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opaľovanie kozmetika cena

Kozmetika založená na sile prírody - obsahuje 
bambucké maslo a extrakt z morskej riasy Laminaria 

ochroleuca. Optimálna kombinácia UVA a UVB fi ltrov. Vodeodolné.
Pri nákupe opaľovacích prípravkov značky EQUILIBRIA máte možnosť 

zakúpiť si druhý prípravok za polovičnú cenu. Pri rôznych cenách 
produktov sa akcia vzťahuje vždy na produkt s nižšou predajnou cenou.

Opaľovacie prípravky 
EQUILIBRIA 

pre dospelých, pre deti, aj po opaľovaní

*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
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ZADARMO

únava, vyčerpanie výživový
doplnok

Šumivé tablety s citrónovou príchuťou. 
Magnézium (horčík) prispieva k zníženiu 

únavy a vyčerpania, správnemu fungovaniu 
svalov a nervového systému. Vitamín B6 

prispieva k správnej funkcii psychiky.

Magnézium 
s vitamínom B6 20 tbl eff 

akcia 

500€
750€

bolesť svalov a kĺbov liek**

Liek proti silnej bolesti s účinkom až  12 hodín. Stačí 
aplikovať len 2x denne. Lieči silnú bolesť chrbta, svalov 

a kĺbov. Obsahuje diclofenacum diethylaminum. 

Voltaren® Forte 
2,32 % gél 100 g

akcia

1050€
1240€

kĺby výživový
doplnok

 99,9 % čistý lyofi lizovaný kolagén 
bez farbív a prídavných látok. 

Stačí jedna kocka denne. Vhodný 
pre športovcov, seniorov, tehotné 

a dojčiace ženy.

COLAFIT 60 kociek

akcia

1390€
1740€

Nakupujte od 1. 5. do 10. 5. 2015 
v internetovej lekárni www.drmax.sk 
a ku každému nákupu produktov BIODERMA nad 30 € 

po zadaní hesla: LUBIM-TA-MAMI 
dostanete darček: micelárnu vodu 

BIODERMA Sensibio H2O 500 ml 
v hodnote 17 € 
ZADARMO! Akcia platí od 1. 5. do 10. 5. 2015  v internetovej lekárni www.drmax.sk. Viac informácií na www.drmax.sk/den-matiek

105 /kg

od 995€

od 49,75 /l
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ZĽAVA 

-50 %
na 2. balenie

cena za 1 ks



alergia hnačka

alergia

bolesť plynatosť

alergické prejavy kože zápcha

alergická nádcha

bolesť svalov a kĺbov pri poruchách zažívania

alergia pálenie záhy

bolesť

bolesť svalov a kĺbov tri kmene živých 
črevných baktérií

liek* liek*

liek**

liek* výživový
doplnok

liek** liek*

liek**

liek** výživový
doplnok

liek** liek*

liek*

liek** 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.

*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 drmax.sk

Používa sa na liečbu príznakov 
spojených s alergickými stavmi ako 

sú alergická nádcha a žihľavka. 
Obsahuje levocetirizín. 

Lieči hnačky infekčného 
aj neinfekčného pôvodu. Neovplyvňuje 

prirodzenú črevnú mikrofl óru. 
Je vhodnou súčasťou každej cestovnej 

lekárničky. Obsahuje nifuroxazid.

Spoľahlivá úľava od svrbenia kože. 
Dvojitý účinok: okamžite schladí 

postihnuté miesto a účinná látka 
zastaví svrbenie. Fenistil® gél 
obsahuje dimetindén maleát.

Je určený na krátkodobé použitie 
pri zápche, prípadne pri stavoch, ktoré 

vyžadujú ľahké vyprázdnenie. Regulax® 
perorálny roztok je preháňadlo, 

obsahuje pikosíran sodný. Regulax® 
perorálne kocky sú preháňadlo 

rastlinného pôvodu.

Unikátny dvojzložkový prípravok na bež-
nú nádchu, chronickú a tiež alergickú 

nádchu. Vhodný aj pre najmenších 
vďaka výbornej znášanlivosti. Pre obsah 

antihistaminika ocenia najmä alergici.

Osvedčená úľava od pálenia záhy. 
Aktívne látky, ktoré pôsobia priamo 

v mieste bolesti, silne neutralizujú 
žalúdkovú šťavu a chránia tak rovnako 

sliznicu pažeráka a žalúdka. 
Od 15 rokov. 

Levocetirizin
Dr.Max 5 mg 7 tbl

ENDIEX® 28 cpsFenistil® gél 30 g

Regulax® perorálny 
roztok 50 ml

Vibrocil® Nosová roztoková 
instilácia int nao 15 ml

Maalox® 40 tbl

akcia
640€

540€

akcia
655€

555€

akcia
295€

250€

akcia
605€

510€

akcia
475€

395€

akcia
395€

335€

Komplexná liečba alergie. Klasická 
a sezónna alergia, okamžitá úľava, 

cielený účinok v mieste ťažkostí. Lieky 
Livostin® obsahujú levocabastini 

hydrochloridum. LivoReactine 10 mg 
obsahuje cetirizín dihydrochlorid.

Rýchlo a účinne uvoľní nos 
pri prechladnutí a alergickej nádche. 

Éterické oleje z mäty a eukalyptu 
zvlhčia a ošetria nosovú sliznicu. 

Obsahuje tramazolín hydrochlorid.

Panadol pre deti s príchuťou jahody. 
Vhodný pre deti od 3 mesiacov. 

Znižuje horúčku a bolesť. Neobsahuje 
alkohol a farbivá. Panadol® PRE DETI
JAHODA, Baby čapíky a Junior čapíky 

obsahujú paracetamol.

nosová suspenzná aerodisperzia 10 ml

Livostin® 0,5 mg/ml
očná suspenzná instilácia 4 ml

MUCONASAL® PLUS
aer nao 10 ml

Panadol® PRE DETI 
JAHODA 24 mg/ml, 100 ml

Liek proti bolesti hlavy, krčnej 
chrbtice, zubov a chrbta. 

Obsahuje osvedčenú kombináciu 
paracetamolu, guaifenezínu 

a kofeínu - rýchľa a účinná úľava 
od bolesti.

ATARALGIN®  20  tbl

Rýchla úľava od nadúvania 
a plynatosti. Praktické užívanie 

bez potreby zapíjať – kedykoľvek 
a kdekoľvek. S príjemnou mätovou 

príchuťou.

Degasin® 2GO  20 pst

akcia 10 ml

710€

595€

akcia
530€

420€

akcia
360€

320€

Kombinácia dvoch účinných látok 
vo forme krému. Potláča bolesť, 

zmierňuje zápal a opuch. Urýchľuje 
vstrebávanie modrín. Lieči poúrazové 

stavy a následky športových úrazov.

Kvapky s Lactobacillus reuteri pre diétny 
režim pri poruchách zažívania. 
Uchovávajte v izbovej teplote.

Vhodný na liečbu reumatických 
aj nereumatických ochorení, zápalov 

šliach a kĺbových puzdier. Ďalej 
na liečbu opuchov, pomliaždenín, 
svalov, mäkkého tkaniva, bolesti 

chrbta i podvrtnutých kĺbov. 
Obsahuje diklofenak.

Výživový doplnok, ktorý obsahuje 
tri kmene živých črevných 

baktérií a 6 vitamínov skupiny B. 
Prispieva k správnemu fungovaniu 

imunitného systému (B6, B12).

Ibalgin® DUO EFFECT  

100 g BioGaia® ProTectis® 
kvapky 5 ml

VERAL® 1 % gel 100 g

akcia
310€

245€

akcia
870€

735€

akcia
1155€

920€

akcia
620€

495€

akcia
590€

495€

akcia 20 cps

1100€

935€
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49,50 /kg
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ZĽAVA AJ NA
Regulax® 

perorálny roztok* 
20 ml a Regulax® 

perorálne kocky* 18 ks

akcia 4 ml

710€

595€

Vaše 
trávenie 
ako
nové Hylak® forte 100ml

Hylak® forte 30ml

Liek na tráviace ťažkosti, účinný na zápchu, hnačku, pri 
nadúvaní, pri ťažkostiach spojených so zmenou podnebia 
a stravy.

*Liek na vnútorné použitie

Na hnačku 
aj zápchu.

ÚĽAVA 
OD ALERGIE

á á
ll

ZĽAVA AJ NA

Vibrocil® 
Nosová roztoková 

(dávkovacia)  
aerodisperzia** 

aer nao 15 ml 

vostin®vostin  vosti 0,5 mg/ml0,5 mg/ml
penzná instilácia 4 ml

ZĽAVA AJ NA

LivoReactine* 
10 mg 7 tbl

32 /l

NOVINKA

73,50 /kg

KA

102 /l

t

ZĽAVA AJ NA

Degasin® 32 cps

NOVINKA

129,29 /l

®

ZĽAVA AJ NA

BioGaia® 
citrónová  

alebo  jahodová 
príchuť  10 tbl

ý

129129,129,29 29 /l/l

akcia 7x10 ml

1065€

905€
floraliv® kapsuly 20 cps

floraliv® fľaštičky 7x10 ml

aerodisperzia

instilácia

instilácia

129,29 /l

cena 100 ml

960€K NÁKUPU
Hylak® forte* 100 ml

máte možnosť zakúpiť si  
Hylak® forte* 30 ml 

len za 0,01 €

96 /l

 
l

K NÁKUPU
máte možnosť zakúpiť si 

Panadol® Baby čapíky* 
125 mg 10 ks alebo 

Junior čapíky* 250 mg 10 ks 

za 0,01€



*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.

*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 drmax.sk

Objavte krásu silných vlasov. Obsahuje 
unikátny pomer látok 3aktiv+ (extrakt 

z prosa, L- cystín, vitamín B5 + 
biotín). Biotín obsiahnutý v kapsulách 

prispieva k udržaniu zdravých vlasov. 
Akcia aj na Priorin Extra šampón, 

kozmetický prípravok.

VICHY make-upy DERMABLEND, 
LIFTACTIV FLEXITEINT, TEINT IDEAL, 

NORMADERMTEINT - všetky odtiene 
so zľavou -6€. VICHY odličovacie 

produkty PURETE THERMALE micelárna 
voda, olej a gél so zľavou -3€. 

LA ROCHE-POSAY  intenzívna 
ukľudňujúca starostlivosť TOLERIANE 

ULTRA a TOLERIANE ULTRA FLUID 
so zľavou -6€ a TOLERIANE  ULTRA 

OČNÝ so zľavou -3€.

Priorin® Extra  60 cps

VICHY 
DERMABLEND™ 35 SAND 30 ml

VICHY TEINT IDÉAL
FLUID 35 30 ml

VICHY TEINT IDÉAL
POWDER svetlý 9,5 g 

LA ROCHE-POSAY 
TOLERIANE ULTRA

očný 20 ml
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cievy

detoxikácia

komplex laktobacilov 
a bifi dobaktérií

budúce mamičky

únik moču

prírodný extrakt

antioxidant

únava, vyčerpanie

močové cesty

liek*

výživový
doplnok

výživový
doplnok

výživový
doplnok

výživový
doplnok

výživový
doplnok

výživový
doplnok

výživový
doplnok

zdravotnícka 
pomôcka

Liek s rýchlym a silným 
antiedematóznym účinkom, vhodný 

po operáciách a pre pacientov 
s chronickým venóznym ochorením. 

Obsahuje escín.

Vitamíny - keď ich potrebujete 
najviac. Pre najdôležitejšie obdobie 

života. Redukujú riziko možných 
porúch prenatálneho vývoja dietaťa 

a ovplyvňujú jeho vývoj.
Vitamín E prispieva k ochrane buniek 

pred oxidačným stresom.

AESCIN 30 tbl

Jamieson™ 
Folic Acid 100 tbl

Vitamín E 
100 IU 60 cps, 200 IU 60 cps

akcia

450€

akcia
525€

420€

akcia 200 IU

335€

285€

100 % sušená šťava z listov mladého 
jačmeňa, 100 % čistý extrakt 

s obsahom enzýmov, aminokyselín, 
vitamínov, minerálov a chlorofylu. 

Produkt obsahuje všetky dôležité 
nutričné živiny a prvky, pre ktoré 

je mladý jačmeň toľko cenený.

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.

Pyridoxín (vitamín B6) prispieva 
k správnej látkovej premene 

dôležitej pre tvorbu energie, zníženiu 
vyčerpania a únavy, správnemu 
fungovaniu nervového systému 

a správnej funkcii psychiky.

Mladý 
jačmeň Juice  

250 g prášok INCOVENAL® 
COMFORT  60 tbl

Pyridoxín 20 mg 40 tbl

Obsahuje komplex 6 kmeňov 
laktobacilov a bifi dobaktérií. 

Množstvo 5 miliárd mikroorganizmov 
v každej kapsule na konci doby 

minimálnej trvanlivosti je overené 
stabilitnou štúdiou.

Laktobacily „6“ 
30 alebo 60 cps

akcia
4085€

2450€

akcia
1945€

1555€

akcia
230€

195€

Vysoko koncentrovaný výťažok 
z brusníc veľkoplodých, ktorý 

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

extraktu CystiCran®.

Používa sa na liečbu a predchádzanie 
opätovnému výskytu zápalu 

močového mechúra alebo iných 
infekcií dolných močových ciest, ktoré 

sú spôsobené baktériami a hubami 
(Candida alebo iné).

Cranberry MaxAKUT 10 cps Urinal® MEDICAL 10 tbl

akcia
850€

720€

akcia
1300€

1040€

530€

™
blbl

ZĽAVA AJ NA

 Jamieson™ 
Prenatal 100 cps

opaľovanie po opaľovaní pokožka, zrak, imunitakozmetika kozmetika
výživový
doplnok

Vysoká solárna ochrana.
Zľava -20 % neplatí na akciové balenia.

Pantenol (provitamín B5) hydratuje 
a zvláčňuje podráždenú pokožku. 

Zároveň zrýchľuje prirodzenú obnovu 
buniek. Sprej 10 % 150 ml za 5,85 €. 

Gél 7 % 100 ml za 3,35 €. Telové 
mlieko 7 % 200 ml za 4,20 €.

Betakarotén je jednou z foriem 
vitamínu A, ktorý prispieva k udržaniu 

zdravej pokožky, dobrého zraku 
a správnej funkcii imunitného systému.

BIODERMA 
PHOTODERM KID SPF 

50+ SPREJ 200 ml

Panthenol 
sprej 150 ml, gél 100 ml, mlieko 200 ml Betakarotén 90 cps 

Betakarotén Forte 90 cpsakcia
2020€

1615€

akcia

od 335€

AAAA

na ďalšie vybrané 
produkty z radu 

BIODERMA 
Photoderm!

98 /kg

80,75 /l

L
l

L
g

ZĽAVA AJ NA

 ĎALŠIE VYBRANÉ 
PRODUKTY VICHY

Y 
l

L

ZĽAVA NA

VŠETKY MAKE Up-y 
značky VICHY

akcia 60 cps

3210€

1925€

NOVINKA

výživový doplnok

akcia

2620€

2020€

akcia

1860€

1560€

kozmetika kozmetika

akcia 60 cps

1290€

1095€

akcia 30 cps

695€

590€

akcia 100 IU

290€

245€

ď lši b é

ZĽAVA 

-20 %

akcia Forte

795€

555€

akcia
595€

415€

ZĽAVA 

-30 %

DERMABLEND

Y 
A

ZĽAVA AJ NA

LA ROCHE-POSAY 
TOLERIANE ULTRA 
40 ml a TOLERIANE 
ULTRA FLUID 40 ml

ZĽAVA 

-40 %

NOV

ZĽAVA 

-40 %

l

ZĽAVA 

-15 %
na všetky

od 33,50 /l



drmax.sk
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ŠPECIÁLNA AKCIOVÁ PONUKA PLATNÁ 

LEN V INTERNETOVEJ LEKÁRNI   www.drmax.sk

*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 platí od 1. 5. do 31. 5. 2015 alebo do vypredania zásob

v internetovej lekárni www.drmax.sk.

zubné náhrady

mykóza nechtov

čistenie zubov

metličkové žilky

komplex laktobacilov 
a bifi dobaktérií

meranie krvného tlaku

intímna hygiena

dojčenská výživa

dentálna 
hygiena

kozmetika

dentálna 
hygiena

kozmetika

výživový
doplnok

zdravotnícka
pomôcka

kozmetika

dojčenská 
výživa

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

Celodenný fi xačný účinok. 
Neobsahuje zinok.

Účinná ochrana pre odhalené zubné 
krčky a zvýšenú citlivosť zubov. 

Spoľahlivá ochrana pred zubným 
kazom. elmex® - značka odporúčaná 

Vašim zubným lekárom. 

17. máj –  Svetový deň hypertenzie 
aj s tlakomerom OMRON. Hypertenzia 

a fi brilácia predsiení sú dve hlavné rizi-
kové príčiny vzniku mozgovej mŕtvice. 

Tlakomery OMRON monitorujú krvný 
tlak s vysokou presnosťou a zobraze-

ním nepravidelného srdcového rytmu 
odhaľujú s viac ako 90 % presnosťou 

fi briláciu predsiení srdca.

COREGA® FIXAČNÝ 
KRÉM SVIEŽI 40 g

elmex® SENSITIVE 
duopack  2x 75ml zubná pasta 

+ ústna voda 100 ml

Tlakomer OMRON M2FiT  

akcia
715€

570€

akcia

5995€

5395€

Pomáha predchádzať šíreniu infekcie 
a recidíve (k opätovnému vráteniu). Tekutá 
kúra preniká do nechtu a vytvára nepriaz-
nivé prostredie pre huby. K nákupu Scholl 

Kúra na nechtovú mykózu získavate mydlo 
Dettol Refresh alebo Sensitive 250 ml 

(v hodnote 2,95 €) ZADARMO. 

Allga San® balzam na metličkové 
žilky prispieva k zmierneniu 

viditeľnosti metličkových žiliek. 
Allga San® sprej na metličkové žilky 

s panthenolom chladí, zlepšuje 
prekrvenie a mikrocirkuláciu nôh.

Saforelle®  má zásadité pH, 
neobsahuje mydlo, jemne pení 

a šetrne čistí intímne partie. Obsahuje 
extrakt z Lopúcha veľkého. Zmierňuje 
svrbenie, podráždenie a začervenanie 

pri intímnych problémoch.

Scholl - Kúra 
na nechtovú
mykózu 3,8 ml

Allga San® 
akciové balenie 

na metličkové 
žilky  100 ml + 75 ml

Saforelle® JEMNÝ 
GÉL NA INTÍMNU 

HYGIENU 250 ml

akcia
1255€

1125€

akcia
720€

575€

Cmúľacie tablety s príchuťou 
hrozna. Laktobacily a bifi dobaktérie 

sú upravené technológiou Probiocap®, 
aby boli chránené pred nepriaznivými 

vplyvmi ako je kyslé prostredie žalúdka 
alebo teplotné šoky.

Mliečna batoľacia výživa. Obsahuje 
unikátnu klinicky testovanú zmes 

prebiotík. Obsahuje Vitamíny A, C a D, ktoré 
prispievajú k správnej funkcii imunitného 

systému. Balenie s darčekom zadarmo.
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 pro-
fesionálne sa zaoberajúcich starostlivosťou o dojčenie. Spôsob 

použitia a ďalšie informácie na obaloch a www.nutriklub.sk.

ProbioMaxík  30 tbl

Nutrilon™ Pronutra 2, 3 
alebo 4 2 x 800 g

akcia
590€

495€

cena

2925€

akcia

465€
490€

cena

1395€
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TT  K NÁKUPU
krokomer OMRON 

ZADARMO

meetltličičkokovévé žžililkyky

gaa San®® bbalalzazamm na metličk

a
vú
8 mml

AAlllgga AAlll
aakkcciioovvvéé bba

nnnaa mmmeetl
žžžiillkkkyy 10

detská pokožka kozmetika

Masť je vhodná na starostlivosť o po-
kožku zadočkov dojčiat, popraskanú 

a suchú pokožku a tiež pokožku pŕs 
dojčiacich matiek. pH = 5,5. K nákupu 

Dexpanthenol baby máte možnosť 
zakúpiť si druhé balenie Dexpanthenol 

baby so zľavou 50 %, t.j. len za 4,45 €.

Dexpanthenol baby
masť 125 ml

cena

895€

ee 
s 
é 

3 
g

DARČEK
ZADARMO
DETSKÉ PONČO 
v hodnote 13 €

cena za 1 kscena za 1 ks

18,28 /kg71,60 /l

23 /l

Ý 

K NÁKUPU
COREGA® TABLETY 
Antibakteriálne

6 ks  ZADARMO

e
á

K NÁKUPU
mydlo Dettol 

Refresh alebo Sensitive

250 ml  ZADARMO

S

yy
l

ZĽAVA 

-50 %
na 2. balenie

N

KKK 
mm

RRefRefr

CCCCO

Doprava 

zadarmo

Doručenie 

už do 24 hodín

Osobný odber 

90 lekární



*Liek na vnútorné použitie. ** Liek na vonkajšie použitie. Nalgesin® S 275 mg obsahuje naproxén. Claritine®  obsahuje loratadín. Canespor® sada na nechty obsahuje bifonazol a močovinu. Buscopan® obsahuje butylskopolamín. 

Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v písomnej informácii pre používateľov lieku, ktorá je pribalená k lieku. Akcia platí od 1. 5. 2015 do 30. 6. 2015. Platí až do vypredania zásob.

VÝNIMOČNÉ ZĽAVY
iba pre členov Dr.Max CLUB-u

bolesť

VALETOL® 24 tbl

bolesť hrdla

595€

755€

Dorithricin® 
20 pas ord

kašeľ

510€

620€

STODAL®  
200 ml

bolesť

545€

685€

Nalgesin® S 275 mg
  
20 tbl flm

liek* liek* liek* liek*

260€

310€

začervenané oči

Ophthalmo-
Septonex®

očná roztoková
instilácia 10 ml

mykóza

1585€

2265€

Canespor® sada na nechty
10 g masti + 1 dávkovač + 15 náplastí odolných 

voči vode + 1 nechtová škrabka

poranenia kože

435€

515€

Akutol® spray 60 ml

alergia

440€

550€

Claritine®  
10 mg  10 tbl

liek* liek** liek** zdravotnícka pomôcka

310€

345€

nervozita, spánok

SÉDATIF PC®  
60 tbl

kŕče

310€

390€

Buscopan® 10 mg 10 tbl

vši, hnidy

1530€

1800€

Paranit sprej 
100 ml

+ hrebeň + šampón 100 ml

vitalita

3295€

4135€

Pharmaton® 
Geriavit 100 cps

liek* liek* liek* zdravotnícka pomôcka

535€

645€

močové cesty

Uroval® MEGA
BRUSNICA FORTE 

500 ml

komplex laktobacilov

785€

985€

Biopron® FORTE 30 cps

intímna hygiena

615€

725€

LACTACYD Pharma
SENZITÍVNY 

250 ml

trávenie, detoxikácia

1680€

1980€

BARNY´S ACTIValoe® FORTE 2 x 500 ml

výživový doplnok výživový doplnok výživový doplnok kozmetika

910€

1140€
16,80 /l 24,60 /l18,20 /l

kĺby

Complex 3 Aktiv 180 tbl

prostata

870€

1090€

Prostenal® FORTE 
30 tbl

meranie krvného tlaku

5790€

8040€

Tensoval® comfort 
darčekové balenie 

1 ks

kĺby, väzivá, šľachy

1325€

1660€

Cemio Kamzík® 60 cps

výživový doplnok výživový doplnok výživový doplnok zdravotnícka pomôcka

1990€

2490€

ZĽAVA AJ NA 

Nalgesin® S
275 mg* 30 tbl flm

25,50 /l

72,50 /l

3 
ZA CENU

1

S

3

Buscopan® 10 m

Canespor® sada n

2265€

na nechtada n

ZĽAVA AJ NA 
Canespor® creme 1%** 

15 g a Canespor® 
roztok** 15 ml

ZĽAVA AJ NA 

CLARITINE®
10 mg 7 tbl*

Dorithricin®

2
ZĽAVA AJ NA

LACTACYD Pharma 

ANTIBAKTERIÁLNY, HYDRA-

TUJÚCI alebo UPOKO-

JUJÚCI 250 ml

Pa

Z

ZĽAVA AJ NA
Prostenal® FORTE 

60 tbl

S

cena za 1 ks

ZĽAVA AJ NA
Akutol® hydrogel 
s mikrostriebrom

75 g


