
TANTUM VERDE® Lemon
20 pastilek
•  Lék na bolest a zánět v krku a dutině ústní.

•  Pastilky bez cukru ve čtyřech příchutích.

145,-
179,-

-28%

Lék k užití v ústech a krku.
Obsahuje benzydamin hydrochlorid. 
Čtěte pečlivě příbalový leták.

V akci také roztok a spreje s antimikrobiálním účinkem. 

Pro členy klubu

129,-

Ibalgin® 400
100 tablet
•  Bolest hlavy,  zubů, zad, svalů

a kloubů, menstruační bolest.

•  Horečka při chřipkových 
onemocněních.

•  Protizánětlivý účinek.

•  Pro dospělé a dospívající
od 12 let.  

•  Růžový Ibalgin® je jen jeden.

129,-
169,-

-30%

Lék k vnitřnímu 
užití. Obsahuje 
ibuprofen. 
Čtěte pečlivě 
příbalový 
leták.

Pro členy klubu

119,-
Otrivin Menthol 1 mg/ml
nosní sprej, roztok 10 ml
•  Nosní sprej, který pomáhá rychle uvolnit 

ucpaný nos do 2 minut a při zánětu dutin.

•  Aplikace ráno a večer zajistí úlevu
až na 24 hodin.

•  Neobsahuje konzervanty.

99,-
116,-

Léky k aplikaci
do nosu. Obsahují 
xylometazolin.
Čtěte pečlivě 
příbalový leták.

-23%

V akci také
Otrivin Rhinostop 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml,
nosní sprej, roztok 10 ml, za 162 Kč 145 Kč
a Otrivin 1 mg/ml,nosní sprej roztok 10 ml, za 108 Kč 79 Kč.

Alfalex®

rektální mast 25 g
•  K léčbě příznaků spojených

s hemoroidálním onemocněním.

•  Pomáhá například od svědění,
pálení, ekzému či prasklin.

-10%

Zdravotnický prostředek.
179,-

199,-

V akci také
Alfalex® rektální čípky, 10 ks, za 165 Kč 148 Kč. 

2409

Pro členy klubu

89,-



Quixx®

nosní sprej 30 ml
•  Efektivně uvolní nos při nachlazení,

chřipce nebo alergii.

•  Sníží otok nosní sliznice, čistí ji a zvlhčuje.

•  Vhodný také pro těhotné a děti od 6 měsíců.

-18%

119,-
146,-

Hypertonický roztok mořské vody
obsahuje vodu z oceánu a čištěnou vodu.
Zdravotnický prostředek k aplikaci do nosu.
Pečlivě si pročtěte návod k použití. 

Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus
0,5 mg/ml nosní sprej,
roztok 15 ml 
•  Nosní sprej k úlevě

od příznaků ucpaného nosu,

•  Uvolní ucpaný nos během několika 
minut, účinek trvá až na 12 hodin,

•  Obsahuje extrakt z aloe vera a silici 
z eukalyptu (cineol).

95,-
119,-

s

-20%

Lék k aplikaci do nosu.
Obsahuje oxymetazolin-hydrochlorid.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Vicks SymptoMed Complete Citrón
10 sáčků
•  Uleví při chřipce

a nachlazení.

•  Léčí bolest hlavy,
svalů, v krku,
horečku,
průduškový kašel
a uvolní
ucpaný nos. 

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě 
příbalový leták.

169,-
205,-

-18%

STODAL®

sirup 200 ml
•  Zklidní suchý kašel.

•  Uleví od vlhkého kašle.

•  Tradiční rostlinný
léčivý přípravek.

•  Rodinné balení 200 ml.

159,-
199,-

-20%

Stodal® je léčivý přípravek
k vnitřnímu užití. Použití tohoto 
tradičního rostlinného léčivého 
přípravku je založeno výlučně 
na zkušenosti z dlouhodobého 
použití.Čtěte pečlivě 
příbalový leták.

V akci také
Vicks SymptoMed Forte citrón 10 sáčků,
za 205 Kč 169 Kč.



ACC® 20 mg/ml sirup
200 ml
Léčí vlhký kašel.

•  Sirup s třešňovým aromatem.

•  Lze užívat od prvních příznaků kašle.

•  Rozpouští hustý hlen v dýchacích 
cestách a usnadňuje vykašlávání.

-26%

159,-
189,-

Lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje acetylcystein. Čtěte pečlivě příbalový leták.

Pro členy klubu

139,-

FORTEglukan® IMUNO+
250 ml 
•  Extrakt s vysokým obsahem 

přírodních beta-glukanů z hlívy 
ústřičné a vitaminem C, který přispívá 
k normální funkci imunitního systému. 

•  Pro dlouhodobou podporu
imunitního systému.

•  Tekutá forma určená speciálně
pro děti od 3 let.

•  Vhodné před i v období zvýšených 
nároků na organismus. Při nástupu 
do školy či školky. V sezóně častého 
výskytu nachlazení. 

249,-
299,-

Tekutý doplněk stravy.
(1 ml = 0,99 Kč)

oplněk stravy

-50 Kč

CETALGEN
20 tablet
•  Léčba krátkodobé středně silné bolesti a horečky.

•  Tlumí bolest hlavy, zad, zubů i menstruační bolesti.

•  Silný účinek, rychlá úleva od bolesti až 9 hodin.

129,-
156,-

.

-17%

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Novinka

SALIMAR mořská voda
hypertonický roztok 30 ml
•  100% přírodní mořská voda v hypertonické 

koncentraci pro uvolnění nosu a dutin.

•  Umožňuje dlouhodobé užívání.
Nenávykový.

•  Šetrný a zároveň účinný nosní
sprej určen pro dospělé, děti
a kojence od 1 měsíce.

Běžná cena 2 ks 278 Kč.

Pro členy klubu

139,-
Cena za 2 ks

1+1

Zdravotnický 
prostředek.

Alergická 
rýma

Infekční 
rýma

Paralen® Grip horký nápoj
citron 650 mg/10 mg 12 sáčků

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

•  Nezpůsobuje ospalost.

•  Bez umělých barviv.

ů

-17%

149,-
179,-

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Sanorin® 1 mg/ml
nosní sprej, roztok 10 ml
•  Uvolní ucpaný nos a nosní dutiny.

•  Snižuje otok nosní sliznice.

85,-
95,-

-17%

V akci také
Sanorin® 0,5 PM,
nosní sprej,
roztok 10 ml,
za 95 Kč 85 Kč.

Lék k aplikaci do nosu.
Obsahuje nitrát nafazolinu.
Čtěte pečlivě příbalový leták. Pro členy klubu

79,-



Ortopedic® 500
60 tablet

Potravina pro zvláštní lékařské účely. (1 tableta = 3,33 Kč)

Běžná cena
2 ks 798 Kč.

Pro členy klubu

399,-
Cena za 2 ks

•  Chondroitin sulfát 500 mg.

•  Patří mezi hlavní složky mezibuněčné hmoty
chrupavky.

•  Pro řízenou dietní výživu
při degenerativních změnách
kloubů, osteoartróze, artrotických
onemocnění kloubů.

1+1

Dexoket® 25 mg potahované tablety
10 tablet
Rychlá a účinná pomoc, když vás zasáhne bolest:

•  svalů a kloubů

•  zubů

•  hlavy

•  při menstruaci

75,-
89,-

-22%

V akci také
Dexoket® 25 mg, granule pro perorální roztok, 10 sáčků, 
za 98 Kč 79 Kč. 

Léky k vnitřnímu užití.
Obsahují dexketoprofen trometamol. 
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Pro členy klubu

69,-

Voltaren Emulgel 10mg/g gel 150g
gel, 150g
•  Voltaren Emulgel působí přímo v místě 

bolesti trojím účinkem: uleví od bolesti, 
tlumí zánět a zmenšuje otok.

239,-
271,-

-15%

V akci více druhů, informujte se ve své lékárně.

Lék k vnějšímu použití.
Obsahuje diclofenacum diethylaminum.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Pro členy klubu

229,-

Panadol Extra Novum 500 mg/65 mg 
potahované tablety 30 tablet

•  UVOLNĚNÍ ÚČINNÉ LÁTKY DO 10 MINUT¹

•  Proti mírné až středně silné bolesti hlavy, 
zubů, svalů a kloubů. 

¹Podle SPC Panadol Extra Novum.

89,-
108,-

-18%

V akci více druhů,
informujte se ve své lékárně.

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Extra Novum.

ů,
sv

ov

vé lékárně.

vý leták.

PREMIUM ColaFLEX 2
60 kapslí
•  Dvojitá síla* 16 mg 

krystalického
kolagenu I.

•  Moderní forma,
snadno polykatelná kapsle.

•  Balení na 2 měsíce.

•  Vitamin C přispívá k normální 
funkci kloubů, vaziva a kůže.

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 2,91 Kč)

Běžná cena
2 ks 698 Kč. * V porovnání s doplňkem stravy 

Premium ColaFLEX 8 mg.

Pro členy klubu

349,-
Cena za 2 ks 1+1

Olfen, gel
100 g
•  Rychle a účinně ulevuje

od bolesti zad, svalů a kloubů.

•  S příjemným chladivým efektem.

149,-
189,-

-21%

V akci také
Olfen, léčivá náplast, 5x 140 mg, za 249 Kč 199 Kč.

Před použitím čtěte pečlivě příbalový leták. Olfen, 
gel a Olfen, léčivá náplast jsou léčivé přípravky k zevnímu 
použití. Obsahují účinnou látku diclofenacum natricum.



Magne B6® Forte, tablety
50 tablet
•  Magne B6® Forte tablety obsahují citrát 

hořčíku pro účinné doplnění hořčíku.

•  Hořčík a vitamín B6 přispívají ke snížení 
míry únavy a vyčerpání a k normální 
psychické činnosti.

169,-
199,-

-15%

Doplněk stravy.
(1 tableta = 3,38 Kč)

VIGANTOLVIT D3 2000 I.U. 
60 tobolek

S vitaminem D3:

•  pro správné fungování imunitního systému,

•  podporuje obě složky imunity
(vrozenou i tu získanou).

Když chcete pro svou obranyschopnost udělat víc.

169,-
199,-

-15%

Doplněk stravy.
(1 tobolka = 2,82 Kč)

V akci také
VIGANTOLVIT Osteo, 30 tablet,za 209 Kč 169 Kč.
(1 tableta = 5,63 Kč)

Proenzi 3 plus
180 tablet

•  Špičková komplexní výživa s chondroitinem, 
glukosaminem a kolagenem typu II.

•  Vitamin C podporuje tvorbu kolagenu
pro normální funkci chrupavek.

499,-
619,-

-19%

Doplněk stravy.
(1 tableta =2,77 Kč)

V akci také
Proenzi krém, 100 ml,
za 199 Kč 169 Kč. 
(Kosmetický přípravek)

Herba-C Rapid 30 tablet
+ Zinek FORTE 90 tablet
•  Obsahuje kombinaci 4 bylinných extraktů: 

echinacey, černého bezu, pelargonie a kurkumy, 
které přispívají k normální funkci dýchacího 
systému.

•  Vitamin C a zinek
pro podporu imunitního
systému.

•  CENOVĚ VÝHODNÝ
IMUNITNÍ BALÍČEK.

229,-
299,-

-23%

Doplněk stravy.
(1 tableta = 1,91 Kč)

GS Vitamin C1000 + šípky
100+20 tablet
•  Obohacen o šípky.

•  Unikátní tableta TIME-RELEASE zajišťující 
postupné uvolňování.

•  Vitamin C přispívá ke snížení
únavy a vyčerpání.

239,-
279,-

-14%

V akci také
GS Vitamin C500 + šípky, 
100+20 tablet, za 189 Kč 
159 Kč. (1 tableta = 1,33 Kč)

Doplněk stravy.
(1 tableta = 1,99 Kč)

Vitamin D3 1000 IU
60 kapslí 

•  Podporuje zdravý imunitní systém, přispívá
ke správnému tělesnému vývoji a růstu
a pomáhá vstřebávání a využití vápníku v těle. 

•  Malé, snadno polykatelné kapsle. 

•  Bez cukru, lepku a laktózy. 

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 2,15 Kč)

-13%

129,-
149,-



Lactobelky ProBio
probiotické kapky 10 g

Pro členy klubu

399,-
Cena za 2 ks

Běžná cena
2 ks 798 Kč.

Doplněk stravy.
(1 g = 19,95 Kč)

•  Unikátní kombinace
10 aktivních probiotických kmenů 
včetně bakteriálního kmene 
Lactobacillus reuteri.

•  Pro kojence a děti
od ukončeného 1. měsíce věku.

•  Vhodné při a po užívání antibiotik.

•  Vhodné pro dlouhodobé užívání.

ů 

.

1+1

Stérimar Cu Nos náchylný k infekci
50 ml
•  Isotonická mořská voda s příměsí mědi 

na infekční bakteriální rýmu.

•  Vhodná pro všechny
věkové kategorie,
těhotné i kojící ženy.

199,-
229,-

-17%

Zdravotnický prostředek.

V akci také
Stérimar Na ucpaný nos,
50 ml, za 239 Kč 199 Kč.

Pro členy klubu

189,-

RAKYTNÍČEK+ multivitaminové želatinky
50 ks, plechové velikonoční vejce červené

•  Želatinky s 9 vitaminy a rakytníkem, 
který podporuje imunitu.

•  Skvelá ovocná chuť.

•  Vhodné od 3 let.

159,-
179,-

-17%

PROSPAN® 7 mg/ml Sirup
100 ml
•  Rostlinný léčivý přípravek.

•  Uvolňuje hleny v dýchacích cestách.

•  Usnadňuje vykašlávání
a ulevuje od kašle.

•  Přípravek je možné
užívat od narození.

149,-
169,-

-12%

Lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje  Hederae helicis folii 
extractum siccum.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Sudocrem MULTI-EXPERT 
125 g

•  Odborník na různé potřeby pokožky.

•  Ochranný krém
pro podporu léčby
a prevence:
plenkové dermatitidy,
odřenin a podrážděné
pokožky.

149,-
166,-

-18%

Zdravotnický prostředek.

Pro členy klubu

135,-

HERBADENT Roztok na dásně 
25 ml
•  Herbadent roztok se používá k masážím 

dásní, zejména při paradentóze a k ošetření 
zánětlivých onemocnění ústní sliznice.

149,-
169,-

ně 

-24%

Lék k použití v ústech.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Pro členy klubu

129,-

Pro členy klubu

149,-
Doplněk stravy.
(1 ks = 2,98 Kč)

V akci více barev,
informujte se
ve své lékárně.



Green Trio
540 tablet 
•  Green trio značky TOPNATUR je produkt,

který v jediné tabletě obsahuje
tři „zelené“ potraviny.

•  Chlorella pomáhá detoxikaci.

•  Zelený ječmen a spirulina
tvoří ideální kombinaci.

319,-
420,-

-29%

Doplněk stravy.
(1 tableta = 0,55 Kč)

Pro členy klubu

299,-

ProFEMINA® AQUABALANCE 
30 kapslí

S extraktem z klikvy velkoplodé, kopřivy, pampelišky,
břízy bělokoré a spirulinou.
•  KOPŘIVA působí příznivě na vylučování vody

z organismu. Snížení pocitu těžkých nohou.

•  PAMPELIŠKA a BŘÍZA BĚLOKORÁ podporují detoxikaci.

•  SPIRULINA příznivě ovlivňuje tělesnou hmotnost.

149,-
199,-

Doplněk stravy.
(1 kapsle =  4,97 Kč)

-50Kč

č)

Novinka
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Barny´s Kolostrum s beta-glukany
30 kapslí
Podpora zdraví a imunity* přirozenou cestou.
•  Obohaceno o patentovaný beta-glukan Yestimun®.
*  Vitamin C, selen a zinek pro správnou funkci imunitního

systému.

269,-
315,-

y

-18%

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 8,63 Kč)

Pro členy klubu

259,-
LEROS® Očista mysli 
21 nálevových sáčků 

•  Bylinná směs napomáhající zlepšení nálady 
a zvýšení psychické odolnosti. 

•  Jedinečné složení z bylin. Obsahující např. 
šantu kočičí, která přispívá k fyzické
a psychické výkonnosti. 

•  Blahovičník a hřebíček
vám zvednou náladu
svou výraznou chutí
a nádhernou vůní. 

59,-
69,-

-14%

V akci také
LEROS® Očista těla, 21 nálevových sáčků a další čaje LEROS®, 
                       informujte se ve své lékárně. 

Doplněk stravy.
(1 nálevový sáček = 2,81 Kč)





Ocuvite LUTEIN forte
60+30 tablet

Pro Váš ostrý zrak 

•  S unikátní formou luteinu s postupným uvolňováním. 

•  Zinek pomáhá k udržení dobrého zraku. 

• Složení potvrzené vědeckými poznatky. 

419,-
499,-

V akci také
Ocuvite Lutein Premium, 60 tablet,
                       za 509 Kč 359 Kč. (1 tableta = 5,98 Kč)

ím.

-20%

Doplněk stravy.
(1 tableta = 4,43 Kč)

Pro členy klubu

399,-

Spektrum Imunita
90 tablet

•  Komplexní multivitamin 
s minerály. 

•  S vitaminem C a zinkem 
pro podporu imunitního 
systému. 

309,-
429,-

-30%

Doplněk stravy.
(1 tableta = 3,32 Kč)

Pro členy klubu

299,-

Premium
Diosmin Micronized FORTE
60 tablet

•  Vysoká dávka mikronizované 
purifi kované směsi diosminu 
500 mg a hesperidinu 
50 mg.

•  Aescin pro správnou činnost 
cévního systému dolních 
končetin.

Pro členy klubu

249,-
Cena za 2 ks

Běžná cena
2 ks 498 Kč.

Doplněk stravy.
(1 tableta = 2,08 Kč)

ané 
nu

ost

1+1

Magnesium B-komplex IMMUNE
20 šumivých tablet
•  100% denní dávka hořčíku, 

zinku, vitaminů B1, B6,B12.

•  Vysoce vstřebatelné
(forma citrátu).

•  Zinek pro podporu imunity.

•  Slazeno stévií
bez umělých sladidel.

85,-
105,-

-25%

Doplněk stravy.
(1 šumivá tableta = 3,95 Kč)

V akci také
Magnesium B-komplex RAPID, 20 šumivých tablet, 
za 99 Kč 85 Kč. (1 šumivá tableta = 4,25 Kč)

TEREZIA Reishi BIO
60 kapslí
•  100% houbový přípravek bez příměsí.

•  Obsahuje všechny aktivní látky celé reishi.

•  Reishi podporuje imunitu a příznivě působí 
na srdce a oběhový systém.

399,-
489,-

-18%

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 6,65 Kč)

V akci také
TEREZIA Reishi BIO, 120 kapslí,
za 809 Kč 639 Kč. (1 kapsle = 5,33 Kč)

Vividrin ectoin 
roztok 10 ml
•  Účinná ochrana očí proti alergenům.

Potlačuje příznaky, předchází alergiím
a tlumí zánětlivé procesy v oku.

•  Bez konzervantů a obavy
z nežádoucích účinků.

•  Bez omezení věku
a délky užívání.

179,-
229,-

-26%

Zdravotnický prostředek, pečlivě čtěte návod k použití.

Pro členy klubu

169,-

Pro členy klubu

79,-





Hylak® forte
perorální roztok, 100 ml
•  Jedinečný lék na obnovu střevní mikrofl óry.

•  Vhodný pro dospělé, děti i kojence.

139,-
159,-

-13%

Před užitím čtěte 
pečlivě příbalový 
leták. Hylak forte
je léčivý přípravek
k vnitřnímu užití. 

Imodium® 2 mg tvrdé tobolky
20 tvrdých tobolek
RYCHLÁ A ÚČINNÁ LÉČBA PRŮJMU.

•  K léčbě akutního a chronického průjmu.

•  Neovlivňuje přirozenou střevní mikrofl óru.

149,-
176,-

-15%

V akci více druhů, informujte se ve své lékárně.

Lék k vnitřnímu 
užití. Obsahuje 
loperamid 
hydrochlorid. 
Čtěte pečlivě 
příbalový leták. 
Reklama na léčivý 
přípravek.

TEREZIA Černý česnek
 60 kapslí

•  Česnek pomáhá regulovat hladinu 
cholesterolu a lipidů v krvi. 

•  Podporuje imunitu.

•  Bez zápachu a palčivé chuti.

•  Šetrný k zažívacímu ustrojí.

339,-
419,-

-19%

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 5,65 Kč)

Rennie®

96 žvýkacích tablet

Pálí Vás žáha?

•  Rennie přináší efektivní úlevu od pálení žáhy 
během 5 minut.

V akci také
Rennie®,
48 žvýkacích tablet, 
za 139 Kč 119 Kč. 

Léky k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

L.CZ.MKT.CC.09.2020.2045

189,-
219,-

Celaskon® 500 mg červený pomeranč 
30 šumivých tablet

•  Posiluje odolnost organismu při infekčních 
onemocněních jako chřipka a nachlazení.

•  Zmírňuje a zkracuje příznaky chřipky a nachlazení.

139,-
169,-

.
-18%

Lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje kyselinu askorbovou.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

-14%



EXODERIL®

10 mg/ml kožní roztok, 20 ml
•  Léčí kožní a nehtové plísně.

•  Rychle ulevuje od svědění.

•  Odstraňuje zarudnutí.

•  Aplikace na kůži pouze 1× denně.*
*při postižení nehtů 2× denně 

-17%

249,-
288,-

Léky k vnějšímu použití. Obsahují naftifi n 
hydrochlorid. Čtěte pečlivě příbalový 
leták.

V akci také
EXODERIL® 10 mg/g krém, 
15 g, za 119 Kč 99 Kč. 

Pro členy klubu

239,-

URGO Bradavice kryoterapie
38 ml

•  Domácí ošetření bradavice 
metodou zmrazení.

•  Bezpečné použítí na 
bradavice na rukou a nohou 
u dospělých a dětí od 4 let.

•  Krátké a postupné 
působení zaručuje omezení 
bolestivosti ošetření.

e

-18%

419,-
509,-

V akci také
URGO Pero na odolné 
bradavice, 2 ml,
za 385 Kč 319 Kč.

Zdravotnický prostředek.

Persen® forte
40 tvrdých tobolek
•  Přírodní lék obsahující rostlinné extrakty

se zklidňujícím a uvolňujícím účinkem.

•  Navodí vnitřní klid, zbaví pocitů strachu,
obnoví psychickou rovnováhu.

259,-
321,-

-26%

V akci také
Persen® forte, 20 tvrdých tobolek, 
za 183 Kč 149 Kč.

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Pro členy klubu

239,-

Tebokan 120 mg
30 potahovaných tablet

•  Špatně se soustředíte nebo
si nemůžete vzpomenout?

•  Trpíte ušními šelesty či závratěmi?
Tebokan, energie pro Váš mozek

249,-
347,-

-28%

Lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje extrakt EGb 761 z listů 
jinanu dvoulaločného (Ginkgo biloba). 
Poraďte se se svým lékařem.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Fypryst®

roztok pro nakapání na kůži
•  Spot-on přípravek

pro psy a kočky,
účinný proti blechám
a klíšťatům.

Pouze pro zvířata.
Vyhrazené veterinární léčivé přípravky.
Obsahují fi pronil. Čtěte pečlivě příbalový leták.

V akci více druhů,
informujte se ve své lékárně.

89,-
od

-25%

Dehinel® Plus fl avour tablety pro psy
2 tablety

•  Odčervovací tablety pro psy.

•  Účinné proti hlísticím a tasemnicím.

•  1 tableta na 10 kg.

59,-
79,-

V akci také
Dehinel® Plus XL tablety pro psy, 2 tablety, za 229 Kč 139 Kč
a Dehinel® 230 mg/20 mg potahované tablety pro kočky,
2 tablety, za 99 Kč 79 Kč.

Pouze pro zvířata.
Volně prodejný veterinární léčivý přípravek.
Čtěte pečlivě příbalový leták.










