
TOP PONUKA LEKÁRNÍ
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*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.www.drmax.sk |        facebook.com/drmaxlekaren
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Späť do školy 
s Maxíkom!

Nakupujte od 1. 9. do 7. 9. 
v kamenných lekárňach Dr.Max alebo online 

na www.drmax.sk a ku každému nákupu nad 10 € 

získate Maxíkov školský zošit 

              len za 0,01 € *.

bolesť, horúčka nádcha bolesťliek* liek** liek**

Ibuprofen Dr.Max sa používa na tlmenie 
miernej až stredne silnej bolesti ako sú 
bolesti hlavy vrátane migrény, bolesti 

zubov, menštruačné bolesti a na zníženie 
horúčky. Obsahuje ibuprofen.

Ibuprofen Dr.Max 
400 mg 30 tbl, 50 tbl

Liek na aplikáciu do nosa. Rýchlo a účinne 
uvoľní nos pri  prechladnutí a sennej 

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

Obsahuje tramazolini hydrochloridum.

Diclobene liečivá náplasť - potláča 
bolesť, zmenšuje opuch a prináša teplo 
a uvoľnenie. Náplaste sú vhodné najmä 

pri bolesti krížov či chrbtice. 
Diclobene náplasť aj tablety obsahujú 

sodnú soľ diklofenaku.

MUCONASAL® PLUS   10 ml

Diclobene 140 mg   
Liečivá náplasť, 5 ks

akcia
530€

395€

akcia 50 tbl

440€

370€

akcia
775€

590€

akcia 30 tbl

265€

225€

VÝHODNÁ
CENA!

K NÁKUPU
DICLOBENE 25 mg* 

50 tbl  (v hodnote 9,45 €) 

LEN ZA 0,01 €! 

32
z a
cenu

Namixujte si!

Nakombinujte si ľubovoľnú trojicu produktov Dr.Max. 

Namiesto troch zaplatíte iba za dva. 
Platí pre viac ako 190 produktov! Viac informácií vo vnútri letáku.

* Akcia platí od 1. 9. do 7. 9. 2015 alebo do vypredania zásob. 

Platí vo všetkých lekárňach Dr.Max a online na www.drmax.sk. 

Vzťahuje sa výhradne na nákup voľnopredajného sortimentu.

ZĽAVA

-25 %

á ží í li k b i h té

01 € *.
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bolesť

bolesť

bolesť

nádcha

kŕče liek**

liek*

liek**

zdravotnícka 
pomôcka

liek*

Prípravok s obsahom minerálov 
a stopových prvkov z morskej vody 

na  každodennú hygienu nosa.

HYPOMER® isotonic 100 ml

Vhodný na liečbu reumatických 
aj nereumatických ochorení, 

zápalov šliach a kĺbových púzdier.
Používa sa na liečbu opuchov, 

pomliaždenín, podvrtnutých kĺbov, 
svalov, mäkkého tkaniva či bolesti 

chrbta. Dermálny gél obsahuje 
sodnú soľ diklofenaku.

VERAL® 1% gel 100 g

akcia
760€

595€

akcia
330€

280€

Vďaka dvojnásobnej koncentrácii účinnej 
látky poskytuje dlhotrvajúcu úľavu 

od silnej bolesti chrbta, svalov a kĺbov 
až na 12 hodín, preto stačí aplikovať 

iba dvakrát denne. 
Obsahuje dietylamínovú soľ diklofenaku. 

Pôsobí priamo v hladkom svalstve 
a prináša úľavu od brušných 

i menštruačných kŕčov. 
Obsahuje drotaveríniumchlorid.

Voltaren® Forte
2,32% gél  100 g

NO-SPA® 40 mg 24 tblakcia
590€

495€

akcia
1240€

1050€

akcia
465€

395€

bolesť liek*

Tlmí bolesť. Znižuje horúčku. Pomáha pri 
chrípke. Nedráždi žalúdok. Je vhodný pre 

diabetikov. Obsahuje paracetamolum.

akcia
155€

130€

PARALEN® 500  24 tbl

kašeľ liek*

Sirup s prídavkom extraktu zo skorocelu 
a mätovej silice. Liek s kombinovaným 

účinkom, ktorý spomaľuje tvorbu 
hlienu v prieduškách a uľahčuje jeho 

vykašliavanie. Mäta pieporná uvoľňuje 
dýchacie cesty. Obsahuje extrakt z listov 

skorocelu kopijovitého.

akcia
720€

540€

Mucoplant 
skorocelový sirup 

DR.THEISS  250 ml

*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.www.drmax.sk |        facebook.com/drmaxlekaren

kašeľ liek*

Dvojzložkový liek - antitusikum s expek-
toračným účinkom ako jedinečná 

kombinácia na trhu. Obsahuje butami-
ratiumdihydrogéncitrát a guajfenezín. 

Calcium chloratum - TEVA obsahuje 
dihydrát chloridu vápenatého.

STOPTUSSIN 50 ml

akcia 
575€

515€

PRI KÚPE
STOPTUSSIN 

50 ml  alebo 100 ml  
Calcium chloratum - TEVA* 

100 ml (v hodnote 4,35 €)

LEN ZA 1 €! (10 €/l)

nádcha liek**

More pomoci pre upchaté nosy. 
Účinok už po niekoľkých minútach, 

efekt pretrváva až 8 hodín, 
bez konzervačných látok.Obsahuje 

xylometazolíniumchlorid.
Liek na aplikáciu do nosa.

Brumare 1 mg/ml 
Nosová roztoková aerodisperzia 10 ml

Brumare 0,5 mg/ml 
Nosová roztoková aerodisperzia 10 ml

akcia
390€

290€

akcia
375€

280€

0,5 mg/ml

1 mg/ml

ZĽAVA AJ NA

Mucoplant 
skorocelový sirup 

DR.THEISS* 100 ml 

p 10 ml

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

Pôsobí cielene aj na pooperačné, 
reumatické a menštruačné bolesti.

VALETOL®  24 tbl

59,50 /l

49,50 /kg 105 /kg

akciaPARALEN® 500 2 bl

V lt ® F tV lt ® F t

250 ml 50 ml

21,60 /l 103 /l

OPTUSSIN 50 ml

sú PRIATELIA  a preto všetci Orange zákazníci nakúpia v lekárňach 
Dr.Max so zľavou. Stačí si stiahnuť aplikáciu Orange 
výhody. Viac informácií na www.orangevyhody.sk

a



2plaťte

3kúpte

Nakombinujte si ľubovoľnú 

trojicu produktov Dr.Max. 

Namiesto troch 

zaplatíte iba za dva.* 

Platí pre viac ako 
190 produktov! 

*Akcia platí na vybrané produkty značky Dr.Max. Akcia sa nevzťahuje na humánne lieky Dr.Max a produkty v akcii 1+1 zadarmo.

Pri rôznych cenách produktov získate zadarmo vždy produkt s najnižšou predajnou cenou.



suché oči

starostlivosť o pleť 

detská pokožka

vši a hnidy

multivitamíny pre deti

zubné náhrady

vrásky

dojčenská výživa

zdravotnícka 
pomôcka

kozmetika

kozmetika

zdravotnícka 
pomôcka

výživový
doplnok

kozmetika

kozmetika

dojčenská
výživa

Trápi vás časté pálenie, rezanie, 
žmurkanie, únava či pocit sucha v oku?

Riešením sú zvlhčujúce očné kvapky 
Systane® s dlhotrvajúcim účinkom.

Radikálny sprej proti všiam a hnidám. 
Odstráni 100 % vší a hníd po 1 aplikácii 

(ex vivo štúdia 2010, in vivo klinická 
štúdia z r. 2008). Teraz v akciovom balení 

-  šampón po ošetrení ZADARMO.

Nový prémiový fi xačný krém PLUS DUO 
POWER sa vyznačuje silnejšou fi xáciou 

a dlhšou výdržou ako ostatné fi xačné 
krémy blend-a-dent.

Systane® ULTRA, 
ZVLHČUJÚCE OČNÉ KVAPKY 10 ml

PARANIT
sprej (100 ml) + hrebeň  Blend-a-dent 

PLUS DUO POWER 40 g

Pleťové krémy HYALURON-FILLER 
s kyselinou hyalurónovou a saponínom 

redukujú vrásky a významne spomaľujú 
starnutie pleti. V ponuke aj pleťové 

produkty z radu Eucerin® VOLUME-FILLER, 
DermoDENSIFYER či EVEN BRIGHTER.

Eucerin® HYALURON-FILLER 
denný krém proti vráskam pre suchú pleť 50 ml 

+ nočný krém 20 ml zadarmo   

Extra ochrana citlivej pokožky zadočka, 
určená najmä na prvých 12 mesiacov 
života dieťaťa. Starostlivosť na každý 

deň a každé prebalenie.

Bepanthen® 
EXTRA Masť  30 g

akcia
600€

510€

cena

2990€

akcia ULTRA

1085€

810€

akcia
1800€

1530€

Komplex 10 vitamínov, bez umelých 
príchutí, bez konzervačných látok 

a bez laktózy. 

Vibovit® JUNIOR prášok 
s jahodovou alebo 

pomarančovou príchuťou

30 vreciek
akcia

590€

465€

akcia 30 g

645€

545€

cena

995€

598 /l

*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.www.drmax.sk |        facebook.com/drmaxlekaren
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ZĽAVA AJ NA

ďalšie vybrané 
druhy očných 

kvapiek SYSTANE®

ZĽAVA AJ NA

ďalšie vybrané 
produkty 

BLEND-A-DENT

ŠAMPÓN
(100 ml) po ošetrení 
ZADARMO

153 /l

ZĽAVA
-10 %* 

PRI KÚPE AKÉHOKOĽVEK 

PLEŤOVÉHO PRODUKTU

VICHY

od 18. do 20. 9. 

ŠPECIÁLNA 
ZĽAVA - 25 %* 

na celý rad pleťových 

produktov VICHYPRI KÚPE AKÉHOKOĽVEK PLEŤOVÉHO PRODUKTU
VICHY

od 18. do 20. 9. 
k nákupu pleťovej 
kozmetiky VICHY  

nad 27 €

DARČEK
ZADARMO

ZĽAVA
-10 %*

PRI KÚPE AKÉHOKOĽVEK 

PLEŤOVÉHO PRODUKTU

VICHY

ZĽAVA AJ NA

 Bepanthen® 
EXTRA Masť 100 g

cena za 1 ks cena za 1 ks

DLHODOBÉ 
ZNÍŽENIE CIEN 

NA 9,95 €!
1. 9. - 31. 12. 2015

V TÝŽDNI 
OD 14. 9. DO 20. 9. 

exkluzívna cena 

7,50 €  (12,50 €/l)

Lahodná mliečna chuť. 
Vápník a vitamín D pre normálny rast 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  www.sunar.sk.

Sunar® complex 
2,  2 banán, 3, 3 banán, 3 vanilka, 

4, 4 jahoda, 5 600 g

Eucerin® HYALURON

NOVINKA

S ® ULTRA

k

ŠA
(100 m

ZA

20. 9.
leťovej 
VICHY 

7 €

EK
MOOO

PLUS DUO 
POWER

VICHY pleťová kozmetika
NOČNÝ KRÉM 20 ml 

ZADARMO

NOVINKA

L.
SK

.M
KT

.C
C.

08
.2

01
5.

01
87

16,58 /kg

EXKLUZÍVNE

BALENIE s krémom 

ZADARMO 

NÁJDETE IBA v Dr.Max

*Akcie sa navzájom nekombinujú.
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meranie krvného tlaku meranie krvného tlaku meranie krvného tlakuzdravotnícka 

pomôcka
zdravotnícka 

pomôcka
zdravotnícka 

pomôcka

September - mesiac srdcových tém 
s OMRONom. Vedeli ste, že jeden z troch 

ľudí si meria tlak nesprávne? Tlakomer 
OMRON M2 s kontrolou správneho 

nasadenia manžety vám zaručí vždy 
správne meranie.

Tlakomer OMRON M2 
s adaptérom zadarmo  1 ks

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.

Ramenný tlakomer, ktorý meria 
rovnako presne ako ortuťový tlakomer. 

Vhodný aj pre osoby s arytmiou. 
Jednoduché ovládanie, tvarovaná 

manžeta. Záruka 5 rokov. 

Tlakomer microlife® 
BP A150 Afib  1 ks

akcia
7490€

5990€

akcia
9970€

7200€

akcia
5550€

4160€

pomôcka

lakomer microlife® 

Dobré správy 
pre vaše srdce. 

Prevencia mozgovej 
porážky

je možná.    Tensoval® duo control 
s adaptérom  1 ks

Všetko pre vaše srdce. Už 25. 9.! V každej lekárni Dr.Max. 
Navštívte nás a nechajte si úplne zadarmo zmerať kód zdravého života

(meranie krvného tlaku a ďalšie odborné služby ako je zisťovanie hodnôt glukózy, cholesterolu a triglyceridov). 



multivitamíny multivitamíny vitamíny

detoxikácia pečene

kĺby

výživový
doplnok

výživový
doplnok

výživový
doplnok

výživový
doplnok

výživový
doplnok

Vitamín C prispieva k správnemu fungovaniu 
imunitného systému. 

MegaCéčko® 600 mg 
s pomarančovou príchuťou 

30 tbl

Obsahuje Hepa DTX Complex, 
kombináciu troch zložiek – 

fosfatidylcholín, kyselinu alfa-lipoovú 
a sylimarín z pestreca mariánskeho.

Livinorm® 40 tob akcia 40 tob

1425€

1140€

 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
1740€

1475€

akcia 50 tbl

990€

790€

akcia
380€

295€

prostata výživový
doplnok

Saw palmetto a pŕhľava dvojdomá 
pomáhajú zachovať normálnu funkciu 

močového ústrojenstva a zdravie prostaty.

Prostenal® FORTE 60 tbl
akcia 60 tbl

2045€

1495€

*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.www.drmax.sk |        facebook.com/drmaxlekaren

vitamíny výživový
doplnok

Vitamín D prispieva k správnemu 
fungovaniu imunitného systému, 
k udržaniu správneho fungovania 

svalov, zdravých kostí i zubov.
Viac informácií 

na www.slovaksuperbrands.com.

Komplexné multivitamíny vyvinuté 
špeciálne pre potreby žien i mužov.

JamiesonTM Vitamín D3 
1,000 IU 100 tbl

Centrum® PRE ŽENY 
Centrum® PRE MUŽOV

30 tbl

akcia 100 tbl

545€

435€

akcia

1060€

845€

ZĽAVA AJ NA
MegaCéčko® 600 mg 

MIX  100 tbl 
a MegaCéčko® 600 mg 
s jahodovou príchuťou 

30 tbl

únava, stres výživový
doplnok

 Magne B6® FORTE tablety obsahujú citrát 
horčíka pre účinné doplnenie horčíka. 

Horčík a vitamín B6 prispievajú k zníženiu 
vyčerpania a únavy  

a k správnej funkcii psychiky.   

 Komplex vitamínov na podporu imunity 
vo vyváženom pomere, obohatený 

o extrakt z echinacey (Echinacea 
purpurea), ktorá pomáha posilňovať 

imunitné a obranné funkcie organizmu. 

MAGNE B6® FORTE 50 tbl

Spektrum® GUMMIES 
s echinaceou 50 tbl

akcia 50 tbl

1070€

895€

ZĽAVA AJ NA
 Spektrum® GUMMIES  

30 tbl

kĺby výživový
doplnok

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.

proenzi® Rapid+ 180 tbl

akcia 180 tbl

3860€

3085€

cena za 1 ks

TOP PONUKA LEKÁRNÍ
september 2015

ZĽAVA AJ NA
 PRODUKTY JAMIESONTM 
VITAMÍN D3 KIDS 400 IU 

60 tbl  a  JAMIESONTM 
VITAMÍN C+D Cherry 

500 mg 75 tbl

ZĽAVA AJ NA

MAGNE B6® FORTE 

STICK PACK 

20 vreciek

ZĽAVA AJ NA

Livinorm® 20 tob

Colllafit 60 kociek akci

ZĽAVA AJ NA

Prostenal® FORTE 
30 tbl

STICK PAC
20 vreciek

ZĽA
PRODUK

VITAMÍN
60 tbll a

VITAMÍ
500

ZĽAVA AJ NA

proenzi® 
Rapid+ 90 tbl

s pomarančovou 
príchuťou



ŠPECIÁLNA AKCIOVÁ PONUKA PLATNÁ 

LEN V INTERNETOVEJ LEKÁRNI   
Doprava 

zadarmo

Doručenie 

už do 24 hodín

Osobný odber 

100 lekární

Akcia platí od 1. 9. do 30. 9. 2015 alebo do vypredania zásob len v eshope www.drmax.sk.

VICHY DERCOS NEOGENIC 
Vlasová kúra pre znovuobnovenie

hustoty vlasovej pokožky

BIODERMA Sébium
Mastná a aknózna pokožka

ReNu Multiplus 2 x 360 ml 
roztok na kontaktné šošovky

•  pre všetky typy 

kontaktných šošoviek

•  dezinfekcia a eliminácia 

mikroorganizmov

•  bez potreby ďalších 

čistiacich prostriedkov

y

ZĽAVA až 

-38 %

akcia

5325€

3290€

14 ampuliek
akcia

7990€

4990€

28 ampuliek

Pre dokonalú účinnosť je potrebné 

používať kúru 3 mesiace.

Akcia platí pri nákupe ľubovoľného krému z radu BIODERMA Sébium. Nevzťahuje 

sa na BIODERMA Sébium AI korektor a akciové sety Sébium AKN Fluid a Hydra 1+1 ZADARMO.

Mastná a aknnózna pokožkanóz aa
AKCIA

1+1 
ZADARMO

BIODERMA Sébium Gel moussant 200 ml 

v hodnote 11,50 €  ZADARMO

k nákupu vybraného krému 

z radu Sébium

AKCIA

1+1 
ZADARMO

2 x 360 ml

len za

1395€

38,75 €/l

akcia
2810€

1405€

akcia
2170€

1085€

391,67 /l 297,02 /l

468,33 /l

30 ml + 30 ml 40 ml + 40 ml

271,25 /l



*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. 

Nalgesin® S obsahuje sodnú soľ naproxénu. Brufedol obsahuje ibuprofen. OSCILLOCOCCINUM® obsahuje anas barbariae, hepatis et cordis extractum 200K. Robitussin™ Antitussicum a Robitussin™ Junior 

obsahujú dextrometorfániumhydrobromid. Robitussin™ Expectorans obsahuje guajfenezín. OlynMuco obsahuje guajfenezín. PROSPAN® Sirup obsahuje suchý extrakt z brečtanových listov. 

Nasivin® 0,05% obsahuje oxymetazolíniumchlorid. Akcia platí od 1. 9. 2015 do 31. 10. 2015. Platí až do vypredania zásob.

VÝNIMOČNÉ ZĽAVY
iba pre členov Dr.Max CLUB-u

bolesť

Brufedol 400 mg
šumivý granulát 20 vreciek

bolesť hrdla

615€

770€

Dorithricin® 20 pas ord

bolesť hrdla

350€

500€

OlynHexo 5mg/1,5 mg pastilky
20 tvrdých pst 

bolesť

545€

685€

Nalgesin® S
275 mg x 20 tbl

liek* liek* liek* liek*

395€
535€

kašeľ

Robitussin ™ Antitussicum, 
Expectorans, Junior 100 ml

prieduškový kašeľ

340€
490€

395€

505€

OlynMuco
s príchuťou MENTOLU

20 mg/ml 150 ml

kašeľ

565€

710€

PROSPAN® Sirup 100 ml

chrípka, prechladnutie

OSCILLOCOCCINUM® 30 dávok

liek* liek* liek* liek*

nádcha

PHYSIOMER® Baby 115 ml

560€

660€

SÉDATIF PC® 60 tbl

nervozita, nespavosťúzkosť, nervozita

585€

735€

PERSEN forte® 20 cps

nádcha

285€

360€

Nasivin® 0,05% 
sprej 10 ml

Liek na aplikáciu do nosa.

liek** zdravotnícka pomôcka liek*liek*

910€

1075€

multivitamíny

Centrum®
od A až po Železo 30 tbl

komplex laktobacilov

760€

955€

Biopron® 9 30 + 10 cps

výživový doplnok výživový doplnok

760€
955€

kĺby

1325€

1660€

cemio kamzík®  
60 cps

výživový doplnok

prírodný extrakt

BARNY‘S® 
CRAN-URIN™ 

FORTE 500 ml

teplomer

3215€

4020€

Thermoval® duo scan 1 ks

kĺby

1770€

2215€

GS Condro® 
DIAMANT 60 tbl

výživový doplnok výživový doplnok zdravotnícka pomôcka1090€

1285€

multivitamíny

810€

1015€

Bion®3 ADULT 30 tbl

výživový doplnok

multivitamíny pre deti

880€

1100€

RAKYTNÍČEK® 
MULTIVITAMÍNOVÉ ŽELATÍNKY 

S RAKYTNÍKOM príchuť rakytník 70 ks 

výživový doplnok

Cena za 1 kus

39,50 /l 22,67 /l

O

ZĽAVA AJ NA

OlynMuco 
s príchuťou MEDU 

a CITRÓNU 

20 mg/ml* 150 ml

56,50 /l

79,13 /l

Centrum®
od A po Železo

845€
1060€

Centrum®
od A po Železo SILVER

Centrum® 
od A až po Železo SILVER 30 tbl

21,80 /l

5

ZĽAVA AJ NA 

NALGESIN® S* 
275 mg x 30 tbl

É

53

ZĽAVA AJ NA

šumivé granuláty 

Brufedol 200 mg* 20 vreciek 
a Brufedol 400 mg* 

30 vreciek

PHYSIO

ZĽAVA AJ NA
ĎALŠIE VYBRANÉ 

DRUHY 
PHYSIOMER®

PROSPAN®
s p

Biopron® 9 Bi ®3 ADULT

ZĽAVA AJ NA

BION 3
50+ 30 tbl

8
ZĽAVA AJ NA

 RAKYTNÍČEK®  
s príchuťou višňa 60 ks 

alebo hruška 60 ks

20 tbl
400 mg, 

20 vreciek

s príchuťou 
MENTOLU

Baby 115 ml

ADULT
príchuť 

rakytník

extrakt z kanadských brusníc 

PP

Riešenie 

na kašeľ pre celú 

rodinu!

2595€

2890€289

K NÁKUPU  
DARČEK kniha 
HOMEOPATIA 

do vrecka 
ZADARMO


