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Radost 
z pohybu
Není to jen radost, co nám pravidelný pohyb přináší. Kromě lepší nálady pomáhá pohyb 
odbourávat stres, zlepšuje spánek, paměť a další mozkové funkce. Významný vliv má také 
na stav našeho těla – posiluje svaly i srdce, a pomáhá tak bojovat s nadváhou, vysokým tlakem 
či cukrovkou. Naordinujte si jej proto co nejčastěji! Nemusí jít přitom o žádný mimořádný 
sportovní výkon, stačí svižnější chůze. I v té nám někdy mohou bránit bolavé klouby či šlachy. 
Případnou bolest raději nikdy nepodceňujte a zavčas ji řešte. To proto, abyste si užívali radost 
z pohybu co nejdéle!

Nízké ceny pro Vaše zdraví
Lékárna

1.–31. 3. 2018

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. 
Léčivý přípravek s účinnou látkou chondroitini 
natrii sulfas k perorálnímu podání.

Condrosulf  
400 mg 
60 tvrdých  
tobolek

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý 
přípravek s účinnou látkou diclofenacum 
diethylaminum k zevnímu použití.

• gel proti bolesti svalů 
a kloubů až na 12 hodin: 
– tlumí zánět 
– zmenšuje otok

• stačí aplikovat 2× denně

• snadno otevíratelný uzávěr

Voltaren 
FORTE 2,32% 
150 g

Doplněk stravy.

• čistý krystalický  
kolagen ve formě  
měkkých, snadno polykatelných 
kostiček, bez barviv a přídatných látek

• balení na 2 měsíce užívání

Colafit 
60 kostiček

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý 
přípravek s účinnou látkou diclofenacum 
diethylaminum k zevnímu použití.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek 
s účinnou látkou chondroitini natrii sulfas k perorálnímu podání.

Doplněk stravy. 
(1 kostička = 4,98 Kč)

Akční nabídka pro členy klientského programu

• léčivý přípravek k léčbě  
artrózy kolene, kyčle 
a kloubů prstů ruky

• obvykle se užívá 2× ročně 
po dobu 3 měsíců

-100  KčBěžná 
cena 429 Kč

329  Kč
Akční cena

-100  KčBěžná 
cena 499 Kč

399  Kč
Akční cena

-80  KčBěžná 
cena 379 Kč

299  Kč
Akční cena
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Nízké ceny 
pro Vaše 

zdraví

Doplněk stravy. (1 tbl. = 4,16 Kč)

• obsahuje glukosamin sulfát, vitamin C, kurkumin- 
-fosfolipidový komplex a extrakt z pepřovníku černého

• přípravek je vhodný především pro starší osoby

Dr.Max Glucosamin  
PLUS Curcumin 120 tbl.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek s účinnou látkou 
ibuprofen k vnitřnímu užití.

• úleva při chřipkových onemocněních, od horečky, bolesti 
hlavy, zad, zubů a menstruační bolesti

• dávkování: obvykle 3× denně 1 tableta

Brufen 400 
30 tbl.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. 

• tlumí bolest hlavy a krční páteře

• snižuje svalové a psychické napětí

ATARALGIN 
tablety 
20 tbl.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

• k prevenci a léčbě nedostatku  
vápníku a vitaminu D

• vápník a vitamin D slouží jako doplněk při léčbě osteoporózy

Calcichew D3 
500 mg / 200 I.U.
60 žvýkacích tbl.

Kosmetické přípravky.

• emulzní bylinný gel 
s mořským kolagenem, 
kyselinou hyaluronovou 
a MSM

• na masáže kloubů,  
zad a svalů

Koňská mast 
s kolagenem 
forte hřejivá
200 ml

V nabídce také Koňská mast  
s kolagenem forte chladivá 200 ml za 169 Kč.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek s účinnou látkou ibuprofen k vnitřnímu užití. 

• účinné analgetikum s protizánětlivým účinkem

• snadno rozpustné růžové měkké tobolky  
s tekutou účinnou látkou

• při bolesti hlavy a migréně, bolesti zubů, zad,  
svalů a menstruační bolesti

• pro dospělé a dospívající od 12 let (od 40 kg tělesné hmotnosti)

Ibalgin®  
Rapidcaps 400 mg  
měkké tobolky  
20 tob.

Při koupi 2 balení získáte druhé z nich za 0,01 Kč. 

Doplněk stravy. (při využití akce 100 ml = 44,90 Kč)

• s obsahem hyaluronanu sodného, kolagenu II. typu, 
chondroitinsulfátu a vitaminu C, který přispívá k normální 
tvorbě kolagenu pro správnou funkci chrupavek

Hyalgel 
Collagen MAXX 
500 ml

V nabídce také Dexoket® 25 mg granule pro perorální 
roztok s citronovou příchutí 10 sáčků za 79 Kč.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky 
s účinnou látkou dexketoprofen trometamol k vnitřnímu užití.

• účinná pomoc, když Vás  
zasáhne bolest pohybového 
aparátu, zubů a menstruační bolest

Dexoket® 25 
tablety 10 tbl.

1 + 1

-100  KčBěžná 
cena 599 Kč

499  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 199 Kč

169  Kč
Akční cena

-16  KčBěžná 
cena 65 Kč

49  Kč
Akční cena

-10  KčBěžná 
cena 79 Kč

69  Kč
Akční cena

-26  KčBěžná 
cena 175 Kč

149  Kč
Akční cena

-26  KčBěžná 
cena 85 Kč

59  Kč
Akční cena

-449  KčBěžná cena 449 Kč/ks

224,50  Kč/ks
Při koupi 2 ks

-10  KčBěžná 
cena 89 Kč

79  Kč
Akční cena
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-30  KčBěžná 
cena 169 Kč

139  Kč
Akční cena

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

• efektivní úleva od příznaků chřipky 
a nachlazení, jako jsou: 
– mírně nebo středně silná bolest 
– horečka 
– ucpaný nos

• navíc pomáhá při vlhkém,  
produktivním kašli

Theraflu Forte  
1 000 mg / 200 mg / 12,2 mg 
prášek pro perorální  
roztok v sáčku 10 ks

Při nákupu Theraflu Forte 10 sáčků obdržíte NAVÍC 
digitální teploměr za 0,01 Kč. Do vydání zásob.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

Čtěte pozorně příbalovou informaci a poraďte se s lékařem  
nebo lékárníkem. Volně prodejný léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

• efektivní úleva od příznaků chřipky a nachlazení, jako jsou: 
– mírně nebo středně silná bolest 
– horečka 
– ucpaný nos

• navíc pomáhá při vlhkém, produktivním kašli
• praktická forma tobolek

• odstraňuje příznaky chřipky 
a nachlazení, jako jsou: 
– horečka 
– ucpaný nos 
– bolest hlavy 
– bolest v krku

• nezpůsobuje ospalost
• bez umělých barviv

Theraflu  
500 mg / 100 mg / 6,1 mg  
tvrdé tobolky
16 tob.

PARALEN® GRIP  
horký nápoj  
citrón  
650 mg / 10 mg 
12 sáčků

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek s účinnou látkou 
naphazolini nitras k nosnímu podání.

• uvolňuje ucpaný nos

• mírní příznaky rýmy

• pro dospělé a dospívající od 15 let

SANORIN 1PM 
nosní sprej,  
roztok 10 ml

V nabídce také zdravotnické prostředky Sanorin Aqua 
Free Baby sprej 120 ml za 199 Kč a Sanorin Aqua Free 
120 ml za 199 Kč.

Zdravotnické prostředky.

• uvolní ucpaný nos při rýmě a nachlazení

• čistí a zvlhčuje nosní sliznici, přirozeně regeneruje

Physiomer Hypertonic  
135 ml

V nabídce více druhů.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek s účinnou látkou 
oxymetazolin-hydrochlorid k nosnímu podání.

• zkracuje trvání nachlazení 
v průměru o 2 dny 

• zabere mimořádně rychle – už do 25 sekund

• sprej proti rýmě pro děti od 6 let a dospělé

Nasivin 
Sensitive 0,05% 
10 ml 
Skoncujte s „rýmičkou“ 
o 2 dny dříve!

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.  
Léčivý přípravek s účinnou látkou paracetamol k vnitřnímu užití.

• tlumí bolest, snižuje  
teplotu, pomáhá při chřipce

• nedráždí žaludek

• je vhodný i pro diabetiky

• vyroben v České republice

Paralen® 500 
24 tbl.

AKCE

-30  KčBěžná 
cena 229 Kč

199  Kč
Akční cena

-16  KčBěžná 
cena 85 Kč

69  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 39 Kč

19  Kč
Akční cena

-26  KčBěžná 
cena 115 Kč

89  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 139 Kč

119  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 189 Kč

169  Kč
Akční cena
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Nízké ceny 
pro Vaše 

zdraví

Doplňky stravy. (1 cps. = 5,82 Kč)

Doplňky stravy. (1 tbl. = 4,49 Kč)

• reishi podporuje přirozenou 
obranyschopnost 
organismu a normální 
funkci oběhového systému

• bez příměsí a konzervačních 
látek, ve 100% kvalitě

• kompletní multivitamin 
s minerály a stopovými prvky 
v mimořádné jarní akci

TEREZIA 
Reishi BIO 
60 cps.

Centrum Silver 
100 tbl. 

V nabídce také TEREZIA Reishi BIO 
120 cps. za 599 Kč. (1 cps. = 4,99 Kč)

V nabídce také Centrum A–Z 100 tbl. za 429 Kč. (1 tbl. = 4,29 Kč)

V nabídce také  
Spektrum Gummies 50+  
60 tbl. za 249 Kč.  
(1 tbl. = 4,15 Kč)

V nabídce také Celaskon® LONG EFFECT 30 tob. za 119 Kč.

Čtěte pozorně příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo 
lékárníkem. Volně prodejné léčivé přípravky k vnitřnímu užití s účinnou 
látkou acidum ascorbicum.

• posiluje odolnost  
organismu při infekčních  
onemocněních jako  
chřipka a nachlazení

• zmírňuje a zkracuje příznaky  
chřipky a nachlazení

• tobolky s prodlouženým uvolňováním

Celaskon® 
LONG EFFECT 
60 tob.

Doplňky stravy. (1 tbl. = 4,15 Kč)

• chutné vitaminy a minerály 
v želatinové formě  
pro snadné užívání

• navíc extrakt z echinacey  
pro podporu imunity

Spektrum 
GUMMIES 
imunita 60 tbl.

Doplněk stravy se sladidly. (1 tbl. = 7,48 Kč)

• připravený z nejčastějších původců onemocnění 
dutiny ústní, hrdla a dýchacích cest, s vitaminem C

• pro děti od 6 let, mladistvé a dospělé

Imudon Neo
40 tbl.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

• posiluje oslabenou imunitu

• urychluje hojení po úrazech a operacích

• brání opakování gynekologických mykóz a dalších zánětů

Wobenzym 
800 tbl.

Doplněk stravy. (1 tbl. = 4,97 Kč)

• optimální 
kombinace 
probiotických 
kmenů 
přizpůsobená dětské 
střevní mikroflóře

• obsahuje 1 miliardu 
CFU v denní dávce

• vhodný pro děti  
již od narození

Biopron 
LAKTOBACILY 
Baby BIFI+
30 tbl. 

Doplněk stravy. (1 tob. = 1,38 Kč)

• vysoká dávka omega-3 prémiové kvality  
pro zdravé srdce, mozek a zrak

• EPA a DHA přispívají k normální funkci srdce,  
DHA pak také k normální funkci mozku a zraku

• příznivého účinku je dosaženo při minimální 
dávce DHA a EPA 250 mg denně

Omega-3  
rybí olejFORTE 
1000 mg
120 + 60 tob.

-50  KčBěžná 
cena 219 Kč

169  Kč
Akční cena

-16  KčBěžná 
cena 165 Kč

149  Kč
Akční cena

-130  KčBěžná 
cena 479 Kč

349  Kč
Akční cena

-150  KčBěžná 
cena 599 Kč

449  Kč
Akční cena

-50  KčBěžná 
cena 299 Kč

249  Kč
Akční cena

-90  KčBěžná 
cena 389 Kč

299  Kč
Akční cena

-200  KčBěžná 
cena 2 690 Kč

2 490  Kč
Akční cena

-70  KčBěžná 
cena 319 Kč

249  Kč
Akční cena
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Nízké ceny  
pro Vaše  

zdraví
Zdravotnický prostředek.

• ulevuje při kašli a škrábání v krku

• zklidňuje podrážděný krk, snižuje bolest v krku

STOPKAŠEL 
Medical sirup 
Dr. Weiss®
200 + 100 ml

V nabídce také Mucosolvan® 
junior 100 ml za 89 Kč.

• rozpouští hlen

• usnadňuje vykašlávání

• chrání před dalším zahleněním

Mucosolvan® 
pro dospělé 100 ml

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
Léčivé přípravky s účinnou látkou ambroxoli hydrochloridum k vnitřnímu užití. 

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek 
s účinnou látkou bromhexin hydrochlorid k vnitřnímu užití. 

• zkapalňuje a rozpouští hlen při onemocněních 
dýchacích cest a usnadňuje jeho vykašlávání

• bez alkoholu, cukru a barviv

• pro děti od 2 let

Bromhexin 
12 KM – kapky  
30 ml

V nabídce také Stoptussin 
sirup 180 ml za 119 Kč.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky k vnitřnímu užití.

• díky kombinaci 2 účinných 
látek zastaví suchý dráždivý 
kašel a zároveň napomáhá 
odkašlávání

• k užití u dětí od 6 měsíců

Stoptussin 
kapky 50 ml

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky s účinnou látkou 
levodropropizin k vnitřnímu užití.

• rychlá a bezpečná úleva od suchého kašle 

• při tlumení kašle působí přímo v dýchacích 
cestách bez nežádoucího ovlivnění mozku

• neovlivňuje funkci dýchacích cest 

• určený k léčbě dospělých i dětí 
od 2 let, vhodný i pro alergiky 

• kapky s pohodlným  
dávkováním, s příchutí  
lesního ovoce 

Levopront kapky 
60 mg/ml, 15 ml

V nabídce také Levopront sirup 6 mg/ml 120 ml za 119 Kč.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek s účinnou látkou 
acetylcystein k vnitřnímu užití.

• rozpouští hlen v dýchacích cestách

• jedna tableta denně pro dospělé a dospívající od 14 let

Acetylcystein 
Dr.Max 600 mg 
10 šumivých tbl.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky k orálnímu podání.

• k úlevě od bolesti v krku

Orasept  
med a citron  
0,6 mg / 1,2 mg 
24 pastilek

V nabídce také Orasept menthol 0,6 mg / 1,2 mg 
24 pastilek za 119 Kč.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek 
s účinnou látkou kyselina acetylsalicylová k vnitřnímu užití. 

• je indikován k léčbě mírné  
až středně silné bolesti, jako jsou:  
– bolesti hlavy, zubů, svalů a kloubů 
– menstruační bolesti 
– při horečce a zánětu

Algirin 500 mg 
tablety  
10 tbl.

-10  KčBěžná 
cena 129 Kč

119  Kč
Akční cena

-26  KčBěžná 
cena 125 Kč

99  Kč
Akční cena

-10  KčBěžná 
cena 95 Kč

85  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 119 Kč

99  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 119 Kč

99  Kč
Akční cena

-4  KčBěžná 
cena 29 Kč

25  Kč
Akční cena

-26  KčBěžná 
cena 195 Kč

169  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 139 Kč

119  Kč
Akční cena



Xémose
Péče o velmi suchou,  

až atopickou  
pokožku

Při nákupu tří kosmetických přípravků značky  
Uriage Xémose zaplatíte za nejlevnější z nich pouze 0,01 Kč.  

Akce platí od 1. do 31. 3. 2018 nebo do vyprodání zásob.

2 + 1

HYDRATACE

ROZJASNĚNÍ

ČIŠTĚNÍ

Hydrobalance denní krém  
pro normální a smíšenou pleť 
50 ml

Radiance denní krém pro normální 
a smíšenou pleť  
50 ml

Micelární voda  
pro normální pleť  
200 ml

Micelární voda  
pro suchou pleť 
200 ml

Hydrobalance 
sérum pro 
všechny typy 
pleti 30 ml

Radiance 
sérum pro 
všechny typy 
pleti 30 ml

Hydrobalance oční krém
15 ml

Radiance oční krém 
15 ml

-100  KčBěžná 
cena 299 Kč

199  Kč
Akční cena

-100  KčBěžná 
cena 299 Kč

199  Kč
Akční cena

-100  KčBěžná 
cena 449 Kč

349  Kč
Akční cena

-100  KčBěžná 
cena 549 Kč

449  Kč
Akční cena

-150  KčBěžná 
cena 399 Kč

249  Kč
Akční cena

-150  KčBěžná 
cena 449 Kč

299  Kč
Akční cena

-150  KčBěžná 
cena 499 Kč

349  Kč
Akční cena

-150  KčBěžná 
cena 599 Kč

449  Kč
Akční cena
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Doplněk stravy. (při využití akce 1 tbl. = 1,08 Kč)

• biotin (vitamin H) a zinek  
přispívají k normálnímu stavu pokožky a vlasů

• zinek přispívá i k normálnímu stavu nehtů

Dr.Max 
Biotin plus 
60 tbl.

Doplněk stravy. (při využití akce 1 cps. = 9,90 Kč)

• komplex laktobacilů a bifidobakterií: 6 kmenů, 
14 miliard mikroorganismů v denní dávce

Dr.Max 
RebioMax ATB 10 cps.

Doplněk stravy. (při využití akce 1 cps. = 2,48 Kč)

• s extraktem z listů ginkgo biloba• kombinace extraktů z listu ginkgo biloba a DHA

Dr.Max 
Ginkgo Biloba 
40 mg, 60 cps.

Na produkty vlastní 
značky Dr.Max*

* Při nákupu libovolné kombinace 3 produktů Dr.Max 
uvedených na této stránce zaplatíte za nejlevnějších z nich  
pouze 0,01 Kč. Akce platí pro držitele Karty výhod Dr.Max.

Doplněk stravy. (při využití akce 1 pastilka = 3,54 Kč)

• bylinné pastilky s extraktem z 20 bylin

Dr.Max  
Bylinné pastilky 
Šalvěj bez cukru  
24 pastilek

Doplněk stravy. (při využití akce 1 pastilka = 3,54 Kč)

• bylinné pastilky s extraktem z 20 bylin

Dr.Max 
Bylinné pastilky 
Islandský lišejník  
bez cukru 24 pastilek

Kosmetický přípravek.

• péče o dolní končetiny

• s extraktem z kaštanu 
koňského a mentolem

Dr.Max 
DioMax gel
125 ml

Doplněk stravy. (při využití akce 1 tbl. = 3,32 Kč)

• denní dávka obsahuje 
450 mg diosminu, 50 mg 
hesperidinu, 30 mg aescinu 
a 20 mg rutinu

Dr.Max DioMax  
60 tbl.

Doplněk stravy. (při využití akce 1 cps. = 3,82 Kč)

Dr.Max Ginkgo 
Pro Brain 60 cps.

Doplněk stravy. (při využití akce 1 cps. = 1,48 Kč)

Dr.Max 
Simethicon 80 mg
60 cps.

Doplněk stravy. (při využití akce 1 tbl. = 0,67 Kč)

• napomáhá pročištění 
organismu a jeho 
přirozené detoxikaci

• přispívá k normálnímu 
trávení a funkci jater

Dr.Max 
Chlorella 
Premium 
Natural 
750 tbl.
Chlorella 
pyrenoidosa:

199  Kč
Běžná cena za ks

199  Kč
Běžná cena za ks

89  Kč
Běžná cena za ks

99  Kč
Běžná cena za ks

499  Kč
Běžná cena za ks

149  Kč
Běžná cena za ks229  Kč

Běžná cena za ks

65  Kč
Běžná cena za ks

85  Kč
Běžná cena za ks 85  Kč

Běžná cena za ks
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Doplňky stravy. (100 g = 96,67 Kč)

• fenykl napomáhá 
dobrému 
trávení, obsahuje 
antioxidanty, 
podporuje 
sekreci hlenu

Apotheke Dětský 
čaj BIO fenyklový 
20× 1,5 g

V nabídce také 
Apotheke Dětský čaj BIO 
heřmánkový 20× 1 g 
za 29 Kč. (100 g = 145 Kč)

Nízké ceny 
pro Vaše 

zdraví

Doplňky stravy. (1 tob. = 3,99 Kč) 1Glukomannan. 2Opuncie mexická.

• zhubněte snadno a rychle1, 2 

• podporuje rychlou a účinnou  
redukci hmotnosti1, 2

• snižuje kalorický příjem z jídla2, redukuje 
hlad1 a podporuje odbourávání tuků2

• znáte z TV

Slimax Forte
150 tob.

V nabídce také Slimax Lady 50+ 150 tob. za 599 Kč.  
(1 tob. = 3,99 Kč)

Doplněk stravy. (1 tbl. = 22,90 Kč)

• se zlatobýlem, který  
napomáhá udržení zdravých močových cest

• pouze 1 tableta denně odpovídá 
 min. 36 mg PAC (proanthokyanidinů)

Urinal Akut 
10 tbl.

Doplňky stravy. (1 tbl. = 2,98 Kč)

• obsahuje citrát hořčíku 
pro účinné doplnění hořčíku

• hořčík a vitamin B6 přispívají 
ke snížení míry únavy 
a vyčerpání a k normální 
psychické činnosti

Magne B6 
Forte tablety 
50 tbl.

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Canespor 1× denně krém a Canespor 1× denně roztok  
jsou léčivé přípravky k vnějšímu použití. Obsahují léčivou látku bifonazol. L.CZ.MKT.CC.01.2017.0856.

• určený k léčbě plísně kůže

• komfortní aplikace – jen 1× denně

Canespor 1× denně 
krém 15 g
KONEC SVĚDĚNÍ I PÁLENÍ. 
KONEC PLÍSNĚ.

V nabídce také Canespor 
1× denně roztok 15 ml za 139 Kč.

V nabídce také Magne B6 Balance  
20 sáčků za 129 Kč. (1 sáček = 6,45 Kč)

V nabídce také Preparation H 
12 čípků za 149 Kč.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. 
Léčivé přípravky k topickému a rektálnímu podání.

• pro léčbu hemoroidů, zmírňuje  
bolest, svědění a pálení

• je bezpečná i pro těhotné a kojící ženy

Preparation H 
rektální mast
25 g

Čtěte pozorně příbalovou informaci. Léčivý přípravek s účinnou látkou valerianae extractum siccum k vnitřnímu užití.

• rostlinný léčivý přípravek 

• ke zmírnění poruch usínání,  
spánku a mírného nervového napětí

PERSEN® mono
30 obalených tbl.

-10  KčBěžná 
cena 39 Kč

29  Kč
Akční cena

-80  KčBěžná 
cena 679 Kč

599  Kč
Akční cena

-10  KčBěžná 
cena 149 Kč

139  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 249 Kč

229  Kč
Akční cena

-46  KčBěžná 
cena 185 Kč

139  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 199 Kč

169  Kč
Akční cena

-50  KčBěžná 
cena 199 Kč

149  Kč
Akční cena
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Nízké ceny  
pro Vaše  

zdraví
Zdravotnický prostředek.

• zklidňuje příznaky 
syndromu suchého oka, 
stabilizuje slzný film 
a chrání povrch oka

• slučuje v sobě kyselinu 
hyaluronovou, 
karboxymethylcelulózu 
a osmoprotektiva

Optive Fusion  
10 ml

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Claritine (10× 10 mg a 30× 10 mg) tablety jsou volně prodejné léčivé přípravky s léčivou látkou loratadin k vnitřnímu užití. 
L.CZ.MKT.CC.02.2016.0552.

• úleva od kýchání, 
výtoku z nosu a slzení očí

• účinkuje 24 hodin

• tablety se mohou užívat 
bez ohledu na dobu jídla

Claritine 30 tbl.
ZAPOMEŇTE NA ALERGII a užijte si den!

V nabídce také Claritine 
10 tbl. za 89 Kč.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek 
s účinnou látkou pancreatinum k vnitřnímu užití.

• obsahuje trávicí enzymy, 
které obnovují 
a zlepšují trávení

• odstraňuje potíže, jako je pocit plnosti, 
nadýmání a plynatost po jídle

Pancreolan® 
forte 60 tbl. 

Potraviny. (1 tbl. = 0,50 Kč)Doplňky stravy. (1 tbl. = 1,99 Kč)

• sladidlo získané  
z rostlinného zdroje

• dávkovač tablet – stolní sladidlo

Kandisin Stevia
200 tbl.

V nabídce také Kandisin Stevia Tekutá 
125 ml za 169 Kč (100 ml = 135,20 Kč) 
a Kandisin Stevia Sypká 75 g za 169 Kč 
(100 g = 225,33 Kč).

• doplněk stravy s obsahem  
vitaminů, minerálů a antioxidantů

• balení až na tři měsíce

Vitaminy  
pro diabetiky 
90 tbl.

Při nákupu Vitaminů pro diabetiky 90 tbl. 
NAVÍC obdržíte Vitaminy pro diabetiky  
10 tbl. za 0,01 Kč. Do vydání zásob. 

AKCE

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek s účinnou látkou 
omeprazol k vnitřnímu užití.

• při častém pálení žáhy

• uleví až na 24 hod.

• pouze 1 tobolka denně

Apo-Ome 20 
14 tob.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek s účinnou látkou 
flutikason-propionát k nosnímu podání.

• nosní sprej na léčbu alergické rýmy

• ulevuje od kýchání, svědění nosu, 
ucpaného nosu, svědění a slzení očí

• komplexní úleva od alergické rýmy po 24 hodin již v 1 dávce

Flixonase 
50 mikrogramů/dávka 
nosní sprej
suspenze 60 dávek

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. 
Léčivý přípravek s účinnou látkou natrii 
picosulfas monohydricus k vnitřnímu užití.

• krátkodobá léčba zácpy, 
snadné vyprázdnění

• projímadlo působící 
šetrně v tlustém střevě

• užívá se večer – efekt 
se dostaví zpravidla 
po 10–12 hodinách

• pohodlné dávkování 
dle individuální potřeby

Regulax 
pikosulfát 
kapky 50 ml

-26  KčBěžná 
cena 195 Kč

169  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 169 Kč

139  Kč
Akční cena

-70  KčBěžná 
cena 269 Kč

199  Kč
Akční cena

-50  KčBěžná 
cena 249 Kč

199  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 119 Kč

99  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 329 Kč

299  Kč
Akční cena

-70  KčBěžná 
cena 349 Kč

279  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 129 Kč

109  Kč
Akční cena



Akce a slevy nově 
pouze s Kartou  
výhod Dr.Max.

kartavyhod.drmax.cz  |  Infolinka 844 909 909

Sleva až polovina z doplatku na recept 
Pro každého, každý den.*

Slevu 5 % + 25 % na produkty  
vybraných kosmetických značek**

Speciální zvýhodněné Dr.Max ceny  
a pravidelné akční nabídky

Individuální slevové kupony  
dle konkrétních potřeb klienta

Internetový klientský portál 
s kompletním přehledem zakoupených léků

Mobilní aplikaci Můj Dr.Max 
s upozorňováním, co a kdy máte užívat

5 % + 25 %

Všechny nabídky v akčním letáku Dr.Max platí pouze pro držitele  
Karty výhod Dr.Max, kterou získáte v kterékoliv lékárně Dr.Max. 

Pokud ji ještě nemáte, ke svému prvnímu nákupu za zvýhodněné  
ceny použijte tuto jednorázovou papírovou kartu.

Úplná pravidla klientského programu Karta výhod Dr.Max  
naleznete na kartavyhod.drmax.cz. Případné dotazy Vám  
zodpovíme na infolince 844 909 909 nebo na e-mailové  
adrese kartavyhod@drmax.cz.

Co všechno Vám přináší Karta výhod Dr.Max?

*    Sleva je poskytována po předložení Karty výhod Dr.Max ve formě neuplatnění maximální obchodní přirážky a vztahuje se na  léky 
a zdravotnické prostředky hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Nárok na slevu mohou uplatnit držitelé Karty výhod 
Dr.Max při výdeji léků anebo zdravotnických prostředků dostupných na lékařský předpis ve všech lékárnách Dr.Max v ČR. Plnou výši 
slevy nelze poskytnout v případě, že by sleva byla vyšší, než je maximální obchodní přirážka lékárny, nebo pokud by prodejní cena léku 
anebo zdravotnického prostředku byla nižší nebo na úrovni nákladů, které Dr.Max vynaložil na jeho pořízení. Výše doplatku pacienta 
je tedy nastavena na nejnižší možnou cenu tak, aby nedošlo k porušení právních předpisů. Úplná pravidla, jakož i případná oznámení 
o změnách či ukončení akce, jsou k dispozici v lékárnách Dr.Max a na kartavyhod.drmax.cz.

**  Nárok na  slevu z  běžné ceny mohou uplatnit držitelé Karty výhod Dr.Max při nákupu vybraných značek kosmetiky v  kamenných 
lékárnách Dr.Max v  ČR. Slevu nelze uplatnit pro nákupy provedené na  e-shopu. Při nákupu 1 produktu je poskytnuta sleva 5 %. 
Při nákupu 2 a více produktů stejné značky je na nejdražší z nich poskytnuta sleva 5 % a na zbylé pak 25 %. Slevu nelze kombinovat 
s jinými slevami nebo akcemi. Akce může být kdykoliv změněna či ukončena. Dostupnost jednotlivých značek v lékárnách se může lišit. 

www.drmax.cz

Zdravotnický prostředek.

Čtěte pečlivě příbalový leták.  
Léčivý přípravek s účinnou látkou dimetikon k vnitřnímu užití.

• vytváří v místě aplikace průhledný ochranný film

• obsahuje látky napomáhající hojení aftů, drobných poranění 
sliznice úst i otlaků od ortodontických rovnátek

• při obtížích, jako jsou: plynatost, nadýmání,  
pocit plnosti způsobený hromaděním plynů v trávicím ústrojí 
a nadměrné polykání vzduchu, které se projevují tlakem 
v nadbřišku za nedostatečného odchodu plynů

Aloclair gel 
8 ml

Sab Simplex  
30 ml

Dlouhodobě 
snížené  

ceny

Gingio 120
60 tbl.

Čtěte pečlivě příbalový leták. Léčivý přípravek s účinnou látkou ginkgo 
extractum siccum raffinatum et quanti k perorálnímu podání.

• užívá se k léčbě příznaků lehkých poruch mozkových funkcí 
souvisejících s věkem při mírné demenci, jako jsou poruchy 
paměti a snížená schopnost soustředění

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. 
Léčivý přípravek k dentálnímu užití.

ELMEX GELÉE 
25 g

*Přispívá k udržení normálního stavu zraku.

Doplněk stravy. (1 cps. = 5,54 Kč)

• kapsle, které obsahují karotenoidy 
lutein a zeaxanthin, zinek*, ginkgo bilobu a vitaminy

Protectum 
Ginkgo Extra 
90 cps. -50  KčBěžná 

cena 549 Kč

499  Kč
Akční cena

-200  KčBěžná 
cena 699 Kč

499  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 229 Kč

199  Kč
Akční cena

-10  KčBěžná 
cena 99 Kč

89  Kč
Akční cena

-10  KčBěžná 
cena 159 Kč

149  Kč
Akční cena
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Nízké ceny  
pro Vaše  

zdraví

Před použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci. Reklama 
na léčivé přípravky k orálnímu podání. Nicorette Spray 1 mg/dávka obsahuje 
nikotin. Nicorette Icemint Gum 4 mg obsahuje nikotin-resinát.

• účinkuje rychle a potlačí 
touhu po cigaretě již 
po 60 sekundách

Nicorette® Spray  
1 mg/dávka,  
orální sprej,  
roztok 13,2 ml
ZBAVTE SE ZÁVISLOSTI 
NA KOUŘENÍ

V nabídce také Nicorette®  
Icemint Gum 4 mg, léčivá  
žvýkací guma 105 žvýkaček za 769 Kč.

Zdravotnické prostředky. Akce platí pouze na nákup 
produktů bez uplatnění předepsaného poukazu od lékaře.

• nový měkký elastický materiál

• diskrétnější

• vypadají jako běžné spodní prádlo

• velmi rychlá absorpce tekutiny 
navozující pocit sucha, pohlcují zápach

iD Pants Fit & Feel 
Medium Plus 
12 ks

iD Pants Fit & Feel 
Large Plus
10 ks

• inkontinenční pomůcka pro muže • inkontinenční pomůcka pro ženy

TENA Men Level 2 
20 ks + 50 % NAVÍC

TENA Lady Slim Mini  
20 ks + 50 % NAVÍC 

Zd
ra

vo
tn

ick
é p

ro
stř

ed
ky

.

Potravina pro zvláštní lékařské účely, o užívání se poraďte 
s lékařem nebo lékárníkem. (100 ml = 16,58 Kč)

• nutričně kompletní tekutá výživa pro pacienty 
trpící nedostatečným příjmem energie a živin 
nebo nechutenstvím z různých příčin

• zvlášť vhodný pro pacienty trpící nedostatečnou 
výživou (senioři), před operací i po ní a pro pacienty 
s nádorovým onemocněním

Nutridrink 5 + 1

• pevná fixace zubní náhrady až po 12 hodin

• pomáhá předcházet ulpívání zbytků jídla

• neobsahuje zinek

Corega Ochrana 
dásní 40 g

V nabídce více druhů. 

Při nákupu fixačního krému + tablet Corega  
praktická dóza pro Vaši zubní náhradu NAVÍC. Do vydání zásob. Zdravotnické prostředky.

• ničí bakterie způsobující zápach z úst

• mají dezinfekční účinek

• pomáhají odstraňovat  
skvrny a zubní plak

• čistí bez poškrábání zubní protézy

Corega Bio 
Antibakteriální 
tablety 30 tbl.

AKCE

-70  KčBěžná 
cena 489 Kč

419  Kč
Akční cena

-10  KčBěžná 
cena 279 Kč

269  Kč
Akční cena

-10  KčBěžná 
cena 259 Kč

249  Kč
Akční cena

-10  KčBěžná 
cena 119 Kč

109  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 229 Kč

199  Kč
Akční cena

-40  KčBěžná 
cena 109 Kč

69  Kč
Akční cena

-40  KčBěžná 
cena 109 Kč

69  Kč
Akční cena

-10  KčBěžná 
cena 199 Kč

189  Kč
Akční cena



-100 Kč* NA PŘÍPRAVKY  
PROTI VRÁSKÁM

  HYALURON-FILLER  
(vyplnění hlubokých vrásek)

  VOLUME-FILLER (zpevnění kontur)
  HYALURON-FILLER + ELASTICITY (pružnost pleti)
  Q10 Active (citlivá pleť)

* Sleva 100 Kč na přípravky z řady HYALURON-FILLER, VOLUME-FILLER,  
HYALURON-FILLER + ELASTICITY a Q10 Active. Akce platí od 1. 3. do 31. 3. 2018 nebo do vyprodání zásob.

*Při nákupu 2 kusů tělového oleje proti striím získáte druhý se slevou 50 %. 
Akce platí od 1. 3. do 31. 3. 2018 nebo do vyprodání zásob.

   obsahuje pouze 100% přírodní oleje
   předchází vzniku strií

OLEJ PROTI STRIÍM

-50 %
na druhý produkt*

Ko
sm

et
ick

ý p
říp

ra
ve

k.
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Krása  
a zdraví

Kosmetické přípravky.

• ústní výplach obsahuje antibakteriální složku chlorhexidin 
(0,12%), která snižuje množství bakterií v ústní dutině, 
omezuje tvorbu zubního plaku a působí  
při problémech s dásněmi

GUM  
ústní voda Paroex (CHX 0,12%)
300 ml

V nabídce také GUM ústní voda Paroex  
(CHX 0,06%) 500 ml za 159 Kč a GUM  
zubní gel Paroex  
75 ml za 129 Kč.

Doplňky stravy.

• optimální dávka folátů 
(kyselina listová a Metafolin®)  
+ DHA pro ženy  
od 13. týdne těhotenství

• navíc s vitaminem  
D3, který přispívá  
ke správné funkci  
imunity a k udržení 
normálního stavu zubů a kostí

FEMIBION 2 
s vitaminem D3 
30 tbl. + 30 tob.

* Zdroj: Agentura AKO kvantitativní reprezentativní průzkum, ČR, 09/2017.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.  
Léčivé přípravky s účinnou látkou urea k zevnímu použití. 

• léčivá emulze na suchou kůži 

• léčí svědivé projevy, vhodná i na atopický ekzém

Excipial 
U Lipolotio  
200 ml

V nabídce také Excipial U Hydrolotio 200 ml za 99 Kč.

V nabídce také FEMIBION 1 s vitaminem D3  
30 tbl. za 299 Kč. (1 tbl. = 9,97 Kč)

Kosmetický přípravek. Při koupi 2 balení obdržíte druhé balení za 0,01 Kč.

• bělení pomáhá odstranit 
zabarvení zubů

• redukuje zubní kámen

• neobsahuje peroxidy, sodu 
ani jiná agresivní činidla

• působí proti tvorbě zubního plaku

President White 
zubní pasta 75 ml

Ko
sm

et
ick

é p
říp

ra
vk

y.

1 + 1

-30  KčBěžná 
cena 169 Kč

139  Kč
Akční cena

-100  KčBěžná 
cena 589 Kč

489  Kč
Akční cena

-30  KčBěžná 
cena 169 Kč

139  Kč
Akční cena

-99  KčBěžná cena 
99 Kč/ks

49,50  Kč/ks
Při koupi 2 ks



www.drmax.cz

Doplněk stravy.

• deklarovaný obsah 
betaglukanů

• bez příměsí 
a konzervantů 

• rakytník  
podporuje  
imunitu

• již od 1 roku

BABY IMUN 
sirup s hlívou 
a rakytníkem
100 ml

Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. (100 g = 52,38 Kč)

• mléčná kojenecká výživa při alergii v rodině

Nutrilon 2, 3 HA 
ProExpert 
800 g

V nabídce také Nutrilon 2 AR 800 g za 349 Kč (100 g = 
43,63 Kč) a Nutrilon 2 Comfort ProExpert 400 g za 219 Kč 
(100 g = 54,75 Kč).

Péče o dítě

Doplněk stravy. (1 ks = 3,56 Kč)

• rakytník podporuje přirozenou  
obranyschopnost organismu a snižuje únavu

• skvělá chuť díky ovocné šťávě

• obsahuje 9 vitaminů

• BEZ konzervačních látek, sladidel, přidaného barviva a lepku

RAKYTNÍČEK  
multivitaminové 
želatinky s rakytníkem 70 ks

Při koupi 2 balení získáte druhé z nich za 0,01 Kč.

Doplněk stravy. (při využití akce 1 ks = 1,79 Kč)

• želé multivitaminy s komplexem 10 vitaminů 
a minerálních látek s vynikající ovocnou chutí

• ve tvaru zábavných zvířátek z farmy

Vibovit Farma 
50 ks

1 + 1

Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. (100 g = 39,88 Kč)

• prémiová kojenecká výživa s bakteriemi 
mléčného kvašení L. reuteri 

• OPTIPRO – speciální proces k získání směsi 
bílkovin s cílem přiblížit se mateřskému mléku

Nestlé Beba  
OPTIPRO Comfort 2, 3
800 g

Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. Akční cena 309 Kč za 1 ks je platná při jednorázovém nákupu 2 ks. 
Běžná cena 369 Kč za 2 ks. Nutrilon 5 nelze v akci kombinovat s ostatními druhy. (při využití akce 100 g = 38,63 Kč)

• nejpokročilejší Nutricia výzkum mateřského mléka 

• směs prebiotik GOS/FOS s klinickou evidencí

• obsahuje vitaminy A, C a D, které přispívají ke správné 
funkci imunitního systému

Nutrilon 2, 3, 4, 5 
800 g  
včetně příchutí
Pro podporu zdraví  
a odolnosti dítěte.

AKCE

Doplněk stravy. (1 tbl. = 2,99 Kč)

• příchuť Mix
• s vitaminem C a zinkem, které pomáhají  

podporovat imunitní systém
• navíc obohacené o betaglukany
• bez umělých barviv, cukru, konzervantů, lepku a laktózy

Marťánci s Imunactivem + Hexbug 
AquabotTM ryba 50 + 50 tbl.

Limitovaná edice s originální Hexbug AquabotTM 
rybičkou – Vaše děti objeví kouzlo oceánu. Ponořte 
rybičku do vody a sledujte, jak rychle umí plavat.

Při koupi 6 balení obdržíte šesté balení za 0,01 Kč. Akce je platná  
pouze s Kartou výhod Dr.Max. (při využití akce 100 g = 45,63 Kč)  
Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy.

• pro podporu imunity  
dětí s citlivým zažíváním

• obsahuje vitaminy A, C a D, které přispívají 
ke správné funkci imunitního systému

Nutrilon  
Profutura  
2, 3 a 4, 800 g
Pro děti s citlivým 
zažíváním 

5 + 1

-40  KčBěžná 
cena 289 Kč

249  Kč
Akční cena

-80  KčBěžná 
cena 379 Kč

299  Kč
Akční cena

-70  KčBěžná 
cena 489 Kč

419  Kč
Akční cena

-80  KčBěžná 
cena 399 Kč

319  Kč
Akční cena

-120  KčBěžná 
cena 369 Kč/ks

309  Kč/ks
Při koupi 2 ks

-179  KčBěžná cena 179 Kč/ks

89,50  Kč/ks
Při koupi 2 ks

-444  KčBěžná 
cena 439 Kč/ks

365  Kč/ks
Při koupi 6 ks

-50  KčBěžná 
cena 269 Kč

219  Kč
Akční cena



Nečekejte, až obávaní parazité, 
jako jsou klíšťata a blechy, zaútočí. 
Prevence se vyplatí. Až 8 měsíců 
ochrany před klíšťaty pro psy i kočky, 
to je nejdelší ochrana dostupná 
na trhu ve formě obojku. Navíc 
s repelentním účinkem, tzn. že klíště 
se nemusí přisát, a přesto po kontaktu 
s účinnou látkou zahyne. 

Dr.MaxTip

Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták, účinky a použití léků konzultujte s lékařem nebo lékárníkem, dávkování dle příbalového letáku. Užívejte léčivé přípravky pouze tehdy, pokud pociťujete příznaky, 
pro které jsou určeny, a po konzultaci s lékařem nebo lékárníkem. Léčivé přípravky omezené při výdeji na lékařský předpis (recept) užívejte výhradně podle doporučení lékaře. Účelem tohoto materiálu není zvýšení 
spotřeby, výdeje ani předepisování léčivých přípravků. Nenabádáme Vás k nevhodnému, nepřiměřenému ani neopodstatněnému užívání léků. Doplňky stravy nenahrazují různorodou a vyváženou stravu ani 
zdravý životní styl. Nabídka platí od 1. do 31. 3. 2018 nebo do vyprodání zásob. Běžné ceny v jednotlivých lékárnách se mohou lišit. Kompletní seznam lékáren Dr.Max na www.drmax.cz. Za tiskové chyby neručíme.

Veterinární přípravek.

Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Veterinární 
přípravek. Složení: geraniol 3,5 g/kg . Používejte biocidy bezpečným způsobem.

• komplexní kloubní výživa pro koně

• pro výživu, ochranu a regeneraci 
kloubních chrupavek a tkání

• repelentní obojek proti klíšťatům 
i blechám, vhodný pro psy i kočky 

• obsahuje geraniol

• neobsahuje insekticidy ani hormony

Alavis Triple 
Blend Extra Silný
700 g

FYTO OBOJEK  
pro psy a kočky
65 cm

Veterina
Před použitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci. 
Veterinární léčivé přípravky. L.CZ.MKT.AH.02.2018.0420.

Foresto obojek 
1,25 g + 0,56 g  
pro kočky a psy ≤ 8 kg
• 8měsíční ochrana před klíšťaty – 

odpuzuje a hubí ještě před  
jejich přisátím

• až 8měsíční ochrana před  
blechami a jejich vývojovými stadii

• vhodný pro psy i kočky

Při nákupu obojku Foresto NAVÍC zelené nebo červené 
světýlko na běžný obojek za 0,01 Kč. Do vydání zásob. 
V nabídce také Foresto 4,50 g + 2,03 g obojek  
pro psy > 8 kg (délka 70 cm) za 769 Kč.

V nabídce také 
Proactivet 
Zdravá srst 
Derma Šampon 
250 ml za 199 Kč.

AKCE

Veterinární přípravky.

• k intenzivní regeneraci  
psí kůže a srsti

• speciálně ochucené 
tablety pomáhají  
dostat nekonečné línání 
a svědění pod kontrolu

Proactivet  
Zdravá srst  
90 tbl.

V nabídce také FYPRYST combo 67 mg / 60,3 mg  
roztok pro nakapání na kůži pro malé psy 1 pipeta za 129 Kč, FYPRYST combo 134 mg / 120,6 mg roztok pro nakapání na kůži  
pro střední psy 1 pipeta za 169 Kč, FYPRYST combo 268 mg / 241,2 mg roztok pro nakapání na kůži pro velké psy 1 pipeta 
za 189 Kč a FYPRYST combo 402 mg / 361,8 mg roztok pro nakapání na kůži pro velmi velké psy 1 pipeta za 239 Kč.

• účinný proti klíšťatům, blechám 
a vývojovým stadiím blech

FYPRYST combo 50 mg / 60 mg 
roztok pro nakapání  
na kůži – spot-on pro  
kočky a fretky 1 pipeta

Před použitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci. Vyhrazené veterinární léčivé přípravky s účinnou látkou fipronilum/S-methoprenum, pouze pro zvířata,  
roztok pro nakapání na kůži.

V nabídce také FYTO PIPETA pro psy  
od 10 kg do 20 kg, 3× 10 ml za 249 Kč  
a FYTO PIPETA pro psy od 20 kg, 6× 10 ml za 299 Kč.

Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Veterinární 
přípravky. Složení: geraniol 9 g/kg. Používejte biocidy bezpečným způsobem.

FYTO PIPETA 
pro malé psy 
do 10 kg a kočky 
15 ml
• repelentní pipeta proti 

klíšťatům i blechám, 
vhodná pro psy i kočky

• neobsahuje insekticidy 
ani hormony

NOVINKA

-40  KčBěžná 
cena 339 Kč

299  Kč
Akční cena

-130  KčBěžná 
cena 699 Kč

569  Kč
Akční cena

-20  KčBěžná 
cena 169 Kč

149  Kč
Akční cena

-200  KčBěžná 
cena 1290 Kč

1090  Kč
Akční cena

-70  KčBěžná 
cena 399 Kč

329  Kč
Akční cena

-40  KčBěžná 
cena 159 Kč

119  Kč
Akční cena




