
Připravte se na léto
8. 7. – 31. 8. 2015

Lékárna

www.drmax.cz

V nabídce také Repelent Predator JUNIOR 
150 ml za 129 Kč.

Při koupi libovolného produktu z opalovací řady Photoderm 
obdržíte Photoderm After Sun 100 ml NAVÍC.

V nabídce také SWISS Panthenol 10% 
PREMIUM spray 175 ml za 129 Kč.

Repelent Predator FORTE 150 ml

SWISS Panthenol 10% PREMIUM 
tělové mléko 250 ml

BIODERMA Photoderm
KID sprej SPF 50+ 200 ml

•  aerosolový parfemovaný repelentní přípravek určený 
k odpuzování komárů, klíšťat a jiného obtížného hmyzu

• vhodný pro delší pohyb v přírodě nebo při zvýšené fyzické zátěži

• kosmetické přípravky s vysokým obsahem D-panthenolu 10%
• navíc obsahuje vitaminy A, D, E a F a aloe vera
• přináší rychlou úlevu sluncem podrážděné pokožce

• ochrana dětské pokožky zesílená o Peptid C
• chrání pokožku až na úrovni DNA
• hypoalergenní, voděodolný, odolný vůči potu a otěru

Repelent.

Kosmetika.

Opalovací přípravek pro děti.

V nabídce také Dr.Max Betakaroten forte 15 mg 
135 + 15 tob. za 129 Kč.

Dr.Max Betakaroten 6 mg 135 + 15 tob.

• betakaroten je jednou z forem vitaminu A
•  vitamin A přispívá k normální funkci imunitního systému 

a je potřebný pro udržení normální pokožky a zraku

Doplněk stravy.
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V nabídce také Equilibria Extreme Protective Sun 
Lotion SPF 25 200 ml za 349 Kč.

Equilibria Extreme 
Protective Sun Lotion SPF 25 100 ml

•  ochranné opalovací mléko se středním stupněm ochrany určené 
pro všechny typy pokožky

Kosmetika.

Dr.Max Panthenol 
Spray 10% 150 ml

•  10% panthenolová pěna 
s obsahem vitaminu E

• má chladivý a zklidňující účinek
Kosmetika.

V nabídce také B-komplex 
Zentiva 100 dražé za 79 Kč.

B-Komplex forte 
Zentiva 100 dražé

•  vitaminy B1, B2, B6 a niacin: 
přispívají k normální činnosti nervové soustavy

•  vitamin B2 a niacin: 
přispívají k udržení normálního stavu pokožky a sliznic

•  vitamin B2, B6, niacin a kyselina pantothenová: 
přispívají ke snížení míry únavy a vyčerpání

Doplněk stravy.

Repelent SWISS 
Protector sprej 150 ml

•  100% ochrana před hmyzem
•  dlouhodobá účinnost až 10 hodin
•  vhodný pro celou rodinu 

(pro děti i dospělé)
•  navíc šetrný k vašemu organismu
Repelent k vnějšímu užití.

Dr.Max Repellent 
Spray 150 ml

•  přípravek proti komárům, muchničkám 
a klíšťatům vhodný pro děti již od 2 let

Repelent k vnějšímu užití.

HemaGel 5 g

•  gel k urychlení hojení odřenin, popálenin, pořezání 
a chronických ran

•  zabraňuje vstupu infekce a zajišťuje bezbolestný převaz
Zdravotnický prostředek.

Dr.Max Octanový 
krém 110 g

•  vhodný při otocích, 
pohmožděninách 
nebo ke zklidnění 
po poštípání hmyzem

Kosmetika.

Novosil gel 
SWISS 50 ml

•  rychlá a účinná úleva 
od svědění po bodnutí hmyzem 

•  zklidňuje začervenalé místo
•  udržuje pokožku mikrobiálně čistou
•  přináší dlouhotrvající chladivý účinek
Kosmetika.

Analergin 30 tbl.

•  přípravek proti alergiím, ke zmírnění nosních a očních příznaků 
sezonní a celoroční alergické rýmy, ke zmírnění příznaků chronické 
kopřivky nejasného původu

Lék s účinnou látkou cetirizin-dihydrochlorid k vnitřnímu užití. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

NOVINKA

Věděli jste, že:
Přípravky na ochranu před slunečním zářením je vhodné 
aplikovat nejméně 30 min před zahájením pobytu na slunci 
a jejich nanášení opakovat nejméně každé 2 hodiny?
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ATARALGIN 50 tbl.

•  tlumí bolest hlavy a krční páteře
• snižuje svalové napětí 
• snižuje emoční a psychické napětí
Lék k vnitřnímu užití. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

V nabídce také Ibalgin® 400 mg* 100 tbl. za 109 Kč.

Ibalgin® Rapid 
400 mg 12 tbl.

•  rychle a účinně proti bolesti hlavy, 
zubů, svalů a menstruační bolesti

•  nástup účinku již za 15 minut

*Lék s účinnou látkou ibuprofen k vnitřnímu užití.
Lék s účinnou látkou ibuprofen-lysin k vnitřnímu užití. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

Endiaron® 20 tbl.

•  léčí průjem způsobený různými bakteriálními infekcemi 
nebo po léčbě antibiotiky

•  neovlivňuje přirozenou střevní mikroflóru
•  je vhodnou součástí každé cestovní lékárničky
Lék s účinnou látkou cloroxinum k vnitřnímu užití. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

Dr.Max EnteroMax
10 tob.

•  kapsle s obsahem 250 mg (5 mld. CFU) prospěšných kvasinek 
Saccharomyces boulardii

Doplněk stravy.
V nabídce také Imodium®, 8 tvrdých tobolek 
za 89 Kč.

Imodium® Rapid 2 mg,
tablety dispergovatelné v ústech 6 tbl.

•  OKAMŽITÁ POMOC PŘI PRŮJMU
•  okamžitě se rozpouští na jazyku a přináší rychlou úlevu, 

není nutné zapíjet vodou, má příjemné mátové aroma
•  k symptomatické léčbě akutního a chronického průjmu, 

neovlivňuje přirozenou střevní mikroflóru

Léčivý přípravek s účinnou látkou loperamid-hydrochlorid 
k perorálnímu podání. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

Nolpaza 20 mg, enterosolventní tablety 
14 tbl.

•  dlouhodobá úleva od pálení žáhy
• stačí jen 1 tableta denně
Lék s účinnou látkou seskvihydrát sodné soli pantoprazolu k vnitřnímu užití. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

Hylak forte 100 ml

•  bezzárodkový koncentrát, který obnovuje přirozené prostředí 
důležité pro růst prospěšných bakterií, čímž přispívá k rychlému 
obnovení narušené mikrobiální rovnováhy ve střevě

Lék k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

Pancreolan® 
forte 60 tbl.

•  obsahuje trávicí enzymy na přírodní bázi, které obnovují 
a zlepšují trávení

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

Lék k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

Laxygal 25 ml

•  vhodný pro krátkodobé užití u akutní zácpy a při zácpě provázející 
jiná onemocnění

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

Věděli jste, že:
Potíže se zažíváním a trávením při cestování patří mezi 
onemocnění, která postihují až 90 % cestovatelů do zemí 
teplého klimatu s nízkou úrovní hygieny?
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Coldrex tablety 24 tbl.

•  lék ve formě tablet s 5 účinnými látkami
•  společně zmírňují 5 příznaků chřipky a nachlazení, jako je horečka, 

ucpaný nos, problémy s odkašláváním, bolest v krku a bolesti 
hlavy, svalů a kloubů

Lék k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

ACYLPYRIN® + C 12 tbl.

•  snižuje horečku a bolest při chřipce a nachlazení
• šumivá forma
Lék k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

Strepsils Plus 
24 pastilek

•  na silnou bolest v krku
• účinkuje proti bakteriím
• při potížích s polykáním
Lék k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

V nabídce také Swiss LAKTOBACÍLKY 
dětské třešňové 66 pastilek za 269 Kč.

Swiss LAKTOBACILY “5” 
66 cps.

•  BONUSOVÉ balení = Nyní 10% NAVÍC
•  vhodné pro cestování – nemusí se uchovávat v chladničce
•  total protection – komplexní ochrana bakterií od výroby 

až po trávicí trakt pro maximální účinnost!
•  unikátní komplex kmenů 100% lidského původu

Doplněk stravy.

Biopron® Forte 
30 + 10 tob.

•  unikátní kombinace probiotických bakterií  
a probiotických kvasinek doplněná o prebiotika

•  obsahuje Saccharomyces boulardii
• vhodný pro dospělé a děti od 6. měsíce věku
Doplněk stravy.

Při koupi Magne B6 Forte 50 tbl. obdržíte 
Magne B6 Forte stick pack NAVÍC.

Magne B6 Forte 
50 tbl.

•  obsahuje citrát hořčíku pro účinné doplnění hořčíku
•  hořčík a vitamin B6 přispívají ke snížení míry únavy 

a vyčerpání a k normální psychické činnosti

Doplněk stravy.

Dr.Max Brusinky & Manosa AKUT 10 tbl.

•  obsahuje značkový extrakt z brusinek Pacran®, 
D-manózu a extrakt z listů Buchu

•  Buchu přispívá k normální funkci dolních močových cest
Doplněk stravy.

V nabídce také Urinal Akut 10 tbl. za 199 Kč.

Urinal Akut 20 tbl.

•  více než 0,4 kg brusinek v 1 tobolce – prémiový extrakt CystiCran®
•  unikátní kombinace brusinek s vitaminem D a bylinou zlatobýlem 

obecným dodává příznivý účinek na močové cesty
• stačí 1 tableta denně

Doplněk stravy.

Lutein FORTE 20 mg 
60 + 60 tob.

•  moderní doplněk stravy obsahující pět pečlivě vybraných látek – 
lutein, zeaxantin, zinek a vitaminy A a E

• 60 tobolek NAVÍC
Doplněk stravy.

AKCE

Čokoládové opálení u dětí neletí…
Více se dočtete na Magistramama.cz
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V nabídce také Ibalgin® krém** 100 g za 119 Kč 
nebo Ibalgin® gel** 100 g za 119 Kč.

Ibalgin® 
Duo Effect 100 g

•  kombinace dvou účinných látek 
ve formě krému:   – potlačuje bolest, 

– zmírňuje zánět a otok, 
– urychluje vstřebávání modřin

•  léčí poúrazové stavy a následky sportovních úrazů
•  ÚČINNÁ KOMBINACE PROTI BOLESTI – při silných bolestech 

pohybového aparátu je možné podpořit léčbu podáním tablet 
Ibalgin® 400*

  *Lék s účinnou látkou ibuprofen k vnitřnímu užití.
**Lék s účinnou látkou ibuprofen k vnějšímu užití. 

Lék k vnějšímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

Dolgit krém 100 g

• pohyb bez bolesti
• tlumí zánět, zmenšuje otoky, uleví od bolesti zad, svalů a kloubů
Lék s účinnou látkou ibuprofen k zevnímu užití. Přípravek je volně prodejný 
a není hrazen z prostředků zdravotního pojištění. Před použitím si pozorně 
přečtěte příbalovou informaci.

V nabídce také Persen 
40 tbl. za 109 Kč.

Persen Forte 20 tob.

•  léčivý přípravek rostlinného původu  
k terapii mírných psychických poruch

•  příznivě působí i při mírných 
poruchách usínání a spánku

Registrovaný léčivý přípravek 
k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte 
příbalovou informaci.

V nabídce také Kandisin Stevia sypká 75 g  
za 169 Kč a Kandisin Stevia tekutá 125 ml za 169 Kč.

Kandisin Stevia 200 tbl.

• nízkoenergetická sladidla Kandisin Stevia

Doplněk stravy.

Zovirax Duo 2 g

•  jediný krém na léčbu oparu s dvojím složením
• 5% acyklovir zabraňuje množení viru
• 1% hydrokortizon pomáhá léčit zánět doprovázející opar
•  klinicky prokázaně pomáhá zastavit vznik puchýřku,  

zkracuje dobu hojení
Lék k vnějšímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

Driclor roll on 20 ml

• antiperspirant, stačí nanést pouze 1× denně
• účinná pomoc při nadměrném pocení
• výrazně nižší pocení již za týden
• vhodný na podpaždí, ruce i chodidla
Kosmetika.

Dr.Max Roztok 
na kontaktní 
čočky 360 ml

•  čistí, oplachuje, dezinfikuje, 
lubrikuje, zvlhčuje a uchovává 
měkké kontaktní čočky

• s hyaluronátem sodným
• bez mnutí
Zdravotnický prostředek.

V nabídce také Dr.Max Ušní sprej OLIVA 30 ml 
nebo Dr.Max Ušní sprej ACIDO 30 ml za 99 Kč.

Dr.Max Ušní sprej AQUA CLEAN 30 ml

•  s obsahem peroxidu vodíku, olivového oleje nebo kyseliny octové, 
pro snížení rizika vzniku mazových zátek, dezinfekci a snadné 
čištění uší

Zdravotnický prostředek.

K nákupu Nicorette® Spray 1 mg / dávka  
13,2 ml obdržíte NAVÍC ústní vodu 
LISTERINE® Advanced White 250 ml.

Nicorette® Spray 1 mg / dávka, 
orální sprej, roztok 13,2 ml

• ZBAVTE SE ZÁVISLOSTI NA KOUŘENÍ
•  účinkuje rychle a potlačí touhu po cigaretě 

již po 60 sekundách, nejrychlejší úleva 
od chuti na cigaretu a nutkání kouřit

Reklama na léčivý přípravek. Orální sprej, roztok 
obsahuje nikotin a je k podání do úst. Před 
použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou 
informaci. Držitel registrace: McNeil AB, SE.

AKCE

Víte, proč je spálení kůže tak nebezpečné?
Přečtěte si článek MUDr. Kateřiny Macháčkové  
na Beautybuzz.cz
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V nabídce také Gyno-Pevaryl® 150 Combipack, 
3 vaginální čípky a krém 15 g za 179 Kč.

Gyno-Pevaryl® 150 
3 vaginální čípky

• 3denní léčba vaginální mykózy
• snadná a pohodlná aplikace
•  antimykotický účinek prokázán proti širokému spektru 

dermatofytů, kvasinek rodu Candida a dalším patogenním 
kvasinkám, plísním a grampozivním bakteriím

Léčivý přípravek s účinnou látkou econazoli nitras k intravaginální aplikaci. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

Lactacyd Pharma 250 ml

• kompletní sortiment intimní péče pro ženy v každé fázi života
•  přípravky Lactacyd Pharma jsou speciálně vyvinuty k řešení 

specifických intimních potřeb každé ženy od období dospívání 
do menopauzy, včetně důležitých momentů, jako je těhotenství 
nebo období po porodu

• Senzitivní, Antibakteriální, Hydratující, Zklidňující
Kosmetika.

V nabídce také Bi-Oil 60 ml za 279 Kč.

Bi-Oil 
125 ml

• specialista v péči o pokožku
• pečující pleťový a tělový olej
•  napomáhá zlepšit vzhled jizev, strií 

a sjednotit odstín pokožky
•  efektivní pro stárnoucí pokožku

Kosmetika.

Imazol krémpasta 30 g

• na plenkové dermatitidy a mykózy v meziprstních prostorech
Lék s účinnou látkou klotrimazol k vnějšímu užití. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

Rosalgin Easy 
140 mg vaginální 
roztok 5× 140 ml

•  rychlá úleva při gynekologických potížích
• působí proti bolesti, svědění, pálení
• potlačuje bakterie a kvasinky, snižuje množství výtoku
• k okamžitému použití!
Lék s účinnou látkou benzydamin hydrochlorid k intimním oplachům 
a výplachům. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

Canesten GYN 
Combi Pack 
1 vag. tableta, 20 g krém

•  kombinace poševní a vnější léčby vaginálních mykóz
•  1 vaginální tableta určena pro ženu s vnitřními projevy 

vaginální infekce (výtok) 
•  krém vhodný na vaginální infekce s vnějšími projevy 

(zarudnutí a pálení genitálií)
•  krém je vhodný i pro léčbu sexuálního partnera
Canesten GYN Combi Pack je lék k vaginálnímu použití. Krém přípravku 
Canesten GYN Combi Pack je lék k vnějšímu použití. Obsahují účinnou 
látku clotrimazolum. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

Exoderil 20 ml

•  volně prodejný lék s trojím účinkem: proti plísni, bakteriální 
infekci a zánětu

•  při plísňovém postižení nehtů a kůže po celém těle
• aplikace 1× denně
Lék s účinnou látkou naftifini hydrochloridum k lokální aplikaci na postižené 
místo kůže a nehtů. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

Při koupi Bepanthen Plus 30 g 
obdržíte Dárkový set dětských 
náplastí NAVÍC.

Bepanthen Plus 30 g

•  dvojnásobná péče – dezinfikuje a hojí  
bez pálení, vhodný pro děti

•  podporuje hojení drobných povrchových  
poranění kůže – odřeniny, škrábnutí, puchýře

Lék k vnějšímu užití. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

NOVINKA

Dettol 0,2% Antiseptický sprej 100 ml

•  k čištění čerstvých drobných ran a k likvidaci běžných bakterií
•  neštípe, nebarví, bez zápachu a jodu
Lék s účinnou látkou benzalkonii chloridum k zevní aplikaci na kůži. 
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

AKCE

iWHITE Instant
souprava k bělení zubů 10 ks

•  souprava k bělení zubů s rychlým výsledkem
•  pouze 20 minut denně
•  až o několik odstínů bělejší zuby
Kosmetika.
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S Kartou výhod Dr.Max

ušetříte 209  Kč Slevu 209 Kč je možné 
čerpat při nákupu 6 ks z řady 

 Sunar complex 600 g pouze s Kartou výhod Dr.Max.  
Cena po slevě = 175 Kč/ks. Běžná cena produktu = 209 Kč. Akce se nevztahuje na Sunar complex 5 600 g a na Sunar complex 1 600 g.

Nově při nákupu 6 ks Sunar premium 600 g ušetříte 309 Kč. Akce se nevztahuje na Sunar premium 1 600 g.

Akce platí od 1. 7. 2015 do 31. 8. 2015. Kojení je pro kojence 
nejlepší způsob výživy. Potravina pro zvláštní výživu. Vápník 
a vitamin D pro normální růst kostí. 

Sunar complex 2, 3, 4, 5 
600 g

• lahodně mléčná chuť
• vápník a vitamin D pro normální růst kostí
Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. 
Potravina pro zvláštní výživu.

Hami mléčné kaše 225 g

• ideální syticí večeře nebo vydatná snídaně 
• v nabídce více druhů
• vyrobeno z kvalitních obilovin

Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. Potravina pro zvláštní výživu.

V nabídce také HiPP 3 JUNIOR Combiotik 
600 g za 279 Kč.Při využití akce 2 + 1 je cena za kus 43,33 Kč.

HiPP 2 BIO Combiotik 600 g

•  nová generace mléčné kojenecké výživy s jedinečnou kombinací 
Praebiotik®, Probiotik ®! S vitaminy A, C, D pro podporu imunity

• HiPP 2 BIO Combiotik navíc v BIO kvalitě!

Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. Potravina pro zvláštní výživu.

2+1

.

iWHITE Instant
souprava k bělení zubů 10 ks

249 Kč

209   Kč 65   Kč
279   Kč

489 Kč



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. 
Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták, účinky a použití léků konzultujte s lékařem nebo lékárníkem, dávkování dle příbalového letáku. Nabídka platí od 8. 7. do 31. 8. 2015 nebo do vyprodání zásob. Běžné ceny 
v jednotlivých lékárnách se mohou lišit. Kompletní seznam lékáren Dr.Max na www.drmax.cz. Využijte služeb naší online poradny na poradna.olomouc@drmax.cz. Za tiskové chyby neručíme.

Představujeme nový klientský program 
Karta výhod Dr.Max

Sleva až 50 % z doplatku na léky 
pro seniory nad 60 let, děti do 15 let 
a držitele průkazů ZTP a ZTP/P*

?

Speciálně zvýhodněné  
Dr.Max ceny

Dr.Max
ceny

Zvýhodněné ceny na přípravky  
značky Dr.Max

Individuální slevové kupony
a další výhody ?

kartavyhod.drmax.cz I infolinka 844 909 909

* Nárok na slevu mohou uplatnit senioři nad 60 let, děti do 15 let a dále držitelé průkazů ZTP a ZTP/P po předložení klientské Karty výhod Dr.Max. Sleva je 
vázána na rodné číslo uvedené na lékařském předpisu a poskytuje se ve formě neuplatnění maximální obchodní přirážky při výdeji léčivého přípravku,  
vše s výjimkami a za úplných podmínek uvedených na www.drmax.cz a v informačních letácích Dr.Max. Plnou slevu 50 % lze poskytnout v případě, že tato  
sleva nebude vyšší, než je povolená regulovaná obchodní přirážka lékárny. V ostatních případech pacient hradí legislativou povolený minimální doplatek.  
Výše doplatku pacienta je tedy nastavena na nejnižší možnou cenu. Úplná pravidla klientského programu Dr.Max k nahlédnutí na kartavyhod.drmax.cz.

Fyto obojek 
65 cm

Péče o zažívání 
90 tbl.

•  repelentní biocidní obojek pro psy a kočky 
s účinností proti klíšťatům a blechám

•  účinnost 3 měsíce
•  obsahuje Geraniol 3,5 g/kg

•  utišuje podrážděný žaludek, stimuluje zažívání, 
má příznivý vliv na imunitu, podporuje detoxikaci

•  vhodně doplňuje léčbu v době začervení a po přeléčení
•  zlepšuje zažívání psů krmených komerční stravou
•  obsahuje Spirulinu, Enterococcus faecium

Veterinární přípravek k vnějšímu užití. Používejte biocidní 
přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Veterinární doplněk stravy k vnitřnímu užití.

NOVINKA

Dr.Max cena = cena s Kartou výhod

 Dr.Max cena běžná cena

ATARALGIN 20 tbl. 59   Kč 69 Kč
BioGaia ProTectis kapky 10 ml 469   Kč 549 Kč
GAVISCON LIQUID PEPPERMINT 300 ml 99   Kč 129 Kč
Olynth HA 0,1% 10 ml 89   Kč 99 Kč
Ovosan 90 cps. 2 090   Kč 2 390 Kč
Prostamol UNO 40 cps. 399   Kč 459 Kč
Revalid 120 cps. 599   Kč 639 Kč
TANTUM VERDE lemon 20× 3 mg 119   Kč 139 Kč
VINCENTKA přírodní 0,7 l 19   Kč 29 Kč
Wobenzym 800 drg. 2 490   Kč 2 690 Kč

Dr.Max AesciMax FORTE 30 tbl. 59   Kč 65 Kč
Dr.Max Biotin Plus 60 tbl. 59   Kč 65 Kč
Dr.Max Complex 3 Aktiv 180 tbl. 569   Kč 599 Kč
Dr.Max Ginkgo 40 mg 60 cps. 139   Kč 149 Kč
Dr.Max Laktobacily “6” 30 cps. 169   Kč 189 Kč
Dr.Max Lecithin 1 200 mg 120 cps. 199   Kč 219 Kč
Dr.Max Multivit “10” 60 tbl. 99   Kč 119 Kč
Dr.Max Omega 3 PREMIUM 90 tob. 249   Kč 279 Kč
Dr.Max Smile Dentures Tabs 30 tbl. 69   Kč 79 Kč
Dr.Max Vitamin C 100 mg 90 tbl. 79   Kč 89 Kč

Dr.Max ceny

399 Kč

349   Kč
399 Kč

349   Kč


