednotený odtieň pleti a vyhladenie 

vrások.V ponuke na normálnu a suchú 
pleť, očná, korektor, sérum a BB.

Optimálna kombinácia UVA a UVB fi ltrov. 
Pre dokonalé ošetrenie pokožky všetky 

prípravky obsahujú aj bambucké maslo, 
pantenol, vitamín E a extrakt z morskej 

riasy Laminaria ochroleuca. Vodeodolné.

Driclor® 
20 ml

VICHY IDÉALIA 
krém PS  

50 ml

Opaľovacie prípravky 
EQUILIBRIA  pre dospelých, 

pre deti, aj po opaľovaní

Čistiace tablety na zubné náhrady 
odstraňujú vo vode nerozpustné zvyšky 

jedla, ničia baktérie spôsobujúce zápach 
a zubný povlak. Účinne bielia.

Smile čistiace tablety 
na zubné náhrady 

8 tbl, 30 tbl

akcia
930€

740€

akcia
2845€

2245€

Fixačný krém pre úplné a čiastočné 
horné a dolné zubné náhrady.

Celodenný fi xačný účinok. 
Neobsahuje zinok.

Remineralizuje zubnú sklovinu 
prírodnou zložkou hydroxyapatitom 

a obnovuje jej poškodený povrch. 
Redukuje sfarbenie zubov a čistí ich 
povrch od plaku a zubného kameňa 

bez poškodenia zubnej skloviny.

COREGA® FIXAČNÝ 
KRÉM Extra Silný  2x 40 g

LACALUT® 
white & repair 75 ml

akcia 30 tbl

325€

275€

akcia
975€

595€

akcia
440€

295€

ť

A 
ml

ZĽAVA 
až 6 eur

NA VYBRANÉ DRUHY 
VICHY IDÉALIA

23,20 /l

akcia

od 795€
od 39,75 /l

VÝHODNÉ 
DVOJBALENIE!

39,33 /l74,38 /kg

akcia 8 tbl

090€

075€

ZĽAVA
-20 %

449 /l

y
h,

ní

ZĽAVA AJ NA
 mlieko po opaľo-
vaní EQUILIBRIA 
After sun lotion

u

®
mll

ZĽAVA AJ NA
LACALUT® aktiv 

Ústna voda
300 ml

cena za 1 ks

ZĽAVA 
AŽ 33 %

drmax_APRIL_2015_04.indd   5drmax_APRIL_2015_04.indd   5 20.3.2015   16:3720.3.2015   16:37



dojčenská výživa dojčenská výživa meranie krvného tlakudojčenská
výživa

dojčenská
výživa

zdravotnícka
pomôcka

drmax.sk

Lahodná mliečna chuť. Obsahuje vápnik
a vitamín D, ktoré prispievajú

k udržaniu zdravých kostí.

Dôležité upozornenie! Dojčenie je najlepší spôsob 

výživy. Dojčenská výživa by mala byť používaná 

na odporúčanie lekára. Odporúčame, aby 

sa výrobok užíval iba na základe rady odborníkov 

medicíny, výživy alebo liečiv alebo iných osôb 

profesionálne sa zaoberajúcich starostlivosťou 

o dojčenie. Spôsob použitia a ďalšie informácie 

na obaloch a webových stránkach www.sunar.sk.

Mliečna výživa na podporu rastu určená 
pre dojčatá vo veku od 6 mesiacov 

(FRANCE LAIT® 2 400 g), alebo malé deti 
od 1 roka (FRANCE LAIT® 3 Growing up 
400 g). Obsah železa, vápnika, vitamínu D 

a esenciálnych mastných kyselín poskytuje 
stráviteľnú a optimalizovanú výživu.

Dôležité upozornenie! Dojčenie je najlepší spôsob 

výživy. Dojčenská výživa by mala byť používaná 
na odporúčanie lekára. Odporúčame, aby sa 

výrobok užíval iba na základe rady odborníkov 
medicíny, výživy alebo liečiv alebo iných osôb 

profesionálne sa zaoberajúcich starostlivosťou 
o dojčenie. Spôsob použitia a ďalšie informácie 

na obaloch a www.france-lait.sk.

Včasné zaznamenanie výskytu atriálnej 
fi brilácie dokáže znížiť riziko mozgovej 

príhody o 68 %. Patentovaná funkcia 
Afi b a MAM funkcia pre automatické 

3-krát opakované merania.

Sunar® complex 2 600 g

FRANCE LAIT® 3 
Growing up 400 g

Tlakomer microlife® 
BP A150 Afib  

1 ks

akcia
640€

510€

akcia
1000€

940€

TOP PONUKA LEKÁRNÍ
apríl 2015

12,75 /kg

*Liek na vnútorné použitie. **Liek na vonkajšie použitie.  Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v písomnej informácii pre používateľov lieku, ktorá 
je pribalená  k lieku. Počas trvania akcie platí cena tovaru uvedená v akciovom cenníku a v tomto letáku, a to aj v prípade, že na tovare je vyznačená cena tovaru platná mimo akcie.

akcia
7490€

5990€

D 
e 

u.

b

á 

ZĽAVA AJ NA
FRANCE LAIT® 2

400 g

15,67 /kg

2+ DARČEK
ZADARMO

k
ú
í.

b

á 

gg

K NÁKUPU
DVOCH VYBRANÝCH 
PRODUKTOV Sunar® 
complex 2, 2 banán, 

3, 3 banán alebo 
3 vanilka, 4 a 4 

jahoda 600g ZÍSKATE 
Dexpanthenol 

Baby (v hodnote 8,95 €) 

ZADARMO.
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ŠPECIÁLNA AKCIOVÁ PONUKA PLATNÁ 
LEN V INTERNETOVEJ LEKÁRNI   www.drmax.sk

* Platí pre všetky prípravky starostlivosti o pleť, čistenie, make-upy, termálnu vodu a fotoprotekčné krémy na tvár značky LA ROCHE-POSAY. Akcia platí pri kúpe 2 ľubovoľných prípravkov 
v minimálnej hodnote 21 eur do 30. 4. 2015 alebo do vypredania zásob v internetovej lekárni www.drmax.sk a vybraných lekárňach Dr.Max.

PRE VAŠU CITLIVÚ PLEŤ
PRI NÁKUPE 2 PRÍPRAVKOV

TERAZ ZÍSKATE ZĽAVU*

-7 EUR

DOPRAVA CEZ VÍKENDY ÚPLNE ZADARMO

Akcia platí na všetky objednávky počas víkendových dní v internetovej lekárni www.drmax.sk.ovej lekárni www drm

Osobný odber 
90 lekární

Doprava 
zadarmo

ávky počas víkendov

Doručenie 
už do 24 hodín

Akcia platí

D
z
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*Liek na vnútorné použitie. ** Liek na vonkajšie použitie. Robitussin™ ANTITUSSICUM a Robitussin™ JUNIOR obsahujú dextrometorfan. Robitussin™ EXPECTORANS obsahuje guajfenezín. PROSPAN® Sirup obsahuje suchý extrakt z brečtanových listov (Hederae helicis folii extractum siccum). Voltaren forte 2,3% gél obsahuje 
diclofenacum diethylaminum. VISINE® Classic 0,05 % obsahuje tetryzolin-hydrochlorid. Očné kvapky, roztok. Očné podanie. Ulprix obsahuje pantoprazol. infacol® obsahuje simetikon. Nasivin 0,05% sprej obsahuje oxymetazolín. Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v písomnej informácii 

pre používateľov lieku, ktorá je pribalená k lieku.  Akcia platí od 1.3. 2015 do 30. 4. 2015. Platí až do vypredania zásob.

VÝNIMOČNÉ ZĽAVY
iba pre členov Dr.Max CLUB-u

oči

385€
485€

VISINE® Classic 
0,05 % 

15 ml

liek**

pálenie záhy

580€
730€

Rennie®
ICE BEZ CUKRU

48 + 12 tbl

zdravotnícka pomôcka

kašeľ

PROSPAN® 
Sirup 100 ml

liek*

pálenie záhy

495€
620€

ULPRIX
20 mg 14 tbl

liek*

stres, nervozita

585€
735€

PERSEN forte® 20 cps

liek*

vitamíny

810€
1015€

Bion® 3 ADULT 30 tbl

výživový doplnok

nádcha

275€
345€

Nasivin 0,05% 
sprej 

10 ml

liek**

imunita

850€
1135€

HLIVA 
USTRICOVITÁ 

S RAKYTNÍKOVÝM OLEJOM 50 + 10 cps

výživový doplnok

komplex laktobacilov

820€
1025€

Biopron 9®  PREMIUM 
30 toboliek

výživový doplnok

bolesť

260€
330€

Panadol® Extra Novum 
24 tbl

liek*

meranie krvného tlaku

6950€
9650€

Tensoval® 
duo control M manžeta

zdravotnícka pomôcka

dentálna hygiena

695€
885€

blend-a-dent FRESH MINT 
svieži DUO pack 2x47g

dentálna hygiena

nadúvanie

525€
660€

infacol®
sus por 50 ml

liek*

kašeľ

395€
505€

Robitussin™  
Antitussicum 

100 ml

liek*

test

CRP test 
na rozlíšenie 

vírusovej 
a bakteriálnej 

infekcie 2 testy

zdravotnícka pomôcka

bolesti svalov

595€
745€

ThermaCare® na chrbát 
2 ks

zdravotnícka pomôcka

menopauza

2075€
2595€

výživový doplnok

GS Merilin Harmony 
60+30 tbl

močové cesty

540€
680€

UROVAL® manosa AKUT 10 tbl

výživový doplnok

lokálna bolesť

990€
1240€

Voltaren Forte 2,3% gél 
100 g

liek**

ochrana pokožky

355€
445€

 Sudocrem® 60 g

kozmetika

565€
710€5

R bi i ™

ZĽAVA AJ NA 
Robitussin™ Junior* 
100 ml a Robitussin™ 
Expectorans* 100 ml

PROSOSOSPPPAN®

7

Riešenie na 
kašeľ pre celú 

rodinu!

ZĽAVA AJ NA 
Sudocrem® 

125 g, 250 g a 400 g 

945€
1215€

V l F 2 3%
ULP

5

UROVAL® manosa AK

US

2

ili
ZĽAVA AJ NA  
BION® 3 50 + 

30 tbl 

55

ThermaCare® na chr

zdravotnícka pomôcka

ZĽAVA AJ NA 
ThermaCare® na krk, 

plecia a zápästie.

8

ZĽAVA AJ NA 
blend-a-dent 

MILD MINT - regular 
DUO pack

2x 47 g

96

T l®

ZĽAVA AJ NA 
Tensoval® 

duo control 
L manžeta

39,50/l 56,50 /l

99 /kg

105 /l

60 g

59,17 /kg

73,94/kg

5
ZĽAVA AJ NA 
RENNIE® ICE 
BEZ CUKRU
24 žuvacích tbl
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