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-25%

48,900 €/100 ml

489/6€

NÁDCHA

59 €

Muconasal® plus
10 ml

Dni starostlivosti o srdce 14. – 18. 11. 2022
VIAC INFORMÁCIÍ VO VNÚTRI LETÁKU

Rýchlo, účinne a dlhodobo uvoľní nos pri nádche a prechladnutí. Osvieži vôňou mäty a eukalyptu.
Vhodný pre dospelých a deti od 6 rokov. Liek⁵ obsahuje tramazolínium-chlorid.

Celaskon®
250 mg, 30 tabliet,

-40%

HORÚCI NÁPOJ

14 vreciek

69 €

COLDREX® Horúci nápoj CITRÓN
14 vreciek
Odstraňuje príznaky chrípky a prechladnutia. Vďaka paracetamolu
znižuje horúčku, odstraňuje bolesť hlavy, bolesť v hrdle. S liečivou
látkou na uvoľnenie upchatého nosa a s vitamínom C. Liek na
vnútorné použitie. VÝHODNE VŠETKY LIEKY Z RADU
COLDREX® Horúci nápoj SO ZĽAVOU – 31 %.

VITAMÍN C

Celaskon® 250 mg
100 tabliet

499/5€

489/6€

100 tbl

89 €

Podporuje odolnosť organizmu pri chrípke a nachladnutí. Zvýšená
potreba užívania napr. aj v tehotenstve, pri dojčení, športe,
namáhavej práci, po úrazoch alebo u fajčiarov. Podporte svoju
imunitu pravidelným užívaním. K nákupu Celaskon® 250 mg,
100 tabliet, získate Celaskon® 250 mg, 30 tabliet (v hodnote
2,49 €), ZADARMO. Lieky1 obsahujú kyselinu askorbovú.

KÚPTE
2 ks

69 €

BOLESŤ

Ibalgin® Rapidcaps 400 mg
30 kapsúl
Ibalgin® Rapidcaps 400 mg ľahko rozpustné mäkké kapsuly.
Pri bolesti hlavy, chrbta, kĺbov a bolestivej menštruácii.
Liek¹ obsahuje ibuprofén.

UŠETRÍTE

-23%

-23%

7,995 €/100 g

1,558 €/1 ks

4,312 €/100 g

799 €

15 /23
Olfen FORTE 23,2 mg/g gél
LOKÁLNA BOLESŤ

-26%

UŠETRÍTE

0,542 €/1 vrecko

759/12€

2,49 €

ZADARMO

99 €

2 × 100 g

98 €

2 × 100 g

Olfen FORTE 23,2 mg/g gél2 uľavuje od intenzívnej, náhle
vzniknutej bolesti chrbta, svalov a kĺbov. Obsahuje dietylamínovú
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 11,99 €, 11,990 €/100 g.

LOKÁLNA BOLESŤ
Flector® EP náplasť
5 ks

7 /10

79 €

5 ks

19 €

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 g, za 6,89 €
(z pôvodných 8,89 €), 6,890 €/100 g. Lieky2 obsahujú diklofenak
epolamín.

ZAPARENINY

Sudocrem® MULTI-EXPERT
125 g

539/7€
125 g

09 €

Ochranný krém na podporu liečby a prevenciu: plienkovej
dermatitídy, odrenín a podráždenia pokožky, dermatitídy pri
inkontinencii dospelých a na ochranu pokožky v okolí poranení.
VÝHODNE VŠETKY PRODUKTY Z RADU Sudocrem®
MULTI-EXPERT. Zdravotnícka pomôcka. Certifikát vydala
notifikovaná osoba č. 0482.

1. Liek na vnútorné použitie. 2. Liek na vonkajšie 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. 2022 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

NOVINKA

-23%

-18%

0,624 €/1 vrecko

0,756 €/1 vrecko

669/8€

4

99 €
CHRÍPKA
A PRECHLADNUTIE

CHRÍPKA
A PRECHLADNUTIE

1059/13 €

79 €

THERAFLU PRECHLADNUTIE A CHRÍPKA
325 mg/20 mg/10 mg/50 mg
prášok na perorálny roztok, 14 vreciek

Nogrip
8 vreciek

Liek1 určený na liečbu príznakov spojených s bežným
nachladnutím, chrípkou a infekciami horných dýchacích ciest,
ako je kýchanie, bolesť hlavy a horúčka.

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.

BOLESŤ
A HORÚČKA

24 tbl

19 €

PARALEN® GRIP chrípka a bolesť
24 tabliet
PARALEN® GRIP1 chrípka a bolesť odstraňuje horúčku, bolesť
hlavy, upchatý nos a bolesť hrdla. Vďaka kofeínu pomáha aj proti
únave a ospalosti. VÝHODNE AJ PARALEN® GRIP1, 24 tabliet,
za 6,69 € (z pôvodných 8,19 €).

-17%

-21%

S kartou
Dr.Max CLUB

829/10€

BOLESŤ
A HORÚČKA

09 €

NUROFEN® STOPGRIP
24 tabliet
Liek1 proti príznakom chrípky a prechladnutia. Na bolesť hrdla,
hlavy a svalov, na horúčku, nádchu a upchatý nos.

BOLESŤ
A HORÚČKA

ASPIRIN®-C
20 šumivých tabliet

99 €

48 tbl

49 €

30 cps

99 €

BOLESŤ
A HORÚČKA

Ibuprofen Dr.Max 400 mg, 24 tabliet
Ibuprofen Dr.Max 400 mg, 48 tabliet
Ibuprofen Dr.Max 400 mg, 30 kapsúl
Na tlmenie miernej až stredne silnej bolesti, ako sú bolesti hlavy
vrátane migrény, bolesti zubov, menštruačnej bolesti a na zníženie
horúčky. Liek vo forme mäkkých kapsúl má v porovnaní
s tabletovými formami až o polovicu rýchlejší nástup účinku.
Lieky1 obsahujú ibuprofén.

20 tbl

89 €

ASPIRIN®-C1 znižuje horúčku, rýchlo uľavuje od bolesti v hrdle,
bolesti svalov, kĺbov a chrbta. Tlmí zápal. Obsahuje aj vitamín C
pre vašu imunitu. VÝHODNE AJ ASPIRIN® 500 mg1, 20 tabliet,
za 4,89 € (z pôvodných 5,59 €). ASPIRIN® obsahuje kyselinu
acetylsalicylovú.

269/2€ 399/4€ 449/4€
24 tbl

949/10€

BOLESŤ
A HORÚČKA

149 /1€

89 €

ACYLPYRIN® 500 mg tablety
10 tabliet
ACYLPYRIN® znižuje horúčku, uľavuje od bolesti hlavy, kĺbov
a svalov pri chrípkových ochoreniach. Voľnopredajný liek
na vnútorné použitie, obsahuje kyselinu acetylsalicylovú.

-15%

-18%

369/4€

649/7€

30 tbl

39 €

99 €

BOLESŤ
A HORÚČKA

BOLESŤ
A HORÚČKA

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 3,19 € (z pôvodných 3,79 €), 3,190 €/100 ml.
Lieky¹ obsahujú ibuprofén.

Flector® EP 25 mg sú mäkké kapsuly s účinnou látkou v tekutej
forme. Tekutý obsah sa rýchlo vstrebáva a už do 30 minút uľavuje
od bolesti chrbta, zubov, menštruačných a reumatických ťažkostí.
Liek1 obsahuje diklofenak epolamín.

MIG-400®
30 tabliet

Flector® EP 25 mg
20 kapsúl

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. 2022 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

-19%

K nákupu VICHY
AntiAge získate
darček VICHY Liftactiv
Collagen Specialist
krém, 15 ml,

ZADARMO

ZĽAVA

-6 €

NA VYBRANÉ
PRODUKTY
VICHY
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99 €
69 €

VITAMÍN D
DeVit® 2000
60 kapsúl

Výživový doplnok DeVit® obsahuje vitamín D3 v prírodnej forme a MCT olej obsahujúci mastné
kyseliny so stredne dlhým reťazcom.

97,180 €/100 ml

KOZMETIKA
VICHY®

VIROSTOP NASAL SPRAY
20 ml

VICHY Liftactiv Collagen
Specialist krém, 50 ml

Liftactiv Collagen Specialist – číslo 1 v európskych lekárňach v oblasti starnutia pleti.
VÝHODNE AJ INÉ PRODUKTY VICHY AntiAge SO ZĽAVOU – 6 €. Zľava sa vzťahuje
na krémy, séra a masky. K nákupu VICHY AntiAge získate darček VICHY Liftactiv Collagen
Specialist nočný krém, 15 ml, ZADARMO * Štúdia vykonaná spoločnosťou IQVIA v období
december 2020, Slovenská republika. 60 dermatológov odpovedalo na otázku: Ktorú
dermokozmetickú značku odporúčate alebo predpisujete pri nasledujúcich indikáciách
najčastejšie? Problémy starnúcej pleti/pokožky. Kozmetické výrobky.

-26%

PROTI VÍRUSOM
A NÁDCHE

4859 €

-38%

36,450 €/100 ml

7 /9

29 €

20 ml

89 €

VIROSTOP spreje – efektívna ochrana pred ochorením COVID-19, chrípkou a prechladnutím.
V prípade choroby účinne zmierňuje prejavy ochorenia COVID-19, chrípky a ďalších ochorení
horných dýchacích ciest. Obsahujú jedinečnú kombináciu prírodných zložiek, ktoré ich robia
účinnými pri ochrane pred mnohými vírusovými a baktériálnymi ochoreniami. VÝHODNE AJ
VIROSTOP ORAL SPRAY, 30 ml, za 7,29 € (z pôvodných 9,89 €), 24,300 €/100 ml.
Zdravotnícke pomôcky.

79,900 €/100 ml

10 ml

Systane™ ULTRA
10 ml

-22%
17,180 €/100 g

99 €
69 €

09 €

Zvlhčujúce očné kvapky Systane™ ULTRA bez konzervačných látok poskytujú rýchlu úľavu
od príznakov suchého oka, ako sú podráždenie, začervenanie alebo pálenie očí. Vhodné aj pre
užívateľov kontaktných šošoviek. VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ PRODUKTY Z RADU Systane™.
Zdravotnícke pomôcky.

-22%
29 /38

799/13€

OČNÉ KVAPKY

BOLESŤ A SVALY

859/11€
50 g

09 €

Voltaren

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

Radosť z pohybu. Uľavuje od bolesti chrbta, svalov a kĺbov. Voltaren Forte 2,32 % gél, 50 g,
100 g, 150 g, 180 g, sú lieky na vonkajšie použitie a obsahujú diclofenacum diethylaminum.
Voltaren 140 mg liečivá náplasť, 5 ks, je liek na vonkajšie použitie a obsahuje diclofenacum
natricum. Voltaren Rapid 25 mg, 20 mäkkých kapsúl, je liek na vnútorné použitie a obsahuje
diclofenacum kalicum. Voltaren Actigo Extra 25 mg, 20 obalených tabliet, je liek na vnútorné
použitie a obsahuje diclofenacum kalicum. VoltaNatura gél, 50 ml, je kozmetický výrobok.
Hrejivá náplasť VoltaTherm, 5 ks, je zdravotnícka pomôcka. Akcia –22 % platí na vybrané
produkty z produktového radu Voltaren.

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. 2022 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

36,900 €/100 ml

3

69 €

0,5 mg/ml

36,900 €/100 ml

3

69 €

1 mg/ml

NÁDCHA

44,900 €/100 ml

4 /4

49 €

Neo 1 mg/ml

89 €

-18%

-22%

47,900 €/100 ml

54,900 €/100 ml

4 /5

79 €

NÁDCHA

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

Rýchlo uvoľňuje upchatý nos, zvlhčuje nosovú sliznicu vďaka trom
zvlhčujúcim látkam, bez obsahu konzervačných látok, dlhodobý
účinok až 10 hodín. Liek5 obsahuje xylometazolínium-chlorid.
VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ LIEKY Z RADU Olynth®.

-23%

8,437 €/100 ml

99 €

10 ml

Sanorin® 1 ‰
nosová roztoková instilácia, 10 ml

NÁDCHA

1139/13€

99 €

135 ml

PHYSIOMER® nosový sprej hypertonický
135 ml

Zmierňuje opuch sliznice a príznaky nádchy. Len pre členov
Dr.Max CLUB VÝHODNE AJ Sanorin® 0,5 ‰, 10 ml, za 3,99 €
(z pôvodných 5,19 €), 39,900 €/100 ml a Sanorin® emulzia, 10 ml,
za 4,89 € (z pôvodných 5,99 €), 48,900 €/100 ml. Lieky5
obsahujú nafazolíniumnitrát.

-17%

S kartou
Dr.Max CLUB

39,900 €/100 ml

19 €

09 €

Nosový sprej s chladivým mentolom a eukalyptom. 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. Liek⁵ obsahuje xylometazolíniumchlorid.

-18%

S kartou
Dr.Max CLUB

3 /5

NÁDCHA

549/7€

Otrivin Menthol 0,1 %
nosová roztoková aerodisperzia, 10 ml

Olynth® HA 0,1 %
nosová roztoková aerodisperzia, 10 ml

Orinox
10 ml

NÁDCHA

89 €

HA 0,1 %

Čistí nosovú sliznicu a pomáha tak odstraňovať vírusy a baktérie.
Obnovuje dýchanie nosom. 100 % prírodný, bohatý na minerály.
Vhodný aj na dlhodobé použitie. Len pre členov Dr.Max CLUB
VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ PRODUKTY Z RADU PHYSIOMER®
SO ZĽAVOU – 18 %. Zdravotnícke pomôcky.

789/9€

59 €

BOLESŤ HRDLA
Dorithricin
20 tvrdých pastiliek

Dorithricin – jediný voľnopredajný liek3 na trhu s obsahom
lokálneho antibiotika. Rýchlo tlmí bolesť, cielene bojuje
s baktériami a lieči zapálené hrdlo.

-19%
17,970 €/100 ml

6 /8
24 pst

neo-angin® BEZ CUKRU
24 pastiliek
Uľavuje od bolesti a škriabania v hrdle, dezinfikuje ústnu dutinu,
potláča zápal. Pre dospelých a deti od 6 rokov. VÝHODNE AJ
neo-angin® s príchuťou čerešne alebo šalvie, 24 pastiliek,
za 6,79 € (z pôvodných 8,39 €). Lieky na miestne použitie
v ústach a v hrdle.

729/8€

39 €

39 €

BOLESŤ HRDLA

24,300 €/100 ml

5 /5

79 €

99 €

BOLESŤ HRDLA
Larynox
30 ml

Larynox sa používa na lokálnu liečbu príznakov zápalu v ústnej
dutine a hrdle spojeného s bolesťou (napr. vredy v ústach/afty,
bolesť v hrdle, zápal sliznice ústnej dutiny, ďasien).
Liek⁷ je vo forme spreja, obsahuje benzydamíniumchlorid.

30 ml

39 €

BOLESŤ HRDLA

TANTUM VERDE® SPRAY 0,15 %
30 ml
TANTUM VERDE® – efektívne odstráni bolesť a zápal hrdla vďaka
svojmu štvoritému účinku. Dostupné ako chutné pastilky, sprej
alebo roztok na kloktanie. Lieky na orálne použitie, obsahujú
benzydamíniumchlorid. VÝHODNE AJ INÉ VYBRANÉ LIEKY
Z RADU TANTUM VERDE®.

3. Liek na rozpustenie v ústach. 5. Liek na aplikáciu do nosa. 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. 2022 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

-20%

4,195 €/100 ml

8

13,580 €/100 ml
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39 €

59 €

SUCHÝ KAŠEĽ

KAŠEĽ

Tussical
sirup 200 ml

Stoptussin . Správna voľba proti kašľu vďaka 2 účinným látkam.
Tlmí suchý dráždivý kašeľ a uľahčuje vykašliavanie.
1

-22%

-17%

0,240 €/1 vrecko

6,390 €/100 ml

4 /6

79 €
19 €

KAŠEĽ

KAŠEĽ

639/7€
100 ml

79 €

Mucosolvan® pre dospelých
100 ml

Solmucol® 200 mg
20 vreciek
Solmucol® rozpúšťa hlieny v dýchacích cestách a uľahčuje
vykašliavanie. Pôsobí antioxidačne a protizápalovo. Neobsahuje
cukor, laktózu ani lepok. Liek1 obsahuje N-acetylcysteín.

549 €

VLHKÝ KAŠEĽ

30 mg/5 ml

Ambroxol Dr.Max 30 mg/5 ml
100 ml sirup

Stoptussin
50 ml

Liek1 tlmí suchý a dráždivý kašeľ rôzneho pôvodu.
Sirup s karamelovo-čokoládovou arómou.
Obsahuje butamirátiumdihydrogencitrát.

5,490 €/100 ml

79 €

Liek1 pomáha vylučovať hlien z dýchacích ciest. Uľahčuje tak
vykašliavanie a zmierňuje kašeľ. Rýchle a jednoduché dávkovanie
vďaka priloženej odmernej striekačke. Lieky1 obsahujú
ambroxoliumchlorid.

-24%

KAŠEĽ

879/11€
20 tbl

69 €

ACC® LONG
20 šumivých tabliet

Uľahčuje vykašliavanie, uvoľňuje zahlienenie a zmierňuje kašeľ
u dospelých i detí. VÝHODNE AJ MUCOSOLVAN® LONG EFFECT
75 mg, 20 kapsúl, za 8,99 € (z pôvodných 10,99 €).
Lieky1 obsahujú ambroxoliumchlorid.

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 INÉ VYBRANÉ LIEKY
Z RADU ACC®. Lieky1 obsahujú acetylcysteín.

-20%

-20%

-24%

3,395 €/100 ml

2,163 €/100 ml

5,990 €/100 ml

6 /8

79 €
59 €
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KAŠEĽ

200 + 100 ml

19 €

STOPKAŠEĽ® Medical sirup Dr. Weiss
200 + 100 ml NAVYŠE

KAŠEĽ

STODAL® sirup
200 ml
Homeopatický liek1, ktorý sa tradične používa na symptomatickú
liečbu kašľa rôzneho pôvodu. Obsahuje až 9 účinných látok, ktoré
pôsobia pri kašli rôzneho pôvodu. Žiadne interakcie (vzájomné
pôsobenie s inými liekmi) nie sú známe.

599/7€

49 €

STOPKAŠEĽ sirupy obsahujú unikátnu zmes 5 bylinných extraktov,
ktoré pomáhajú zmierniť príznaky bežných ochorení spojených
s prechladnutím. Sirup vytvára ochrannú vrstvu na sliznici úst
a hrdla, tým zmierňuje podráždenie a kašeľ a znižuje pocit
škrabania v krku. Prípravok je vhodný pre celiatikov a diabetikov
(sladený fruktózou a sukralózou). Môžu ho užívať tehotné
a dojčiace ženy (obsahuje výber bezpečných bylín). VÝHODNE AJ
STOPKAŠEĽ® Medical sirup OD 1 ROKU Dr. Weiss 200 + 100 ml
NAVYŠE za 6,49 € (z pôvodných 8,19 €), 2,163 €/100 ml.
Zdravotnícke pomôcky.

100 ml

89 €

KAŠEĽ

Hedelix® 0,8 g/100 ml sirup
100 ml
Sirup proti kašľu so zvýšeným zahlienením. Uvoľňuje hlien.
Uľahčuje vykašliavanie. Pre deti od 0 rokov. Bez cukru.
S praktickou dávkovacou štriekačkou. VÝHODNE AJ Hedelix®
0,8 g/100 ml, 200 ml, za 8,99 € (z pôvodných 12,09 €),
4,495 €/100 ml. Lieky1 obsahujú polotuhý extrakt z listov brečtana.

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. 2022 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

-50%

-20%

-17%

S kartou
Dr.Max CLUB

10 /20

12 /16

49 €

99 €

99 €

100 tbl

MULTIVITAMÍNY

Multivitamin Generation 50+
Multivitamin Energy
100 tabliet
Multivitamin Generation 50+ je komplexný výživový doplnok pre
dospelých starších ako 50 rokov. Obsahuje 13 vitamínov
a 10 minerálov. Multivitamin Energy je komplexný výživový
doplnok pre dospelých. Obsahuje 13 vitamínov, 10 minerálov,
luteín a rutín.

29 €

0,886 €/1 dávka

CHRÍPKA
A PRECHLADNUTIE

2659/32 €
30 dávok

39 €

VITAMÍN C

OSCILLOCOCCINUM®
30 dávok

Extra silný vitamín C obohatený o prírodnú silu šípok. V špeciálnej
TIME-RELEASE tablete s postupným uvoľňovaním. Vitamín C
podporuje imunitu a prispieva k zníženiu miery únavy
a vyčerpania. Výživový doplnok.

OSCILLOCOCCINUM® je homeopatický liek, tradične sa používa
pri liečbe chrípkových stavov (horúčka, prechladnutie, bolesti).
Dávkovanie je rovnaké pre všetky vekové kategórie vrátane
tehotných žien a detí. VÝHODNE AJ OSCILLOCOCCINUM®,
6 dávok, za 8,39 € (z pôvodných 10,19 €), 1,398 €/1 dávka.
Lieky na vnútorné použitie obsahujú extrakt z pečene a srdca
kačice Anas barbariae.

GS Vitamín C 1000 so šípkami
100 + 20 tabliet NAVYŠE

-22%

-18%
S kartou
Dr.Max CLUB

58,034 €/100 ml
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0,180 €/1 ks

79 €

VITAMÍN D

11,7 ml

79 €

1449/17 €

899/10€
50 ks

09 €

Jamieson Baby-D3™ Drops 400 IU
11,7 ml

VITAMÍNY
PRE DETI

Vitamín D prispieva k správnemu vstrebávaniu a využitiu vápnika
a fosforu, k zdravému rastu a udržaniu zdravých kostí a zubov
a správnej činnosti imunitného systému a svalov. Vitamín D
zohráva významnú úlohu v procese delenia buniek. VÝHODNE aj
Jamieson Vitamín D3 1000 IU, 240 tabliet, za 7,29 €
(z pôvodných 8,79 €) a Jamieson Vitamín D3 1000 IU, 100 tabliet,
za 3,79 € (z pôvodných 4,69 €). Výživové doplnky.

Obľúbené multivitamínové želatínky RAKYTNÍČEK+ vo vianočnej
guli. Želatínky obsahujú 9 vitamínov a rakytník na podporu imunity.
Limitovaná edícia. Výživové doplnky.

69 €

PAMÄŤ

RAKYTNÍČEK+ multivitamínové želatínky
vo vianočnej guli
50 ks

GinkoPrim®
90 + 30 tabliet NAVYŠE
Výhodné balenie GinkoPrim® s 30 tabletami NAVYŠE obsahuje
vysokokvalitný výťažok z Ginkgo biloba (ginka dvojlaločného) pre
lepší výkon mozgu, obohatený o DMAE a magnézium. Vyrobené
držiteľom certifikátu GMP, vďaka čomu si môžete byť istý kvalitou
a zložením. Výživový doplnok.

-21%

-23%

S kartou
Dr.Max CLUB

€
8999
/99
90 cps

2699/34 €

99 €

VITALITA

Wobecare® Enzym
90 kapsúl
Výživový doplnok od výrobcu Wobenzymu má vysokoaktívne
enzymatické zloženie. Obsahuje bromelaín, trypsín, rutín.
Jednoduché užívanie: iba 3 kapsuly denne. VÝHODNE AJ
Wobecare® Enzym, 45 kapsúl, za 55,99 € (z pôvodných
59,99 €). Výživové doplnky.

S kartou
Dr.Max CLUB

19 €

ZDRAVÉ KĹBY
Cemio Kamzík®
120 kapsúl

Kĺby, väzy a šľachy, 2× silnejšie zloženie. Jedinečná kombinácia
prírodných kolagénov NATIV.COL™, ktoré si zachovávajú svoju
biologickú aktivitu. Vitamín C pre správnu tvorbu kolagénu
v kĺbových chrupavkách. Výživový doplnok.

2299/29 €
99 €

PROSTATA,
POTENCIA

Cemio RED3 silnejšie zloženie
90 kapsúl
2× silnejšie zloženie pre starostlivosť o prostatu*, potenciu
a vitalitu. Tri účinky v jednej kapsule denne. Slivka africká na
podporu zdravia prostaty, maca na podporu sexuálneho zdravia
a sibírsky ženšen na podporu vitality. * nové, silnejšie zloženie
s obsahom 2× viac. Výživový doplnok.

Pred použitím 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. 2022 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

-40%

-18%

2,990 €/1 ks

4,990 €/100 g

2 /4

Flowflex™ SARS-CoV-2 Antigen Rapid test
1 set
SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test – rýchly antigénový test na
prítomnosť koronavírusu (SARS-CoV-2) na výter z nosa. Výterový
test s výsledkom do 15 minút deteguje vírus v jeho inkubačnej
perióde v akútnej fáze a počiatočnej fáze choroby.
Zdravotnícka pomôcka.

ŽIVÉ
MIKROORGANIZMY

779/9€

99 €

99 €

ANTIGÉNOVÝ
TEST

389,500 €/100 g

4 /5

99 €

69 €

2g

59 €

LOKÁLNA
BOLESŤ

OPAR

Diclofenac Dr.Max gél je určený na úľavu od bolesti a na tlmenie
zápalu a opuchu pri bolestivých ochoreniach kĺbov a svalov.
Liek2 obsahuje sodnú soľ diklofenaku.

Herpesin krém sa používa pri liečbe oparov perí a tváre
u dospelých a detí. VÝHODNE AJ Herpesin krém, 5 g, za 11,29 €
(z pôvodných 12,79 €), 225,800 €/100 g. Lieky² obsahujú aciklovir.

Diclofenac Dr.Max 10 mg/g gél
100 g

Herpesin krém
2g

KÚPTE
2 ks

-19%

-18%

UŠETRÍTE

1129/13€

1519/18€

1319/17€

30 + 10 cps

99 €

BIOPRON® 9 Premium
30 + 10 kapsúl

Prémiový komplex živých mikroorganizmov s fruktooligosacharidmi
na ideálnu podporu vašej celkovej pohody a rovnováhy črevnej
mikroflóry. Vaša denná dávka života počas a po liečbe
antibiotikami. Najdôveryhodnejšia značka roka 2021 v kategórii
probiotík. Vyrobené držiteľom certifikátu GMP. VÝHODNE AJ INÉ
VYBRANÉ PRODUKTY Z RADU BIOPRON® 9. Výživové doplnky.

59 €

LAKTOBACILY
A BIFIDOBAKTÉRIE

439 €

PÁLENIE ZÁHY

2 × 48 tbl

58€

Rennie® ICE bez cukru
48 žuvacích tabliet

PROBIO-FIX®
60 kapsúl

PROBIO-FIX® obsahuje laktobacily a bifidobaktérie uložené
v špeciálnom ochrannom matrixe a v praktickej ALU tube.
Odporúčaný Slovenskou spoločnosťou pre probiotiká.
Výživový doplnok.

Rennie® – rýchla a efektívna úľava od pálenia záhy už do
niekoľkých minút. Vhodné aj pre tehotné, dojčiace ženy či
diabetikov pri dodržaní maximálneho dávkovania.*
* Max 11 žuvacích tabliet denne. Pri kúpe dvoch balení Rennie®
ICE bez cukru, 48 žuvacích tabliet, získate výhodnú cenu.
Výhodne aj jedno balenie Rennie® ICE bez cukru, 48 žuvacích
tabliet, za 7,89 € (z pôvodných 8,79 €). Zdravotnícka pomôcka.

-16%

-25%

-19%

11,990 €/100 g

74,900 €/100 ml

111,326 €/100 ml

11 /14

7 /9

99 €

100 g

49 €

29 €

10 ml

99 €

ODVYKANIE
OD FAJČENIA

2939/36 €
2 × 13,2 ml

29 €

OČNÉ KVAPKY

Bepanthen® Baby
100 g

Vizik OČNÉ KVAPKY
Zmierňujúce podráždenie
10 ml

Nicorette® Spray 1 mg/dávka
orálny roztokový sprej, 2 × 13,2 ml

Spoľahlivá ochrana pokožky celej rodiny. Hydratuje a prirodzene
regeneruje, pomáha chrániť pokožku pred vznikom zaparenín,
vhodný aj na suché miesta: napr. päty, lakte, líca, pery. Bez farbív
a parfumácie. VÝHODNE AJ Bepanthen® Baby, 30 g, za 4,99 €
(z pôvodných 6,49 €), 16,633 €/100 g. Kozmetické výrobky.

Ošetrujú a upokojujú začervenané a podráždené oči.
S dexpantenolom a karbomérom. Je možné používať ich až
12 mesiacov po otvorení. VÝHODNE AJ Vizik OČNÉ KVAPKY
Zvlhčujúce, 10 ml, za 7,49 € (z pôvodných 9,99 €),
74,900 €/100 ml. Zdravotnícke pomôcky.

Účinkuje rýchlo a túžbu po cigarete uhasí po 30 sekundách
(pri použití dvoch dávok). Mentolová príchuť. 2 × 150 dávok.
VÝHODNE AJ Nicorette® Spray 1 mg/dávka, orálny roztokový
sprej, 13,2 ml, za 18,99 € (z pôvodných 22,69 €),
143,864 €/100 ml a Nicorette® Spray 1 mg/dávka s príchuťou
lesného ovocia, orálna roztoková aerodisperzia, 13,2 ml,
za 18,99 € (z pôvodných 22,69 €), 143,864 €/100 ml. Orálna
roztoková aerodisperzia Nicorette® Spray 1 mg/dávka obsahuje
nikotín a je určená na podanie do úst.

ZAPARENINY

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. 2022 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

-18%
S kartou
Dr.Max CLUB

3859/44 €
29 €

MERANIE
KRVNÉHO TLAKU

recyklačný poplatok 0,09 €

MERANIE
KRVNÉHO TLAKU

49 €

recyklačný poplatok 0,02 €

Tlakomer Veroval® compact
1 ks

Tlakomer Microlife BP 3AG1
1 ks + teplomer MT 3001 ZADARMO
Plnoautomatický tlakomer s manžetou na rameno a kompresorom,
vybavený IHB technológiou na včasné rozpoznanie arytmie srdca.
5 rokov záruka. Zdravotnícka pomôcka.

Plnoautomatický tlakomer Veroval® compact vám umožní
pravidelne sledovať hodnoty krvného tlaku a tepovej frekvencie.
S vyhodnotením výsledkov meraní vám pomôže farebný indikátor,
ktorý sa nachádza na ľavej strane tlakomeru.
Zdravotnícka pomôcka.

39 €

MERANIE
KRVNÉHO TLAKU

recyklačný poplatok 0,07 €

Tlakomer OMRON M300 + sieťový zdroj
1 ks
Klinicky overený tlakomer s predĺženou manžetou pre normálnu aj
silnú pažu. Detekcia nepravidelného pulzu – arytmie. Kalibrácia
v rámci 3-ročnej záruky zadarmo. Zdravotnícka pomôcka.

-20%

-15%

24,950 €/100 g

22,300 €/100 g

499/5€
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89 €

HEMOROIDY

669/8€
30 g

39 €

Procto-Glyvenol® 5 % + 2 %
rektálny krém, 30 g

Candibene
dermálny krém, 20 g

Procto-Glyvenol® 5 % + 2 %, rektálny krém na lokálnu liečbu
vonkajších a vnútorných hemoroidov. Voľnopredajný liek na
rektálne použitie. VÝHODNE AJ Procto-Glyvenol® čapíky, 10 ks9,
za 6,69 € (z pôvodných 8,39 €), 0,669 €/1 ks.

Antimykotikum na liečbu mykóz kože a nechtového lôžka.
Liek2 obsahuje klotrimazol.

OPUCH A ZÁPAL

0,149 €/1 ks

od 2 /2

39 €

Mini-plus, 16 ks

69 €

Safeel® Lady vložky
rôzne veľkosti

Inkontinenčné vložky Safeel® na ľahkú formu inkontinencie.
Anatomicky tvarované, tenké inkontinenčné vložky poskytujú
diskrétnu ochranu pri úniku moču. Rôzne veľkosti: Mini, Mini-plus,
Normal, Extra. Zdravotnícke pomôcky.

VLASY, NECHTY,
PLEŤ

Collagen Drink
30 + 15 vreciek NAVYŠE

0,711 €/1 vrecko

31 /47

99 €
99 €

Výživový doplnok vo forme prášku na prípravu nápoja s obsahom
až 10 000 mg kolagénu v jednej dávke, hyaluronátu sodného,
biotínu, zinku, mangánu a vitamínu C poskytuje unikátnu
starostlivosť o pokožku, vlasy a nechty a pomáha udržiavať zdravé
kosti, kĺby a spojivové tkanivá.

89 €

Aescin, 20 mg
30 tabliet

Aescin je liek pre dospelých určený na liečbu lokalizovaných
opuchov, zápalov, podliatin a chorôb žíl dolných končatín.
Liek1 obsahuje alfa-escinum.

-33%

INKONTINENCIA

€
6699
/82

-15%

99 €

MYKÓZA

€
4299
/50

-27%

KOZMETIKA

Puressentiel
čistiaci sprej, 200 ml,
s 41 ESENCIÁLNYMI OLEJMI

10,695 €/100 ml

2139/29€
200 ml

59 €

STOP VÍRUSOM A BAKTÉRIÁM! Zanecháva sviežu a príjemnú
vôňu a účinne bojuje proti vírusom, baktériám, plesniam, alergénom,
roztočom, moliam a proti vírusu COVID-19 už za 10 minút.*
* test účinnosti realizovaný podľa normy EN14476 za 10 minút.
Kozmetika. VÝHODNE VŠETKY PRODUKTY Z RADU
Puressentiel SO ZĽAVOU – 20 %.

1. Liek na vnútorné použitie. 2. Liek na vonkajšie použitie. 9. Liek na rektálne 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. 2022 alebo do vypredania zásob. Akcie nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.

NOVINKY
s logom
Dr.Max

Vitamín D 1000 IU ananás
60 tabliet

Výživový doplnok obsahuje vitamín
D3 vo forme žuvacích tabliet
s príchuťou ananásu. Vegánsky
produkt.

0,110 €/1 ks

329 €
30 ks

499 €

Hemo Wet Wipes
30 ks

Vlhčené obrúsky s obsahom
extraktu z nechtíka, pagaštanu,
dubovej kôry a rebríčka. Upokojujú
svrbenie a podporujú hydratáciu
pokožky najmä so sklonom
k výskytu hemoroidov.

Lips Corners Ointment
10 ml

Safeel®
Cleansing Wet Wipes

29,900 €/100 ml

72 ks

Jemné vlhčené obrúsky pre
upokojujúci efekt podráždenia.
Vďaka bambuckému maslu
a olivovému oleju sú vhodné
na čistenie a výživu pokožky.

0,055 €/1 ks

3

99 €

72 ks

PRO32® Zubná kefka
extra soft JUNIOR 2600
1 ks

Zubná kefka PRO32® extra soft
JUNIOR s vysokým počtom vlákien
a ergonomickou rukoväťou.
Vhodná pre deti od 6 rokov.

299 €

0,153 €/1 ks

2

29 €

10 ml

15 ks

2
1 ks

Čistiace vlhčené obrúsky na intímne
partie s extraktom z aloe vera,
rumančeka, nechtíka a rebríčka
poskytujú osviežujúci a upokojujúci
účinok. Decentná vôňa neutralizuje
nepríjemné pachy.

239 €
4,5 g

Nasal Inhaler

CarboS+

Aromatická tyčinka
na udržanie pocitu
sviežosti v nose.

CarboS+ pomáha uľaviť od
príznakov spojených s nadúvaním
a plynatosťou čriev v dôsledku
hromadenia plynov. Dvojvrstvová
tableta kombinuje pôsobenie
dvoch zložiek – aktívneho uhlia
(adsorbentný účinok) a simetikónu
(protipenivý účinok). Zdravotnícka
pomôcka.

20 tabliet

399 €

129 €

20 tbl

1 ks

Algae Oil 200 mg DHA
60 kapsúl

60 cps

Lip Balm Daily care
Balzam na pery na každodennú
starostlivosť. S obsahom lanolínu
a bambuckého masla.

15 ks

VEGAN

1399 €

Vyživujúca masť na popraskané
kútiky úst obohatená o oxid
zinočnatý zanecháva na perách
ochrannú vrstvu a má mierne
vysušujúci efekt. Podporuje
regeneráciu popraskaných kútikov,
má upokojujúci účinok a uľavuje
od svrbenia a pálenia.

4,5 g

Femtime®
Inimate Wet Wipes

1 ks

29 €

VEGAN

60 tbl

Vegánsky výživový doplnok. Obsahuje olej z mikrorias
Schizochytrium sp., ktorý je alternatívnym zdrojom omega-3
mastnej kyseliny DHA (kyselina dokozahexaénová).
Denný príjem aspoň 250 mg DHA prispieva k udržaniu
správnej funkcie mozgu a dobrého zraku.

Dni starostlivosti o srdce
14. – 18. 11. 2022

Odborníci z Dr.Max vás pozývajú na dni pre zdravie vášho srdca.
Nechajte si poradiť, ako sa o svoje srdce čo najlepšie starať.
Čakáme vás v ktorejkoľvek lekárni Dr.Max alebo online na stránke
www.drmax.sk/dni-starostlivosti-o-srdce.

VIAC
AKO 300
produktov

-40 %
ANÉ
NA VYBR TY*
K
U
D
O
R
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TE NÁS
NAVŠTÍV
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V LEKÁRŇ
E
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AJ ON N

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

www.drmax.sk/dni-starostlivosti-o-srdce

* Zľavový kód – 40 % platí na vybrané produkty značky Dr.Max len pre členov Dr.Max CLUB. Zľavový kód získate po vyplnení online
dotazníka v termíne 14. – 18. 11. 2022. Platnosť zľavového kódu je od 14. 11. do 20. 11. 2022 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.

www.drmax.sk/beautyclub

2+1

2+1

O
ZADARM

MO
ZADACR
ELÉ

NA CELÉ
O
PORTFÓLI

Krása a zdravie z Francúzska

NA
O
PORTFÓLI

Vyvinuté pre potreby celej rodiny

9,980 €/100 ml

9,980 €/100 ml

od 4

od 499 €

99 €

Termálna voda, 50 ml

Krém na ruky, 50 ml

ZĽAVA

-8 €

ZĽAVA

-15 %

Silné a lesklé vlasy s ReviHair®
3,395 €/100 ml

od 6 /7

7999 €
€

Shampoo, 200 ml

PE
PRI NÁKU €
0
NAD 29,9

Starostlivosť s rešpektom
k vašej pokožke
59,967 €/100 ml

1799 €
Sébium Kerato+, 30 ml

Akcia 2 + 1 platí na ľubovoľnú kombináciu produktov NUANCE zo všetkých produktových radov okrem akciových balení.
Akcia 2 + 1 platí na ľubovoľnú kombináciu produktov URIAGE zo všetkých produktových radov. Pri rôznych cenách produktov
získate zadarmo produkt s najnižšou cenou. Zľava −15 % sa vzťahuje na produkty Skinexpert ReviHair®. Ponuka platí
od 1. 11. 2022 do 31. 12. 2022. Zľava −8 € platí pri nákupe produktov BIODERMA nad 29,90 € okrem akciových balení. Ponuka
platí od 1. 11. 2022 do 30. 11. 2022 alebo do vypredania zásob. Akcie a zľavy nie je možné kombinovať s inými akciovými
ponukami. Zoznam vybraných lekární s ponukou dermokozmetiky nájdete na www.drmax.sk/dermokozmetika.

ZĽAVA

-4 €

ZĽAVA

-15 %

PE
PRI NÁKU V
PRODUKTO
A-DERMA
EXOMEGA

Odborník v starostlivosti
o krehkú pokožku
4,518 €/100 ml

169,267 €/100 ml

22

2539/29 €

59 €

99 €

Očný krém, 15 ml

Sprchový olej, 500 ml

VICHY
K nákupu skate
AntiAge zí HY
darček VIClagen
ol
Liftactiv C nočný
Specialist ml,
krém, 15
ZADARMO

41

99 €

Neovadiol POST-MENOPAUSE
Pleťový krém, 50 ml

ZĽAVA

-6 €

ZĽAVA

-6 €

Sérum a krém pre každú pleť
83,980 €/100 ml

Vypnutá pleť
s HYALURON-FILLER + ELASTICITY

PE
PRI NÁKU
NAD 35 €

Pre zimou namáhanú pleť
145,967 €/100 ml

4379 €
Retinol B3 sérum, 30 ml

Zľava –4 € platí pri nákupe produktov A-DERMA EXOMEGA. Akcia sa nevzťahuje na akciové a promo balenia. Zľava −15 % sa vzťahuje na produkty Eucerin® z produktového
radu HYALURON-FILLER + ELASTICITY okrem akciových balení. Pri nákupe akýchkoľvek produktov VICHY z radov AntiAge získate zľavu –6 €. Zľava sa vzťahuje na krémy,
séra a masky. K nákupu VICHY AntiAge získate darček VICHY LIFTACTIV COLLAGEN SPECIALIST nočný krém, 15 ml, ZADARMO. Zľavu −6 € získate pri nákupe sér LA ROCHE-POSAY a produktov ANTI-AGE nad 35 €. Akcie a zľavy nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. Ponuka platí od 1. 11. 2022 do 30. 11. 2022 alebo do vypredania
zásob. Zoznam vybraných lekární s ponukou dermokozmetiky nájdete na www.drmax.sk/dermokozmetika.

Využite zľavu

-20%
0,240 €/1 vrecko

7 /8

19 €

99 €

Magnesium
Sticks 400 mg
30 vreciek

na vybrané produkty Dr.Max

7 /\9

59 €
59 €

3 /3 5 /6

Vitamín D 1000 IU
alebo 2000 IU
60 kapsúl

5 /7 9 /11

Zinok 15 mg
100 tabliet
Zinok Forte 25 mg
100 tabliet

19 €

1000 IU

99 €

69 €

Zinok

19 €

59 €
99 €

2000 IU

59 €

Zinok Forte

99 €

10 /\12 19 /23
39 €

60 tbl

99 €

19 €

120 tbl

99 €

DioMax
60 tabliet alebo
120 tabliet

79 €
59 €

4 /5 7 /9
09 €

30 cps

19 €

829/10€

39 €

16 /20

79 €
99 €

Magnesium
375 mg
20 šumivých
tabliet

6 /8

Magnesium B6
Premium
50 tabliet

49 €

60 cps

39 €

Magnesium B6
Gold
30 tabliet

639/\7€

Vitamín C
Imuno Akut
30 kapsúl

19 €

Vitamín C Long
Eﬀect 500 mg
30 kapsúl alebo
60 kapsúl

99 €

829/10€ 1359/\16 €

Selén Zinok Forte
60 tabliet

DioMax
Simple
120 tabliet

729/9€

60 tbl

10 /12

39 €
99 €

Omega 3-6-9
120 kapsúl

Zľava –20 % sa vzťahuje na vyššie vyobrazené produkty Dr.Max. Akciu nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami.
Akcia platí od 1. 11. do 30. 11. 2022 alebo do vypredania zásob.

39 €

120 tbl

99 €

0,140 €/1 ks

559/6€

99 €

Hliva Forte
60 tabliet alebo
120 tabliet

Kids Gummies
Omega 3
40 ks

