
Akční květnové ceny,

které Vás ohromí.

Vše pro Vaše zdraví i výhodný nákup také v e-shopu na www.drmax.cz

Akční nabídka pro členy 
klientského programu

5/2020

Doplňky stravy. (1 cps. = 1,10 Kč)

• betakaroten je 
provitaminem vitaminu A, 
který přispívá k udržení 
normální pokožky a zraku

Dr.Max
Betakaroten 
Forte, 90 cps.

V nabídce také Dr.Max Betakaroten, 90 cps., za 89 Kč. (1 cps. = 0,99 Kč) Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Obsahuje extrakt Serenoa repens.  
K vnitřnímu užití, po vyloučení závažných příčin obtíží lékařem. Použití tohoto tradičního  
rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

• tradiční rostlinný lék 
na problémy s dolními 
močovými cestami v souvislosti 
se zbytněním prostaty

• nenarušuje sexuální funkce

• více informací  
na www.prostamoluno.cz

Prostamol UNO
90 měkkých tob.

Voltaren 
Forte  
20 mg/g gel 
180 g

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek s účinnou látkou diclofenacum diethylaminum ke kožnímu podání.

• analgetikum ve formě gelu s účinkem  
na 24 hodin při použití 2× denně

• tlumí bolest zad, svalů a kloubů

• snadno otevíratelný uzávěr

-30 Kč

-130 Kč

-150 Kč

Běžná 
cena 129 Kč

99  Kč
Akční cena

Běžná 
cena 749 Kč

599  Kč
Akční cena

Běžná 
cena 519 Kč

389  Kč
Akční cena
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Zdravotnické prostředky.

Doplňky stravy. (100 ml = 29,80 Kč)

• elastická páska při bolesti 
zad, svalů a sportovních 
poraněních

• při pohybových obtížích, doplněk 
aktivního zdraví, vitality  

• organický křemík podporuje 
imunitu a přispívá ke správné 
syntéze kolagenu

Dr.Max  
Kinesio  
Tape  
blue  
5 cm × 5 m
1 ks

Flexipure  
Original, 500 ml

V nabídce více druhů.

Při koupi 2 balení získáte  
druhé z nich za 0,01 Kč.

V nabídce také Flexipure  
Instant Gel, 50 ml, za 149 Kč.  
(100 ml = 298 Kč)

Doplněk stravy. (1 kostička = 4,98 Kč)

• čistý krystalický kolagen ve formě 
měkkých, snadno polykatelných 
kostiček, bez barviv a přídatných látek

• balení na 2 měsíce užívání

Colafit
60 kostiček

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.  
Léčivý přípravek s účinnou látkou chondroitini natrii sulfas k perorálnímu podání.

• léčivý přípravek k léčbě  
artrózy kolene, kyčle a kloubů prstů ruky

• obvykle se užívá 2× ročně po dobu 3 měsíců

Condrosulf  
400 mg 
60 tvrdých tobolek

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek s účinnou látkou ibuprofen k vnitřnímu užití. 

• účinné analgetikum  
s protizánětlivým účinkem

• snadno rozpustné růžové měkké  
tobolky s tekutou účinnou látkou

• při bolesti hlavy a migréně, bolesti  
zubů, zad, svalů a menstruační bolesti

• pro dospělé a dospívající od 12 let (od 40 kg tělesné hmotnosti)

Ibalgin®  
Rapidcaps 400 mg  
měkké tobolky
30 měkkých tob.

Doplněk stravy. (1 sáček = 16,63 Kč)

• 10 g hydrolyzovaného  
kolagenu v denní dávce

• mangan přispívá k normální  
tvorbě pojivových tkání

• vitamin C přispívá ke správné tvorbě  
kolagenu pro normální funkci kostí a chrupavek

Dr.Max
Collagen
Drink 
30 sáčků

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.  
Valetol® 300 mg / 150 mg / 50 mg tablety.  
Registrovaný lék k vnitřnímu užití. Pouze pro krátkodobé použití.

• hlavy
• zad
• při nachlazení
• při menstruaci

Valetol® 
24 tbl.
Léčivý přípravek 
na bolesti:

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.  
Léčivé přípravky k vnitřnímu užití. Brufen 400 obsahuje ibuprofen  
a Brufen Rapid obsahuje ibuprofen (ve formě ibuprofenum lysinicum).

• úleva od bolesti hlavy,  
zad, kloubů i zubů

• pomáhá při podvrtnutí a natažení svalů

Brufen  
100 tbl.

V nabídce také Brufen Rapid 400 mg, 24 tbl., za 99 Kč.

1 + 1

Nízké ceny pro Vaše zdraví

-100 Kč

199  Kč
Běžná cena za 1 ks

Běžná 
cena 159 Kč

119  Kč
Akční cena

Běžná 
cena 199 Kč

149  Kč
Akční cena

-100 Kč -40 Kč

-50 Kč

-20 Kč

Běžná 
cena 499 Kč

399  Kč
Akční cena

-30 Kč

Běžná 
cena 89 Kč

69  Kč
Akční cena

Běžná 
cena 399 Kč

299  Kč
Akční cena

Běžná 
cena 699 Kč

499  Kč
Akční cena

Běžná 
cena 119 Kč

89  Kč
Akční cena

-200 Kč
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Nízké ceny pro Vaše zdraví

Před užitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci. Reklama na léčivý přípravek. Tvrdé tobolky Imodium® 
a tablety dispergovatelné v ústech Imodium® Rapid 2 mg obsahují loperamid-hydrochlorid a jsou k perorálnímu podání.

• okamžitě se rozpouští na jazyku  
a přináší úlevu

• není nutné zapíjet vodou
• má příjemné mátové aroma
• k léčbě akutního a chronického průjmu 
• neovlivňuje přirozenou střevní mikroflóru

Imodium®  
Rapid 2 mg tablety
12 tbl.
OKAMŽITÁ POMOC PŘI PRŮJMU

V nabídce také Imodium®, 
20 tvrdých tob., za 149 Kč.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek s účinnou látkou loperamidi hydrochloridum k perorálnímu podání.

• k léčbě náhle vzniklého, 
krátkodobého (akutního) průjmu

Loperamid 
Dr.Max 2 mg
20 tvrdých tob.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.  
Allergodil oční kapky, roztok k očnímu podání, a Allergodil 1 mg/ml, nosní sprej, 
roztok k nosnímu podání, jsou léčivé přípravky s léčivou látkou azelastin hydrochlorid.

• léčí příznaky alergického zánětu 
spojivek, včetně případného 
zánětu nosní sliznice

• od 4 let věku

Allergodil 
oční kapky
6 ml

V nabídce také Allergodil® 
nosní sprej, 10 ml, za 169 Kč.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Claritine jsou léčivé přípravky s léčivou látkou loratadin k vnitřnímu užití. L.CZ.MKT.CC.03.2019.1605.

• řeší projevy interiérových i venkovních alergií 
• úleva od svědění nosu, výtoku z nosu, pálení a slzení očí, kýchání, kopřivky 
• účinkuje až 24 hodin 
• neovlivňuje běžné denní aktivity 
• k dlouhodobému užívání

Claritine 
30 tbl.

Claritine
60 tbl.

• k léčbě příznaků alergické rýmy a kopřivky

• působí 24 hodin

Analergin Neo 
5 mg, 20 tbl.

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.  
Analergin Neo 5 mg, 20 tbl., je volně prodejný léčivý přípravek  
k vnitřnímu užití. Obsahuje účinnou látku levocetirizini dihydrochloridum.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.  
Léčivý přípravek s účinnou látkou diosmektit k vnitřnímu užití.

• k léčbě akutního průjmu u dospělých a dětí od 2 let 
současně s podáním perorálního rehydratačního roztoku

Smecta® 3 g 
10 sáčků

Nízké ceny pro Vaše zdraví

-50 Kč

Běžná 
cena 249 Kč

199  Kč
Akční cena

Běžná 
cena 149 Kč

119  Kč
Akční cena

Běžná 
cena 149 Kč

119  Kč
Akční cena

Běžná 
cena 189 Kč

149  Kč
Akční cena

-40 Kč

-20 Kč

Běžná 
cena 199 Kč

149  Kč
Akční cena

299  Kč
Akční cena

Běžná 
cena 139 Kč

119  Kč
Akční cena

-30 Kč

-30 Kč
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Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky s účinnou 
látkou diphenhydramini hydrochloridum k vnějšímu užití.

• zklidní pálení a svědění  
kůže při: bodnutí hmyzem,  
povrchových popáleninách 1. stupně, alergických 
projevech kůže, nadměrném slunění a planých neštovicích

• pro děti již od 2 let

Psilo-balsam 
10 mg/g gel 
20 g

V nabídce také Psilo-balsam 10 mg/g gel, 50 g, za 139 Kč.V nabídce také Akutol™ 
minisprej, 35 ml, za 89 Kč.

* Nejprodávanější značka v lékárnách  
v ČR dle dat společnosti IMS za rok 2019.

Před použitím si vždy přečtěte označení 
a informace o přípravku. Repelenty.  
Používejte biocidy bezpečným způsobem.

• jednička na trhu mezi repelenty*

• zvýšený obsah účinné látky
• vhodné pro děti od 2 let
• aplikace na pokožku i oděv
• doba účinnosti 4–6 hodin

Repelent 
PREDATOR 
FORTE, 150 ml
Repelentní sprej 
proti komárům a klíšťatům

V nabídce také Repelent PREDATOR 
JUNIOR, 150 ml, za 179 Kč.

Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. 
Repelent. Používejte biocidy bezpečným způsobem. Zdravotnický prostředek.

• repelentní přípravek ve spreji, určený k aplikaci na pokožku

• chrání před komáry a klíšťaty a účinkuje i při vlhku a pocení

• účinná látka DEET 25 %

• okamžité zmrazení klíštěte

• sníží riziko přenosu infekčních chorob 
v průběhu odstraňování klíštěte

• použití u lidí a zvířat

OFF!  
sport  
rychleschnoucí 
sprej 
100 ml

Atix sprej
pro bezpečné
odstraňování klíšťat
9 ml + pinzeta

Zdravotnický prostředek.

• 3 v 1: chrání před infekcí, kryje ránu  
(může nahradit náplast) a urychluje hojení

• nepálí a neštípe

• jednoduchá a rychlá pomoc ve spreji

• s ionizovaným stříbrem – chrání proti mikroorganismům

ALFASILVER
sprej, 50 ml
Na odřeniny, popáleniny a další druhy ran

Zdravotnické prostředky.

• voděodolná transparentní náplast ve spreji

• do 2 minut zasychá

• po 3–4 dnech samovolně mizí

• zabraňuje přístupu cizorodých látek  
(rána např. ve slané vodě neštípe)

• nezabraňuje pohybu, zcela splyne s ránou

Akutol™  
sprej, 60 ml

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Léčivé přípravky k vnějšímu použití. L.CZ.MKT.CC.04.2019.1623.

• na odřeniny, škrábance, 
trhlinky a praskliny kůže  

• brání vzniku a šíření  
infekce v ráně 

• díky dexpanthenolu ránu hojí

Bepanthen® Plus
30 g

V nabídce také Bepanthen® Plus, 100 g, za 349 Kč.

Nízké ceny pro Vaše zdraví

-30 Kč -50 Kč-30 Kč

Běžná 
cena 139 Kč

119  Kč
Akční cena

Běžná 
cena 159 Kč

129  Kč
Akční cena

Běžná 
cena 169 Kč

149  Kč
Akční cena

-20 Kč-50 Kč -20 Kč

-20 Kč

Běžná 
cena 169 Kč

139  Kč
Akční cena

Běžná 
cena 219 Kč

169  Kč
Akční cena

Běžná 
cena 99 Kč

79  Kč
Akční cena

Běžná 
cena 299 Kč

249  Kč
Akční cena
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Nízké ceny pro Vaše zdraví

Inzuliny bez doplatku*
*  Platí ve všech kamenných lékárnách Dr.Max v ČR po předložení platného lékařského předpisu a Karty výhod Dr.Max. 
Více informací na kartavyhod.drmax.cz.

www.drmaxdia.cz

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.  
Léčivé přípravky s účinnou látkou benzydamin- 
-hydrochlorid k místnímu užití v ústech a v krku.

• lék na bolest a zánět v krku 
s desinfekčním účinkem

• díky praktické sklopné trysce je možné 
aplikovat přímo na postižené místo

TANTUM VERDE 
Spray FORTE, 15 ml

V nabídce také TANTUM VERDE 
Spray, 30 ml, za 139 Kč.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky s účinnou látkou 
benzydamin-hydrochlorid k místnímu užití v ústech a v krku.

• ulevuje od bolesti v krku
• působí proti zánětu
• pro děti od 6 let a dospělé

TANTUM VERDE  
Lemon
20 pastilek

V nabídce více příchutí.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

• efektivní úleva od příznaků  
chřipky a nachlazení, jako jsou: 
– mírně nebo středně silná bolest 
– horečka 
– ucpaný nos

• navíc pomáhá při vlhkém, produktivním kašli

Theraflu  
500 mg / 100 mg / 
/ 6,1 mg, tvrdé  
tobolky, 16 tob.

Doplněk stravy. (1 tbl. = 2,78 Kč)

• obsahuje citrát hořčíku  
pro účinné doplnění hořčíku 

• hořčík a vitamin B6 přispívají 
ke snížení míry únavy a vyčerpání 
a k normální psychické činnosti

Magne B6  
Forte tablety
50 tbl.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.  
Léčivý přípravek s účinnou látkou xylometazolini 
hydrochloridum k nosnímu podání.

• k léčbě zduřelé nosní sliznice a rýmy  
způsobené běžným nachlazením

• obsahuje kyselinu  
hyaluronovou a mořskou vodu

Xylomax  
Neo 
1 mg/ml nosní sprej, 
roztok, 10 ml

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.  
Léčivý přípravek s účinnou látkou butamirati citras k perorálnímu podání.

• léčí suchý, dráždivý 
kašel různého původu

Tussical 
7,5 mg / 5 ml 
sirup, 200 ml 

Nízké ceny pro Vaše zdraví

-20 Kč -26 Kč

Běžná 
cena 159 Kč

139  Kč
Akční cena

Běžná 
cena 175 Kč

149  Kč
Akční cena

-30 Kč -40 Kč

-60 Kč

Běžná 
cena 119 Kč

99  Kč
Akční cena-20 Kč

Běžná 
cena 129 Kč

99  Kč
Akční cena

Běžná 
cena 139 Kč

99  Kč
Akční cena

Běžná 
cena 199 Kč

139  Kč
Akční cena



6

Condrosulf  
400 mg
180 tvrdých tobolek
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.  
Léčivý přípravek s účinnou látkou chondroitini natrii sulfas k perorálnímu užití.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.  
Léčivý přípravek s účinnou látkou dimetikon k vnitřnímu užití.

sab simplex  
30 ml

Potravina. (100 g = 12,25 Kč)

Sójový nápoj 
ZAJÍC 
NATURAL 
400 g

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. 

Caltrate PLUS 
90 tbl.

Minerální voda. (100 ml = 2,71 Kč)

Vincentka
přírodní 0,7 l

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

Wobenzym 
800 tbl.

Doplněk stravy. (100 ml = 4 990 Kč)

BioGaia 
10 ml

Hyabak 
10 ml
Zdravotnický prostředek.

Ovosan 
90 cps.
Doplněk stravy. (1 cps. = 23,22 Kč)

Kosmetický přípravek.

Kapsaicinová 
náplast  
12× 18 cm

Dlouhodobě snížené ceny

-300 Kč

-10 Kč

-10 Kč -291 Kč

-50 Kč

-10 Kč

-10 Kč -400 Kč-50 Kč

Běžná 
cena 29 Kč

19  Kč
Akční cena

Běžná 
cena 2 990 Kč

2 590  Kč
Akční cena

Běžná 
cena 59 Kč

49  Kč
Akční cena

Běžná 
cena 549 Kč

499  Kč
Akční cena

Běžná 
cena 1 290 Kč

999  Kč
Akční cena

Běžná 
cena 99 Kč

89  Kč
Akční cena

Běžná 
cena 449 Kč

399  Kč
Akční cena

-30 Kč

Běžná 
cena 249 Kč

219  Kč
Akční cena

Běžná 
cena 2 390 Kč

2 090  Kč
Akční cena

Běžná 
cena 39 Kč

29  Kč
Akční cena
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Nízké ceny pro Vaše zdraví

Doplňky stravy.

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

• komplex 6 kmenů laktobacilů a bifidobakterií

• 5 miliard mikroorganismů

• 3 mikrobiální kultury 
v silné koncentraci 

• obsahuje také  
prebiotika a vitamin D3, 
který přispívá k normální 
funkci imunitního systému

• pro děti od 1 roku

• hořčík přispívá k dobré  
činnosti nervové  
soustavy a svalů

• hořčík přispívá k udržení 
dobrého stavu zubů

• želé bonbóny pro děti od 3 let

• obsahuje omega-3  
mastné kyseliny DHA a EPA  
z přírodního zdroje

• vitamin D přispívá k normální  
funkci imunitního systému 
a k udržení zdravých kostí a zubů

• želé bonbony pro děti od 3 let

• obsažené vitaminy B2,  
B6, B12, C a železo  
přispívají ke snížení  
míry únavy a vyčerpání

• s výtažkem z ženšenu pravého

Dr.Max 
Laktobacily „6“
30 cps.

Dr.Max  
ProbioMaxik 
Sticks
20 sáčků

Dr.Max  
Kids Gummies 
Magnesium B6
180 g

Dr.Max  
Kids Gummies  
Omega 3
180 g

Dr.Max  
Premium  
GoldAktiv
120 cps.

V nabídce také Dr.Max Laktobacily „6“, 60 cps., za 329 Kč.

V nabídce také Dr.Max Ginkgo Pro Brain, 60 cps., za 229 Kč.

*Při příjmu 250 mg EPA a DHA denně.   **Při příjmu 250 mg DHA denně.

Doplněk stravy.

• EPA a DHA přispívají k normální činnosti srdce*

• DHA přispívá k udržení správné činnosti  
mozku a normálního stavu zraku**

Dr.Max  
Omega 3 
Premium, 90 cps.

Doplňky stravy.

• extrakt z listů Ginkgo biloba  
příznivě ovlivňuje činnost mozku, 
mikrocirkulaci krve a působí jako antioxidant

Dr.Max  
Ginkgo  
biloba  
60 mg
60 cps.

Doplňky stravy.

• komplex 3 vybraných kmenů 
laktobacilů a bifidobakterií pro děti

• patentovaná technologie Probiocap®

Dr.Max 
ProbioMaxik
30 tbl.

Doplněk stravy.

• kapky obsahující 
Lactobacillus reuteri

• pro děti od narození

Dr.Max 
ProbioMaxik 
Baby 
5 ml

V nabídce také Dr.Max ProbioMaxik, 60 tbl., za 269 Kč.

Doplněk stravy.

• obsahují prospěšné vitaminy a minerální 
látky speciálně pro potřeby dětí

Dr.Max  
Kids Gummies 
AIRPLANES
225 g

www.drmax.cz
Při nákupu 3 vybraných produktů značky Dr.Max uvedených  
na této straně zaplatíte za nejlevnější z těchto tří produktů  
pouze 0,01 Kč. Akce platí pro držitele Karty výhod Dr.Max.  

Tuto akci nelze kombinovat s jinými akcemi ani slevami.

Vlastní značka 3 za 2

159  Kč
Běžná cena za 1 ks

229  Kč
Běžná cena za 1 ks

199  Kč
Běžná cena za 1 ks

199  Kč
Běžná cena za 1 ks

149  Kč
Běžná cena za 1 ks

319  Kč
Běžná cena za 1 ks

199  Kč
Běžná cena za 1 ks

179  Kč
Běžná cena za 1 ks

649  Kč
Běžná cena za 1 ks

149  Kč
Běžná cena za 1 ks
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Iberogast 50 ml Iberogast 20 ml
ČTĚTE PEČLIVĚ PŘÍBALOVOU INFORMACI. Iberogast 
je léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Je složen z tekutých 
extraktů z různých částí bylin. www.iberogast.cz
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Doplněk stravy. (1 tob. = 6,23 Kč)

• komplex živých probiotik  
s S. Boulardii a prebiotiky

• Vaše denní dávka života, nejen na cesty

Biopron Forte
30 + 10 tob.

Zaječická  
hořká voda
0,5 l

Minerální voda. Výtěžek z přírodního léčivého zdroje. (100 ml = 5,80 Kč)

• projímavé účinky

• detoxikační, očistná kúra

• přírodní zdroj hořké (epsomské) soli

Doplněk stravy. (1 tbl. = 7,30 Kč)

• obsahuje cholin bitartrát, který  
přispívá k udržení normální funkce  
jater a k normálnímu metabolismu lipidů 

• obsahuje silymarin, extrakt z ostropestřce mariánského, 
který podporuje normální činnost jater a pročištění

LIPOVITAN® DUO 
30 tbl. 

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.  
Léčivý přípravek s účinnou látkou omeprazol k vnitřnímu užití.

• při častém pálení žáhy

• uleví až na 24 hod.

• pouze 1 tobolka denně

APO-Ome 20 
14 tob.

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.  
Hylak forte, 100 ml, je léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

• lék na obnovu střevní mikroflóry

• vhodný pro dospělé, děti i kojence

Hylak® forte 
100 ml

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek  
Espumisan® 40 mg s účinnou látkou simetikon k vnitřnímu užití. 

• pro úlevu od nadýmání

• tobolky jsou vhodné pro dospělé a děti od 6 let

• lze užívat v těhotenství

Espumisan®  
40 mg
100 měkkých tob.

V nabídce také  
zdravotnický  
prostředek Espumisan®  
easy, 14 sáčků, za 99 Kč.
• granule vyrobené moderní technologií, jejichž 

účinná látka se rychle dostává do zažívacího traktu

Nízké ceny pro Vaše zdraví

-20 Kč -50 Kč -10 Kč

Běžná 
cena 189 Kč

149  Kč
Akční cena

Běžná 
cena 299 Kč

249  Kč
Akční cena

Běžná 
cena 249 Kč

219  Kč
Akční cena

Běžná 
cena 199 Kč

149  Kč
Akční cena

-40 Kč -50 Kč

-30 Kč

Běžná 
cena 429 Kč

329  Kč
Akční cena

Běžná 
cena 199 Kč

159  Kč
Akční cena

Běžná 
cena 149 Kč

129  Kč
Akční cena

Běžná 
cena 39 Kč

29  Kč
Akční cena



9
Nízké ceny pro Vaše zdraví

Zdravotnické prostředky. CE2409.

• k léčbě příznaků spojených s hemoroidálním onemocněním

• pomáhá například od svědění, pálení, ekzému či prasklin

V nabídce také Alfalex rektální 
čípky, 10 čípků, za 129 Kč.

Alfalex  
rektální mast  
s aplikátorem
25 g

V nabídce také Preparation H, 12 čípků 
na hemoroidy, za 129 Kč.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky k rektálnímu podání.

• k léčbě hemoroidů, ulevuje 
od bolesti, zmírňuje 
podráždění a svědění

• je bezpečná i pro těhotné 
a kojící ženy

Preparation H 
rektální mast 
na hemoroidy
25 g

Potravina pro zvláštní lékařské účely,  
o užívání se poraďte s lékařem nebo lékárníkem. (100 ml = 16,61 Kč)

• nutričně kompletní tekutá výživa pro pacienty 
trpící nedostatečným příjmem energie a živin 
nebo nechutenstvím z různých příčin

• zvlášť vhodný pro pacienty trpící nedostatečnou 
výživou (senioři), před operací  
i po ní a pro pacienty  
s nádorovým  
onemocněním

Nutridrink balíček, 7 + 2 

Doplněk stravy. (1 sáček = 12,63 Kč)

• artyčok podporuje normální 
funkci močových cest

Blokurima  
URO+  
2 g D-manózy
30 sáčků

Zdravotnický prostředek.

• štípání a pálení 
konečníku

• vhodný i pro těhotné 
a kojící ženy

HEMOSTOP 
GEL MAX  
Da Vinci  
Academia 
75 ml
Stop hemoroidům!  
Již při prvotních 
problémech 

Více než polovina 
léků bez doplatku*

*  Po předložení Karty výhod Dr.Max jsou ve všech kamenných lékárnách Dr.Max v ČR vydávány 
vybrané léky na lékařský předpis hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění 
bez doplatku, tj. je poskytována sleva ve výši 100 % z doplatku formou neuplatnění maximální 
obchodní přirážky. Více informací o této akci, jakož i o klientském programu Karta výhod Dr.Max 
je k dispozici na kartavyhod.drmax.cz.

Nízké ceny pro Vaše zdraví

-20 Kč -120 Kč

Běžná 
cena 169 Kč

129  Kč
Akční cena

Běžná 
cena 499 Kč

379  Kč
Akční cena

-40 Kč

-40 Kč

Běžná 
cena 319 Kč

299  Kč
Akční cena

Běžná 
cena 149 Kč

129  Kč
Akční cena

-20 Kč

Běžná 
cena 189 Kč

149  Kč
Akční cena



10

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. 
Orlistat Teva je lék k vnitřnímu užití. Obsahuje účinnou látku orlistatum.

• lék ke snížení tělesné hmotnosti 
ve spojení s mírnou nízkokalorickou 
dietou u dospělých s nadváhou

Orlistat  
Teva 60 mg
84 tvrdých tob.

Doplněk stravy. (1 cps. = 3,32 Kč)

• kombinace vysokého obsahu 
aminokyselin a extraktu 
z přesličky rolní s komplexem 
vitaminů a minerálů

• přeslička rolní přispívá  
k dobrému stavu pleti,  
nehtů a vlasů

Dr.Max  
ReviHair
60 cps.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivé přípravky s účinnou látkou diosminum micronisatum k vnitřnímu užití.

• zvyšuje napětí žilní stěny a odolnost cév

DIOZEN® 
500 mg 
potahované tablety 
120 tbl.
Těžké nohy? Křečové žíly? Hemoroidy?  
Braňte svoje žíly zevnitř! 

Akční nabídka: Při koupi DIOZEN® 500 mg potahované tablety, 120 tbl.,  
a DIOZEN® 500 mg potahované tablety, 30 tbl., zaplatíte dohromady pouze 399 Kč.

V nabídce více druhů.

Kosmetické přípravky.

• kompletní ochrana a péče o pokožku

• ošetření suché, odmaštěné, přesušené  
pokožky a pokožky se sklony k praskání

• změkčení, regenerace a hydratace pokožky

Indulona  
krém na ruce 
85 ml

Doplněk stravy. (1 cps. = 3,32 Kč)

• extrakt z kopřivy přispívá  
ke správné funkci ledvin  
a vylučování vody z těla

• extrakt z hořkého pomeranče  
podporuje metabolismus tuků 

• extrakty z hořkého pomeranče a černého  
pepře napomáhají kontrole hmotnosti

• s obsahem minerálů

Forfemina  
Slim  
60 cps.

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.  
Canespor 1× denně krém a Canespor 1× denně roztok jsou léčivé 
přípravky k vnějšímu použití. Obsahují léčivou látku bifonazol.  
L.CZ.MKT.CC.01.2020.1818.

• určen k léčbě plísně kůže

• komfortní aplikace – jen 1× denně

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

V nabídce také Canespor® 1× denně roztok, 15 ml, za 169 Kč.

*Produkty lze kombinovat.
Zdravotnické prostředky.

• rychlá úleva od bolestivých a přecitlivělých zubů

• účinná pomoc při problémech se zubní sklovinou

Biorepair Plus 
Sensitive Control 
pasta na citlivé zuby, 75 ml 

V nabídce také zubní pasta Biorepair Plus Total Protection,  
75 ml, za 69 Kč/ks při koupi 2 ks.*

Kosmetický přípravek.

• změkčuje vysušenou  
a ztvrdlou pokožku chodidel

• urea má hydratační účinek

• vhodný i pro suchou 
pokožku diabetiků

Dr.Max 
Krém na nohy 
25% urea
50 ml

Nízké ceny pro Vaše zdraví

Běžná 
cena 799 Kč

499  Kč
Akční cena

Běžná 
cena 299 Kč

199  Kč
Akční cena

-300 Kč -14 Kč

-100 Kč

Běžná 
cena 199 Kč

169  Kč
Akční cena

Běžná 
cena 538 Kč

399  Kč
Akční cena

-30 Kč

Běžná 
cena 138 Kč/ks

69  Kč/ks
Při koupi 2 ks

Běžná 
cena 49 Kč

35  Kč
Akční cena

Běžná 
cena 149 Kč

119  Kč
Akční cena

-30 Kč-139 Kč

Běžná 
cena 249 Kč

199  Kč
Akční cena

-50 Kč

1 + 1
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Nízké ceny pro Vaše zdraví

*Při užití dvou dávek.

Před použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci.  
Reklama na léčivé přípravky. Nicorette® Spray s příchutí lesního ovoce  
1 mg/dávka, orální sprej, roztok a Nicorette® Spray 1 mg/dávka,  
orální sprej, roztok, obsahují nikotin a jsou k podání do úst. Zdravotnické prostředky.

* Aescin je získáván z kaštanu koňského, který přispívá k normální činnosti cévní soustavy.

Doplněk stravy. (1 tbl. = 3,32 Kč)

Zdravotnické prostředky.

• účinkuje rychle a potlačí touhu po cigaretě již po 30 sekundách*

• rychlá úleva od chuti na cigaretu a nutkání kouřit
• umožňuje plynule reagovat na potřebu doplnění nikotinu v těle
• dovoluje postupné snižování dodávané dávky nikotinu
• neobsahuje cukr

• diskrétní, vypadají jako 
běžné spodní prádlo

• vysoce absorpční jádro 
včetně pohlcení zápachu

• obsahuje mikronizovaný 
a čištěný diosmin, 
hesperidin, aescin* a rutin

• záruka 3 roky 
• extra velký  

LCD displej 
• možnost ukládat  

měření pro  
2 různé osoby 

• odhalí i případné  
srdeční arytmie

V nabídce také Nicorette® Spray  
1 mg/dávka, orální sprej, roztok,  
13,2 ml, za 399 Kč a Nicorette® Spray  
1 mg/dávka, orální sprej, roztok, 2× 13,2 ml, za 799 Kč.

Při koupi Dr.Max DioMax, 60 tbl.,  
NAVÍC obdržíte kosmetický přípravek Dr.Max DioMax gel, 125 ml, za 0,01 Kč. Do vydání zásob.

V nabídce také tonometr  
digitální VEROVAL 
Compact za 990 Kč.

ZBAVTE SE ZÁVISLOSTI 
NA KOUŘENÍ

iD Pants 
navlékací kalhotky

Dr.Max  
DioMax, 60 tbl.

Tonometr digitální 
VEROVAL  
pažní

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek s účinnou látkou heparinum natricum ke kožnímu podání.

• pro léčbu křečových žil a jejich  
příznaků, pohmožděnin, modřin, otoků 
a poúrazových poškození svalů, šlach a vazů

Lioton® 
100 g

Nicorette® Spray s příchutí 
lesního ovoce 1 mg/dávka, 
orální sprej, roztok, 13,2 ml

Zdravotnický prostředek.

• zmírňuje obtíže spojené 
s křečovými žilami  
a žilkami – bolest, otoky

• obsahuje escin a flavonoidy

Priessnitz 
Žíly a cévy 
MEDICAL 
125 ml

Zdravotnické prostředky.

V nabídce také TENA Men 
Level 2, 20 ks + 50 % 

NAVÍC, za 179 Kč. 

• inkontinenční 
pomůcka pro ženy

TENA  
Lady Slim  
Ultra Mini
28 ks  
+ 50 % NAVÍC

Nízké ceny pro Vaše zdraví

-50 Kč -40 Kč

Běžná 
cena 349 Kč

299  Kč
Akční cena

Běžná 
cena 239 Kč

199  Kč
Akční cena

Běžná 
cena 309 Kč

279  Kč
Akční cena

Běžná cena 1 890 Kč

1 490  Kč
Akční cena

-100 Kč 199  Kč
Běžná cena

-400 Kč

Běžná 
cena 499 Kč

399  Kč
Akční cena

Běžná 
cena 209 Kč

179  Kč
Akční cena

129  Kč
Běžná cena
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Pro zdraví a krásu

Při nákupu dvou kosmetických přípravků značky Uriage  
řady EAU Thermale zaplatí držitel Karty výhod Dr.Max za levnější z nich pouze 0,01 Kč.

URIAGE  
EAU Thermale 
celá řada
•   hydratační přípravky  

pro péči o tělo a obličej

•   24hodinová hydratace  
s postupným uvolňováním

•   NOVINKA: rozjasňující vodní  
esence s dlouhodobým  
hydratačním účinkem pro Vaši pleť

1 + 1

Při nákupu kosmetického přípravku značky Nuance z řady Absolute 
Caviar and Pearl získá držitel Karty výhod Dr.Max slevu 150 Kč.

Nuance Absolute  
Caviar and Pearl 
celá řada
•   řada obsahuje vzácné extrakty z perel 

a kaviáru a komplex omlazujících látek

•   jedinečné složení stimuluje přirozenou 
obnovu pleti – výsledkem je omlazená, 
vyplněná a rozzářená pleť

URIAGE Xémose 
Zklidňující mycí olej pro velmi 
suchou pokožku se sklony 
k atopii, 1 000 ml
•  hypoalergenní, neobsahuje  

mýdlo ani parfém

•  olejovo gelová struktura  
zanechává na pokožce  
hydratační  
a ochranný film

•  navrací pokožce  
pocit pohodlí

výhodné 
balení

URIAGE Bébé 
Mycí krém 
pro nejmenší 
1 000 ml

•  jemný mycí krém 
s přírodním 
máslem illipe 
a termální  
vodou Uriage

•  neobsahuje  
mýdlo a má  
fyziologické pH

Kosmetické přípravky.

sleva
150 Kč

Běžná 
cena 599 Kč

449  Kč
Akční cena

Běžná 
cena 449 Kč

349  Kč
Akční cena
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Nízké ceny pro Vaše zdraví

Pro zdraví a krásu

URIAGE  
Bariésun 
celá řada
•   opalovací přípravky poskytují 

ochranu před UVA a UVB 
slunečními paprsky

•   určeno pro všechny  
typy pleti

EQUILIBRIA 
celá značka
•   sluneční kosmetika pro dospělé i děti založená na síle přírody

•   opalovací mléka a krémy obsahují extrakt z řasy  
Laminaria ochroleuca, která zklidňuje podrážděnou  
pokožku a přispívá ke zpomalení stárnutí pokožky

JAK SPRÁVNĚ 
APLIKOVAT 
OPALOVACÍ 
PŘÍPRAVEK?

Aby Vám opalovací přípravky 
poskytly ochranný efekt, 
je nezbytné dodržovat 
při jejich používání tato 
základní pravidla:

1)  Opalovací přípravek 
aplikujte na pokožku ještě 
před začátkem slunění. 

Ideální je nanášet ho cca 
15–30 minut před pobytem 
na slunci.

2)  Aplikujte dostatečné 
množství opalovacího 
přípravku.  

Při aplikaci nedostatečného  
množství se účinnost 
opalovacích přípravků 
výrazně snižuje.

3)  Nanášejte opalovací 
přípravek na všechny 
odkryté části těla. 

Nezapomínejte, že před 
sluncem je třeba chránit 
také nos, uši, krk a spodní 
část nohou.

4)  Opakujte aplikaci 
opalovacího přípravku. 

Nanášejte ho každé dvě 
hodiny a rovněž po každém 
koupání, osušení  
ručníkem, při sportu  
nebo nadměrném pocení.

Při nákupu dvou kosmetických přípravků značky Uriage řady Bariésun zaplatí držitel Karty výhod Dr.Max za levnější z nich pouze 0,01 Kč.

1 + 1

Při nákupu dvou  
kosmetických přípravků značky 

Equilibria zaplatí držitel Karty výhod 
Dr.Max za levnější z nich pouze 0,01 Kč.

1 + 1
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NOVINKA

Pronutra®
-A

DV
A
N
C
E

LCP 
(Omega-3

ALA)

HMO
3̌ GL

Prebiotika
GOS/FOS

NÁŠ UNIKÁTNÍ PROCES

1Obsahuje pouze přirozeně se vyskytující cukry.

Akce se nevztahuje na počáteční kojeneckou výživu. Pediatři na 1. místě doporučují Nutrilon – tvrzení Nutricia podloženo průzkumem provedeným společností Nielsen (4.–29. 11. 2019, N = 204 pediatrů, telefonické dotazování, celá Česká republika). *Nutrilon, tak jako všechna 
pokračovací kojenecká mléka, obsahuje vitaminy C a D, které přispívají ke správné funkci imunitního systému. **Nutrilon – první hned po mamince – Nutrilon je nejprodávanější řada pokračovacích mlék na českém trhu v součtu dat dle Nielsen Czech Republic a IQVIA Solutions a.s., 
souhrnný objem za období 03/2019–10/2019. ***Jediné mezi nejprodávanějšími řadami pokračovacích mlék na českém trhu na základě prodejních dat Nielsen Czech Republic a IQVIA Solutions a.s., souhrnný objem za období 03/2019–01/2020, obsahuje směs prebiotických 
oligosacharidů GOS/FOS a také 3´GL (3´-galaktosyllaktóza) oligosacharid přirozeně se vyskytující v mateřském mléce. Zdrojem 3´GL je náš unikátní proces. Obsahuje také omega-3 a -6 mastné kyseliny (DHA, ALA, LA, AA) přirozeně se vyskytující v mateřském mléce. Kojení 
je nejpřirozenějším způsobem výživy kojenců. Kojenecká výživa by měla být používána na doporučení pediatra. Pokračovací a batolecí mléka a kaše mají být pouze součástí smíšené a vyvážené stravy dítěte. Způsob použití a další informace na obalech. Nutrilon 3 HA 
Prosyneo – potravina pro zvláštní lékařské účely k dietnímu postupu pro děti s alergií v rodinné anamnéze, musí být používána pod dohledem lékaře. 04/2020.

PRVNÍ HNED PO MAMINCE**

Mléko od maminky je pro imunitu to nejlepší. 
Nutrilon je jediné pokračovací mléko s unikátní 
směsí oligosacharidů a důležitými živinami 
přirozeně se vyskytujícími v mateřském mléce***. 

Nutrilon mléka 
2, 3, 4
800 g

Nutrilon 
Pronutra kaše
225 g

59
Běžná cena 79 Kč
(100 g = 26,22 Kč)

Akční cena

Kč 429
Běžná cena 499 Kč
(100 g = 53,63 Kč)

Akční cena

Kč

Běžná cena 489 Kč/ks
(100 g = 54,88 Kč)

Nutrilon Profutura 
mléko 2–4
800 g

Nutrilon 3 
HA Prosyneo™
800 g

439
Při koupi 2 ks

Kč/ks

Hami Batolecí 
mléko 12+, 24+
600 g

Hami Kojenecké 
mléko 6+
800 g

Hami Mléčná kaše
225 g 

179 49249
Běžná cena 239 Kč
(100 g = 29,83 Kč)

Běžná cena 299 Kč
(100 g = 31,13 Kč)

Běžná cena 69 Kč/ks
(100 g = 21,78 Kč)

Akční cena Při koupi 2 ksAkční cena

Kč Kč/ksKč

Běžná cena 389 Kč/ks
(100 g = 42,38 Kč)

339
Při koupi 2 ks

Kč/ks

Péče o dítě
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Nízké ceny pro Vaše zdraví

Kosmetický přípravek.

• zklidňuje, regeneruje a chrání citlivou dětskou 
pokožku při sklonech k opruzeninám

• více než 85 let zkušeností

Sudocrem 
125 g 
Krém na pokožku se sklony k opruzeninám

Nestlé Beba 
Comfort 2, 3 a 4
800 g
• prémiová výživa s oligosacharidy 2́ FL  

po vzoru mateřského mléka 

• bílkovina OPTIPRO®, probiotika L. reuteri

Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. (100 g = 37,38 Kč)

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Homeopatický léčivý přípravek užívaný 
tradičně v homeopatii ke zmírnění potíží spojených s růstem zubů u kojenců 
a batolat k vnitřnímu užití.

• tradičně užívaný ke zmírnění  
potíží při růstu zoubků

• působí na více příznaků 
• snadno použitelné jednorázové obaly
• vhodné pro kojence a batolata

Camilia®  
perorální roztok  
v jednodávkovém  
obalu, 10× 1 ml

Jedinečná kniha, 
která poskytuje 
informace a rady pro 
řešení nejčastějších 
zdravotních potíží 
v těhotenství. 
K nahlédnutí v lékárně.

Zaregistrujte se do Dr.Max BABY a získejte výhody pro sebe i své miminko.

www.drmaxbaby.cz

Náš tip
Vhodné jako dárek  pro každou nastávající  maminku.

Exkluzivně v lékárnách 
a v e-shopu

Potravina pro zvláštní výživu.  
Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. (100 g = 38,78 Kč)

• vyrobeno ve Velké Británii, 
z plnotučného mléka

• bez GMO, palmového  
oleje, sóji a rybího oleje 

Kendamil 
kojenecké 
pokračovací 
mléko 2, 900 g

V nabídce také Kendamil batolecí 
mléko 3, 900 g, za 349 Kč. 

Celé portfolio Kendamilu najdete na www.drmax.cz.Zdravotnický prostředek.

• nosní roztok, který  
šetrně čistí ucpaný nos 

• pro každodenní použití  
u dětí JIŽ od narození

• praktické balení ve sterilních 
měkkých ampulkách

Libenar 
nosní roztok  
pro děti
15× 5 ml

-50 Kč

Běžná 
cena 199 Kč

149  Kč
Akční cena

-50 Kč

Péče o dítě

-100 Kč

Běžná 
cena 399 Kč

299  Kč
Akční cena

Běžná 
cena 499 Kč

199  Kč
Akční cena

Běžná 
cena 399 Kč

349  Kč
Akční cena

Běžná 
cena 129 Kč

99  Kč
Akční cena

-30 Kč

Běžná 
cena 179 Kč

129  Kč
Akční cena



Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták, účinky a použití léků konzultujte s lékařem nebo lékárníkem, dávkování dle příbalového letáku. 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. 
Doplňky stravy nenahrazují různorodou a vyváženou stravu ani zdravý životní styl. Nabídka platí od 1. do 31. 5. 2020 nebo do vyprodání zásob. Běžné ceny v jednotlivých lékárnách se mohou 
lišit. Dostupnost produktů v jednotlivých lékárnách se může lišit, aktuální informace získáte na info@drmax.cz. Kompletní seznam lékáren Dr.Max na www.drmax.cz. Za tiskové chyby neručíme.

Veterina

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Produkty řady Dronspot jsou veterinární léčivé přípravky. L.CZ.MKT.AH.12.2019.0755.

• odčervení koček ve formě pipety
• snadná aplikace formou spot-on/pipety za krk
• vhodné od 9 týdnů věku či nad 0,5 kg
• lze použít během březosti a laktace 
• odčervovat je doporučeno každé 3 měsíce

Dronspot 60 mg / 15 mg roztok pro nakapání  
na kůži – spot-on pro střední kočky, 2 pipety

V nabídce také Dronspot 30 mg / 7,5 mg roztok pro nakapání na kůži – 
spot-on pro malé kočky, 2 pipety, za 299 Kč a Dronspot 96 mg / 24 mg 
roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro velké kočky, 2 pipety, za 499 Kč.

Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. 
Složení: geraniol 5 g/kg. FYTO OBOJEK FORTE pro psy a kočky je biocid. 
Používejte biocidy bezpečným způsobem.

• proti klíšťatům i blechám

• parazity odpudí anebo vysuší,  
obvykle nemají dost času na přenos infekce

• neobsahuje hormony

FYTO OBOJEK FORTE 
pro psy a kočky 
65 cm

V nabídce také Fypryst 67 mg, roztok pro nakapání  
na kůži pro psy, 1 pipeta, za 99 Kč, Fypryst 134 mg,  

roztok pro nakapání na kůži pro psy, 1 pipeta, za 129 Kč,  
Fypryst 268 mg, roztok pro nakapání na kůži pro psy, 1 pipeta, za 149 Kč 

a Fypryst 402 mg, roztok pro nakapání na kůži pro psy, 1 pipeta, za 179 Kč.• účinný proti blechám a klíšťatům

Fypryst Cat 50 mg, 
roztok pro nakapání 
na kůži – spot-on  
pro kočky, 1 pipeta

Před použitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci. Vyhrazené veterinární léčivé přípravky s účinnou látkou fipronilum, pouze pro zvířata, roztok pro nakapání na kůži.
Před použitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci. 
Volně prodejné veterinární léčivé přípravky, pouze pro zvířata.

V nabídce také Dehinel Plus XL tablety pro psy, 2 tbl.,  
za 169 Kč a Dehinel 230 mg / 20 mg potahované tablety  
pro kočky, 2 tbl., za 79 Kč.

Dehinel Plus 
Flavour  
tablety  
pro psy, 2 tbl.
• trojsložkové odčervovací tablety pro psy

• účinné proti oblým i plochým červům

• 1 tableta na 10 kg živé váhy

Při koupi FYTO OBOJKU 
FORTE obdržíte NAVÍC 
veterinární přípravek 
MATTEO – antiparazitární 
šampon pro psy, 200 ml, 
za 0,01 Kč. Do vydání zásob.

Před použitím si vždy přečtěte označení 
a informace o přípravku. Biocidní přípravek. 
Používejte biocidy bezpečným způsobem.Zdravotnický prostředek. Zdravotnický prostředek.

• na dezinfekci rukou  
a eliminaci bakterií a virů

• složení doporučené Světovou 
zdravotnickou organizací (WHO)

• 5vrstvý respirátor třídy FFP2 s vetkanou sponou

• příjemný a komfortní, universální velikost

• účinnost filtrace je nejméně ≥ 95 %.

• ústenka jednorázová 3vrstvá 
s mikrobakteriálním filtrem z netkané textilie

• baleno po 5 ks

Anti-COVID  
Zentiva dezinfekční 
spray, 50 ml

Respirátor FFP2 
PREMIUM, 1 ks

Roušky 3vrstvé
5 ks v balení

Cena za 1 roušku 27,80 Kč.

-100 Kč

-50 Kč

-20 Kč

Běžná 
cena 499 Kč

399  Kč
Akční cena

499  Kč
Běžná cena

Běžná 
cena 139 Kč

89  Kč
Akční cena

Běžná 
cena 79 Kč

59  Kč
Akční cena

Běžná 
cena 159 Kč

139  Kč
Akční cena

Běžná 
cena 99 Kč

89  Kč
Akční cena

129  Kč
Běžná cena

-10 Kč -20 Kč


