
VIAC INFORMÁCIÍ VO VNÚTRI LETÁKU

Dni duševného zdravia 8. 11. – 12. 11. 2021

1. Liek na vnútorné použitie. 5. Liek na aplikáciu do nosa. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. 
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. 11. do 30. 11. 2021 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

CHRÍPKA 
A PRECHLADNUTIE
THERAFLU PRECHLADNUTIE A CHRÍPKA
325 mg/20 mg/10 mg/50 mg prášok na perorálny roztok, 14 vreciek
Unikátna kombinácia 4 účinných látok. Liek¹ účinne odstraňuje väčšinu príznakov chrípky a prechladnutia, 
ako sú horúčka, bolesť hlavy, kĺbov a svalov a upchatý nos. Prášok na prípravu horúceho nápoja.

TRÁVENIE
Hylak forte
100 ml
Hylak1 forte. Komplexná starostlivosť o vaše trávenie. Vhodný aj pre deti od 2 rokov. K nákupu Hylak 
forte, 100 ml, získate Hylak forte, 30 ml¹ (v hodnote 5,39 €), LEN ZA 0,01 €, 0,033 €/100 ml.

KAŠEĽ
Stoptussin
50 ml
Stoptussin1. Správna voľba proti kašľu vďaka 2 účinným látkam. Tlmí suchý dráždivý kašeľ 
a uľahčuje vykašliavanie. VÝHODNE AJ Stoptussin sirup, 180 ml1, za 6,99 € (z pôvodných 7,19 €), 
3,883 €/100 ml. K nákupu Stoptussin, 50 ml, alebo Stoptussin, 180 ml, získate Calcium chloratum 
– Teva, 100 ml1 (v hodnote 5,19 €), LEN ZA 0,01 €, 0,010 €/100 ml.

BOLESŤ
Ibalgin® Rapidcaps 400 mg
30 cps
Účinné analgetikum s protizápalovým účinkom. Ľahko rozpustné 
ružové mäkké kapsuly s tekutou účinnou látkou. Pri bolesti hlavy 
a migréne, bolesti zubov, chrbta, svalov a bolestivej menštruácii. 
Liek¹ obsahuje ibuprofén. 

NÁDCHA
MUCONASAL® PLUS
nosová roztoková aerodisperzia, 10 ml
Rýchlo, účinne a dlhodobo uvoľní nos pri nádche a prechladnutí. 
Navyše osvieži vôňou mäty a eukalyptu, ktoré umocnia zážitok 
z voľného dýchania. Vhodný pre dospelých a deti od 6 rokov. 
Liek⁵ obsahuje tramazolini hydrochloridum.

VITAMÍN D
Detrical 2000
60 tbl
Vitamín D pomáha udržiavať normálnu funkciu imunitného 
systému, prispieva k udržaniu normálneho stavu kostí 
a normálnych svalových funkcií. VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ 
PRODUKTY Z RADU Detrical. Výživové doplnky.
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1. Liek na vnútorné použitie. 2. Liek na vonkajšie použitie. 9. Liek na aplikáciu do konečníka. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte 
sa s lekárom alebo lekárnikom. 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. 11. do 30. 11. 2021 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

VITAMÍNY
nesVITAMINS Vitamin D3 2000 I.U. + K2 70 µg
60 cps
Vitamín D3 podporuje správnu činnosť imunitného systému a prispieva k správnemu 
vstrebávaniu vápnika a fosforu. Vitamín K2 vo forme MK-7 sa vyznačuje vysokou biologickou 
dostupnosťou a prispieva k udržaniu zdravých kostí. 
Bez cukru, bez lepku, bez laktózy a vhodný pre vegetariánov. K nákupu nesVITAMINS 
Vitamin D3 + K2, 60 cps, získate nesVITAMINS Vitamin D3 + K2, 30 cps (v hodnote 15,19 €), 
ZADARMO. Výživové doplnky.

STRES, NERVOZITA
PERSEN® forte
20 cps
Rastlinný liek1 na zmiernenie ľahkých prechodných foriem nervového napätia – ako denné 
sedatívum pri psychickej záťaži, nepokoji, podráždenosti – pri ťažkostiach so zaspávaním – 
obsahuje výťažky z valeriány lekárskej, medovky a mäty piepornej.

OČNÉ KVAPKY
Systane™ ULTRA bez konzervačných látok
10 ml
Zvlhčujúce očné kvapky Systane™ ULTRA poskytujú rýchlu úľavu od príznakov suchého oka, 
ako sú podráždenie, začervenanie alebo pálenie očí. VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ PRODUKTY 
Z RADU Systane™. Zdravotnícke pomôcky.

DIAGNOSTICKÝ TEST
PRIMA HomeTest Vitamín D Test
samodiagnostický test z krvi, 1 × 1 set
Samodiagnostický rýchlotest na stanovenie hladiny vitamínu D zo vzorky krvi získanej pichnutím 
do prsta. PRIMA HomeTest Vitamín D test je zdravotnícka pomôcka.

SPÁNOK
DOSPINOX® SPREJ POD JAZYK
24 ml
Efektívne skracuje čas do zaspávania. Obsahuje kvalitný melatonín s veľmi rýchlym nástupom 
účinku. Nie je potrebné zapíjať. Výživový doplnok.

HEMOROIDY
Procto-Glyvenol® 5 % + 2 %
rektálny krém, 30 g
Voľnopredajný liek2, 9 na lokálnu liečbu vonkajších a vnútorných hemoroidov. VÝHODNE AJ 
Procto-Glyvenol® 400 mg + 40 mg, 10 čapíkov9, za 5,79 € (z pôvodných 7,29 €), 0,579 €/1 ks.
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999 €
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1. Liek na vnútorné použitie. 2. Liek na vonkajšie použitie. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. 
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. 11. do 30. 11. 2021 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

LOKÁLNA BOLESŤ
Flector® EP náplasť
5 ks liečivých náplastí
Flector® EP náplasť je švajčiarska liečivá náplasť na bolesti svalov, kĺbov či chrbtice. Účinne 
zmierňuje zápal a opuch. Nezaťažuje tráviacu sústavu a pôsobí priamo v mieste bolesti počas 
12 – 24 hodín. VÝHODNE AJ Flector® EP gél, 100 g2, za 7,29 € (z pôvodných 8,49 €), 
7,290 €/100 g. Lieky2 obsahujú diklofenak epolamín. 

CHRÍPKA 
A PRECHLADNUTIE
PARALEN® GRIP alebo
PARALEN® GRIP chrípka a bolesť
24 tbl
Lieky1 odstraňujú príznaky chrípky a nachladnutia, ako sú horúčka, upchatý nos, bolesť hlavy, 
bolesť hrdla. Vďaka kofeínu pomáha aj proti únave a ospalosti. K nákupu PARALEN® GRIP, 
24 tbl, alebo PARALEN® GRIP chrípka a bolesť, 24 tbl, získate PARALEN® GRIP chrípka 
a bolesť, 12 tbl1, ZADARMO.

BOLESŤ HRDLA
TANTUM VERDE®
TANTUM VERDE® – vaše eso na bolesť hrdla! Rýchlo a efektívne odstráni bolesť a zápal hrdla. 
Lieky na orálne použitie, obsahujú benzydamíniumchlorid. Zľava – 15 % platí na všetky 
produkty z produktového radu TANTUM VERDE®.

PROTI VÍRUSOM
VIROSTOP NASAL SPRAY
20 ml
Chráni pred prienikom vírusov a baktérií vrátane koronavírusu SARS-CoV2 a vírusmi chrípky A, B. 
Vhodný od 3 rokov. VÝHODNE AJ VIROSTOP ORAL SPRAY, 30 ml, za 7,69 € (z pôvodných 
9,19 €), 25,633 €/100 ml. Zdravotnícke pomôcky.

KOLAGÉN
Colafit®
120 + 30 kociek NAVYŠE
Čistý kryštalický kolagén v malých mäkkých, ľahko užívateľných kockách. Výhodné darčekové 
balenie na 5 mesiacov užívania. Ako darček 30 kociek NAVYŠE. Výživový doplnok.

IMUNITA
Celaskon® LONG EFFECT 500 mg
30 cps
S postupným uvoľňovaním vitamínu C až 12 hodín pre jeho lepšie vstrebávanie. Urýchľuje liečbu 
a znižuje závažnosť chrípky a nachladnutia. Podporte svoju imunitu pravidelným užívaním. 
Zvýšená potreba užívania napr. aj v tehotenstve, pri dojčení, športe, namáhavej práci, 
po úrazoch alebo u fajčiarov. Liek1 obsahuje kyselinu askorbovú. Pri nákupe 2 kusov balení 
Celaskon® LONG EFFECT 500 mg, 30 cps, získate tretí kus ZADARMO.

2+1
ZADARMO

-16%

-18%

789 €
1,578 € /1 ks
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649 €
30 cps
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1. Liek na vnútorné použitie. 3. Liek na rozpustenie v ústach. 7. Liek na aplikáciu do hrdla. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte 
sa s lekárom alebo lekárnikom. 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. 11. do 30. 11. 2021 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

BOLESŤ 
HRDLA
neo-angin® BEZ CUKRU
24 pst
Na bolesť hrdla jednoducho Neo-geniálny! Uľavuje od bolesti, 
potláča zápal, lieči infekciu. VÝHODNE AJ neo-angin® 
s príchuťou čerešne alebo šalvie, 24 pst, za 6,19 € (z pôvodných 
7,39 €). Lieky na miestne užitie v ústach a v hrdle.

CHRÍPKA 
A PRECHLADNUTIE
COLDREX® Horúci nápoj CITRÓN
14 vreciek
Liek1 uľaví rýchlo od príznakov chrípky a prechladnutia. Znižuje 
horúčku, odstraňuje bolesť hlavy, bolesť v hrdle a uvoľňuje 
upchatý nos. Obsahuje paracetamol, fenylefrín a vitamín C. 
VÝHODNE VŠETKY LIEKY Z RADU COLDREX® Horúci nápoj 
SO ZĽAVOU – 15 %.

BOLESŤ 
HRDLA
Strepfen® Med a Citrón
24 pst
Rýchlo a dlhodobo uľaví od bolesti hrdla. Tlmí bolesť hrdla 
až na 6 hodín. Poskytuje upokojujúci efekt po 2 minútach. 
Liek1 obsahuje flurbiprofén. VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ LIEKY 
Z RADU Strepfen® SO ZĽAVOU – 15 %.
Lieky7 obsahujú flurbiprofén.

ÚNAVA 
A VYČERPANIE
Magnesium B6 Premium
50 tbl 
Obsahuje horčík v organickej forme, ktorá sa v ľudskom tele 
výborne vstrebáva. Horčík prispieva k zníženiu únavy a vyčerpania 
a k správnej funkcii nervového systému. Výživový doplnok.

ZINOK
nesVITAMINS Zinc 15 mg 
60 cps
Zinok prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému 
a k udržaniu zdravej pokožky, nechtov a vlasov. 
Bez cukru, bez lepku, bez laktózy a vhodný aj pre vegánov.
Výživový doplnok.

IMUNITA
Vitamin C Imuno Akut 
30 cps
Vitamín C prispieva k správnej funkcii imunitného a nervového 
systému a tiež k správnej funkcii kostí, pokožky, chrupaviek, zubov 
a ďasien. Výživový doplnok. K nákupu Vitamin C Imuno Akut, 
30 cps, získate Tussical, 200 ml1 (v hodnote 7,99 €), ZADARMO. 
Tussical obsahuje butamirátiumdihydrogencitrát.

BOLESŤ 
HRDLA
Orasept s príchuťou medu a citrónu 
alebo Orasept mentol
24 pastiliek
Liek3 určený na úľavu od bolesti hrdla BEZ CUKRU. Cmúľanie 
pastilky umožňuje účinkovanie liečiva v postihnutej oblasti 
a takisto pomáha zvlhčovať a upokojiť bolestivú oblasť. 

BOLESŤ 
HRDLA
Dorithricin
20 tvrdých pastiliek
Dorithricin – jediný voľnopredajný liek¹ na trhu s obsahom 
lokálneho antibiotika. Rýchlo tlmí bolesť, cielene bojuje 
s baktériami a lieči zapálené hrdlo.

BOLESŤ 
HRDLA
JOX
orálna roztoková aerodisperzia, 30 ml
Liek7 na dezinfekciu ústej dutiny a hltana pri zápalových 
infekčných ochoreniach.

619 €
24 pst /739 €

-16%

899 €
0,642 €/1 vrecko

14 vreciek /1069 €

799 €
/899 €

819 €
24 pas /969 €

-15% -15%

499 €
24 pas /559 €

769 €
/829 €

569 €
18,967 €/100 ml

/619 €

799 €
30 cps

Tussical, 
200 ml,

ZADARMO
UŠETRÍTE
7,99 €

899 €
/1009 €

NOVINKA



1. Liek na vnútorné použitie. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. 
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. 11. do 30. 11. 2021 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

VLHKÝ KAŠEĽ
Ambroxol Dr.Max sirup 30 mg/5 ml
100 ml
Liek1 pomáha vylučovať hlien z dýchacích ciest a stimuluje činnosť 
riasiniek, ktoré zaisťujú transport hlienu. Uľahčuje tak 
vykašliavanie a zmierňuje kašeľ. Obsahuje ambroxoliumchlorid.

VLHKÝ KAŠEĽ
MUCOSOLVAN® Sirup 
100 ml
Liek1 uľahčuje vykašliavanie, uvoľňuje zahlienenie, zmierňuje 
kašeľ, bez cukru a alkoholu, s jahodovou príchuťou. 
K nákupu MUCOSOLVAN® Sirup, 100 ml, alebo MUCOSOLVAN® 
Junior sirup, 100 ml1, alebo MUCOSOLVAN® LONG EFFECT 
75 mg, 20 cps1, získate Celaskon® 100 mg, OCHUTENÉ 
TABLETY, 30 tbl (v hodnote 2,39 €), ZADARMO.
Celaskon1 obsahuje kyselinu askorbovú.

VLHKÝ KAŠEĽ
ACC® LONG
20 šumivých tabliet
ACC® LONG šumivé tablety, 20 ks, rozpúšťajú hlien a uľahčujú 
vykašliavanie. Majú rýchly nástup účinku. Vhodné od 14 rokov, 
stačí 1 tableta denne. VÝHODNE AJ ACC® LONG, 10 šumivých 
tabliet, za 5,29 € (z pôvodných 6,69 €). 
Lieky1 obsahujú acetylcysteín.

KAŠEĽ
ERDOMED® 225 mg
20 vreciek
ERDOMED® je osvedčený liek1 na ochorenia horných aj dolných 
dýchacích ciest. ERDOMED® 225 mg, 20 vreciek s pomarančovou 
príchuťou, je dostupný aj bez lekárskeho predpisu. Vhodný pre 
dospelých a dospievajúcich od 12 rokov. Obsahuje erdosteín.

KAŠEĽ
Pleumolysin
10 ml
Liek1 na úľavu od suchého a dráždivého kašľa.

ŽIVÉ 
MIKROORGANIZMY
BIOPRON® 9 Premium
30 + 10 cps
Prémiový komplex živých mikroorganizmov s frukto oligo sacharidmi 
na ideálnu podporu vašej celkovej pohody a rovnováhy črevnej 
mikroflóry. Vaša denná dávka života počas a po liečbe antibiotikami. 
Najdôveryhodnejšia značka v kategórii probiotík 2020 vyrobená 
držiteľom certifikátu GMP. VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ 
PRODUKTY Z RADU BIOPRON® 9 Premium. Výživové doplnky.

TRÁVENIE
Iberogast®
100 ml
Pocit plnosti? Nadúvanie? Bolesť brucha? Kŕče? Bolesť žalúdka? 
Nevoľnosť? Liek1 na rôzne tráviace ťažkosti a harmonizuje celé 
trávenie. Iberogast®. Expert na vaše tráviace ťažkosti! 
Len pre členov Dr.Max CLUB VÝHODNE AJ Iberogast®, 50 ml, 
za 11,59 € (z pôvodných 12,89 €), 23,180 €/100 ml.

PÁLENIE 
ZÁHY
Talcid®
50 žuvacích tbl
Dômyselná pomoc pri pálení záhy. Rýchlo uľaví od pálenia záhy, 
chráni žalúdok a jeho sliznice, má predĺžený účinok a neutralizuje 
kyselinu v žalúdku podľa jej množstva. Liek¹ obsahuje hydrotalcit.

599 €
5,990 €/100 ml

/729 €

-17%

799 €
0,400 €/1 vrecko

/889 €
669 €

6,690 €/100 ml

100 ml

KAŠEĽ A PRIEDUŠKY
PROSPAN® 
100 ml
Rastlinný liek, ktorý uvoľňuje hlieny v dýchacích cestách 
a uľahčuje vykašliavanie a zmierňuje kašeľ. Liek1 obsahuje suchý  
extrakt z brečtanových listov (Hederae helicis folii extractum 
siccum).

Celaskon® 
100 mg 

OCHUTENÉ 
TABLETY, 30 tbl,

ZADARMO
UŠETRÍTE
2,39 €

-21%

799 €
20 šum. tbl /1019 €

469 €
46,900 €/100 ml

/509 €

1049 €
30 + 10 cps /1249 €

-16% -15%-15%

LMR-CH-20210609-13

S kartou
Dr.Max CLUB

1539 €
15,390 €/100 ml

100 ml /1829 €

L.SK.MKT.CC.07.2019.0910

S kartou
Dr.Max CLUB

729 €
/859 €

-10%

489 €
4,890 €/100 g

/549 €



5. Liek na aplikáciu do nosa. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. 
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. 11. do 30. 11. 2021 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

NÁDCHA
Sanorin® 1 ‰
nosová roztoková instilácia, 10 ml
Zmierňuje opuch sliznice a príznaky nádchy. Len pre členov 
Dr.Max CLUB VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ LIEKY Z RADU 
Sanorin® SO ZĽAVOU – 20 %. Lieky5 obsahujú nafazolíniumnitrát.

NÁDCHA
Orinox
10 ml
Rýchla a dlhotrvajúca úľava od upchatého nosa. Znižuje opuch 
slizníc v nose. Udržiava čistý nosový priechod, uľahčuje dýchanie. 
Lieky⁵ obsahujú xylometazolíniumchlorid.

NÁDCHA
Otrivin MENTHOL 0,1 %
nosová roztoková aerodisperzia, 10 ml
Nosový sprej s chladivým mentolom a eukalyptolom. Pomáha 
rýchlo uvoľniť upchatý nos a pri zápale dutín. Začína uvoľňovať 
upchatý nos do 2 minút a až na 12 hodín. Aplikácia ráno a večer 
zaistí úľavu od upchatého nosa až na 24 hodín. Neobsahuje 
konzervanty. VÝHODNE AJ Otrivin 0,1 %, 10 ml5, za 4,39 €
(z pôvodných 5,69 €), 43,900 €/100 ml. K nákupu Otrivin 
MENTHOL 0,1 %, 10 ml, alebo Otrivin 0,1 %, 10 ml, získate 
vreckovky Kleenex ZADARMO. 
Lieky5 obsahujú xylometazolíniumchlorid. 

NÁDCHA
PHYSIOMER® nosový sprej Hypertonický 
135 ml
Čistí nosovú sliznicu a pomáha tak odstraňovať vírusy a baktérie. 
Znižuje opuch nosovej sliznice pri nádche. 100 % prírodná morská 
voda bohatá na minerály. Bezpečná na dlhodobé použitie. Len pre 
členov Dr.Max CLUB VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ PRODUKTY 
Z RADU PHYSIOMER® SO ZĽAVOU – 15 %. Zdravotnícke pomôcky.

NÁDCHA
Stérimar™ Cu
50 ml
Mikrosprej morskej vody obohatený o meď, pôsobí protizápalovo. 
Vhodný pri častej a opakovanej nádche. Bez obmedzenia veku, 
na dlhodobé použitie. VÝHODNE AJ Stérimar™ Na upchatý nos, 
50 ml, za 9,69 € (z pôvodných 10,69 €), 19,380 €/100 ml. 
Zdravotnícke pomôcky, CE 0459.

STAROSTLIVOSŤ 
O POKOŽKU
Bepanthen® Sensiderm krém
20 g
Bepanthen® Sensiderm krém uľavuje od príznakov ekzému, 
uľavuje od svrbenia do 30 minút. Je vhodný pre deti od 
narodenia*, tehotné i dojčiace ženy. * O dlhodobom použití 
u dojčiat odporúčame poradiť sa s lekárom. VÝHODNE AJ 
Bepanthen® Sensiderm krém, 50 g, za 11,99 € (z pôvodných 
13,69 €), 23,980 €/100 g. Zdravotnícke pomôcky.

VŠI 
PARANIT extra Silný Sprej
100 ml
Odstráni vši do 5 minút. Obsahuje faktor na ochranu proti všiam 
(LPF), ktorý vo vlasoch vytvára pre vši nepriaznivé podmienky 
a chráni pred opakovanou nákazou až do 72 hodín*. Klinicky 
preukázaná 100 % účinnosť*. Dermatologicky testovaný, bez 
silikónov. Len pre členov Dr.Max CLUB VÝHODNE AJ PARANIT 
radikálny PROTI VŠIAM A HNIDÁM, šampón 100 ml + hrebeň,
za 11,99 € (z pôvodných 14,19 €). Zdravotnícke pomôcky.

HLADINA CUKRU 
V KRVI
DIAMizin Gurmar  
150 cps
Štandardizovaný výťažok účinných látok z rastliny Gymnema 
Sylvestre, ktorá je v prírodnom lekárstve Orientu tradične 
používaná mnoho storočí pri ťažkostiach spojených s diabetom. 
Účinné látky prispievajú k optimálnej hladine glukózy v krvi 
a znižujú chuť na sladkosti, čím napomáhajú redukovať nadváhu. 
VÝHODNE AJ DIAMizin Gurmar, 50 cps za 9,29 € (z pôvodných 
11,39 €). Výživové doplnky.

VITAMÍN D
Vibovit Déčko Vitamín D3 500 IU sprej
pomarančová príchuť, 10 ml
NOVINKA pre podporu zdravej imunity detí. Vitamín D prispieva 
k správnemu fungovaniu imunitného systému. Rýchla a vysoká 
vstrebateľnosť vitamínu D3 v spreji. Výživový doplnok. Neslúži 
ako náhrada pestrej a vyváženej stravy.

S kartou
Dr.Max CLUB

399 €
39,900 €/100 ml

10 ml /499 €

S kartou
Dr.Max CLUB

1019 €
7,548 €/100 ml

135 ml /1199 €

419 €
41,900 €/100 ml

Neo 1 mg/ml /469 €
329 €
32,900 €/100 ml

1 mg/ml /369 €
299 €
29,900 €/100 ml 

0,5 mg/ml /349 €
499 €
49,900 €/100 ml

10 ml /629 €

Kleenex 
papierové 
vreckovky

ZADARMO

969 €
19,380 €/100 ml

50 ml /1069 €

-15%

-20%

S kartou
Dr.Max CLUB

1489 €
14,890 €/100 ml

100 ml /1759 €

-15%

599 €
29,950 €/100 g

20 g /689 €

L.SK.MKT.CC.07.2020.1159

2099 €
150 cps /2569 €

-18%

949 €
94,900€/100 ml

/1029 €



1. Liek na vnútorné použitie. 2. Liek na vonkajšie použitie. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. 
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. 11. do 30. 11. 2021 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

BOLESŤ 
A LOKÁLNA BOLESŤ
Voltaren Forte 2,32 % gél
100 g
Radosť z pohybu. Uľavuje od bolesti chrbta, svalov a kĺbov. 
Liek2 obsahuje diclofenacum diethylaminum. VÝHODNE AJ INÉ 
VYBRANÉ PRODUKTY Z RADU Voltaren SO ZĽAVOU – 18 %. 
K nákupu vybraných liekov Voltaren získate multifunkčnú šatku 
ZADARMO.

BOLESŤ
Flector® EP 25 mg mäkké kapsuly
20 cps
Mäkké kapsuly obsahujú účinnú látku v tekutej forme. Ľahko sa 
prehĺtajú, rýchlo rozpúšťajú a účinkujú už do 30 minút. Uľavujú 
od bolesti chrbta, kĺbov, zubov, menštruačných a reumatických 
ťažkostí. Liek1 obsahuje diklofenak epolamín.

BOLESŤ 
A HORÚČKA
MIG-400®
30 tbl
Rýchly proti bolesti a horúčke. Pre deti od 6 rokov a dospelých. 
Biela politeľná tableta bez laktózy. VÝHODNE AJ MIG® Junior 
2 %, 100 ml1, za 2,79 € (z pôvodných 3,19 €), 2,790 €/100 ml. 
Lieky¹ obsahujú ibuprofén. 

BOLESŤ
BRUFEN® 400 mg
30 tbl
Účinná úľava od bolesti a horúčky. Potláča zápal, znižuje horúčku, 
tlmí bolesť hlavy, zubov, krížov a menštruačné bolesti. Ibuprofén 
sa rýchlo absorbuje z gastrointestinálneho traktu. VÝHODNE AJ
BRUFEN® 400 mg, 50 tbl, za 4,59 € (z pôvodných 5,89 €). 
Lieky1 obsahujú ibuprofén. 

BOLESŤ
CETALGEN 500 mg/200 mg
20 tbl
Liečba krátkodobej stredne silnej bolesti. Liek1 tlmí bolesť hlavy, 
chrbta, zubov i menštruačné bolesti. Rýchla úľava, silný účinok 
až 9 hodín.

BOLESŤ
VALETOL® 300 mg/150 mg/50 mg tablety
24 tbl
Liek1 je určený dospelým a dospievajúcim od 15 rokov na 
krátkodobú liečbu bolesti hlavy (vrátane migrény), bolesti v krížoch 
s vyžarovaním do dolných končatín (ischiasu), pooperačnej bolesti, 
bolesti pri nachladnutí a bolestivej menštruácii.

CHRÍPKA 
A PRECHLADNUTIE
ACYLPYRIN® 500 mg tablety
10 tbl
Znižuje horúčku, uľaví od bolesti hlavy, kĺbov a svalov pri 
chrípkových ochoreniach. Liek1 obsahuje kyselinu acetylsalicylovú. 

BOLESŤ 
A HORÚČKA
ASPIRIN®-C
20 šumivých tbl
Aspirin®-C1 znižuje horúčku a pôsobí protizápalovo. Rýchlo uľavuje 
od bolesti v krku, bolesti svalov, kĺbov a chrbta. VÝHODNE 
ASPIRIN®-C, 10 šum. tbl1, za 5,29 € (z pôvodných 5,89 €). 
Obsahuje aj vitamín C pre vašu imunitu.

TEST COVID
SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal
5 testov v balení
Nazálny antigénový rýchlotest od švajčiarskej spoločnosti Roche 
určený na samotestovanie v pohodlí domova. Jednoduchší 
a pohodlnejší odber z prednej časti nosa, nie z nosohltana. 
Spoľahlivý výsledok už po 15 minútach. V PONUKE AJ 
SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal, 1 test v balení, za 6,99 €.
Zdravotnícke pomôcky.

S kartou
Dr.Max CLUB

349 €
/429 €

-18%

1159 €
11,590 €/100 g

100 g /1429 €
649 €

/759 €

319 €
30 tbl /369 €

-21%

369 €
30 tbl /469 €

549 €
/649 €

-15%

-18%

S kartou
Dr.Max CLUB

129 €
/159 €

829 €
20 šum. tbl /959 €

L.SK.MKT.CC.01.2020.1006

3399 €
6,798 €/1 ks

5 ks

Multifunkčná 
šatka

ZADARMO



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. 11. do 30. 11. 2021 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

ZDRAVÉ SRDCE
Omega-3 rybí olej FORTE 1000 mg
130 + 65 cps NAVYŠE
Vysoká dávka omega-3 mastných kyselín prémiovej kvality pre 
zdravé srdce, mozog a zrak. Olej z rýb žijúcich v ekologicky 
čistých oblastiach okolo Peru. EPA a DHA prispievajú k normálnej 
funkcii srdca. DHA podporuje duševnú vitalitu, prispieva 
k normálnej funkcii mozgu a zraku. Priaznivý účinok je dosiahnutý 
pri dennom príjme 250 mg EPA a DHA. Walmark víťaz BestBuy 
Award v kategórii „Doplnky výživy na srdce a cievy“. Najlepší 
pomer ceny a kvality. Walmark je tiež držiteľom certifikátu GMP. 
Výživové doplnky.

MERANIE 
KRVNÉHO TLAKU
Tlakomer OMRON M300 Eco s adaptérom
1 ks
Klinicky overený tlakomer s predĺženou manžetou na normálnu 
aj silnú pažu. Detekcia nepravidelného pulzu – arytmie. 
Zadarmo 1× kalibrácia presnosti v rámci 3-ročnej záruky. 
Zdravotnícka pomôcka.

MERANIE 
KRVNÉHO TLAKU
Tlakomer Veroval®
1 ks
Plnoautomatický digitálny tlakomer na rýchle a presné meranie 
krvného tlaku a tepovej frekvencie. Deteguje nepravidelný 
srdcový tep (rozpoznanie arytmie). S univerzálnou manžetou 
pre obvod ramena 22 – 42 cm. Zdravotnícka pomôcka.

PROSTATA, 
POTENCIA
Cemio RED3
90 cps
2× silnejšie zloženie pre starostlivosť o prostatu, potenciu 
a vitalitu. Slivka africká na podporu zdravia prostaty, maca na 
podporu sexuálneho zdravia a sibírsky ženšen na podporu vitality. 
Výživový doplnok.

PROSTATA
Prostenal® CONTROL
70 + 20 tbl NAVYŠE
Kombinuje dobre zdokumentované a tradične užívané rastlinné 
extrakty, vitamíny a minerály, ktoré podporujú celkové zdravie 
prostaty. Udržuje správnu funkciu močových ciest a má priaznivý 
vplyv aj na sexuálnu aktivitu a výkonnosť. Najdôveryhodnejšia 
značka v starostlivosti o prostatu 2020 vyrobená držiteľom 
certifikátu GMP. VÝHODNE AJ Prostenal® NIGHT, 70 + 20 tbl 
NAVYŠE, za 17,99 € (z pôvodných 20,79 €). Výživové doplnky.

IMUNITA
HLIVA USTRICOVÁ 
S RAKYTNÍKOVÝM OLEJOM
60 + 60 cps
Hliva v kombinácii s rakytníkovým olejom vo výhodnom akciovom 
balení. Hliva pochádza od certifikovaných pestovateľov 
s deklarovaným obsahom betaglukánov 118,2 mg v 1 kapsule. 
Rakytník podporuje funkciu imunitného systému. Bez prímesí 
a konzervačných látok. Výživový doplnok.

MERANIE 
KRVNÉHO TLAKU
Tlakomer Microlife BP 3AG1 New 
s adaptérom
1 ks + teplomer MT 3001 ZADARMO
Klinicky testovaný digitálny tlakomer s IHB funkciou na 
zachytávanie srdcovej arytmie, s 30 pamäťami. 5 rokov záruka. 
Zdravotnícka pomôcka.

ODVYKANIE 
OD FAJČENIA
Nicorette® Spray 1 mg/dávka,
orálna roztoková aerodisperzia 2 × 13,2 ml
Vyliečte sa zo závislosti od fajčenia. Liek na aplikáciu do úst 
účinkuje rýchlo a túžbu po cigarete uhasí po 30 sekundách 
(po použití dvoch dávok). Umožňuje plynule reagovať na potrebu 
doplnenia nikotínu v tele. Neobsahuje cukor. VÝHODNE AJ INÉ 
VYBRANÉ LIEKY Z RADU Nicorette®. Lieky obsahujú nikotín.

ŽILY
DioMax, DioMax Simple
60 alebo 120 tbl
DioMax obsahuje mikronizovaný a čistený diosmín, hesperidín, 
escín a rutín. DioMax Simple obsahuje diosmín, hesperidín 
a vitamín C, ktorý prispieva k správnej tvorbe kolagénu, a tým 
k správnej funkcii ciev. Výživové doplnky.

1299 €
130 + 65 cps /1559 €

-16%

-18%

recyklačný poplatok 0,07 €

S kartou
Dr.Max CLUB

6299 €
/7719 €

5499 €
/6849 €

recyklačný poplatok 0,02 €

-19%

-19%

1799 €
70 + 20 tbl /2079 €

S kartou
Dr.Max CLUB

1759 €
/1879 €

S kartou
Dr.Max CLUB

2299 €
/2839 €

3699 €
/4249 €

recyklačný poplatok 0,09 €

3199 €
121,174 €/100 ml

2 × 13,2 ml /3339 €

1079 €
60 tbl /1199 €

1979 €
120 tbl /2199 €

1799 €
Simple /1999 €



2. Liek na vonkajšie použitie. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. 
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. 11. do 30. 11. 2021 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

LOKÁLNA 
BOLESŤ
Olfen Forte 23,2 mg/g gél
2 × 100 g
Olfen Forte 23,2 mg/g gél, sila 2× vyššej koncentrácie účinnej 
látky.* Uľavuje od intenzívnej, náhle vzniknutej bolesti chrbta, 
svalov a kĺbov. Olfen Forte 23,2 mg/g gél2 obsahuje dietylamínovú 
soľ diklofenaku. * V porovnaní s gélom proti bolesti na lokálne 
použitie obsahujúcim 1 % diklofenak – Olfen gél2, ktorý obsahuje 
sodnú soľ diklofenaku. Vianočné balenie Olfen Forte 23,2 mg/g 
gél, 2 × 100 g, za výhodnú cenu. Bežná cena Olfen Forte 
23,2 mg/g gél, 100 g, je 11,89 €, 11,890 €/100 g.

ÚNAVA A VYČERPANIE 
Supradyn® CoQ10 energy
60 + 30 tbl ZADARMO
Cítite sa unavení? Myslite na svoju imunitu. Supradyn® CoQ10 
Energy obsahuje železo, meď, selén, zinok a vitamíny A, B6, B12, C, 
D a folát, ktoré prispievajú k správnemu fungovaniu imunitného 
systému. Vitamín B12 prispieva k zníženiu vyčerpania a únavy. 
Výživový doplnok.

VLASY
REVALID® VLASY & NECHTY
180 cps
Výživový doplnok s vitamínmi, minerálmi, aminokyselinami 
a rastlinnými extraktmi na vnútornú podporu rastu vlasov. 
VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ PRODUKTY Z RADU REVALID® 
SO ZĽAVOU – 15 %.

VLASY
Skinexpert ReviHair®
Produkty ReviHair® s obsahom komplexu pantentovaných 
ingrediencií poskytujú starostlivosť pri vypadávaní vlasov. 
Redensyl pôsobí na vlasové folikuly kľúčové pre rast nových 
vlasov. FiberHance posilňuje a zaceľuje vnútornú štruktúru 
vlasových vlákien a znižuje ich lámavosť. V ponuke šampón, 
kondicionér, maska a vlasové tonikum.

KĹBY, ŠĽACHY, 
VÄZY
Proenzi® Intensive
120 + 60 tbl NAVYŠE
Výhodné balenie kĺbovej výživy 120 + 60 tabliet NAVYŠE. 
Najsilnejšia výživa od Proenzi®. 
Výživový doplnok.

VITAMÍNY
Pharmaton® GERIAVIT
30 cps alebo 100 cps
Vyvážená kombinácia vitamínov, minerálov a ženšenového 
výťažku G115®. Výťažok Panax ginseng G115® prispieva k telesnej 
a duševnej pohode, odolnosti organizmu proti stresu a pomáha 
podporovať vitalitu organizmu. VŠETKY PRODUKTY Z RADU 
Pharmaton® SO ZĽAVOU – 20 %. Výživové doplnky. 

MULTIVITAMÍNY 
PRE DOSPELÝCH
Centrum® SILVER vianočný balíček
100 + 30 tbl NAVIAC
Kompletný multivitamín so špeciálne vyváženým zložením pre 
podporu výživy osôb nad 50 rokov, teraz ako vianočný balíček. 
Bezgluténový, bez cukru. VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ 
VIANOČNÉ BALÍČKY Centrum SO ZĽAVOU – 18 %. 
Výživové doplnky.

ZDRAVÉ 
KĹBY
Cemio Kamzík®
2 × 60 cps
Jedinečné prírodné kolagény na kĺby, väzy a šľachy. Teraz 
vo výhodnom balení 2x 60 kapsúl. Obsahuje Vitamín C, dôležitý 
pre správnu tvorbu kolagénu v kĺbových chrupavkách. 
Výživový doplnok.

MULTIVITAMÍNY 
PRE DETI
Vibovit+ Imunity
50 ks
Želé multivitamíny pre deti so zvýšeným obsahom vitamínu D a C 
na podporu zdravej imunity detí. S príchuťou bazy čiernej 
a komplexom 11 vitamínov a minerálnych látok. VÝHODNE AJ 
Vibovit+ ABECEDA alebo FARMA, 50 ks, za 8,99 € (z pôvodných 
9,29 €), 0,180 €/1 ks. Výživové doplnky. Neslúžia ako náhrada 
pestrej a vyváženej stravy.

-15%    599 €
UŠETRÍTE

KÚPTE 
2 ks

L.SK.MKT.CC.03.2020.1065 

1799 €

1779 €
8,895 €/100 g

2 × 100 g /2378 €

-15%

-15% -30%

2699 €
/3179 €

2639 €
100 cps /3299 €

1039 €
30 cps /1299 €

-20%

2599 €
100 + 30 cps /3179 €

-18%

S kartou
Dr.Max CLUB

2699 €
/3179 €

3059 €
180 cps /3599 €

899 €
0,180 €/1 ks

50 ks /949 €
559 €

2,795 €/100 ml

Maska /799 €
629 €

3,145 €/100 ml 

Šampón/ 
Kondicionér /899 €

1259 €
12,590 €/100 ml

Tonikum /1799 €



/269 €
369 €28 ks

0,096 €/1 ks

/359 €
479 €36 ks

0,100 €/1 ks

/599 €
799 €54 ks

0,111 €/1 ks

/599 €
799 €48 ks

0,125 €/1 ks

/669 €
899 €38 ks

0,176 €/1 ks

od 259 €
5,180 €/100 ml

Massage gel, 50 ml
/349 €

od 519 €
0,104 €/1 ks

Nursing pads, 50 ks
/699 €

od 109 €
0,014 €/1 ks

Wet wipes, 80 ks
/149 €599 €

0,998 €/100 g

Milk, 600 g
/799 €

S láskou k bábätkám

BEBELO Care mama

* Akcia — 25 % platí od 1. 11. do 30. 11. 2021 alebo do vypredania zásob. Akciu nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. Akcia —25 % sa nevzťahuje na BEBELO Milk 1. BEBELO Milk 2 je následná 
dojčenská výživa. BEBELO Milk 3 je mliečna výživa pre malé deti. Potraviny na osobitné výživové účely. BEBELO Milk 2 obsahuje komplexné zloženie v zmysle požiadaviek  predpisov platných pre všetky 
dojčenské výživy. Dôležité upozornenie: Materské mlieko je svojím zložením najprirodzenejšou výživou dojčiat. Dojčenská výživa by mala byť používaná iba na  základe rady odborníkov medicíny, výživy alebo 
liečiv alebo iných osôb profesionálne sa zaoberajúcich starostlivosťou o dojčenie. Dbajte na pestrú, vyváženú stravu a zdravý životný štýl svojho dieťaťa. Dodržujte návod na prípravu a informácie o správnom 
užití uvedené na obaloch výrobkov.

Plienky BEBELO Plienkové nohavičky BEBELO

S láskou k bábätkám
na všetko*

-25 %

BEBELO Milk 2 a 3 600 g Detská kozmetika BEBELO Care Absorpčné podložky a vlhčené obrúsky

-30 %
NA VYBRANÉ
PRODUKTY*

NAVŠTÍVTE NÁS 

V LEKÁRŇACH

AJ ONLINE

www.drmax.sk/dni-dusevneho-zdravia
* Zľavový kód – 30 % platí na vybrané produkty značky Dr.Max len pre členov Dr.Max CLUB. Zľavový kód získate po vyplnení online 
dotazníka v termíne od 8. 11. do 12. 11. 2021. Platnosť zľavového kódu je od 8. 11. do 14. 11. 2021 alebo do vypredania zásob. Zľavu 
je možné uplatniť v kamennej lekárni Dr.Max aj online na www.drmax.sk. Zľavu nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

Dni duševného 
zdravia
8. – 12. 11. 2021
Navštívte nás v ktorejkoľvek lekárni Dr.Max 
alebo online na stránke www.drmax.sk/
dni-dusevneho-zdravia a nechajte si od našich 
odborníkov poradiť, ako si čo najlepšie udržiavať 
duševnú pohodu, lepšie zvládať každodenný stres, 
prípadne včas odhaliť príznaky duševných porúch. 

Odborné poradenstvo a zľavový kód 
na vybrané produkty získavate vďaka 
členstvu v Dr.Max CLUB zadarmo.



www.drmax.sk/beautyclub

Akcia 2 + 1 platí na ľubovoľnú kombináciu produktov URIAGE zo všetkých produktových radov. Akcia 2 + 1 platí na 
ľubovoľnú kombináciu produktov NUANCE zo všetkých produktových radov okrem akciových balení. Akcia 2 + 1 platí 
na ľubovoľnú kombináciu produktov A-DERMA zo všetkých produktových radov okrem akciových a promo balení. Pri 
rôznych cenách produktov získate zadarmo produkt s najnižšou cenou. Zľavu – 6 € získate pri nákupe LA ROCHE-POSAY 
sér a produktov HYALU nad 35 €. Výhodná cena platí na produkty označené papierovou kravatkou ZĽAVA − 20 %: 
BIODERMA Atoderm Sprchový olej, 1 l, Atoderm Intensive Gel moussant, 1 l, Atoderm Sprchový gél, 1 l a Atoderm 
Sprchový krém, 1 l. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. Akcie platia od 1. 11. do 30. 11. 2021 
alebo do vypredania zásob v lekárni Dr.Max. Akcia BIODERMA platí do 31. 12. 2021 alebo do vypredania zásob v lekárni 
Dr.Max. Zoznam vybraných lekární s ponukou dermokozmetiky nájdete na www.drmax.sk/dermokozmetika.

Dlhotrvajúci komfort 
s kozmetikou URIAGE

Kozmetika NUANCE predstavuje rad produktov 
pre komplexnú starostlivosť o pokožku tváre a tela

od 1399 €
6,995 €/100 ml

SOS hmla, 200 ml

849 €
56,600 €/100 ml

CICA-Balzam na pery, 
15 ml

od 499 €
9,980 €/100 ml

Krém na ruky, 50 ml

ZĽAVA

-6 €
PRI NÁKUPE 

NAD 35 €

Každodenná starostlivosť o citlivú 
pleť s produktmi LA ROCHE-POSAY

Zvláčňujúce a vyživujúce sprchovacie produkty 
BIODERMA rešpektujú pokožku aj tých najmenších

Špecialista v starostlivosti 
o citlivú pleť

2 + 1
ZADARMO

NA CELÉ
PORTFÓLIO

2 + 1
ZADARMO

NA CELÉ
PORTFÓLIO

VÝHODNÁ 

CENA NA 1 l

BALENIA

2 + 1
ZADARMO

NA CELÉ
PORTFÓLIO

1799 €
17,990 €/1 l  

Sprchový olej, 1 l
3899 €

129,967 €/100 ml 

HYALU B5 SÉRUM, 30 ml



Akcia 1 + 1 ZADARMO sa vzťahuje na ľubovoľnú kombináciu vyššie vyobrazených produktov Dr.Max. Pri rôznych cenách produktov 
získate zadarmo produkt s nižšou cenou. Helisolv sirup, 120 ml, je liek na vnútorné použitie, obsahuje suchý extrakt z listu brečtana. 
Larynox, 30 ml, je liek na aplikáciu do hrdla, obsahuje benzydamíniumchlorid. Parapyrex Combi 500 mg/65 mg, 20 tbl, je liek na 
vnútorné použitie. Acetylcystein Dr.Max 600 mg je liek na vnútorné použitie, obsahuje acetylcysteín. Pred použitím lieku si pozorne 
prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Akciu nie je možné kombinovať s inými 
akciovými ponukami. Akcia platí od 1. 11. do 30. 11. 2021 alebo do vypredania zásob.

Akcia platí od 1. 11. do 30. 11. 2021 alebo do vypredania zásob v lekárni Dr.Max. Akciu nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. 

Čo je výhodné
s logom Dr.Max tento mesiac? 

Cítiť pohodlie 
si zaslúži každá

1+1
ZADARMO

269 €
0,135 €/1 ks

Mini 20 ks /299 €
379 €

0,158 €/1 ks

Normal 24 ks /429 €
359 €

0,180 €/1 ks

Extra 20 ks /399 €
239 €

0,149 €/1 ks

Mini-plus 16 ks /269 €

499 €
4,158 €/100 ml

Helisolv sirup
120 ml

299 €

Magnesium B6
20 šumivých tbl

299 €

Magnesium Complex
20 šumivých tbl

999 €
1,427 €/1 ks

Probio Sticks 
Extra Strong, 7 ks

229 €

Acetylcystein Dr.Max 600 mg
10 šumivých tbl

599 €
19,967 €/100 ml

Larynox sprej 
do hrdla, 30 ml

Diskrétne a pohodlné riešenie 
problému s nežiaducim 
únikom moču

-10%

229 €

Parapyrex Combi 500/65 mg
20 tbl


