
GS Condro DIAMANT
120 tablet
•  Dvojnásobná síla GS Condro® DIAMANT:

to nejlepší z profesionální péče o klouby.

•  Jedinečná kombinace glukosamin sulfátu s aescinem.

•  Vitamín C jako podpora tvorby vlastního kolagenu
pro správnou funkci kloubních chrupavek.

599,-
774,-

nem.

-36%

Doplněk stravy.
(1 tableta = 4,16 Kč)

Pro členy klubu

499,-

L-TRYPTOFAN PREMIUM
60 kapslí
•  Pro podporu duševního zdraví, při emoční 

nerovnováze, stresu, špatné náladě, únavě 
a vyčerpání, zejména v náročném období.

•  Silný zdroj 225 mg L-tryptofanu v kombinaci 
s kozlíkem lékařským a vitaminem B6.

•  Bezpečný i při dlouhodobém užívání.

-20%

159,-
199,-

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 2,65 Kč)

Tlakoměr Veroval® Compact
pažní tlakoměr

•  Automatické měření krevního tlaku
a tepové frekvence.

•  Upozorní na nepravidelný srdeční rytmus.

•  Univerzální manžeta  22–42 cm.

•  Záruka 3 roky.

989,-
1169,-

Zdravotnický prostředek.

-17%

V akci také další
tlakoměry Veroval®, informujte se ve své lékárně.

Pro členy klubu

969,-

Voltaren Forte 20 mg/g
gel 100 g

•  Analgetikum ve formě gelu s účinkem proti bolesti 
až na 24 hodin při aplikaci 2× denně ráno a večer.

•  Tlumí bolest zad, svalů a kloubů. 

279,-
325,-

-14%

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

V akci více druhů,
informujte se ve své lékárně.



Analergin Neo 5 mg
20 tablet
•  K léčbě  příznaků alergické rýmy a kopřivky.

•  Působí 24 hodin.

129,-
169,-

-24%

Před použitím si pozorně přečtěte příbalový leták. Analergin Neo je léčivý
přípravek k vnitřnímu užití. Obsahuje účinnou látku levocetirizini dihydrochloridum.
10 a 20 tabletové balení Analergin Neo je volně prodejný léčivý přípravek. 

Allergodil® oční kapky
oční kapky, roztok 6 ml

•  Léčí oční a nosní příznaky alergie.

•  Oční kapky proti zarudnutí, svědění 
nebo slzení očí.

•  Nosní sprej proti svědění, kýchání 
a vodnatému výtoku z nosu.

169,-
209,-

V akci také
Allergodil® nosní sprej, roztok 10 ml,
za 219 Kč 179 Kč. 

-24%

Čtěte pečlivě příbalový leták. 
Allergodil, nosní sprej, 1x 10 ml
je lék k nosnímu podání. 
Allergodil, oční kapky, je lék 
k očnímu podání. Obsahují 
azelastin-hydrochlorid. 

Pro členy klubu

159,-

Premium OcuSWISS® 0,3% HA
Zvlhčující oční kapky 10 ml

•  Okamžitá úleva pro unavené, namáhané 
a suché oči s kyselinou hyaluronovou.

•  Bez konzervačních látek

•  Vhodné i pro citlivé oči.
Pro dlouhodobé používání.

•  Vysoký komfort a přesnost
dávkování díky
inovativnímu
multi-dávkovacímu
aplikátoru,
který zajišťuje sterilitu.

169,-
219,-

HA

-23%

Zdravotnický prostředek.

NaturVit care Hygienický gel na ruce
150 ml

•  Hygienický gel na ruce
s antibakteriální přísadou.

99,-
149,-

-34%

Kosmetický přípravek.



Imodium® 2 mg tvrdé tobolky
20 tvrdých tobolek

RYCHLÁ A ÚČINNÁ LÉČBA PRŮJMU.

•  K léčbě akutního a chronického průjmu.

•  Účinkuje do 1 hodiny, při užití jednorázové dávky 4 mg.

149,-
176,-

y

4 mg.4 mg.

-15%

Lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje loperamid-
hydrochlorid. Čtěte 
pečlivě příbalový 
leták. Reklama na 
léčivý přípravek. V akci více druhů,

informujte se ve své lékárně.

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,-

-14%
Brufen® 400 mg 
100 potahovaných tablet
•  Úleva od bolesti hlavy, migrény, zubů, 

šíje i zad.

•  Pomáhá při podvrtnutí a natažení svalů.

•  Působí protizánětlivě.

129,-
164,-

-27%

Lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje ibuprofen.
Čtěte pečlivě příbalový leták.
V akci také
Brufen® 400 mg, 30 potahovaných tablet,
za 74 Kč 59 Kč. 

Pro členy klubu

119,-

KINEDRYL
10 tablet

•  Léčivý přípravek k předcházení a léčbě nevolnosti 
a zvracení při cestování dopravními prostředky. 

89,-
109,-

-18%

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Espumisan® 40 mg
100 měkkých tobolek
•  Přináší úlevu od nadýmání a plynatosti. 

•  Lze užívat dlouhodobě.

•  Kapky jsou vhodné také pro kojence: správné 
dávkování 5–10 kapek před každým kojením.

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

159,-
179,-

-17%

V akci také
Espumisan® 100 mg/ml, kapky 30 ml, za 155 Kč 129 Kč.

Pro členy klubu

149,-

Tasectan® Duo
12 tablet

•  Rychle vyřeší akutní průjem a šetrně obnoví 
funkci střev.

•  Potlačuje doprovodné bolesti břicha a křeče.

•  Na všechny druhy průjmu.

•  Forma pro dospělé i děti.

159,-
199,-

V akci také
Tasectan® Duo, 12 sáčků, za 189 Kč 149 Kč. 

-20%

Zdravotnický 
prostředek.
Čtěte pečlivě 
návod k použití.



BIOPRON® Laktobacily BabyBifi +
30 tobolek
•  Optimální kombinace probiotických kmenů, 

přizpůsobená dětské střevní mikrobiotě

•  Pro děti již od narození.

169,-
199,-

y

-15%

Doplněk stravy.
(1 tobolka = 5,63 Kč)

V akci také
BIOPRON® BABY+, 10 ml, za 399 Kč 329 Kč. (1 ml = 32,90 Kč)

Vibovit Imunity
50 ks želé
•  Želé multivitaminy pro děti s příchutí černého 

bezu, obsahující komplex 11 vitamínů
a minerálů.

•  S vysokým obsahem vitaminů D a C.

159,-
190,-

-22%

V akci také
Vibovit Dino, 50 ks želé a Vibovit Farma, 50 ks želé.

Doplněk stravy.
Neslouží jako náhrada pestré a vyvážené stravy.
(1 ks želé = 2,98 Kč)

Pro členy klubu

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.

1+1

Bepanthen® Plus
krém 30 g
•  Na odřeniny, škrábance, trhlinky a praskliny kůže.

•  Brání vzniku a šíření infekce v ráně.

•  Díky dexpanthenolu ránu hojí.

159,-
189,-

-21%

Čtěte pečlivě příbalový leták.
Bepanthen Plus je léčivý přípravek 
k vnějšímu použití.

V akci také
Bepanthen® Plus, krém 100 g, za 429 Kč 349 Kč. 

L.CZ.MKT.CC.04.2019.1623

Pro členy klubu

149,-

Sédatif PC®

90 sublingválních tablet
•  K léčbě úzkosti, emočního napětí a lehkých 

poruch spánku.

•  Bez věkového omezení.

•  Může být užíván během
těhotenství a kojení.

199,-
252,-

-21%

Sédatif PC® je homeopatický 
léčivý přípravek užívaný 
tradičně v homeopatii k léčbě 
úzkosti a emočního napětí
a k léčbě lehkých poruch 
spánku. Lék k vnitřnímu užití. 
Čtěte pečlivě příbalový 
leták.

Bi-Oil® Pečující olej 
60 ml
•  Specialista v péči

o pokožku, pomáhá 
zlepšit vzhled jizev,
strií a sjednotit odstín 
pokožky.

229,-
299,-

-23%

V akci také
Bi-Oil® Pečující olej,
125 ml,
za 499 Kč 379 Kč.

Kosmetický přípravek.



Barny´s HerpeNorm
30 kapslí
Pro čisté rty!
•  Překvapivě účinný. 

•  Kombinace L-lysinu a zinku. 

•  Zinek přispívá ke správné funkci imunitního 
systému a dobrému stavu pokožky. 

•  Bez barviv a lepku. 

•  Jednoduché dávkování 2× denně 1 kapsle. 

-19%

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 7,30 Kč)

p

229,-
269,-

Pro členy klubu

219,-V akci také
Barny´s HerpeNorm, 10 kapslí, 
za 119 Kč 99 Kč. (1 kapsle = 9,90 Kč)

GS Betakaroten s měsíčkem
90+45 kapslí

•  Jedinečná kombinace beta-karotenu, 
měsíčku lékařského, biotinu a zinku.

•  Měsíček lékařský napomáhá k regeneraci 
pokožky po opalování.

-28%

174,-
207,-

V akci také
GS Betakaroten
s měsíčkem,
80+40 kapslí,
za 261 Kč 219 Kč.
(1 kapsle = 1,83 Kč)

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 1,10 Kč)

Pro členy klubu

149,-

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

•  Určený k léčbě plísně kůže.

•  Komfortní aplikace – jen 1× denně.

169,-
199,-

-20%

Čtěte pečlivě příbalový 
leták. Canespor 1× denně 
krém a Canespor 1× denně 
roztok jsou léčivé přípravky 
k vnějšímu použití. Obsahují 
léčivou látku bifonazol.

V akci také
Canespor® 1x denně roztok, 15 ml. L.CZ.MKT.CC.01.2020.1818

Pro členy klubu

159,-

Urinal® D-manosa FORTE 
10 sáčků
•  Vysoká dávka D-manosy s kombinací brusinek 

a vitaminu D.

•  S extraktem z břízy pro zdraví
močových cest.

•  Extra silná akutní péče.

249,-
309,-

-19%

Doplněk stravy.
(1 sáček = 24,90 Kč)

V akci také
Urinal Akut, 20 tablet,
za 419 Kč 319 Kč.
(1 tableta = 15,95 Kč)

MOVEit Energy Vitamin D3 2000 IU
90 tobolek
•  Vitamin D přispívá k normální 

funkci imunitního systému, 
svalů, kostí a zubů. Umožňuje 
správné vstřebávání vápníku. 

199,-
219,-

-9%

Doplněk stravy.
(1 tobolka = 2,21 Kč)

Čisté ruce®

500 ml
•  ČISTICÍ GEL NA RUCE S DEZINFEKČNÍM 

ÚČINKEM ALKOHOLU.

•  Obsahuje 70 % ethylalkoholu,
u kterého je prokázána vysoká
dezinfekční účinnost.

•  Glycerin a Aloe vera zvlhčují
a zjemňují pokožku.

99,-
269,-

Kosmetický přípravek.

-63%



•  3 bylinky na odvodnění, 
obsahují nať petržele
a jalovec, které podporují 
funkci ledvin a list 
kopřivy, která přispívá
k vylučování vody
z organizmu. 

•  Šumivé tablety doplní 
vyloučené minerály.

299 Kč

-89 Kč

cena při koupi
obou připravků

Doplňky stravy.
(1 ks = 3,73 Kč) Běžná cena 249 Kč Běžná cena 139 Kč    

Kneipp® 3 bylinky
na odvodnění 60 tobolek
+ Kneipp® Odvodnění
šumivé tablety, 20 tablet

KNEIPP EFEKTIVNÍ ODVODŇOVACÍ 
KÚRA VE DVOU KROCÍCH

Vitamin D3 400 IU
kapky 10,8 ml
•  Podporuje zdravý imunitní 

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

•  Pro celou rodinu, od kojenců 
až po seniory.

•  Integrované kapátko pro 
snadné a přesné dávkování.

129,-
169,-

-24%

Doplněk stravy.
(1 ml = 11,94 Kč)

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)
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Priessnitz Žíly a cévy MEDICAL
gel 125 ml
•  Proti křečovým žilám.

•  Proti otokům a bolesti nohou.

•  Rychle účinkuje, rychle pomůže.

219,-
275,-

Zdravotnický prostředek.

AL

-20%

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

Compeed®

Náplast na puchýře střední
5 ks
•  Hydrokoloidní náplasti 

na puchýře hojí rychle
a okamžitě ulevují
od bolesti a tlaku.

•  Diskrétní a pohodlné, 
zůstávají na místě 
24 hod.

99,-
139,-

-29%

Zdravotnický prostředek.
Čtěte pečlivě
návod k použití

V akci také
Compeed® Náplast na opary, 15 ks,
za 279 Kč 229 Kč.



Revital Super Beta-karoten 
se sedmikráskou
40+20 tablet

Pro krásné opálení a zdravou 
pokožku
s dlouhotrvajícím efektem.

Obsahuje:

•  komplex karotenoidů (beta-
karoten, lutein, zeaxantin),

•  sedmikrásku obecnou,

•  biotin (příznivě ovlivňuje stav 
pokožky),

•  vitamin C a E.

89,-
118,-

-25%

V akci také
Revital Super Beta-karoten se sedmikráskou, 80+40 tablet, 
za 229 Kč 179 Kč. (1 tableta = 1,49 Kč)

Doplněk stravy.
(1 tableta = 1,48 Kč)

Panthenol Omega
Chladivá pěna ve spreji 10%
150 ml

•  Pěna s ledovým efektem.

•  Přináší úlevu sluncem
podrážděné pokožce díky
obsahu 10 % D-panthenolu.

•  Příjemně chladí. Účinně zklidňuje 
a napomáhá regeneraci pokožky 
po opalování.

•  Díky spreji se snadno aplikuje
na celé tělo.

169,-
195,-

-18%

Kosmetický přípravek.

V akci také ostatní druhy 
PANTHENOL OMEGA, 
informujte se ve své lékárně.

Pro členy klubu

159,-





Essentiale® 300 mg
100 tvrdých tobolek
•  Essentiale® je určen pacientům s poškozením 

jaterních funkcí v důsledku toxicko-metabolického 
poškození jater a při zánětu jater.

•  Obsahuje esenciální fosfolipidy se třemi 
mechanismy podpory funkce jater:

     1. urychluje obnovu jaterních buněk,

     2. zlepšuje jejich funkci,

     3. podporuje jejich regeneraci.

319,-
399,-

o

-25%

Lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje esenciální fosfolipidy.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

ater:

bu

ci.

k vnitřnímu užití.
huje esenciální fosfolipidy

uněk,

itřnímu užití

Pro členy klubu

299,-

Cemio RED3
90 kapslí
•  2x silnější složení pro péči o prostatu, potenci 

a vitalitu.

•  Tři účinky v jedné kapsli denně.

•  Slivoň africká k podpoře zdraví
prostaty, maca k podpoře
sexuálního zdraví a sibiřský
ženšen k podpoře vitality.

-28%

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 5,88 Kč)

599,-
737,-

Pro členy klubu

529,-

ATARALGIN®

50 tablet
•  Kombinace paracetamolu, guaifeneisinu a kofeinu.

•  Snižuje horečku při akutních infekčních stavech.

•  Tlumí bolest hlavy, krční páteře a zad.

•  Uvolní svaly a napětí.

165,-
205,-

.
-20%

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Premium Gurmar
60 kapslí

•  Obsahuje o 25 % více 
přírodního extraktu 
Gymnema sylvestre 
(gurmaru) v 1 kapsli.*

•  Navíc obohaceno o chróm
v organické formě, která
je nejlépe vstřebatelná.

•  Gurmar snižuje chuť
na sladké a tím napomáhá 
při redukci tělesné 
hmotnosti.

•  Gurmar a chróm přispívají 
k udržení normální hladiny 
cukru v krvi.

*oproti přípravku Gurmar Mitte 179,-
229,-

-22%

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 2,98 Kč)

Premium Magnesium + B6 šumivý
24 tablet 

Hořčík a vitamin B6 přispívají:

•  ke snížení míry únavy a vyčerpání,

•  ke správné funkci nervového systému,

•  normální duševní činnosti.

Doplněk stravy.
(1 tableta = 1,77 Kč)

Běžná cena
2 ks 170 Kč.

Pro členy klubu

85,-
Cena za 2 ks

1+1

VIGANTOLVIT® OSTEO 
30 tablet
•  Kombinace vitaminů D3, K2 a vápníku přispívá

k zachování kostní hmoty a vitamin D3

s vápníkem navíc podporují zdravou funkci svalů. 

•  Pro aktivní lidi, sportovce i starší osoby. 

•  Bez lepku a bez laktózy. 

169,-
209,-

-19%

V akci také
VIGANTOLVIT D3 2000 I.U., 60 tobolek, za 199 Kč 159 Kč. 
(1 tobolka = 2,65 Kč) 

Doplněk stravy.
(1 tableta = 5,63 Kč)





Apo-Ibuprofen 400 mg
100 potahovaných tablet
•  Uleví od bolesti hlavy, zad, 

kloubů i menstruační bolesti.

•  Snižuje horečku a tlumí projevy 
zánětu.

129,-
149,-

-13%

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

Panadol Extra Novum 500 mg/65 mg
30 potahovaných tablet
•  UVOLNĚNÍ ÚČINNÉ LÁTKY DO 10 MINUT¹

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

¹Podle SPC Panadol Extra Novum. 

95,-
108,-

-18%

Léky k vnitřnímu užití. Obsahují paracetamol. 
Čtěte pečlivě příbalový leták.
V akci také
Panadol Novum 500 mg potahované tablety, 24 tablet,
za 41 Kč 35 Kč a Panadol Extra Rapide 500 mg/65 mg,
12 šumivých tablet, za 90 Kč 79 Kč.

Pro členy klubu

89,-

Magne B6® 470 mg/5 mg
100 obalených tablet

•  Obsahuje kombinaci hořčíku a vitaminu B6, 
díky kterému se hořčík v těle rychleji doplní.

•  Magne B6® je určen ke zlepšení příznaků 
nedostatku hořčíku, jako např.:  

      -  nervozity, vyčerpanosti, podráždění;

      -  svalových křečí, mravenčení.

199,-
258,-

-23%

Lék k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalový leták.

ASCORUTIN®

50 potahovaných tablet
•  Léčí zvýšenou lomivost a propustnost krevních 

vlásečnic při nedostatku vitaminu C v organismu.

•  Vhodný od 3 let.

69,-
88,-

-22%

Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Traumaplant® Mast
100 g

•  Kostivalová mast na špatně se hojící rány, 
sportovní úrazy, bolesti svalů a kloubů.

•  Rostlinný léčivý přípravek ke kožnímu podání.
-24%

169,-
210,-

Léčivý přípravek k vnějšímu použití.
Obsahuje šťávu a extrakt z čerstvé nati kostivalu cizího.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

Pro členy klubu

159,-

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.



Faktu® čípky 
20 čípků
•  Neinvazivní varianta léčby hemoroidů.

•  Rychle zastavuje krvácení, pálení a svědění.

•  Účinný proti bolesti.

Léčivý přípravek k rektálnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

139,-
159,-

-13%

Arpalit® NEO – léčba ektoparazitóz
a desinsekce příbytků
sprej 300 ml

•  2 v 1 Antiparazitní kožní sprej
pro psy i jejich pelíšky.

•  Účinnost až po dobu 4 týdnů
i na larvová stádia.

•  Obsahuje účinné látky:
Permethrinum, Fenoxycarbum.

129,-
165,-

-22%

Vyhrazené veterinární léčivo.

V akci také
Arpalit NEO šampon s extr. z TTO, 250 ml, za 109 Kč, Arpalit 
NEO spray, 150 ml, za 109 Kč, Arpalit NEO šampon proti 
parazitům s bambus. ext., 250 ml, za 109 Kč a Arpalit NEO 
mechanický rozprašovač, 150 ml, za 109 Kč.

GS Extra Strong Vitamin D 2000 IU
90 kapslí
•  Extra silný vitamin D3 pro podporu imunity 

a zdravé kosti a zuby.

•  2000 IU vitaminu D3 v jediné kapsli.

•  Navíc s olivovým olejem pro vysokou 
vstřebatelnost.

•  Dávkování 1 kapsle obden. 

-15%

189,-
222,-

Doplněk stravy.
(1 kapsle = 2,10 Kč)

V akci také
GS Vitamin D 400,
10,8 ml kapky,
za 220 Kč 189 Kč.
                      (1 ml = 17,50 Kč)

Repelent PREDATOR FORTE spray
150 ml
•  Obsah účinné látky: DEET 249 g/kg (24,9 %).

•  Repelentní spray proti komárům a klíšťatům.

•  Aplikace na pokožku i oděv.

•  Zvýšený obsah účinných látek, doba
účinnosti 4-6 hodin.

•  Vhodné pro děti od 2 let.

•  100% dávkování ve svislé i vodorovné poloze.

129,-
169,-

-24%

Používejte biocidy bezpečným způsobem.
Před použitím si vždy přečtěte
označení a informace o přípravku.
V akci také
Repelent PREDATOR JUNIOR spray,
150 ml, za 219 Kč 169 Kč. 

ACC®

20 mg/ml sirup, 100 ml

•  Léčí vlhký kašel.

•  Sirup s třešňovým aroma.

•  Lze užívat od prvních příznaků kašle.

•  Rozpouští hustý hlen v dýchacích cestách 
a usnadňuje jeho vykašlávání.

•  Pro děti od 2 let, dospívající
a dospělé.

65,-
92,-

-29%

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

Stérimar Mn alergie
50 ml
•  Mořská voda na alergickou rýmu. 

•  Obohaceno o mangan s 
antihistaminickými účinky.

•  Vhodné pro děti i dospělé.

199,-
236,-

-16%

Zdravotnický prostředek.

ou rýmu. 

y.

é.
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